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 څليېسپ په خدای بښوونکیلوی او  د

 نامه

 سريزه          

کاله  درې کابو بهیر یزنلوستونکي به خبروي،چې مېرمن کلتوري ـــ ټول درانه

 نورو او اوونیزوغونډو او کلنیو د.ــ ټولنیز فعالیت پیل کړ کلتوريوړاندې خپل 

او خپرولو لړۍ هم پیل کړی،چې دا ځل به د  چاپ یې د کتابونو د ترڅنګ فعالیتونو

نقاشي شوی  عطرو د(په لړ کې د یوه بل کتاب  چاپ د اتو بیالبیلو کتابونو یا اوو او

 . د چاپ ویاړ خپل کړی )اواز

 ،صادق لیکوال ،له خوا د هیواد ټکړه،متعهد لنېد قلم ټووړاندې  میاشتې څو   

غونډه  په .د مخکتنې غونډه جوړه شوې وه اثارو شاعراو ژورنالیست علم ګل سحر پر

خدمتونه او د ده شخصیت د  ،ادبيرشاعرانو لخوا د ده اثا او لیکوالو کې د هیواد نامتو

 .علمي مقالو او نظریاتو په وړاندي کولو سره وارزول شو

د نورو لیکوالو،  نغړو ګدو د غونډه کې د مېرمن کلتوري بهیر په

و ځکه،  رورياو نورو دوستانو تر څنګ اړین او ض شاعرانوژورنالیستانو،

بهیر څخه نه  حتی یوه دقیقه خپل وخت یې له مېرمن چېسحرصاحب هغه څوک دی،

د مېرمن بهیر په خاطر تل . تل یې صادقانه مرسته او همکاري کړې ده. دی سپمولی

د پوهنې وزارت په دروازه کې د امنیتي مسوولینو پوښتنو د ده با ارزښته وخت ضایع 

 پیدا ډیری وخت د نوموړی وزارت په زینو کې د غونډو د جوړېدو د ځای د. کړی

بهیر غړو  رمنېبه نه وای که د م انصاف .رځېدلی دیپه منظور سرګردانه ګ کولو

 په وړاندې د سپاس د ادا خدمتنو او اوس د ده د. په دې غونډه کې ګډون نه وای کړی

یادشوې غوڼډې د مقالو مجموعه  ید پورتن چېپه منظور مېرمن بهیر وپتېیله، کولو

 .د کتاب په بڼه چاپ او ویاړ یې خپل کړی

او مسوولیت منوونکې غړې  کړهتد مېرمن بهیر  د چاپ ټولې چارې بد کتا

پاکیزه ارزو ته وسپارل شوی،چې خوشبختانه په ورین تندي او ډیره حوصله مندی 

 په استازیتوب ورڅخه مننه کوم او غړو د د مېرمن بهیر. پیل او بشړ کړ کارسره یې 

 . ورته وایم وادانی کور

 قلم د. له نږدې فقط ولیدد سحرصاحب مې نوم اورېدلی و،مېرمن بهیر کې مې 

ټولنې له خوا په جوړه شوې غوڼډه کې د لومړی ځل لپاره پر دېوال بند شوی 

د مقالو محتویاتو اونظرویاتو د . چې څومره اثار لري. په دې پوه کړم (Banner)بنر

 .په هکله معلومات را بشپړ کړل ده
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په هکله زه  ( عطرو نقاشي شوی اواز د )چې راته وویل شول د دې کتاب  کله

هم څه ولیکم  لومړی حیرانه شوم،چې څه به ولیکم نه شاعره یم،نه کیسه لیکونکې 

په . ماهیتونه په ګوته کړم دبيوکوالی شم ادبي الرې په کې پیدا کړم او یا یې ا څوتر

په شېبه دمره خوندور کېدو،چې  ،شېبهمد کتاب په لوستلو مې پیل وکړ صورتهر

مې د کتاب سرلیک نه نیولې بیا تر پایه داسې ولوست سره  حوصلې په ډېردقت او

 . ګواکې د لومړی ځل لپاره مې په پښتو لیکل شوي څه لیدلي وي

هغه سرلیک و،چې لوستلو یې د څو کلو وړاندې خپل منځي  ”قرباني غویی د“

جګړو د خاطراتو په سمندر کې الهو کړم او هغه وینا،چې واقعي هنري اثرهغه دی، 

 . ي اویا هم ژړا وي راته په ډاګه او ثابته کړهخندا و یا چې

لیکوالي او ښه شاعري د سحرصاحب د شخصیت پوخ او قوي اړخ جوړوي  ښه

او لیکنې یې د ده ادبي اړخ څرګندوی،خو د ده د شخصیت بل اړخ،چې نه لیدل 

کېږي خو محسوسېږي او هرحساس انسان یې احساسولی شي،هغه د ده 

هللا. او فرهنګپالنه ده پښتونوالیاقت،ریښتنوالی،انسانیت،وطندوستي،تعهد،صد
ج
دی  

داسې وګري زموږ په ټولنه کې ډیر کړي او ده ته دې ښه صحت او سمسور ژوند 

 :په پای کې. ورپه برخه کړی

 .خوشا به حالی مادریکه چینن فرزندی پرورش داد

 .وخوشا به حالی جامعه کې چینن افرادی در آغوش دارد 

 

 خورا درنښت په

 ساهره شریف

 کابل ـــ مکرویان

۰۹۳۱/۰۱/۱ 
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د قلم نړیوالې ټولنې له خواد علم ګل سحر د ادبي خدمتونو د نمانځغونډې 

کال د جوزا پنځمه نیټه  ۰۹۳۱یوه برخه د 
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 سحر وړانګین شپې تورې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 سحر وړانګين شپې تورې د

خپرونې ته چې په ژوندۍ  ادبيیوې راډیو  د وکاله د مخه یوه شپه په نهو بج دوه

 و،د علم ګل سحر ژونالیستبڼه خپرېده غوږوم، د خپرونې مېلمه ټکړه لیکوال او 

 د په داستاني ادبیاتو ډېرې ګټورې خبرې وکړې او صیب خپرونې په لړکې سحر

 .اورېدونکو پوښتنوته یې ښکلي ځوابونه ورکول

ډېرو راډیوګانو ادبي خپرونې به مې  دړی،سره عالقې زما دا عادت ک یاتوله ادب

داستاني ادبیاتو سره د ځانګړې  له. اورېدې،او کله نا کله به مې برخه په کې اخېستله

مې په  نېپوښت دامینې له امله مې په ذهن کې ځینې پوښتنې وې چې بې ځوابه وې،

 هالسځوابونه مې تر ګټورکړې او ډېر ېسره شریک صیبهماغه خپرونه كې له سحر

زه دغې خور ته بلنه : زما د پوښتنو له ځوابونو وروسته وویل صیبسحر. کړل

به د  څهورکوم چې راشي د مېرمن کلتوري بهیر په غونډو کې ګډون وکړي ډېر

او بیا یې د مېرمن . که شوق ولري لیکنې به هم وکړي. ادبیاتو په هکله زده کړي

 .کلتوري بهیر پته راته وښودله

خو دا ونه ویل چې زه لیکنې کوم،سحرصیب ماته ولې بهیر زه حیرانه شوم،ما 

ته د راتلو بلنه راکړه،د مېرمن کلتوري بهیر له نوم سره آشنا وم،خو په دې خاطر به 

سحرصیب خبرو د  د خولیکالی، نشوایچې څه مې  کاوهمې په غونډو کې ګډون نه 

 .بهیرپه غونډو کې ګدون ته لیواله کړم

وینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی ته کله چې د کانکور په ازم

په . خپلې رشتې د تقاضا په اساس مې د بهیر په غونډو کې ګډون وکړ دبریالۍ شوم،

چې په راډیو کې اورېدلی و،په شفیقه او  صیب لومړۍ غونډه کې مې هغه سحر

کله چې د غونډې په پیل کې په ځینو کاري مسایلو باندې  او.مهربانه څېره کې ولید

یې د نوې ګډون والې په صفت په  ماتهمخکې له دېنه چې خبرې پیل کړي، لغږېد

 .ډېره مینه ښه راغالست وویل

او د بهیروالو  څېرهسحرصیب موسکانه  دغونډه مې ډېره خوښه شوه، لومړۍ

او په . غونډو کې هم ګډون وکړمدې ته وهڅولم چې په راتلونکو کلیخویندو ښه هر

د . دوومیاشتو کې په دې وتوانیدم چې خپله لومړۍ لنډه کیسه کره کتنې ته وړاندې کړم

ډېره زیاته تشویق کړم او د لنډې کیسې په لیکلو  صیب کره کتنې په غونډه کې سحر

 .کې یې د ځینو اساسي توکود سمې کارونې الرښوونه راته وکړه

درنو لوستونکو سره ځکه شریکي کړې،چې د سحرصیب دا ټولې خبرې مې له 

یو یې د انسان زړه ساتنه اوبله هغه  چېکې هغه دوه ځانګړي صفتونه، شخصیتپه 

ته د شخصیت بخښنه ده او ما له بهیرسره د یوځای کېدو په لسومیاشتو کې د 

سحرصیب  چېدا یوه سپینه خبره ده،. سحرصیب په شخصیت کې لیدلې دي یاد کړم
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 سحر وړانګین شپې تورې د اواز شوی نقاشې دعطرو

تیارې  هرېلکه چې د . صیت جوړونه او زړه ساتنه کې ډېرمهربان استاد دیپه شخ

انسان د  دیو ورک انسان ته شخصیت بخښي او  سحرصیبپه وړاندې رڼا والړه ده،

 .لري هنرزړه په ساتنه کې ښکلې 

اوسنیوغږیزو،انځوریزو،برښنایې رسنیو او په نورو فرهنګي ادارو کې ځینې  په

کې ډېرې بریالۍ او  نوپه خپلو دندو او مسولیتو چېته،ش ېداسې بریالۍ مېرمن

به دا هیڅ هېرنه کړي،  دويد مېرمن بهیر څخه زده کړه کړې ده، دويهڅاندې دي،

تشویق رول  صیبکې د بهیر د زده کړو او د سحر نهچې د دوي په شخصیت جوړو

لو بلنه د رات تهراډیو د الرې یې بهیر  دچې له هغې جملې څخه یوه زه یم،.يونه لر

استاد او الرښود په څېره کې مې په بهیر کې زده کړه ورڅخه  مهربانیو  دراکړه،

بالخره یې دې ته یې تشویق کړم،چې په ده باندې لیکل شوې مقالو ته د کتاب  او.وکړه

 .بهیر د تکل مخکښه زه وسیږم ېرمنبڼه ورکولو کې د م

خپل ساعتونه ساعتونه وخت مېرمن بهیرته په خدمت اوهمکارۍ  سحرصیب“

د تکړه لیکوالې طوبی ندا ساپۍ  دا” .تېروی بې له کوم حسابه او بی له کوم احسانه

له . په لیکل شوې مقاله کې هغه خبرې دي چې د سحرصیب په هکله یې کړي دي

د مېرمن بهیر  نن چېخپلو وطنوالو خویندوسره د همدغه ورکړي وخت له برکته ده،

 .په نامه ټولنه خپل فرهنکي او ادبي خدمتتونه ټولنې ته وړاندې کوي

بهیروالو خویندوسره د سحرصیب مرسته او د هغوي د زړه ساتنه د سحر  له

کله چې د بهیرپه غونډو کې کیسې یا . صیب د شخصیت دویم ځانګړی صفت دی

هم ولري خو سحرصیب یې هغه نیمګړتیاوې  کهکره کتنې ته وړاندې کیږي، شعرونه

ستاینه کوي دا ځکه چې سحرصیب یو ښه زړه ساتونکی انسان دی،هغه نه غواړي 

داسې نقد وکړي،چې د لیکوالو مېرمنو او پیغلو زړونه مات شي او زړونه یې له 

 چېهغوي نیمګړتیاوې اصالح کړي  دبلکی استاد غواړي چې . لیکنې ورتورکړي

ځکه همدغه مېرمنې دي چې د هیواد په سختو .راتلونکې وخت ته ښې لیکوالې شي

وکوالي  چېټولنې څخه له کورونو راوځي  ېامنیتي شرایطو او له یوې مقیدې پښتن

همدغه د .شي پښتو ژبې، پښتو ادبیاتو او نورو فرهنګې مسایلو کې خپله ونډه وښیي

عالی د هللا ت.زړه ساتنه ده،چې مېرمن بهیر دوام لري او خپلې منظمې غونډې جوړوي

دربار ته التیجا کوم چې دغه مهربان سیوری دې د تل لپاره د بهیروالو په سروالړ 

 .وي

لمریز کال د غبرګولې په پنځمه  ۰۹۳۱د: شم د دغومقالو راټولونې ته  رابه

نېټه د قلم نړیوالې ټولنې لخوا د هیواد ټکړه لیکوال او ژورنالیست علم ګل سحر د 

غونډې ویاند لیکوال او  د.نځنې غونډه جوړه شوې وهد لما ويادبې خدمتونو په درنا

څېړونکی محمد نبې صالحي په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې له ټولو درنو 

دغه مقالې د کتاب  چېمقالې قلم ټولنې ته وسپاري  ېویناوالو څخه هیله کوم چې خپل
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غونډې کې  وروسته بیا دا موضوع د مېرمن کلتوري بهیر په اونیزې.په بڼه چاپ شي

ترتیب او  خوا هبهیر ل ېرمنشوه چې دغه کتاب به د م وپتېیلیاده شوه او 

یوخو زما له . زما لپاره ستونزمن کار و دااو دغه مسولیت یې ماته وسپاره،.يخپورش

بهیرسره د یوځای کیدو موده ډېره کمه وه او بله دا چې ما مخکنۍ تجربه هم نه 

دهمکارۍ او مرستې له امله زه په دې وتوانیدم  درلوده،خو د مېرمن بهیر د خویندو

 .چې دغه مقالې ترتیب کړم او د کتاب په بڼه یې افغاني ټولنې ته وړاندې کړم

زېرمې د بډاېنې  فرهنګيپه هیواد کې د کتابونو د چاپولو کار زموږ د علمي او 

نارینه وو له خوا د لیکل شویو کتابونو په برخه  د ډېره ترسبب ګرځي؛خو دغه کار 

تقریباً د نیست په برابر  رولکې راځي او د ښځینه وو له خوا د کتابونو لیکل یا خپ

دا په دې مانا نه ده چې یو څوک دې پرته له دېنه چې د کتاب محتوا او کیفیت  خو.دي

ونو د چاپ ډېروالي په پام کې ونیسي د کتابونو په کمیت دې الس پورې کړې،د کتاب

د هیواد د علمي او فرهنګي  ی،بلکېپرته له کیفیته هیڅ علمي او هنري تشه نشي ډکوال

نه هیرېدونکې  تهبهیر ېرمنخدمتونه م حرصیبد س. سبب ګرځي تارزښت د کمښ

 .او د دغه با ارزښته کتاب د خپرولو ویاړمېرمن بهیرترالسه کړ.دي

سحر . یوادوالو ته د درنښت وړدید سحرصیب علمي او ادبي شخصیت ټولو ه

کتاب  دغهادبي او علمي اثارو غني کړې ده،( ۰۱)صیب د پښټوادبیاتو زېرمه په خپلو

والې یې  مینه چې.ته د یوه ښکلې ډالۍ ده والوته کوچنۍ او د ده مینه  صیبسحر

وکوالی شي د دغومقالو په ذریعه د سحرصیب شخصیت او ادب پالنې له بیالبیلو 

د ده له ادبې او فرهنګي فعالیتونو،علمي کارونو،هنري پنځونو او دغو  اړخونو او

 .پنځونو له ځانګړتیاوو سره په مکمله توګه اشناشي

په دغو مقالو کې که له یوې خوا د ځوان شاعراو ژورنالیست ظهورالدین کمال 

مقاله چې د خپلې شخصي عالقې او مینې په نسبت یې سحرصیب ته لیکلې او په ساده 

د همیم  تهخوا  بلېشاعر ته درنښت وړاندې کړی؛ استادفاظو کې یې خپل ګران ال

جاللزي اوږده او ګټوره مقاله ده چې د سحرصیب په شاعرۍ کې یې د فلسفې اړخ 

د تکړه طنز لیکونکی عبدالنافع همت  همدارنګه.څرکونه په مفصله توګه څیړلي دي

. اړخ یې مکمله رڼا اچولې دهد طنزونو په تخنیکي او فني  صیب مقاله چې د سحر

ښاغلې وحید احمدزي د  آثارواوښاغلي صدیق هللا بدر د سحر صیب په ژوند، 

په ژورنالستیکي کارونوباندې هراړخیز معلومات کښلي او ګڼ  صیبسحر

شمیرلیکوالو د سحرصیب شعرونه له خپل نظره ارزولي او د ده د شاعرۍ په شعري 

 .چې لوستل یې بې ګټې نه ديځانګړتیاوو باندې یې تبصرې کړي 

شعر په تکرارې ډول ولولي  ازادلوستونکي به مقالو کې د سحرصیب یو  درانه

د سحرصیب هغه ښکلی ازاد شعر  هغه.او ښایې په څو مقالو کې ورسره مخامخ شي

دی، چې درنو لیکوالو د سحرصیب په شاعرۍ کې شهکار بللی؛هغه شعرچې په ټولو 
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پر دغه ازاد ” ستا لپاره یوازې“نسانیت او ترحم ته رابولي، ځانګړو ماناو کې انسان ا

شعر ګڼ شمیرلیکوالو لیکنې کړې دي او هریوه له خپل نظره ارزولی او دغه شعر د 

چې دا لیکنې درنو .لفظ او مانا په ارزښت باندې خپل نظرونه څرګند کړي دي

 .لوستونکو ته د زده کړې په توګه تمامېدای شي

د هیواد سترو ادبي  چېکې هغه سریزې هم شاملې کړي دي، وپه دغو مقال ما

خوبونه، د  یال د پار: هاوعلمي شخصیتونو د سحرصیب په شعري ټولګو لک

دا . هم څارمه ستا الرې باندې کښلي دي اللمرجنازه،پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې،

ګران  خپلد  واله مین صیب سحر دمې په دغه کتاب کې ځای کړې چې  ېسریز

شاعرشعري ټولګې چې څو کاله د مخه چاپ شوي او د دوي تر السونو نه دي 

دغو ټولګو له نومونوسره اشنا او په دغو هنري پنځونو کې د سحرصیب د  درسیدلي،

 .کړي السهځانکړتیاوو په هکله معلومات تر  دشعرونو 

 ښاد،اروارد استاد محمدصدیق پسرلي،استاد مجاوراحمد زیا سریزوکېپه دغو 

نیازي  ومانروهي اوښاغلي  ډاکټرخوشالاسمایی،استاد پیرمحمد کاروان، سداستاد ا

 .یې دروندوالي اوښکال بخښلې ده تهدغه کتاب  چې.لیکني شاملي دي

او  نهیوې زده کونکې په صفت د دغو مقالو ټولو دد مېرمن کلتوري بهیر 

ی په نه درلودو سره ما ته د الس رس کمپیوټراوانټرنیت.ترتیب زما لومړنۍ تجربه ده

تر خپلې وسې پورې هڅه وکړه چې د مېرمن بهیر له راکړل شوي مسولیت څخه 

 او.چارې ماته را په برخه شوې ولونېچې د دغو با ارزښتو مقالو د راټ ویاړم.ووځم

راتلونکې ته د شعرونو او  چېد مېرمن کلتوري بهیرغړوته  ويدا به ښه تجربه 

 .ه څیړنیزو اوعلمي کارونو باندې هم کاروکړيکیسو د کتابونو تر څنګ پ

په پای کې استاد علم ګل سحرته د اوږده عمر په دعا کولو سره ورته د 

یې دغه  تهاو له درانه استاد څخه مننه کوم چې ما. خوشحاله او سوکاله ژوند هیله کوم

وکوالی شم دغه مقالې ترتیب د کتاب په بڼه یې جوړ او  چېزمینه مساعده کړه،

دې زموږ بهیر د ده د شخصیت له سیوري ( جالجالله ) هللا. خپرولو ته یې اماده کړم

 .نه بې برخې کوي

شریف او د مېرمن بهیر  رهد مېرمن کلتوري بهیر له درنې مشرې اغلې ساه

. اره یې ماته هوکړه وکړهڅخه مننه کوم چې د دغه کتاب د اوډلو لپ غړوله ټولو

همدارنګه له ګرانې محموده تقوا او له خپلو قدرمنو ټولګیوالو اکرام هللا اسرار او 

چاروکې یې له ما سره مرسته  په حکمت هللا ناشر څخه هم مننه کوم چې د کمپیوټر

 .کړی ده
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ادبي او فرهنګي چارو د  دد پښتني ادب او په ځانکړي ډول د ښځینه وو 

 .یوې سوکالې خوشحالې او ازادې پښتنې ټولنې په هیله دپرمختګ،

 درناوي په

 پاکیزه ارزو

۰۹۳۱/۶/۲ 

ــ دهبوري څلورالرې کابل
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 ګل علم د

 د سحر

 د آثارو

 مخکتنې

 ادبي او

 خدمتونو

 درناوي د

 غونډه
 کال لمریز۰۹۳۱د

میاشتې په  د غبرګولي د

 انستانپنځمه نیټه د افغ

قلم ټولنې د تکړه 

د  دمتونوژورنالست علم ګل سحر د آثارو د مخکتني او ادبي خ او شاعرلیکوال،

دغه غونډه کې ګڼ شمیر فرهنګیانو،ادبي شخصیتونو،د  په.درناوي غونډه جوړه کړه

والو ګډون  میرمینهاو د سحر صیب ګڼ ش بهیرغړوافغان ادبي بهیر،مېرمن کلتوري 

 .کړی وو

غونډه د ماسپښین په درې بجو د قلم نړیوالې ټولنې د مرکزي دفترپه انګړ کې  

 . په ښکلې شاعرانه فضا کې د څېړونکي محمد نبي صالحي په ویاندویي پیل شوه

د غونډې په پیل کې ښاغلي محمد اسماعیل څپه د قرآن کریم څو مبارک آیتونه 

ورپسې د قلم ټولني مشرسید فخرالدین هاشمي د غونډې په ارزښت او د . و ت کړلتال

په پنځلسو لیکل  صیبنوموړي د سحر.په شخصیت باندې خبري وکړې حرصیبس

 . شویو آثارو او د یادو آثارو په بیال بیلو برخو رڼا واچوله 

واله طوبی او لیک ړېد غونډې دویمه وینا واله د مېرمن کلتوري ـ ټولنیز بهیرغ

ټولنیز بهیر ته  -ساپۍ پخپله  لیکل شوې مقاله کې مېرمن کلتوري  اغلې.ندا ساپۍ وه

په یوه برخه کې داسې لیکلي  لېد خپلې مقا هغې.سحرصیب د خدمتونو یادونه وکړه د

 .و

بهیر ته په خدمت او همکارۍ  ېرمنساعتونه ساعتونه وخت م سحرصیب ”

څخه د  صیبساپۍ له سحر اغلې” .تېروي بې له کوم حسابه او بې له کوم احسانه

 . دغې مرستې اوهمکارۍ له کبله مننه وکړه
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. و الژورنالست سید جیالني جالن د غونډې بل ویناو او نوښتګر شاعر ځوان

ته نغوته وکړه او په شاعرۍ کې شعري هنریت  صیب هغه په خپلو خبرو کې د سحر

 ښکلېلوړ فکر او یالد ښکلي خ صیبیې د سحر“ یوازې ستالپاره”شعر  ود هغه ی

 . بیلګه وبلله

تکړه لیکوال او ژورنالست استاد امیرجان وحید احمدزي د علم ګل سحر د 

 .ژورنالستیکي دندو په اړه علمي مقاله ولوسته

یوسفزۍ په خپلو  ینېماو تکړه شاعره ګل بهیرغړېد مېرمن کلتوري ـ ټولنیز 

ادبي او ټولنیز خدمتونو ته د درناوي په وړاندي کولو سره د  صیب خبروکې د سحر

د کړنو څخه مننه  صیبخپل شخصي شخصیت په جوړولو او ادبي کارونو کې د سحر

 . وکړه

او ادبپوه استاد اسد هللا  ژورنالستتکړه لیکوال، لا غونډې بل وینا و د

د غزل د  صیب وستایه او د سحر خصیتش صیب سحرښاغلي غضنفر د .فروغضن

 :یوه بیت په شعري ځانګړتیا باندي خبري وکړې

 خدایه چې غواړم یې هغه راځینې لیري ګرځي 

 را نژدې دي خو یوه راځینې لیري ګرځي  ټول 

چې دغه بیت په ساده الفاظو لیکل شوی اود ادبي ماهیتونو : ښاغلي غضنفروویل

لفظ او مانا په لحاظ ځانګړې وي،خو  هرشعردته یې اشاره وکړه او وې ویل، تونش

د  هغه.ونه رسوي،هغه له شعري هنرڅخه خالي وي ماناويڅو  هرشعرچې

سحرصیب په دغه بیت کې د شعرپه هنري ښکالوو په زړه پوري او ګټورمعلومات 

 . وړاندي کړل

 ېد سحر لنډې کیس چې،بدر وویل او ژورنالست صدیق هللا شاعرلیکوال، تکړه

سحر صیب یې په خپلو تجربو والړ لیکوال  او.زموږ د عصررښتیني انځورونه دي

 .یاد کړ

د شخصیت  بیال بیلو  صیباو لیکوال اجمل تورمان  د سحر عرځوان شا

 .  ځانګړتیاوو په زړه پوري خبرې وکړې

ر په په پخواني او نوي شعر کې د توپی صیب شاعر جاوید اوربل د سحر ځوان

 .بیال بیلو اړخونو رڼا واچوله 



  
 

 
12 

 

 غونډه خدمتونوددرناوي اوادبي مخکتنې د آثارو د سحر ګل علم د اواز شوی نقاشې دعطرو

ناول وغږېد  په” جګړه“د مینه او  صیب محمد نبي صالحي د سحر څیړونکی

او دغه ناول یې د هغه د ادبي پنځونو او لیکنو ښکلې بیلګه وبلله او په دغه ناول کې 

یې د ناول لیکنې په ځانګړتیاوو باندې خپل معلومات د غونډې له ګدونوالو سره 

 .ړلشریک ک

د طنز لیکنې د تخنیکي برخو  صیبلیکونکي عبدالنافع همت د سحر طنز تکړه

 . په ښیګڼو باندې رڼا واچوله او سحر صیب یې ښه طنز لیکونکی وباله

په دندو او کاري خدمتونو  صیب ژورنالست نور محمد سعید د سحر اولیکوال 

 . باندې مفصل معلومات وړاندي کړل

شاعراو حقوقپوه عبدالستارسعادت او شاعر او  د غونډې وروستني وینا وال

او شاعرۍ لنډې ویناوې  شخصیتپه  صیب نوموړو د سحر. لیکوال اومان نیازی وو

 .وکړې

شوه چې غونډه  رکړلد غونډې په پای کې ډاکټر خوشحال روهي ته بلنه و

روهي غونډه ګټوره او ښه و ارزوله او د سحر صیب د  صیبډاکټر. وارزوي

 . شخصیت او ادبي خدمتونو ستاینه یې وکړه

 صیب وتلي شاعر،لیکوال او څیړونکي عبدهللا خدمتګار بختاني  هیواد د ورپسې

 .او لیکنو په زړه پورې خبرې وکړې شخصیتپر صیب د سحر

الو څخه چې د ده په د قلم ټولنې او هغو لیکو صیب د غونډې په پای کې سحر

یې وښوده چې د هیواد د نورو لیکوالو د  هیله.وکړه هاثارو یې لیکنې کړې وې،منن

نوموړي وړاندیز وکړ . اثارو د ارزونې او خدمتونو د نمانځنې غونډې جوړې شي

 چېچې د داسې غونډو ترڅنګ دې د لیکوالو د حساب ورکولو غونډې هم جوړې شي،

والو په ټولنه کې د نوي فکر د رواجولو او د ناخوالو په دا څرګنده شي چې زموږ لیک

ټولنې ته یې کوم مشخص خدمتونه ترسره  او.له منځه وړلو کې څومره کار کړی دی

 .د مازدیګرنۍ  په خوړلو سره پای ته ورسیده ۹۱:۱ په مازدیګرغونډه د . کړي دي

 ارزو پاکیزه
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 كيسه والړ تجربو پرخپلو سحر ګل علم

 ليكوال

پښتو د معاصر داستاني نثرر د ځرانګړنو پره لړكرې،د پښرتو اوسرنۍ لنرډه كیسره د  د

ګڼو ښكالوو اوځانګړنو لرونكې ده،چې په دې لړ كې د نثري اسلوبو پره پرام كرې نیرول 

لیكروال ورتره  كیسرهاو د خپلو تجربو بیانول هغه دوې ځانګړنې دي چرې زمروږ ځروان 

ه لیكوالو څخه دى،چې ډېره هڅه كوي ګل سحر یو له همدغو كیس علم.ډېره توجه كوي

په روانه او ساده ژبه كیسې ولیكي اوهره كیسه یې د ټولنې د واقعیتونو منعكسونكې او 

سررحرهغه څرره لیكرري چررې ده پخپلرره لیرردلي او . د ده د خپلررو تجربررو پررر بنسرري والړه وي

 .تجربه كړي وي

دي، یعنې  اكثره كیسې چې دي د خپلو تجربو محصول زما“چې پخپله وایي  لكه

له څه شي نه چې ډېر متاثر شروى یمره كره هغره مینره وي او كره جګړه،پره هغره اسراس 

ډېر ځله هغره څره مرې كښرلي چرې مرا پخپلره لیردلي او كتلري . باندې مې كیسې لیكلې دي

 ”.دي

ګل سحر زموږ د بهیر هغه كیسه لیكوال دى،چې ښه كیسه له خونده ډكه او  علم“

ښه كیسه هغه كیسه ده چرې سرړى ” .ښكارندویه ګڼي د یوې نوې تجربې لېږدونكې او

یوې بلې دنیا ته بوزي،یعنې یوه كیسره بایرد ماتره دا راوښریي،چې اتیرا كالره پخروا ژونرد 

څنګه و؟ كیسه باید دا راته وښیي چې مثال په ننګرهار كې یو بزګر څنګه ژوند كوي؟ 

څنګرره وي؟ پرره  كیسرره بایررد دا راترره وښرریي،چې پرره بهررر كررې د یرروه افغرران ورځنرر  ژونررد

مجمرروع كررې یرروه ښرره كیسرره بایررد یرروه نرروې تجربرره چررې پرروره خونررد پرره كررې نغښررت  وي 

 .راولېږدوي

کالره مخکرې د پکتیرا ( ٣۹)ګل سحر د ارواښاد محمد سلیم زوى له نرن څخره  علم

والیت د زرمت ولسوالۍ د اسالم خېلو په کلي کې زېږېدل  او خپلې زده کرړې یرې د 

غزني په شریخ عطرار لېسره او د کابرل پوهنترون د ژبرو او زرملې د باتور ښوونځي،د 

کرال کرې یرې د پکتیرا او  لمریز۰۹١۱      په . ادبیاتو په پوهنځي کې تر سره کړې دي

 ۰۹١۱پرره . ورپسررې د غزنرري والیررت د پرروهنې پرره ریاسررت کررې دنررده سررر ترره رسررولې

ستیال او کې د پوهنې وزارت د سواد مجلې مرستیال، بیا د عرفان مجلې مر لالمریزک

لمریزکرال کرې د کورنیرو چرارو  ۰۹٣١پره . ورپسې د نوموړې مجلې مسول مردیر شرو

د بي بي سي راډیو په تعلیمي خپرونرو کرې د  لمریزکال۰۹٣۱په . وزارت ته تبدیل شو

لمریزکررال کررې د ازادۍ راډیررو ترره الړ او د ۰۹۱۰پرره . لیکرروال پرره توګرره وګومررارل شررو

یې لكه  اوس او. رونې مسول او پروډیوسر شونوموړې راډیو د ژوند په شېبو کې خپ

 .چرررررررررررررررررې بیرررررررررررررررررا دولتررررررررررررررررري چرررررررررررررررررارو تررررررررررررررررره مخررررررررررررررررره كرررررررررررررررررړې ده

طنز لیكرونك  دى،  اونن سبا د پښتو معاصرو ادبیاتو یو تكړه لیكوال،شاعر  چې سحر

. لمریزکررال نرره را پرره دې خرروا یررې شررعر او داسررتان لیکلررو ترره مخرره کررړې ۰۹١۲لرره 
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ــرـ ١٣لمریزکال کې مې اول شعرونه ولیکل او بیا مې پره ۰۹١۲ په“وایي  سحرصیب

 ” کې خپل لومړني داستانونه ولیکل ١۱

نفسریاتو اوهغره  ډګرخپلرود شرعر  ما“لیکلو ته یې له دې امله مخه کړې چې کیسه

کیسې ډګر یو څه پراخ راته ښکاره شرو نرو  دچې مې په زړه کې لرل تنګ لیده، هڅه ت

نه هم  له بلې خوا له ماشومتوب. هغه مې په داستان کې ویلڅه مې چې په زړه کې و 

کې مې په کلي کرې لره مرور او ترینردو  ماشومتوبپه سړي کې یوه تومنه موجوده وي،

یو څه مې  اونه نکلونه او کیسې اورېدلې وې چې په ما باندې یو قسم تاثیر یې کړې و 

یردا شروه چرې داسرتانونه مرې داسرتانونه ولوسرتل او عالقره مرې پ وروسرتهپه ذهن کې و،

 ” .ولیکم

د لمر جنازه، . اوسه د سحر یو څو شعري او داستاني کتابونه چاپ شوي دي تر

خوبونه او پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې د هغه چاپ شوي شعري ټولګې  یال د پار

 .دي

لمریز کال کې د  ۰۹۱۹او وسواس د سحر د لنډو کیسو ټولګه ده، چې په   مینه

 .ټولنې لخوا چاپ شوې دهبېنوا فرهنګي 

کال كې د قلم  لمریز۰۹۱۶په  چېمخیز ناول دى،( ۲٣۳)د هغه  او جګړه مینه

 .نړېوالې ټولنې لخوا د میوند خپرندویې ټولنې چاپ کړى دى
کال كې  لمریز۰۹۱۱په  چېصاحب د طنزیه کیسو ټولګه ده، سحرد   چراغ شیطان

 .چاپ او خپره شوې ده

 :ځینې ناچاپ آثارهم لري،چې په الندې ډول ترې یادوونه کو سحر

 لنډو کیسو ټولګه دد ښاپېرۍ په لټه، ــــ
  خو ته مې ونه لیدې،د شعرونو ټولګه ـ          ـــ
 کله چې مور وخاندي،د ماشومانو لپاره شعرونه  ــــ 

 د متلونو کیسې ــــ
 او نارو په باب څېړنیز اثر کاروانونه  د بکوا په دښت تېریږي، د سندرو ــــ
  تاریخچه وفهرست مجله عرفان،تحقیقي اثر ــــ
سحرځینې شعرونه او لنډې کیسې په هالندي او  د ژوند په شېبو کې څېړنیز اثر ــــ

 .ديانګلیسي ژبو هم ژباړل شوې  

کیسو کې  پهڅخه دى،چې د نثر ساده ګي، یکوالوګل سحر یو له هغو کیسه ل علم
زیات  یو.د هغه د کامیابۍ راز ګڼل کیږي اد واقعیتونو رانغښتل او پرخپلو تجربو اتک

شمېر کره کتونکي او کامیاب کیسه لیکوال په دې ګروهه دي چې د هر ژانر لپاره 

خپله ژبه کارول کیږي او کیسه هم هغه ژانر دى،چې باید خپله ژبه په کې وکارول 
سحر د . ې په کې مراعات شي چې د کیسې غوښتنه ويشي،یعنې هغه نثري اسلوب د

خپلو کیسو لپاره له همداسې یوې ژبې کار اخلي چې هم ساده ده،هم داستاني او هم 

: اسدهللا غضنفر دا د سحر د کیسو د کامیابۍ راز په ګوته کوي. خوږلني په کې نغښتې
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وښښ نه دى ک. په ساده ژبه لیکل کوي او په اصطالح لغت پراني نه کوي دى“

کوي،چې خپل لوستونکي ته ځان ډېر پوه او ډېرعالم معرفي کړي او په مصنوعي 

دغسې خبرې ورسره  چېدى کوښښ کوي،. اثر پرې باسي پرهغهاوغیرمنطقي ډول 
وکړي لکه څوک،چې په حجره کې یا په کوټه کې ناست وي او ساده، غیررسمي او 

 ”.غیر تصنعي غږېږي

علم ګل سحرژبه  د“: الهوهم په همدې نظردى او په لنډو ټكو كې وایي نورمحمد
 ” .ډېره ساده،رنګینه او ښه ده،نثر یې هم ډېر خوږ دی

د سحر د کیسو ژبه د ولسونو ساده او بې  چېهادي بیا وایي، ديعبدالها خو

نثر یې یو ځانګړى او خاص خوږوال  لري، ساده، بې االیشه بې “ . االیشه ژبه ده

او لوستونکي ته خوند  ارويع نثر دى، ژبه یې هغه ژبه ده، چې ولسونه یې کتصن

 ”.لوستونک  د ده د نثر د لوستلو په وخت ستړیا نه ا حساسوي یعنېورکوي،

ده په نثر باندې د یوې سیمه ییزې لهجې خوږوال  ډېر  د“وړاندې وایي  هادي

د لهجې  چېث شوى،ورکړى دى او د دې باع وال هغه ورته ډېر خوږ چېغالب دى،

 ” .د ده په نثر کې ځان ښکاره کړي يهغه خوږلن

د  چې سحر د کیسو یوه بله ځانګړتیا او د کامیابۍ راز په دې کې نغښت ، د

ده پخپله تجربه کړې  اخلي،چېموضوعاتو په انتخاب کې دقت کوي او هغه څه را 

کله چې د ده کیسې او داستاني اثار لولو دې ته ځیر کیږو،چې هره خبره د . وي

د ادبپوهانو او کیسه لیکونکو په اند ښه کیسه لیکوال هغه . واقعیت پر بنسي کوي

د اسدهللا غضنفر په نظر دا کار ځکه له کامیابۍ سره .دى،چې په خپلو تجربو اتکا کوي

مکتب ویل  دى،ممکن پوهنتون مو ویل  وي،  موږ: ابطه لري چېنېغ په نېغه ر

موږ ممکن ماموریت کړى وي نو بهتره دا ده، چې د ماموریت، د پوهنتون او د 

 ولیکو،بهتره  ده د هغو سیمو او هغو ښارونو کیسې . متعلمۍ د دوران کیسې ولیکو

 .يېغه رابطه لرسره نېغ په ن امیابۍدغه كار له ک ځكههلته مو ژوند کړى دى، چې

 زموږ“: هغه کیسې ناکامه بولي،چې لیکوال پخپله تجربه کړې نه وي غضنفر

ډېر لیکوال او ډېر کیسه لیکونکي دا خصوصیت نه لري،ژوند به یې په کابل کې کړى 

وي خو کیسې به د کوچیانو  کېبه په کابل  اوسېدل وي،زېږېدل  به په کابل کې وي،

په کلي کې نو بیا  روبزګ دزه په کلي کې واوسم،که . کوي زګربه د ب کیسېکوي،

 دى،دګل سحر په دغه راز پوهېدل   علم.راسره ښایي،چې د بزګرو ژوند انځور کړم

ده د ژوند له  دتر ډېره حده د ده له ژوند سره، لده كیسې په مستقیم یا غیر مستقیم ډو

 ” .پېښو سره او د ده له تجربو سره تعلق لري

موضوعات  اسېیکوال راپیژني ځکه د ده په نظر سحر دسحر یو زړور ل الهو

ګل سحر،زموږ له هغو  علم“ .یې جرات غواړي اوړلر چېپه کیسو کې را اخلي،

او هغه په داستانونو کې  اخليپه جرات سره یوه موضوع را  چېلیکوالو څخه دى،
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وخت د ده داستانونه د افغانستان سیاسي وضعیت ته وقف شوي دي یا  اکثره.پلې کوي

ده په داستانونو کې  د.دي،چې ډېر سیاسي اړخ لري اخیستيهغه موضوعات یې را 

 ”.انتقادي اړخونه هم ډېر لیدل کیږي

ومان نیازى هم د سحر کیسې د واقیعتونو پر بنسي والړې كیسې  عبدالرحمن

 ورېده کیسې تر ډېرې اندازې پ د“: نز مالګه هم لريد ط چېورسره وایي، وبولي ا

ډېرې اندازې پورې د ټولنې پر واقعیتونو باندې  تر.د طنز مالګه لري خوندورې دي

 ”.والړې كیسې دي

چې ولې  دا.یو ډول طنزیه رنګ او خوند لري ېهم د سحر كابو ټولې کیس رښتیا

په دې خاطر وي،چې د  دشای“: یې دغسې سټایل غوره کړى پخپله په دې اړه وایي

کیسې خوند زیات شي او د ځینو کیسو خپله ځمکه همداسې وي،موضوع یې دغسې 

 چېرېخپله عالقه هم زیاته ده،چې که  زما.وي، چې باید طنزیه خصوصیت ولري

 ” .طنز مالګه پرې واچوم دګنجایش ولري هغه د چا خبره،

 خوند ې لولو پرد ده مقصد خوند وي خو تر کومه ځایه، چې کیسې ی ښایي

سربیره له طنز څخه د ده مقصد له یوه واقعیته پرده پورته کول او یوې اساسي خو 

 .ترخې موضوع پورې فکر کول دي

څنګه چې سحر رښتیني موضوعات را اخلي دغسې یې کرکترونه هم  لکه

ده کرکترونه  د“: ومان نیازى په دې اړه وایي. رښتیني دي خو نومونه یې بدل دي

 دازېتر ډېرې ان. هغه کرکترونه دي چې په ټولنه کې شته او ده لیدلي ديمعموآل 

 ”.واقعي کرکترونه انتخابوي دىپورې تخیلي کرکترونه نه دي،

 د“ ژوندي کرکترونه راپیژني کرکترونهورته نظر لري او د سحر د کیسو  الهو،هم

ژوندي به یې وبولو ځکه چې اول خو موږ یوه موضوع انتخابو و او   ده کرکترونه هم

بیا ورته کرکترونه ایجاد وو نو دى هم لکه استاد شپون هغه کرکترونه را اخلي، چې 

هغوې موجودیت ولري خو هغوى ته په مستعار شکل رول ورکوي ځکه، چې نېغ 

ستل سي،چې دا فالن  دى داسې کارونه په نېغه خو مشکله ده،چې د یو چا نوم واخی

کوښښ  دى.یا داسې عوامل رامنځته کیږي،چې د هغه د بد بختۍ سبب کیږي يکو

 ”.کوي د خپلې موضوع مطابق هغسې کرکترونه ایجاد کړي،چې ده لیدلي دي

د سحر په کیسو کې داسرتاني تخنیکونره شرته او ترر ډېرره  چېوړاندې وایي، الهو

 ډېرررپرره کیسررو کررې داسررتاني تخنیکونرره  دى“. ر قرروي ويبریررده د کیسررو پرراى یررې ډېرر

ده د کیسو پره مرنک کرې یروه  دکې پیل، اوج او پاى رول لري، یسهمثآل په ک. مراعاتوي

کوښرښ  دى.ترر پایره لره ځانره سرره سراتي تونک غوټه وي،چې تلوسه ایجاد وي او لوس

ړانردې ى کرې خپلره موضروع و کوي،چې اصلي خبره د کیسې پراى تره وسراتي او پره پرا

 ”.له همدې امله د کیسو پاى یې ډېر قوي وي نوکوي،
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الهو په اند سحر پر قوي پاى سربیره هڅه کوي، چې لوستونکي فکر کولو ته  د

کوښښ کوي لوستونک  اړ باسي، چې هغه هم په موضوع باندې یو څه  دى“. اړ باسي

 ”.فکر وکړي یعنې لوستونکي ته تیاره مړۍ نه پرېږدي

هم کوي او هغه دا،چې د خپلو کیسو له محتوا سره سم خپلو کیسو  یوه بله هڅه سحر

دى په مجموع کې د کیسې محتوا ته “ . الهو هم همدا خبره کوي. ته نومونه  ټاکي

 ”.ګوري او له محتوا سره سم یو نوم ورته انتخابوي

پر دې سربیره الهو دا خبره هم کوي، چې سحر داسې نومونه خپلو کیسو ته نه  خو

نوم هم داسې نه وي،چې د کیسې ټوله محتوا  هغه“ .کوي،چې کیسه یې افشا شيغوره 

په یو ډول په غیرمستقیمه بڼه داسې یو نوم ورته ټاکي،چې هم د داستان . افشا کړي

 ”.محتوا افشا نه کړي او هم د ده کیسه پرې ونومول شي

  :هم د علم ګل سحر هغه کیسه، چې پورته ځانګړنې په کې ځل وهي دا
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  قرباني غویى د

به ارامه او چورتي  تلكې زموږ سیمې ته راغل  و، رځوپه دې لنډو و هغه

 پهچا سره یې ډېرې خبرې نه كولې، لهناست و او مخامخ به یې په ځیر ځیر كتل، 

د ده كور ته دې  چېپه دې دومره موده چا څوك ونه لیدل،. كور كې یوازې اوسېده

خوشحاله  له،چېبه تل هڅه كو موږه وه لیدلې،راغل  وي، په شونډو یې چا موسكا ن

هر  چېټكالو مجلسونه جوړول چا به، ټوكوده د خوشحالۍ لپاره به مو د  دیې وساتو،

موږ به له ډېرې خندا بډوډي په الس  چېڅومره په زړه پورې خبره او یا ټوكه وكړه،

به نه خندل یوازې به یې  خوهغهكې نیولي وو او خندا به مو ښایسته ډېر ځنډ وكړ،

 :وویل

 :هو دغسې ده او یا یې ویل ـــ

 .رښتیا چې ښه ټوكه وه ـــ

څو ځله خو زموږ د ده په خندولو شرط كښېښود خو دى نه یوازې چا په  ان

خندا رانه ووست بلكې خوشحاله مو هم ونه لېد،معلم  اكرم ورو،ورو ځان له خلكو 

ده او یا به د كتابونو په مطالعه بوخت و،ما ورځې به هم ځان ته ګرځې دګوشه كاوه،

به مازدیګر د ده كور  كلهته د ده علمي او پخې خبرې ډېرې په زړه پورې وې، كله،

پوښتنې به ده  تابونوبه مې امانت ورڅخه وړل او د مطالعه شویو ك كتابونهته ورتلم،

ستاد و او زه هره برخه كې یې  پوره معلومات لرل اوس نو هغه زما ا پهراته حلولې،

 :ورځ مې زړه وكړ پوښتنه مې ترې وكړه ورتلم،یوهبه هر مازدیګر هغه ته 

 استاده څنګه ژوند یوازې او بې اوالده سخت نه دى؟ ـــ

 .سخت نه،چې دوزخ دى ـــ

 .له دې یوازیتوب څخه ځان وژغورې چېنو استاده نه شي كېداى، ـــ

 .او لږ څه جرئت په كار دى اسانه یوه د دار رسۍ ډېرولې نه شي كېداى، ـــ

خپلو پوښتنو پښېمانه شوم خو څه مې  پهبېځایه راته ښكاره شوې، پوښتنې خپلې

 :كړي واى،اوس خو مې پخپله شروع كړې وه، ومې ویل

 .نه استاده خداى دې نه كړې زما منظور دا نه و ـــ

ستا په منظور پوه شوم خو څو چې انسان،انسان شوى نه وي اوانساني  ـــ

ونه  نورمېپوله ژوند یوازې ښه دى، راطفې كډه كړې وي،همداسې د مرګ پع

 وغوښتل چې په خپلو پوښتنو سره یې پر زخمونو مالګې ودوړوم په عمر كې یوازې ا

او . . . اوالدونو نه درلودل تل خپه ارام او چورتي دبې دوستانو او خپلوانو اوسېدل،
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كې په یوه اېښودل شوي پنډ كتاب  مې په تاخ ځانپه لسګونو داسې نورې پوښتنې،

 .بوخت كړ،هماغه كتاب مې امانت ورڅخه واخیست او خداى پاماني مې ورسره وكړه

اكرم به سهار وختي له كور څخه ووت . ورځې یو په بل پسې تېرې شوې شپې

او مازدیګر به هماغسې غل  كور ته راته او د باغچې د دېوال سیوري ته به د كتاب 

ده د ژوند په هكله له موږ سره پوښتنې هماغسې بې ځوابه پاتې  دو، په لوستلو بوخت

وې،خو د لوى اختر د ورځې پېښې نه یوازې زموږ پوښتنې حل كړې،بلكې د اكرم 

په ژوند كې یې هم ژور بدلون راوست، لكه چې له هغه وروسته به ده تل ویل اوس 

 .د وكړمچې مې عاطفه او له همنوع سره زړه سوى ولید،غواړم چې ژون

اختر لمونک مو ادا كړ،یو بل ته مو د اختر مباركي وویله،ټولو نوې جامې  د

اغوستې او خوشحاله وو،خو د اكرم په حالت كې د خوښۍ په همدې ورځ هم كوم 

بدلون نه وراغل ،هماغسې چورتي د لرګیو د خونې پر وړوكي بام د ګرم لمر پیتاوي 

 .ره كتلته یې ډډه وهلې وه او مخامخ سیمې ته یې په ځیر س

په دې فكر وم چې په څه ډول هغه له ځانه سره بوځم،چې څو شېبې په خوښۍ  زه

سره تېرې كړي،چې هغه راغږ كړ او زه یې هم بام ته وروبللم، په خوښۍ د الس په 

اشاره یې وپوهولم چې مخامخ سراى ته وګورم،ما چې هغې خوا ته وكتل په لوى 

ره مې وویل دا خو دومره مهمه خبره نه سراى كې مې غوی  ترسترګو شو، له ځانه س

 :ده،هغه لكه، چې پوه شوى وي د كښېناستلو اشاره یې وكړه ویې ویل

 .وګوره سرهوګوره غویي ته ښه په ځیر  ـــ

هم پكې  انیې د قربانۍ لپاره دغه سراى ته چې له ده د مخه نور غوی غوی 

كتل، د حالل شوي  په ځیرځیر یوې او بلې خوا ته غویي.حالل شوي وو،راوست  و

یې سر راپورته كړ،شا و  بېرتهغویي د څرمنې خوا ته ورغ ،څرمن یې بوى كړه،

خوا ته یې وكتل، بیا یې پر څرمن بوى وكېښ،څرمن یې پخپل شونډك واړوله 

ورغ ، ښه بوى یې پرې . شو میې په څنګ كې بلې څرمنې ته پا بیاراواړوله،

كاره شوه،چې پرخپل همنوع د یې سر راجګ كړ،ما ته داسې ښ بېرتهوكېښ،

بېوسۍ اوښكې تویوي او د هغه د قاتل په لټه كې دى،غویي د سراى د یوې فلزي 

 .دروازې پر لوري منډه كړه

نه شوه، ښكرونه یې ورته ټمبه كړل،خو  خالصهیې په شونډك ووهله، دروازه

 .ونه شول بیا د څرمنو خوا ته راغ  څرمن یې بوى كړه او حیران دریان ودرېده

 :هغسې چې د غویي هرحركت یې په ځیرسره څاره،ما ته وویل اكرم

خوا بده ده،بې له دې چې  ههمنوعانو یې څومر پرخپلووګوره غویي ته وګوره، ـــ

څرمن یې توره ده، سپینه ده، سره ده او كه بل رنګ، بې له دې چې زما له  چېووایي،

، د بل حیوان په درد څومره قوم او خپلوانو څخه دى،كه نه وي، وګوره حیوان وګوره

بې له دې چې څېرې ته یې وګوري،راشه وګوره د حیواناتو پاچا اشرف . دردمن دى

المخلوقاتو،هو انسان اشرف المخلوقات څه څه كارونه كوي،د خپلو ګټو لپاره بل انسان 
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رنګ، ژبې، قوم، نژاد او سیمې په نامه د نورو انسانانو وینې څښي او  دپه دارځړوي،

ګران جان ګل یې په دې  زما.څخه هم زړه سوى نه زده كوي انه له حیودومر

تورشهید كړ چې د دوى په ژبه یې خبرې نه كولې او جنازې ته یې ډېر خلك رانه 

غلل،چې د دوى په رنګ، څېره او جامې یې نه لرلې او نه د دوى له قوم څخه و او 

چې نه یې څېره د دوى  زما د تنكي زوى اسد جان په سر كې یې ځكه مېخونه ووهل

په بله سیمه كې پېدا كړى  خداىاو لوى . په ډول وه او نه د دوى له سیمې څخه و

د دوى د مخالف لوري په  چېمې ځكه په لمبو كې وسوځېدل، دونهاو اوال مېرمنو،

سیمه كې مې كور و او زه هو زه، زه ځكه داسې بدمرغه او خوار و زار شوم چې د 

 .ه كاوهدوى په ډول فكر مې ن

 چېپه داسې احساساتو سره كولې، خبرېشمېرلې  -په لوړ اواز شمېرلې اكرم

د ډبرې زړه یې هم نرماوه، زما په سترګو كې اوښكې ډنډ شوې، خبرو یې دومره 

تاثیر درلود چې د ده په لنډو جملو كې مې هغه ټول تېر شوى حالت سترګو ته 

الو له شكنجې او وهلو ټكولو ودرېده،د هغه ځوان زوى مې ولید،چې څو تنووسلو

پښو او السونو یې مېخونه ورووهل  پهلوړ دېوال نیمایي ته پورته كړ، هوروسته د هغ

 . . .او په دېوال یې ځړېدل  پرېښود

توغندي په تورو دودونو اوسرو لمبو كې مې د ده كورنۍ ولیدله،هلته لیرې یې  د

بار الندې پرته وه اوهڅه یې مېرمن د لمبو په منک كې د لرګیو او پخو خښتو ترام

د خوني په بل كونج كې لمبې  چېكوچني تي خوره ماشوم زوى ته، خپلكوله چې ځان 

 . . .ترې تاوېدې ور ورسوي

مې ولید چې له سترګو څخه یې د بېوسۍ اوښكې روانې وې، یوې او بلې  اكرم

. خواته یې منډې وهلې،خو څوك نه و چې د ده اوالد د اور له لمبو څخه راوباسي

نورمې غوی  هېر شو او د شلمې پېړۍ د انسان، انساني وحشت ته فكر وړى وم خو 

 :یلاكرم مې بېرته پام د غویي لوري ته را وګرځاوه، ویې و

چې له حیوان څخه یې زده كړو، راځئ عاطفه، زړه سوى او له  راځئ،راځئ ـــ

 .ژوند سره مینه له حیوان څخه زده كړو، وګوره، وګوره

 هلتهلكه چې د قاتل په لټه كې وي په قار قار یې یوې بلې خوا ته كتل،  غوی 

 بوى یې كړل خو ویې نه خوړل همداسې ورغ لیرې یې واښه تر سترګو شول،

ورڅخه روان شو،نور هم ګړندى شو،د دېوال كونج ته الړ،بېرته راوګرځېده سر به 

نا څاپه ځاى پر ځاى ودرېده،غوږ یې ونیو په دې  خوكله كښته او كله لوړ نیول  و، یې

دوى شمېر اته نه تنه و د یوه  دخلك راننوتل، ډله وخت كې د سراى په دروازه یوه 

غویي چې  دړې په چرمي پوښ كې ځوړندې وې،چ ېتن په دواړو بغلونو لویې لوی

هم حملې ته  قصابپر لوري په بیړه ور روان شو، هغهڅنګه سترګې پرې ولګېدې د 

چمتو شو او د غویي پر لوري سوكه،سوكه  وروخوځېده،غوی  هماغسې مخامخ ور 

شو قصاب هم ودرېده او چاړه یې په الس كې سمه  نژدې روان و، چې ښه ور
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ټه كې په ښكر وواهه، قصاب پر ځمكه ولوېده، چې بیا راپورته شو كړه،غویي په خې

غویي یې پښو ته ښكر ټمبه كړ،تر یو څه ځایه یې په ښكرو كې اخیست  یووړ او بیا 

یې پر مځكه وویشت قصاب چې پوه شو نن له هغه غویي سره نه دى مخامخ چې دى 

 .كړهیې هره ورځ په غاړه چاړه راكاږي،نو د شا پر خوا یې منډه 

 :دې سره اكرم له واره چیغه كړه له

 .ودرېږه په چا اموخته شوى یې، ته هم وینې تویوې اوس به دې حال ګورم ـــ

 چېله ځانه سره مې وویل كاشكې، یدلهما لومړى ځل د اكرم  پرشونډو موسكا ول او

اوس بل څوك هم واى،چې د ده د خندا شاهد واى،غویي په قصاب پسې منډې وهلې، 

ړ خلك هم یوې او بلې خوا ته سره خواره شول، د سراى په دروازه كې سره نور وال

جرګه شو،چې د غویي د نیولو او حاللولو الرې چارې وسنجوي،څو شېبې وروسته 

او بلې خوا ته یې سترګې اړولې  یوېكړ،غوی  پر خپل ځاى والړ و، بندیې غوی  كال

تلل ،چې بل با تجربه قصاب د خپل اصلي دښمن په لټه كې و،خوهغه نه و  چېلكه،

 .راولي،د خلكو ډلې له څلورو خواوو غوی  كال بند كړى و

شېبه په شېبه یې د محاصرې كړۍ تنګوله، كله چې سره ورنژدې شول  او

غویي پرې رامنډه كړه، سپین كالي سړي ته سرټمبه كړ او له دېوال سره یې جوخت 

سپینو جامو وال سړى نه كر، نورو د شا له خوا په ډبرو وویشت خو غویي د 

پرېښود،له دېوال سره یې سخت وواهه، د شا له خوا یو بل په تبر وواهه، غویي د هغه 

پر لوري ورمنډې كړې او سپین كالي سړى ترې وژغورل شو،اوس نو هریو خپل 

 .ځان بچ كاوه، غویي یو ځل بیا څرمن بوى كړه او هلته ودرېده

بل ځوان چې نیلي كالي یې اغوستې او د كلینرانو  په دود سره خولۍ یې په سر  یو

 :ایښې وه راغ  دا نورو ته یې وویل

تاسي په ټولو سره یو غوی  نه شئ نیوالى، ورځ خو دلته درباندې تېره  ـــ

 :شوه، یو بل ورته وویل

 .یې ونیسه موږ خو خپل وس پرې وكړ تهكه دومره ښاغل  یې، ـــ 

كال  ځوان د سوك وهونكو په څېر په داسې حال كې چې په دواړو السونو یې  شین

د غویي چې سترګې پرې  شو،پړى مخې ته نیول  و،د غویي پر لوري ورروان 

شا  دپه یوه كونج كې یې راایسار كړ، ،هغه پر لوري یې منډه ور واخیسته دولګېدې،

 هوروسته دوى ټوله پ. وژغورهله خوا نورو په لوټو او ډبرو وویشت او هغه یې ترې 

چا سره چړې د چا سره بېلونه او تبرونه وو او  دګډه د غویي پر لوري یرغل وروړ،

خوا ته منډې  ېچا غټې ډبرې په السونو كې نیولې وې خو غویي یوې او بل

په شېبه پسې وحشي كېده، سر یې ټیي اچول  و،كله به یې په یوه او  شېبهوهلې،

 .كړې ټوله ایله خپل ځانونه وساتلكله په بل پسې منډې 

له هغه سره په یوه ګوښه  ټولكې یو بل سپین ږیرى قصاب راغ ، تدې وخ په

هغه خبرو او نصیحتونو ته یې غوږ نیول  و،بېرته ټول په یوه اتفاق  دكې ودرېدل،
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سره د غویي پر لوري ورروان شول، یوه یو څه رشقه یې هم غویي ته ورواچوله هر 

ي یو او بل سر په السونو كې نیول  و او له څلورو خواوو سوكه سوكه د دوو تنو د پړ

غویي پر لوري روان شول، د غویي ښكرو ته یې په ډېره وړتیا ول ور واچاوه او د 

مخ پښې یې په بل پړي ووربل شوې، همداسې په بل پړي كې یې د شا یوه پښه بنده 

  یې څمالوه،غویي لغتې ته ورولوېدل، غوی ړېشوه او دوه نور پړي یې هم غا

واره پر مرۍ چاړه  لهیې  قصابخواوو په پړي ټینګ تړل شوى و، لوله ټو خووهلې،

 .غویي دواړه سترګې د څرمنې پر لوري كږې پاتې شوې دراتېره كړه،

څه هم د سحر کیسې ډېرې کامیابې دي خو ځاى نیم یو څه د خو ټکي هرم پره  که

. نا کلره لره ده نره تکررار کیرږي کله“اړه وایي ومان نیازى په دې . کیږي سترګوکې تر

خبره چې په یوه یا دوو جملرو کرې کیرږي  یوهپه څو رقمه راته وړاندې کوي، هومیو مف

 ”.دى ممکن هغه خبره په لسو جملو کې وکړي

طنز او کله کلره  لهلنډه کیسه او ک کلهکله شعر لیکي،. لیکوال دى پرکاره سحریو

پیل کې موږ د مینې او جګړې په نامه د ده د یو ناول د روان کال په  د.تحقیق هم کوي

غضرنفر . چاپ شاهد هم وو،چې پر نورو ځانګړنو سربیره پرر واقعیرت والړ نراول دى

چې ناول د واقعیت د بیانولو لپاره رامنځته شوې هستونه ګڼي، د سرحر مینره او جګرړه 

وي دي او پره دغرو پښتو ژبه کرې ډېرر لرږ ناولونره لیکرل شر په“: همداسې یو ناول بولي

د علرم ګرل سرحر . لږو کې بیا ډېر لږ داسې ناولونره لرو،چرې لره ژونرد سرره تعلرق لرري

د نراول  اصرآل.لوى امتیاز دى ېرناول مینه او جګړه له ژوند سره تعلق لري او دا یو ډ

 ”.ژانررر د ژونررد د معرفررۍ لپرراره، د ژونررد د واقعرري معرفرري لپرراره رامنځترره شرروى دى

کالره یررا  ۹۱۱“سرروه کالره مخکرې نراول نرره و موجرود  ېدر چرېوړانردې وایي، غضرنفر

رومانس بره . کاله پخوا چې ناول ال رواج نه و نو په اروپا کې رومانس رواج و ٣۱۱

بره د ژونرد  معمروآلکرکترونو کې به یې مبالغې بیخري زیراتې وې، پهخیالي قیصې وې،

چې واقعري ژونرد ناول رامنځته شرو، خو.اړخونو سره متعلقې قیصې وې تیکوله رومان

تمثیل کړي او په واقعي جغرافیا کې، پره واقعري سریمه او پره واقعري زمانره کرې یرو څره 

ادبپوهان وایري چرې  ځیني“غضنفر د لومړني لیکل شوي ناول په اړه وایي ”.پیښ شي

مریالدي کرال چراپ شروى دى،  ۰٣۰۳پره  چرېناول د رابنسن کرروزو نراول و، ړن لوم

هغه نراول لره واقعري زمرانې . ه څو نوې کاله تېرېـږيیعنې پر چاپ باندې یې دوه سو

 ” .سره او واقعي جغرافیا سره تعلق لري

ښاغلي غضرنفر پره نظرر د نراول لره دومرره اوږدې مرودې تجربرې سرره بیرا هرم  د

زموږ لیکوال محسروس زمران او مکران نره شري ترسریمول  خرو مینره او جګرړه واقعري 

ل لیکرونکي اوس هرم محسروس زمران او زمروږ نراو متاسرفانه“. ژونرد تره جردي کتنره ده

مکان نه شي ترسیمول ، واقعي ژوند او واقعي پیښې نه انځوروي خو مینه او جګړه د 

پښتو ژبې یو له هغو د ګوتو په شمار آثارو څخه دى،چې واقعي ژوند ته یې جدي کتنه 

زما په نظر مینره او جګرړه بره همیشره لوسرتونکي ولري،همیشره بره وربانردې . کړې ده
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ثونه کیږي،همیشه به ورباندې کره کتنې کیرږي او پره حقیقرت کرې د ښراغلي سرحر د بح

 ”.زمانې یو مستند اثر دى

د نراول او تراریخ تررر مرنک توپیرتره پره اشررارې سرره د مینرې او جګررړې د  غضرنفر

مشهوره جمله ده،چې وایري د تراریخ او نراول فررق پره دې کرې  یوه“: ناول په اړه وایي

وي او پره   ومونره او سرنې رښرتیا وي خرو نرور هرر څره دروغدى، چې په تراریخ کرې ن

ناول کې البته واقعي ناول او هنري ناول یې منظور دى، په ناول کې نومونره او سرنې 

دغه مقوله د ښاغلي علم ګل سحر په . او اعداد رښتیا نه وي نور ټوله محتوا رښتیا وي

  ”.نررررررررررررررراول پررررررررررررررره مینررررررررررررررره او جګرررررررررررررررړه صررررررررررررررردق کررررررررررررررروي

د افغانستان لره تراریخ او وروسرتیو پیښرو سرره عالقره  چېکي،ټول هغه لوستون غضنفر

ټول لوستونکي د ناول او كیسې ټول لوستونکي  زه“لري،د دې ناول لوستلو ته رابولي 

 دد پیښو لوستونکي او هغه کسان،چې غواړي د افغانستان حاالت، اناو حت  د افغانست

افغانستان تاریخ او روان سیاسري وضرعیت ښره وپېژنري او ښره یرې درک کرړي، دغرو 

 ” .ټولو ته بلنه ورکوم،چې مینه او جګړه ولولي

هللا بدر صدیق
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 سحر ګل علم يکوالشاعراول شوی پېژندل

 ! شاعرانو او لیکوالو قدرمنو

 .اودرناوی ســـــــالم،میـــــنه

 محترم شاعر ټولنې،نن د هیواد د یوه پېژندل شوي لیکوال او قلمافغانستان د  د

د مخکتنې او د ادبي خدمتونو د درناوي په ویاړدغه پرتمینه  آثاروعلم ګل سحر د 

  جوړه ړکه چیرې دغه غونډه د ده د زوکړې کال په ویا. ادبي غونډه جوړه کړې ده

 دهرحال،سحرخپل زړه شعر او ادبیاتو ته ورکړی دی او  په. شوې وای،البه ښه وه

 ځیرک سحر .له سترګونه خوبونه تښتولي دي کوډیرو لوستون دده ګڼ شمیر کتابونو 

ښه  دد ښه شعر د ویلو قریحه او  دی.او د ښې حوصلې خاوند لیکوال او شاعر دی

 وي،پهکتابونه چاپ ش عنوانه (۰۱)پورې یې  تراوسه .لیکلو سلیقه لري دادبي اثر 

ګڼ شمیر کتابونو باندې یې تقریظونه او سریزې  پهلسګونو مقالې یې خپرې شوې،

قلم مجلې  غړی،د  پالوي چې،د افغانستان قلم ټولنې د مشرتابه  دا ال   اغلې او مهمهر

د  اولومړنی مسوول مدیر،د افغان ادبي بهیر فعال غړی،د مېرمنو کلتوري بهیر 

مصور خپرندوی بنسي له بنسي ایښودونکو څخه دی د جمهور رئیس یو شمیر 

یزیون خپرونې د له خوا اډیي شوي او پیغامونه د ده په قلم لیکل شوي او د لمر تلو

 .ښې شوي دي

 .په عمومي توګه درې لویې الرې لري ادبیات

 د شــــاعــــري الره -۰

 د کیسه یې ادبیاتو الره -۲

 د ډراماتیکو او ادبیاتو الره -۹

 .                           دغو دریوالرو نه،په دوو الرو با په بري سره روان دی  له سحر

نازکخیالي او احساس نه ډکه د شاعري الره او بله د کیسې یا کیسه یې   له یوه

 افغانستانده دغه دواړه ډوله تخلیقي ادبیات تجربه کړي او اوس د . ادبیاتو الره ده

 .ادبیاتو ته د خپل همیشني مسلک په عنوان خدمت کوي

 په ناول  جګړې ټول آثار لوستي دي،لیکن هیڅ یوه یې د مینې او کابوما د سحر 

ده د دغو . اندازه خوند نه دی راکړی او په هیڅ اثرکې،په دغه کچه محنت نه دی کړی

اثرهم افغاني ټولنې  داچې،د ده د نورو آثارو په څېر، وهزیارونو اوهڅو پایله دا ش

 . ومانه اوښه په مینه یې ومانه
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د یوه لیکوال لپاره ستر بریالیتوب دی،کله چې ټولنه د کوم لیکوال او شاعر  دا

. ګریوان ته الس ور واچوي،هغه ورځ د هغه لپاره د قیامت تر ورځي نه کمه نه ده

ده زړه ډبیږي او احساس یې د امید او  دچې لیکوال خپل اثرنشرته سپاري، هکل

ما اثربه ټولنه ومني او که به یې ناامیدي په منک کې سخت سرګردانه وي،چې آیا ز

 ردکړي؟

یوه شاعر اولیکوال په ژوندانه کې،ترهغه بد او سخت ساعت نشته چې د ده په  د

 .ژوند،ټولنه د ده اثر ردکړي

 . نیکمرغې ځای دی چې سحر له دغه لوی ازمیښت نه کامیاب راوتلی دی د

کیسې یې  وکړه،مقالې او يد پښتو ادبیاتو له اړتیا سره سمه شاعر سحر

طنز په پسته خوږه ژبه یې،  دته یې نکلونه ورواچول، کوچنیانوولیکلې،ماشومانو او 

راوسته او په ډیرو بدو حاالتوکې یې د ادب ډیوه  موسکا شونډود دوی په غمجنو 

 .ولګوله

 بمونوسحر په  دوران کې که په یوه خوا کې، د حضرت رحمان بابا مزار په  د

اومتعصبو انسانانو له  کښوعکس د یو شمیر کینه  هغه دکې،کې والوت،نو په بله خوا

ادبي  خپلې هیله من یم چې نن په دغه ادبي غونډه کي سحر. شو پښوالندېخوا تر 

تجربې بیان کړي،خپلې ترخې اوخوږې تجربې چې،څنګه شاعراو څنګه لیکوال 

 تجربې نه یوازې سحربلکې هر خوږي شوم؟ هغه هم ناول لیکوال، دا ترخې او

 .شاعراو لیکوال یې لري

هیڅ شاعراو لیکوال د بل لیکوال او شاعر ځای نه  وایم،چې ډاګه   په

دا ده چې د سحر د  مهمه.تنګوي،هر یو خپل میدان او دهریوه لوستونکي بیل بیل دي

ډیر زیات شوي،له افغانستان نه بهر یې اوس په   پرتله کتابونو لوستونکي دې خوا په 

انترنت د ده د  او .او لیکوال په صفت پیژني تګرشاعرد یوه نوښسیمه او نړۍ کې هم 

 .ادبي کارونو او آثارو په ورپیژندنه کې غټه مرسته کړې ده

فکر کوم چې سحر دغه الره ترنیمې شپې پوري په مطالعه اوکله نا کله  زه

کې د ده  خهاو په دې بر. ترسپیده چاوده پورې د سختې مطالعې په کولو سره وهلې ده

له شپې ترسهاره اوله سهاره ترشپې پورې،د پښتو  هغه.تخلص هم بې څه نه دی

 .ادبیاتو الره پاللې ده

دوستان به د ده په مختلفو آثارو باندې خبرې وکړي،لیکن زه یوازې د  قدرمن

دغه ټولې خبرې،د دوستانو . مینې او جګړې په ناولی وڅو ټکي کاږم

ترموږ زیاتې د ده لپاره ډیرې مهمې دي،ځکه دا شاعر نظرونه،وړاندیزونه او نیوکې 

 .ال په مخ روان دی او په الرکې نور مزل هم لري
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چې څه پرې لیکوهغه د ده د نورې هڅونې او تشویق لپاره دي،موږ دا  موږ

خپله وظیفه بولو،که موږ دا ځوانان ونه هڅوو په راتلونکي کې به تجربه لرونکي 

 .ړولیکوال اوشاعران له کومه ک

 اضافي او سحرد مینې اوجګړې ناول ډیره غوره برخه دا ده،چې بې ربطه  د

د ده دناول کرکټرونه له ولس نه تښتیدلي . صحنې نه لري،اضافي کرکټرونه پکې نشته

د ده د ناول .منک کې اوسېدونکي انسانان دي پهانسانان نه،بلکې د خپل ولس 

لیکوال . یې په ژوندۍ بڼه وجود درلود ټولنه کې وو،د لیکوال شاوخوا ته پهکرکټرونه 

 یاوړيد خپلې کیسې د پرمخ بیولو لپاره په وړکرکټرونو پسې سرګردانه بریښي او د پ

ښه یې په خپل ذهن .بشپړ کرکټرونه نړۍ ته راوړي ،چېده دا لیکوال یوه ستره نښه 

 .ويکې جوړوي،بیا بیا یې رغوي او ټولنې ته خپل پیغام د کرکټرونو په خولو بیان

لیکوال یو ارمان لري او په خپلو اثارو کې هغه ته پرورښت ورکوي،  رښتینی

هغه څه چې دی ګوري له خپل ارمان سره یې پیوندوي،هنر لکه ژوند باید همدا ډول 

 .منطقي وي

د ده د ناول ټولي پردې . اوږده سوچ کې ډوب ښکاري پهپه دغه ناول کې، سحر

کیسو په لیکلو او د  دسحرد شعر په ویلو،. شوې دي ترسیماوصحنې ډیرې هم غږه 

 .ناول په تخلیق کې ځلیدلی دی

که د شاعري درنه ډبره ورپورته کړه،یا د ناول درنه ډبره یې ښکل کړه او  ده

مخ والړ،په دې ډول شاعر د مینې په  پهاوږه یې ورکړه،په سینه یې یو وړه او 

 .شاعراو د ګرانښت او صمیمت په سمبول باندې بدل شو

په خپل پیاوړي قلم باندې د ادبیاتو مختلف صنفونه وپالل او د مطبوعاتو له  حرس

  الرې یې خپلې اړیکې له لوستونکو سره ټینګې کړې،اوس د ده پرله

پورته  کېسرچې ده د ادبیاتو په ډګر کوم.ثمرته ورسیدل زیارونهاو  هڅې پسې 

په توګه تر پخوا اوچت  کړی و،هغه سر اوس د ممتاز او د نظر خاوند شاعر اولیکوال

د کاغذونو پر مخ روح اخستی دی، دا روح به ژوندی وي  اوسد ده ارمانونو . دی

 !اوتر قیامته پوري به نه مری

شعراو ادب الره د زمریو انسانانو الره ده چې د زړه په وینو باندې  ددا چې، لنډه

او لیکوال یو انسان له نیمګړې ټولنې نه د باندې راباسي او د ښه انسان  شاعرپالل کیږي،

کوي  راپورتهوالی که په هرځای کې پیداکړي، ښه دا.حیث یې ښې ټولنې ته ورننباسي هپ

انسان د تجربې په ملګرتیا سره ان د ډیر  خاوند د هنر. یې اوله لوستونکو سره یې ویشي

 . کوچیني اثر په ارزښت پوهیږې
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تولي الرې چارې  دبپه خپلو ادبي اوشعري اثاروکې د شعراو ا رصاحبسح

په ټولو کې ډیر منظم او منطقي پرمخ تللی دی،د ده آثار زموږ د  اودي، يمراعت کړ

 .خپل چاپیریال رنګ اوخوند لري

چې د ده آثار د ادبي کره کتونکو له لوري په بې رحمۍ سره ترسختو قضا  ښایې

زه دا په ډاګه درته وایم،چې وروستي نسل به د ده د آثارو  وتونو الندې راشي،لیکن

ولري،لیکن  رد ده آثار به نیمګړتیاوې ضرو. درناوی وکړي او پرهغو به ګران وي

ده لیدلوری یو ملي لیدلوری دی او په ملي مسائلو کې د هیچا  د.زیات عیبونه نه لري

آثار  ،کوملرم اورزه به ب .لحاظ نه کوي او دا د ده د ادبي کار یو ډیر لوی صفت دی

چېله دې وروسته به یې لیکیله مخکنیو نه به څوکرته ښه وي،ځکه اوس د ده ادبي 

 تجربهډیر پرمختګ یې کړی اوپه دې برخه کې د ده استادانه . تجربه پخه شوې ده

 .اومعیاري کار د دغه منطقي شاعر اولیکوال د بري ضمانت کوي

 د مینې سخت سفر مې دی په مخکې بس

 میخــونه وهيبیا په څــپلو  خــــــوارسحر

 

 درنښت په

محمد نبي صالحي څېړندوی
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 رګانځور چاپيريال خپل د سحر ګل علم

انساني فكر په جوړښتكې یو ډېر مهم عنصر د ټولني د تفكرعمومي څرنګوال   د

له خپل شاو خوا چاپیریال نه متاثر كیږي او د لیك لوست او لیدو اورېدو  هرانسان.دى

. په انګریزۍ كې ورته ماینډ سیي وایي چېانداز جوړوي، په مي د فكر یو ځانګړى

 هم هر لوستل شوى تورى زموږ د ذهن په یوله كوچنیتوبه تر بوډا توبه پورې كه څه ه

او مشاهدې په قوت د  اوریدوګوټ كې ځاى نیسي،خو هغه ذهنیت،چې موږ یي د 

 .اسانه نه بدلیږي ړوو،پهلكونو د لیلونو په مي جو راټول كړل شویو 

ډلو   په وطن كې له لسیزو راهیسې موجود تاوتریخوالي لیكوال هم په زموږ

یوازې د ویر ساندې لیكي،ځینې نورو بیا له حال  ل لیكوا رزموږ یو شمې. ویشلي دي

كه داسې ووایو نو سمه به  یا پرې كړي دي او د خیر په غوڼدۍ، اړیكې ټوليسره 

نیكه مرغه یو  له.په ټالونو ځانګي ل دي او د خیا تد ماضي په غوڼدۍ ناس چېوي،

تېروتنو نه د زده كړي لپاره ورګوري،  له   څو تنه بیا داسې هم شته،چې ماضي ته

شاوخوا د اوسني چاپیریال د محسوس  خپل د محسوسوي او د راتلونكي  لپاره ل حا

د همدغه كتار سړى   هم صاحبسحر ښاغل  علم ګل .بوخت دي وړولوتصویر په ج

هغو  دتصویر وینو،زموږ د خپل ژوند تصویر، ژوند  لیك كې موږد هد ده پ. دى

انسانانو د ژوند تصویر چې د جګړي په لمبو كې په ژوند كولو مجبور دي،دغه 

 :وایيخپل حال داسې  تهانسانان را 

 ټولې رانه خړې شوې اوبهوهم اوبو كې، الس

 مې رانه ورك دى له ما دغو اوبو وړى دى ارمان

خوا د كركې تیارې  شاوحال كې چې ژوند سره سكروټه ده، ېپه داس

او  شړلوكتلي دي،د رټلو، یې هم خواږه  تهتریخ ژوند  دي،خو هغه شاعر چې خپرې

پورې وهلو په زمانه كې هم د ګرانښت خبرې كوي،دى اصالً غواړي د راتلونكې 

د  ېچځان ګران نه وبلكې موږ، یواځې ته ووایي چې، په موږ باندې خلكووخت 

ګران و او نه یواځي جانان،بلكې  اندېكركې په كلونو كې ژوندي وو،جانان هم راب

ډېر څه راباندې د خپل جانان غوندې ګران وو،چې همدغه د دى وطن د انسان  همنور

 .اصلي تصویردى

 ډیر مې خپل جانان راباندې ګران دى څومره

 اندې ګران دىلكه ځان،لكه ایمان راب                                

 خپله خوږه ژبه راته ګرانه لكه

 لكه ګران افغانستان راباندې ګران دى                              
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 یو تږى الروى یمه د میني زه

 د رڼو اوبو په شان راباندې ګران دى                            

 دى،هوسیږم یې ځال ته ماشومتوب

 لكه ستورى د اسمان راباندې ګران دى                         

 حیران دي چې په تا ولي مین یم دوى

 دا خو ځكه،چې انسان راباندې ګران دى                        

برخه ده،  نۍاو وینا یوه همېش شخصیت پریمانه مینه چې د سحر صاحب د هغه

شویو جګړو د  پلكه څوك د ت. دى جوړ ځینېیې  تن  چېد هغې خاوري اثر دى،

اصلي څېرې د لیدو  دټولنې  وطن او پرې مېشت د دوړو تر شا د سحرصاحب

دې خاوري  د وړتیا و لري،نو په اسانۍ به پوهه شي،چې یوازې سحر صاحب نه بلكې

دا هم  بیله خبره . اوسن  حال البته جال كیسه ده. ووهر وګړى له كركې سره نابلده 

د كركي د سوداګرو په منک كې هم د خپل مینه ( ج) هللا تعال  ته سحر صاحب ،چېده

وایي په  صاحبسحر. ناك احساس د براعال اظهار جرائت او سلیقه ور زده كړي دي

مې د خپل  چېو اثر یې راباندې كاوه، كله، دليكوچنیتوب كې مې نكلونه اوری

داستاني اثارو لیك ته مې وایي د  ولیده،نود بشپړ اظهار لپاره د شعر لمن تنګه  احساس

هكله مې د ده په دې خبرې پورې د استاد غضنفر دا  هد سحر صاحب پ. مخه كړه

نه  سترعالملغت پراني نه كوي او خپل لوستونكي ته ځان ډېر سحرخبره چې وایي،

سحر له خپل لوستونكي سره په داسې ژبه : استاد غضنفر وایي. ورښي را یاده شوه

لكه څنګه چې استاد غضنفر . ده او هم خوږه لوړيغږیږي،چې هم داستاني 

له خپل لوستونكي سره د كلي  چېصاحب رښتیا هم شعوري كوشش كوي، روایي،سح

د شخصیت  زه فكر كوم د دې كار سبب هم د سحرصاحب . او كاله په ژبه وغږیږي

خپل چاپیریال متاثر  د پردي مصنوعیت په ځاى دى، چې له ماشومتوبه هغه اصیلتوب

او بیا یي د یوه اغیزمن هنرمند په توګه په خپلو لیكنو كې د خپلې ټولنې د نن  كړى

وایي،چې لنډۍ د  ېاستاد شپون د پښتو لنډیو په هكله په یوه لیكنه ك. انځور توږل  دى

 د پخپله د یوه پښتون او یا پښتنې استاد وایي د لنډۍ جوړښت هم. پښتنو اصیل هنردى

د غه اصل ته ورته د سحر . له پیچلتیاوو خالص ويرواني حالت په څېر ساده او 

سحرصاحب . دي پاكغضنفر په خبره له مصنوعیته  ستادصاحب شعر او نثر هم د ا

له خپلې ټولنې اخېستنه كوي په خپل ذهن كې یې په خپل انداز شني او په خپله ژبه 

په بریالیتوب  اورسوي  ي،مفهومصاحب لفاظي نه كو سحر.یې خپلو خلكو ته وایي

    .د خپلې خبرې د رسولو راز یې همدغه دی سره نورو ته 
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بهرني روڼ اندي د نږدې نه  ډېروګړو په هكله نړیوال حیران دي، د زموږ

دافغانانو له لیدو ورسته د افغانستان او افغانانو په اړه په خپل تصور له سره غور 

ده د  د استاني اثار یېځانګړې توګه د پهكوي، د سحر صاحب ډېرى لیكنې او 

كي مي افغاني طبیعت ته ورته پېښې   ځكهتجربو په اډانه اوبدل شوي دي، صيشخ

 جانانسر په بیه د  دپه جګړه كې ټوكې ټكالي كول،. یږياو كړه وړه پكې تر سترګو ك

كول هم د افغانانو ځانګړنه ده، چې د  اتڼونهتشه خیټه،لوڅو پښو  دیدن كول او په 

هغه ادبي  خولهنړیوال ادب كره كتونكي په یوه  دثارو كې یې وینو،سحرصاحب په ا

. روڼ تصویر وړاندې كړى وي لا د خپل چاپیری پكې لیكوال   چېاثار معیاري بولي،

چې د ده څومره لیكنې ولوستې د  ماخپلو لیكنو كې همدغه كار كړى، پهسحر صیب 

پل شعر او نثر دواړو كې سحر صاحب په خ. خپل چاپیریال د نن تصویر مې پكې ولید

 . متوجه كوي مې خپل حال ته بلكېیوازې خوبونه هم نه ویني، اباندېر

شخصیت په اړه  یوه لیكوال په اثارو باندې له كره كتنې وړاندې د هغه د خپل  د

په دې معنا،چې . سړى یوې اړخیزې پرېكړې ته اړباسي معلومات نه تر السه كول 

زمان سره نابلد یو،نو ممكن هغه منطق هم ونه پیزنو،  كه موږ د لیكوال له مكان او

سحر صاحب په هكله د معلوماتو  د.په مي خپله خبره موږ ته كوي یېچې لیكوال 

ده  داو  په اړه د نورو له څرګندونو ده دراغونډولو په بهیر كې د ده له شخصي اړیكو،

صاحب كه څه هم د  سحردا ثابتوي، لیكنو په ډېر شدت هغه څه مخ ته راځي،چې  له

مینه  چېداسې مكان او زمان كې ژوند كړى، په نورو وطنوالو په څېرپه خپله پلوخ

مینه  تلیې د منفي فكر د پاللو په ځاى  هپه خپل ده،خونایابه  غوندېپكې د مرغۍ د پیو

 .وېشلې ده

سره ورته اوږدو  اووډېرو بری الښه صحت او  لهزما محسن دى، سحرصیب

غانستان د قلم ټولني له مشرتابه نه او په ځانګړې توګه له استاد اف د.عمر غواړم

د پښتو فرهنګ او . تل یې زموږ مخور ستایلي دي چېصالحي نه یوه نړۍ مننه،

 . فرهنګپالو د ښې سبا په هیله

 .علم ګل سحر د ادبي خدمتونو په نمانځ غونډه كې ولوستل شو دا مقاله د: یادونه

 سعید نورمحمد
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 کارونه يکژورنالست سحر ګل علم د

حبیبي،عالمه رشاد بابا او ګڼو نورو مشررانو او زلمکیرو افغران لیکوالرو  عالمه د

 و،او ژورنالیزم دواړه پاللي دي،ځکه د لیکن دبپه څېرعلم ګل سحرهم پر یو وخت ا

کاله لره چراپي ( ۲۲) یې څنګداستانونو او ناول تر طنزونو،څېړنو،شعرونو،نظمونو،

، پروډیسرراو ایرډیټر پره توګره کرار او غږیزو رسنیو سره د مرستیال، مسروول، لیکروال

 . کړی دی

ښاغلي سحر لوستي ادبیات دي خو په ژورنرالیزم پرورې یرې هرم زړه تړلری دی، 

پرره مخررابراتو،  روسررتهو اخیسررتلوکررال د عسررکري ترررخیص تر لمریررز۰۹۶۱ځکرره پرره 

تررر کچررې ګررڼ کرراري  اسررتاو برېښررنا پرره وزارتونررو کررې یررې د ری اوبوټولګټررو چررارو،

نومرروړي لرره ژورنررالیزم سررره د بررې کچررې مینررې لرره مخررې پرره یررادو  خرروفرصررتونه لرل،

د ژورنالسرتیک کرار پره لټره  سررهوزارتونو کې د ریاست پرځای له ورځپاڼو او مجلرو 

. خپله دغه خوښه او هڅه یې له ښاغلي محمد نبي صرالحي سرره شرریکه کرړه. کې شو

دعرفران مجلرې  مهرال هغره.نوموړي ورته په عرفان مجله کې د کار موندنې ډاډ ورکړ

 . مسوول مدیر ښاغلي محمد قاسم هیله من و

ښاغلي هیله من په لومړۍ پرال لیردو مرې زړه تره ونره لوېرده چرې لره  دوایي، سحر

داسرې راتره واېسرېده لکره پره . دغې مجلې سره د کار کولو بخت به مې پره برخره شري

پښرین یرې او کار کولو ته خوښه نره وي،خرو ماس ارلوعرفان مجله کې یې چې زما ګوم

 .پوښتنو وروسته  یې د مجلې مهتمم  وټاکلم څهچې بیا وغوښتم،نو تر یو

پورې مخونه یې لرل، تیرراژ ( ۰۱۱)څخه تر( ۰۲۱) لهمیاشتنۍ مجله وه، عرفان

پرره خواوشررا کررې و چررې پرره ښرروونځیو او والیتونررو کررې وړیررا وېشررل ( ٣۱۱۱)یررې هررم د 

و،د شرپږ و کرارکوونکو څخره  کېد مجلې  دفتر د پوهنې وزارت په دویرم پروړ. کېدله

 . یې دوه نارینه او پاتې څلور مېرمنې وې

څخره یرو  نځیولره ښروو څنرګمجلې د چاپ چارو د سرنبالولو تر دښاغلي سحر به 

د راپورونو او مرکو لپاره یې یوازې قلم څرو سرپینې پراڼې یرا  خونیم راپور هم راوړل،

ړتیرا وه،نرو لره بلرې ادارې بره یرې کره بره د کرامرې ا. یوه سل مخیزه کتابچه لرله او بس

د اوسررنیو ژورنالیسررتانو پرره څېرررې یررې هررومره پرېمانرره او پرمختللرري . اخیسررتلهامانررت 

 .وسایل یې نه لرل

وسایلو او اسانتیاو  کموالی او نشتوالی هغه ستونزې وې چې تل یې له امله په  د

غلی سرحر لره کارونو کې د خنډ او ځنډ پېښېدو اندېښنه وه،خرو د دې براوجود هرم ښرا

. کاري چاپیریال او په ځانګړې توګه لره ښراغلي هیلره مرن سرره پره کرار کولرو خروښ و

د کار کولو انګېزه  خوله دې چې وسایل او اسانتیاوې لږې وې، سره“ نوموړی وایي

وطررن ترره کررار کررول  بلکېځکرره  د اوس پرره څېرمعرراش نرره،. او عالقمنرردي زیاترره وه
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. مینه او ملي ګټو ته ژمنتیا له اوس څخه په کراتو زیاته وه هېوادنۍ.لومړیتوب درلود

وم،  خرتښایي همدا المل  به و چې کرۍ ورځ به تر ناوخته په دفتراو کترابتون کرې بو

 معراش غونردېهرم د نورو زه اوسمګر اوس داسرې نره ده،.خو ستړیا مې نه احساسوله

تالس له الرې د ژوند د ځینو په څېر د بډو او اخ چېته ارزښت ورکوم ځکه وېرېږم 

 ”.د اړتیاوو د پوره کولو په لټه کې نه شم

ښاغلی سحر دوه میاشتې وروسته د پوهنې وزارت د یوې بلې یانې سواد مجلې   

عرفران  دله عرفان سره یرې هرم مرسرته کولره او لنرډ وخرت وروسرته   خو.مرستیال شو

مجلرې ټرول کارونره  چاپ چارې لنډه دا د راپورونه،لیکنې،مرکې،. مجلې مرستیال شو

اداري کارونو ډېرې  نوروځکه ښځینه همکارانې یې په . سنبالولښاغلي سحر په خپله 

نروم مره واره چرې  لرهیوازې د غالم حضرت روغمرن : ښاغلی سحر وایي. بوختې وې

ځکره وایري . کومه لویه تېروتنه یې ونره کرړه بلهچاپ شوی وو، وغنغالم حضرت ر

کار کاوه، ټوله مجله مې څو څو ځله لوستله او بیا به وخت مې ډیر په دقت  هغه“: چې

 ”.او مجله به مې اصالح کوله وماستوله په چاپخونه کې به والړ  تهمې چاپ 

د ښرروونکي  یررانېکررال د غبرګررولي دریمرره  لمریررز۰۹۶۳د : سررحر وایرري ښرراغلی

ورځې تره ایلره دوه ورځرې پراتې وې چرې د پروهنې وزیررې اغلرې معصرومې عصرمتي 

ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسرمو کرې  د“: وښتم  او ویل یې چېوردک ور وغ

بایرد د عرفران مجلرې فروق  مناسربتډاکټر نجیب هللا هم ګډون کوي،نرو پره دې  شرولسم

ما ویل په دوه ورځو کې ناممکنه ده،خو هغې یې  ” .العاده ګڼه په ښه کیفیت چاپ شي

ورځ مې کار وکر،مجله مې تیاره کړه  شپهبله چاره نه وه،. ټینګار وکړ چاپپه حتمي 

څېر  پهله ډېرې خوښۍ یې د مهربانه مور نومې چې د وزیرې پرمیز کیښوده، کلهاو 

 .ناز او مینه راکړه

څخرره د کورنیررو چررارو  ېکررال  لرره عرفرران مجلرر لمریررز۰۹٣۱سررحر پرره   ښرراغلي

ه الړ او درې کاله وروسته له هغه ځایره بري بري سري راډیرو تره ورغی،ځکر تهوزارت 

ښاغلی سحر له بي بي سي سرره . مجله نوره نه چاپیدله  هسې په نامه د مجلې دفتر وو

بري بري سري یرې ځکره غنیمرت ګڼلره چرې د . د نوي کرور نروي ژونرد ډرامرې لیکروال وو

ډېری لیکوال او شاعران  ځکهدیدن او بنډار هم پرېمانه وو، روامکاناتو ترڅنګ د ملګ

 . ملګری هم هلته راټول ول

د چراپي رسرنیو  رونرور د خپلې کاري تجربې له مخې  تر راډیویي خپښاغلی سح

ده په وینا په چاپي رسنیو کې په دې زیرات دقرت پکراردی،چې هلتره  دکار سخت بولي،

هر څه په لیکلې بڼه پاتې کېږي او هرر څروک هرر وخرت پررې قضراوت کوي،خرو پره 

 اوجودېږي؛خو د دې براډیو کې داسې نه ده هر څه د هوا په څپو له سترګو پنا او تېر

لکره د ژرنردې هرر وخرت بایرد یرو ژرنردګړی ورتره  ځکههم راډیو خپلې ستونزې لري،

خرو پره .کرار غرواړي مسرووالنهاو دانه پرې زیاته او کمره کړي،یرانې ترل او  يناست و
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خپله سحر له راډیو سره د ژرنده ګړي په څېر ستړیا ځکه نه ده ګراللې چرې نومروړی  

دغره خپرونرې د . سرره پراتې شروی دی او خپروونرواو فرهنګری تل لره تعلیمي،ټرولنیزو 

چاودونرره او منررډې ترررړې نرره  زړهخپرونررو پرره څېررر ډېررره سررتړیا، سیاسرريخبررري او 

 .غواړي

هېواد کې د وروستیو بدلونونو پرمهال علم ګل سحر له بي بي سي راډیو  په

ې وې په څخه ازادي راډیو ته والړ،ځکه ازادي راډیو چې تازه یې خپرونې پیل کړ

 کپرد کابل او پېښور د اوږدې،کنډ و.او بي بي سي په پېښورکې. پالزمېنه کې وه

او ستړې کوونکې الرې له امله  ښاغلی سحر له بي بي سي څخه په ازادۍ راډیو کې 

 .د کار کولو په موخه مخه ښه واخیسته

و چمترو کولرو ا لرو،خپرونرې د لیک” په شیبو کرې ژوند“ازادي رادیو کې یې د  په

نومروړی وایري د . نندارتون خپرونه هرم ایرډیت او وړانردې کولره څنګوړاندې کولو تر

مینې په اړه د پروګرامونو لرړۍ یرې چرې نرږدې دوه میاشرتې پرلره پسرې خپرېدلره ډېرره 

 .کوله غوښتنهکړه اوګڼو اورېدونکو یې د بیا بیا خپرېدو  جوړههنګامه 

او ال تر دې مهاله  رېښودهپ سحر ازادۍ راډیو د ولسمشرۍ ماڼۍ په مخه ښاغلي

عامه اړیکو او مکاتباتو د مسوول په توګره دنرده لري،خرو پره عرین وخرت کرې د  دهلته 

د خبررري مررتن پرره  نومرروړی.او خپرونررو متنونرره هررم سررموي برونررولمررر تلویزیررون د خ

د سروچه والري پرځرای د ژبرې پرره  اوپره سرپما، د جملرو پرره  لنرډیز،تړاو، لیمرواسراني،د ک

 .  اسانۍ او څرګنتیا ټینګار کوي

وایي،چرې  وښاغلی سحرادب او ژورنرالیزم نرږدې او یرو د برل بشرپړونکي ګڼري ا

د . دي کرړياو سوژې یې ور موادژورنالیزم یې ادبي هلوځلو سره مرسته کړې،ځکه 

لري، د ده په وینا  او بدلون لپاره هم د دواړو په ارزښت باور هوساینې،سمونټولنې د 

پیغرامونو اسرانه او نېرغ  دسرمبولونو او پره ژورنرالیزم کرې  اوپه ادب کې تخیل، تشبیه 

نرو  ځکرهادب په اوږدو او ژورنالیزم په لنرډو الرو مرزل دی، یانېلېږد ته پام کېږي،

او کررړو وړو پرره  فکرونروترر ژورنررالیزم  د ادب اغېرز ځنررډنی دی،د وګررړو د خویونو،

ب او ژورنرالیزم دواړه ارزښرتناک بولي،پره ځرانګړي ډول ژورنرالیزم بدلون کې هم اد

 .ورته د نېغ اغېز او ادب ورته په ټولنه کې د مثبت فکر د ایجاد له پلوه ګټور اېسي

سرره د پرتلنرې وړنره برولي،  یزمنړیوال ژورنال لهسحر افغاني ژورنالیزم  ښاغلی

او  زغمکار،مطالعه،.کېدال شی خو وایي،که کار او پام ورته وشي،نو پرمختللی او ښه

ترازه کرارو ژورنالیسرتانو تره د دقرت، . ګڼريمنظم پالن لرل د ژورنالیستانو د بري راز 

 چرېزغم، زړورتیا، ناپېیلتوب او ژمنتیا سپارښتنه کوي او وایي، مطالعې،پالن لرلو،

د نرورو پرمختګونرو مخره یرې ډب  ځکرهشهرت او سرتاینو دې نره نازېږي، ليپه لنډ مها

 .کوي
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او ځینرررې نرررور د ښررراغلی علرررم ګرررل سرررحرهغه  سپېڅلی،موسکا،پکتیاوال،سرررمون

او ګڼرو  سیاسرياو ویرب پراڼو تره پررې د ټولنیزو، ودي چرې چراپي رسرنی نومونهمستعار 

 .نورو موضوعاتو او ناخوالو په هکله لیکنې کوي

وحید احمدزی امیرجان
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 خدمتونه ادبي صیب سحر د ته بهیر رمنېم اواز شوی نقاشې دعطرو

 خدمتونه ادبي صيب سحر د ته بهير مېرمن

شته  پیروي؛لکه څنګه چې په ونو کې تو شاند انسان ژوند د یوې ونې په  وایې

ونې نه یواځې دا  ځینې.طریقې هم یو له بله فرق لري کولوهمداسې د انسانانو د ژوند 

چې بې ثمره وي ورسره دومره کمزورې وي چې سیوری هم نه لري، ځینې نورې 

که ثمر نه لري خو په سره غرمه کې  د اوږدې الرې یو ستړی مسافر یې سیوري ته 

یوه شیبه دمه کولی شي خو د ځینو نورو ونو د سخاوت لمن بیا دومره پراخه وي چې 

 دژوند هم همداسې وي چې  یږي؛حقیقيکوته رسهم یې سیوری او هم یې ثمر خل

نورو په خوښۍ کې خپله خوښي ولټوي او د نورو پر  د نورو ته ورسیږي،  ټهانسان ګ

 .مختګ خپل پرمختګ وګڼي؛ چې ښاغلی علم ګل سحر یې یوه روښانه بیلګه ده

نه غواړم چې د دې مقالې په ترڅ کې د سحر صیب پر آثارو خبرې وکړم یا  زه

یې  کوم رنګ لري یا دا چې  کیسېچې د سحر صیب شعر څنګه دی، ووایمدا 

داستانونه یې کومې ځانګړتیاوې لري،بلکې زه  نن غواړم د سحر صیب ادبي 

ځانګړی ډول هغه خدمتونه چې سحرصیب د دې درې  هخدمتونو په اړه خبرې وکړم پ

 .بهېر ته کړي دي ېرمنکلونو په ترڅ کې م

دې  دیې نو  چاپويلیکوال او شاعر یو اثر لیکي او په دې باور یم چې که یو  زه

ته  ولګټه که خلکو او ژبې ته رسیږي خو پنځوس فیصده ګټه یې پخپله لیک نیمهکار

پیدا کوي او نوم یې په ټولنه کې  شهرترسیږي ځکه؛ کتاب یې چاپیږي،ورسره 

او د نورو په  متمطرح کېږي خو که یو څوک خپل قیمتی وخت نورو ته په خد

کوي او دا هر څه  کارد نورو د پرمختګ لپاره  ځایروزنه کې تیروي،خپل شهرت پر

یې باید  یادونهبې له کومې شخصي ګټې او امتیازڅخه یې  کوي دا نو هغه څه دی چې 

 .وشي او ستاینه یې باید وشي

له شروع نه تر اوسه پورې مېرمن  صیبتاسو ټولو ته مالومه ده چې سحر

اونیزو غونډو تنظیمولو نه رانیولې بیا د لویو غونډو د  د.ته ډېر کار کړی دیبهیر 

د . جوړولو په برخه کې خویندو سره د دوی فعال او پراخ ګډون د یادونې وړ دی

ادبی بهیر او میرمن  افغان.کې دوی همیشه همکاري کړې ده برخهکتابونو د چاپ په 

 رازیب ونډه خپل ځای لري همدا د اړیکو په جوړولو کې د سحر ص ترمنکبهیر 

هڅې د ستاینې  صیبټرنینګونو په جوړولو کې د سحر اوخویندو ته د ورکشاپونو 

 .وړدي

او  الرښونې د یوه مجرب لیکوال او شاعر په توګه خویندو ته د دوی نظریات، 

 لکېکې ب څ،البته نه یوازې د غونډو په تر يوړاندیزونه خورا ارزښتناک تمام شوي د

او په پای  لريدې په غونډه کې تشریف و نه  صیبغونډه به نه وي چې سحرداسې 

خور خپل کوم شعر یا کیسه سحرصیب ته د اصالح لپاره ورنه  ومهکې دې ک
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رد کړي وي او ویلی یې  هغهدی  صیبکله هم داسې نه دي شوي چې سحر  خوکړي؛

ې نن سبا چ ېږوورته  نه لري؛ داسې حال کې چې موږ او تاسې پوه وختوي چې 

سړي بال بوختیاوې لري خو د دې ټولو مصروفیتونو  سره سره  هربیکاري نه شته او 

ولې دا هرڅه په ورین تندي مني؟ دا ځکه چې هغوی یو احساس  صیببیا هم سحر

د خدمت کولو   هلري د پښتو په مقابل کې او د پښتنو په مقابل کې او ورسره خلکو ت

 .پیاوړې اراده لري

دا خبرې ډېره شعاري شوي او نن سبا ډیری داسې کسان  مهالوس که څه هم ا 

پښتونو ته د خدمت کولو ټټر وهي،او له ځان نه یې د چاخبره د پښتو  وشته چې  پښتو ا

له وینا سره یې ډیر  نومدافع وکیالن جوړکړي؛خو که چېرې یې عمل ته وګورو 

 . ف لپاره دهتوپیر لري او ښکاري چې وینا یې د کومې ګټې یا کوم بل هد

تاسو ته پته ده چې میرمن بهیر ځینې وخت د ځینو پزنتیشنونو لپاره ځینو 

په اړه خویندو  موضوعیوې مشخصې  دشاعرانو ته بلنه ورکوي؛ ترڅو  اولیکوالو 

نوې دې بهیر سره ملګرې   ېخویند پښتنېمالومات ورکړي ځکه؛ زموږ ډیری  هت

شوي او ډیرې روزنې ته اړتیا لري؛په زړه پورې خبره خو دا ده چې ځینې ورونه د 

ته راشي او   غونډېبلنې وروسته دېته حاضریږي ترڅو د میرمن بهیر ځلېڅوڅو 

وخت د غونډې په پای کې دا ورونه  ډیریخویندو سره شریک کړي او  مالوماتخپل 

وایې کسان کم راغلي وو،څوک وایې ماته یې د خبرو لپاره  اري؛څوکګیله من  ښک

 اووایې د غونډې په ترڅ کې ځینې خویندې له تاالر نه ووتلې  څوکوخت کم راکړ،

دوی په اند دوه یا درې  دچې مېرمن بهیر ته په ورتګ سره  ېپه دې توګه دا ښی

 ....ساعته وخت یې  ضایع شو ی دی 

سره یم، زه د  یرړۍ ورځې نه مېرمن بهزه شخصا هغه څوک یم چې له لوم 

غونډه  پهکې د داسې غونډو شاهده یم چې  سهاستقالل لی پهکې؛ وختونوبهیر په لومړیو 

وو؛خو تر نن ورځ  صیبحاضر وو او په هغو کې به یوکس سحر کسانکې به درې 

فکر وکړئ یو کس  هپخپل تاسوپورې یې کله هم کوم  شکایت نه دی کړی؛ اوس 

ر سره د خپلې دوه یا درې ساعتونو همکارۍ حساب کوی او بل خپل بهی ېرمنم

په خدمت او همکارۍ کې تیروی بې له کوم حسابه او بې له  وختساعتونه ساعتونه 

 . کوم احسانه

 ترڅوچې مېرمن بهیر نوی رامنځته شوی و، نو داسې یو چاته ضرورت و  دا

وړشوي مېرمن بهیرسره ادبي بهیرتجربې له نوي ج افغاند ورورنو بهیر یعنی 

میرمن بهیر سره کوم قرارداد  نه و  صیبخو په دغه برخه کې  سحر.شریکې کړې

به  څههر دادروند مسولیت په غاړه اخلی او  االسلیک کړی چې  یواځې دوی به د

دنده وه چې په دغه برخه کې مېرمن بهیر سره   وال سمبالوي بلکې دا د هر بهیر

کوي  اویې وکړي لکه سحر صیب چې وکړه  قتمرسته وکړي او هغومره په صدا
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یې؛هغه هم زموږ په ټولنه کې ځکه؛ اخالقي ضعف هغه ناروغي ده چې له بده مرغه 

کار کوې نو خبرې به  چېوګړي په دې ناروغۍ اخته دی؛دلته  ډېریزموږ د ټولنې 

نه دي، نورو  هپسې کېږي ځکه؛ هغه کسان چې نورو ته د خدمت کولو جوګهم در

نه لري او بې له خپلو شخصي ګټو د بل شي په اړه فکر نه  زړهسره د مرستې کولو 

شي لیدی چې دا کار وکړي نو ځکه؛ ورپسې خبرې  هکوي؛هغوی بیا نور خلک هم ن

څوک کار کوي،زحمت دی؛ اوس نو که یو  همسولیته خبرې خو ډېرې اسان بیکوي؛

وخت نورو ته ورکوي او دا هرڅه بې له کومې غوښتنې او امتیاز څخه   باسي،خپل

کولی؛ یوازې ځینې  ورهیې نه شي پ څوککوي دا نو هغه رسالت دی چې هر یې

 . خاص خلک یې د پوره کولو وړتیا لري

 بصیپه تاریخ کې ثبتیږي نو د سحر اتوکه سبا ورځ د مېرمن بهیر نوم د ادبی

 .نوم به یې د مالتړ کوونکو په سر کې وي

اخیر کې په داسې حال کې چې د مېرمن کلتوري ټولنیز بهیر په استازیتوب د  

په دې څوجملو  ېخبر خپلېاو تلپاتو همکاریونه مننه کوم؛ وله مرست صیبسحر

 کړی؛وخت د مېرمن بهیر لپاره تېر ومرهڅ خپلچې  رصیبختموم هغه دا چې؛سح

رصت کې یې کوم ناول لیکلی وای نو نن ورځ به د عبیدهللا محک که په همدې ف

اوږد ناول نه بلکې د علم ګل سحرهغه ناول به د  ټولوناول د پښتو ژبې تر“ زمرده”

 .پښتو تر ټولو اوږد ناول وای

 .سحر صیب د ال بریاوو په هیله د

 طوبی ندا ساپۍ
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 نشته کرکه او انتقام کې قاموس سحرپه د

کې هم  ژوندڅنګه تاسو په شعرونو کې ګوری،همدغسې په شخصي  چې سحر

څخه  انویا په بله وینا زما یوله هغو یار. نیک زړی انسان دی اویو بې ازاره مهربانه 

 .پاک پښتون دی اودی،چی ظاهراو باطن یې یو 

څه لیکي او یا څه وایي له زړه یې وایي ریا او تظاهرنه کوي اوکه یي نه منی 

 : نود ده دا الندینی شعرولولی 

 

 زړه مي ټــــــولــــــې کرکې وایستلې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده                     

 اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او بـــــس تمامه ورځ لګیا یــــــــــم                     

 په دامــــــــــونــــو کـــــــي مرۍ پېیمه

 سپینو کوترو ته پایزېب جــــــوړوم                     

 اوس د بې مــــــوره وري له اوښکونه

 شراب جوړوم                                            

 خت زړو یې ارزانه پلــــــورماو په س

 چې یې له زړونو کینې کډه وکـړي                    

 له زړه مي ټولې کـــــــرکی وایستلې

 اوس مساپر په کــــــــاڼو نه ولمه                     

 اوس ګـــــــــــــــــــــالن نه شکـوم

 لـــومله الرو نه اغزي ټـــــــــو                     

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم

 د سپین ږیري بوډا الس ونیسم
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 له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 اوس دغومبسو کور په خټه باندې

 نه پټوم

 په مار د کاڼي ګوزار وکړم

 خو خطا یې ولم

 بس هسي ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر« درحمان» هغه هم هسي

 اوس له خوبونو مرور یم

 ټوله شپه په تالوت تېروم

 او د قرآن زرینو پاڼو کي

 یو نوم لټوم

 له زړه مې ټولې کرکې وایستلې

 اوس مي ټوپک پراوږه نشته

 او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده

 په کي د میني ترانې غږوم

 دا ټول دا ستا لپاره

 ځکه  دوی وایې

 په جنت کي حوري ستا غوندې دي

زه خو . په ترازو تلل شوی شهکار دی کتونکوسحر دغه شعرد کره  ګران د

وایم چې تراوسه په پښتو شاعري کې ډیرو لږو شاعرانو به دغسې موزون غږ او 

 . ویر اوبدلې اوبللی وي سوزمن
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شعرلیکلویو راز دغه وي  دښهخو رنګین شعرلیکي ښآیي د ده  ،روانساده سحر

یې زړه مینه وړی اوحساس دی،او بل یې په قلم کی پیاوړتیا ډیره پرته  خوچې یو 

چې د ده احساسات او قلم دواړه ملګري شی نو یوه ښکلی شاعرانه تابلو ترې  کلهده،

ډیرنازنین تصویرونه ورسره  بهداسې خلک چی د دنیا اوحسن په باب  وي.يوپنځیږ

له ده سره دا هنر شته  خو.ولیپه وجه به یې نه سي انځور رۍقلم د کمزو د خووي،

خپل مقابل لوری یوڅو شېبې  اواو کلماتو څخه  ګلونه جوړکړي، روچی څنګه له تو

یې  ته غضنفرسحرپه هغه شعرکې چې ګران استاد  ښاغلی. له ځان سره شاعرکړی

 :لیکلي داسي وایي 

 پرون واخست الس کې لمر، یوه سړي

 کړ تقسیم یې برابر،یوه ســــــــــــــړي

 لپې لپې یې ویشه په ټـــولـــــــــو باندې

 سمندر،یوه ســـــــــــــــړي کړی تمو 

 پاچا نه و،یوملنګ غوندې ســــــړی و

 د انصاف تاج و پرسر،یوه ســـــــــــړي

 په بشر باندې مین و لــــــــوی انسان و

 نه یې غوښت د چا ضرر یوه سړي

 په جنت کي یې کتاب مخې ته پروت و

 یا دا وه په کې بشر یوه سړي  

 په سپوږمۍ کې یې ستا حسن راته وښود

 څومره تېزدرلود نظــــر،یوه سړی

 له سندرو نه پردی و،خو مین و

 يپه کتاب بدل کړل زر یوه سړ

 پیداشوې له ښه خویه ښکال،مینه

 داسې ووې په منبر یوه سړي
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 مو وخت په کار تېرېږي یا په مینه یا

 ته وښود دا هنر یوه سړي موږ

 کې یې تیندک وخوړ، ونه لوېد تروږمۍ

 تر الس ونیو ژر سحر،یوه سړي

دې شعرڅخه معلومیږي چی د ده د شعرپه دنیا باندې د استاد  لهنو د سحر  

کی ورسره مرسته  تعریفچی د مینی اوحسن په .د سیوری برکت دی امتغضنفرد ق

 . کړې ده

بلکې د غزل په فورم کې هم ډیره ښکلې  سحرنه یوازې په ازاد فورم کې

شاعري کوي که څه هم د غزل په فورم کې شاعري یوڅه ګرانه ده ځکه د نورو 

له  هغویشاعرانو له خوا د قافیو مکرارتکرار د دې سبب کیږي چی نوی شاعرهم د 

موضوع ګانو سره شریک تصویر را خپل کړی،خو سحربیا هم توانیدلی چې ځان له 

که   خو.،او په غزل کې هم ځانته خپلي خبرې اوخپل انځورونه ولرينورو بیل کړي

دا چې  ،هغهخپلی مخکینۍ خبرې ته راګرځم یرتهله موضوع لیرې الړنه سو زه ب

په خپلې معشوقې پسي په  یاهرهغه څوک چې له خپلوعینکو دنیا ته وګوري او 

سترګو  چیري د نورو په که.خامخابه یې غږ اوویرنوی وي ژاړیخپلوسترګو و

الرې  دراواخلو بیا نوکله هم د ځانته  موژاړو اوهغه څه چې نور وکړی موږ یې ه

 . درلودو خبره نه شو کولی

 خدایه چې غواړم یې،هغه راځنې لیرې ګرځي 

 یوه راځنې لیرې ګرځي ي،خوټول رانژدې د

 ګالب نه یمه، د پوندې اغزی هم نه یمه که

 ځي حیران په دې یم چې وږمه راځنې لیرې ګر

 

 نه یم رسېدلیپرخوا روان یم، د خپل ځان زه

 په دې سفر کې مې سایه راځنې لیرې ګرځي

 

 په زړه خو هسي هم بله لمبه د مینی زما

 ګرځي ېپه کار مي نه ده ،که ډېوه راځنې لیر
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 مې ستا له اننګو په ژړا ته، ویل یې ارمان

 درود یم ،آئینه راځنې لیرې ګرځي کاڼی

 څړیکه درڼا   

 وه،ماوې ته یې هغه رڼاڅړیــــــــکه د  تیاروکې

 سپوږمۍ کې پاتې څه ځالوه ،ما وې ته یې هغه

 

 نه شومه دوی وې مالیکه راغله، بېرته والړه پوه

 وه،ماوې ته یې هغه ـــــــــــناباران و،تالنده،برېښ

 

 موسکۍ وه او زمـــــا په زړه یې الس ایښی و راته

 ،ما وې ته یې هـــــــغه دزړه مې بل رنګه درزا وه 

 

 ته راغلم،حوري ټولې وې حـــــــــیرانې راته جنت

 خندا وه ،ما وې تـه یې هغه غوندېمې ستا  ترغوږ

 

 وم څــــــــــــــېره مې وه،خو لیرې تښتیدله رانه زه

 له تن څخه جــــــــــــال وه،ما وې ته یې هغه زمـــا

د سحرصاحب دغه شان ښکلي غزلونه چی کله لولم نو وایم کاشکې حمزه بابا  

ژوندی وای چی ورته ویلي می وای، بابا مبارک دې شه ستا په شان یو بل ملنګ هم 

 . را پیدا شو چې غواړي د غزل حق ادا کړی

او داستانونه هم لیکي چی  طنزونهسحر د شاعري ترڅنګ لنډې کیسې، ګلعلم 

شته چې په لنډوخت کی به د هغوتللیو  امید او.دې الرې کې هم بریالی دی په ماشاهللا

پای کی ګران سحرته د خپل غزل د یوه . ځایونه چې تراوسه  تش دي بیرته ډک کړی

 .بیت په ډالۍ کولو سره خپلې خبرې لنډوم
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 په خپلوسترګـــــــو ژاړه مـــــدام

 تاسره خپلې اوښکې ښې ښکاري

 

 الهو نورمحمد
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 فکر او اند سحر ګل علم استاد د

د تاریخ په رڼا کې ډیرو تاړاکونو ځپلي دي او ډیر ځلې یې ډیرتاریخي،  پښتانه

 رډیر ځلې یې د تاریخي شتو ت چېفرهنګي شته له السه ورکړي دي، او سیاسيادبي،

د زمانې تاړاک ځپلي دي خو زما په اند خدای تعالی ورته د  همڅنګ ډیری څیرې 

 : بیي نیکه دا دعا چې ویلي یې دي

 خدایه کړېډیر وګړي  دا

خدایه خدای ورته په ریښتونې توګه قبلوې شوې او خدای تعالی د بیي نیکه  لویه

کې داسې څیرې را پیدا  دوی کې په په هر پړاو  نېدا غږ اوریدلی دی او تل یې د زما

کړي دي چې د دوی ډیر له السه تللي مادي او معنوي ارزښتونه یې بیرته را خوندي 

کړي دي چا ورته د احمدشاه بابا او میرویس نیکه په څیر تورې وهلي او ځینو خو یې 

خدای تعالی ورته . ورته د ستر خوشال خټک بابا په څیرتوره او قلم دواړه چلولي دي

ناسمو راسمې ته او له کږو سیخو الرو ته را بللي  لهداسې څیرې ورکړې چې ډیر یې 

دي، تل د نورو لخوا ورته کوهي کیندل شوي دي خو د داسې کسانو لوړفکر او 

یې همداسې پسې  څېحوصلې دا هرڅه د خپل کړیدلي اولس لپاره زغملي دي او ه

زه . بره را څخه اوږده نه شي موضوع ته به راشمدې لپاره چې خ د.جاري ساتلي دي

په دې مانا چې یو  ېچې ځان د لیک او لوست په دنیا تر اوسه یوازې لوستی بولم یان

  وړاندې مې د یو چا نوم دېد لیک لوست نړۍ ته راغلی یم تر او څه لوستی شم

رمان ما ډیر ارمان کوی چې که خدای مې دا ا. اوریدلی چې علم ګل سحر یې باله

ورځې ښې ډیرې تیرې شوې  شپې استاد مې سترګې ولګیږي، قدرمنپوره کړي او په 

چې ښاغلی استاد  شو کړ او د دې ویاړ مې په برخه ورهاو زما دا ارمان خدای پ

زه د استاد د علمیت په اړه ځان ته د دې اجازه نه ورکوم چې څه پرې ووایم . ووینم

 :خو یوازې د ده شخصیت په اړه درته هغه څه وایم چې ما پکې لیدلي دي

سحر تل د ځان نه بلکه د ډیرو په اړه فکر کړی دی او ډیرو ته یې داسې  استاد

هیواد د ځوریدلي پښتون  داید ځان ته ور کړي،یې سړی ب څنګهمشوره ورکړې لکه 

یې له سره تېر کړي دي  هبهیرون سیاسيتر نورو ښه پوهیږي او ډیر دردونوقوم په 

یې د هیواد والو  کېبهیر کې په هیواد کې پاتې شوی دی او په هیواد  سیاسياو په هر

ې څیړنیز علميلیکوال دی چې ډیرې لنډې کیسې، یوسحر  استاد.خدمت کړی دی

سحر شاعر دی خو  استادیې لیکلي دي،.... مقالې، طنزونه، ژباړې،سیاسي مقالې

او  ونوایزو خوندونو، دردن سیمهشعر یې تل له کلیوالو انځورنو، ېداسې شاعر چ

ډیری تاریخي پیښې هم  څنګښکالوو څخه ډک دی،په شعر کې یې د دې ښکالوو تر

دي،استاد یو ښه  شويندوینې هم خوندې شوي دي او د خپل قوم لپاره پکې ځینې وړا

کله یې چې وس شوی د “ ټول یې زما مازر  ما”خو داسې مشر نه دی چې  دیمشر

 رمنخولې مړۍ یې هم له خپل ځوریدلي قوم سره نیمه کړې تل د پښتون په درد د
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داسې خو داسې لیکوال چې  کواللی استاد .یشوی او په خوښیې خوشال شوی د

استاد د . کوال او لوستونکي دواړو د زړه درد موندل کیږيکې یې د لی لیکنه هره په

ډیرو نورو ته هم حوصله  لېدومره لویې حوصلې څیښتن دی چې د ده دې حوص

تل غواړي له خپل اولس سره نیژدې پاتې شي د دوی د ستونزو په  استادورکړې،

استاد د څوکۍ . برخه کې هڅه وکړي او څه یې چې وس وي هغه ورته تر سره کړي

شوقي نه دی هغه څه کوي چې د قوم خیر یې پکې وي داسې نه کوي چې د قوم په 

کړاوونه په سر ګاللي دي او   ګټو کې خپلې ګتې ولټوي ده د ځوریدلي اولس لپاره ډیر

د دې ځوریدلي قوم لپاره یې ډیرې دروازې ټکولي دي او ډیر یې تر خپلې پراخې 

یانې نظم او نثر کې  شعریې په لیکنه او پي کړي دي تل  نیتلمنې الندې د هدایت په 

پیغام جوت دی په خبرو ډیر شخوند نه وهي لکه څنګه یې چې شخصیت دی همداسې 

استاد قوم ژبې او اولس ته د خدمت په موخه ډیر لوړ لوړ مقامونه تر . یې لیکنه هم ده

ه منک استاد د خلکو الرښود دی او د خلکو پ. خپلې دې شته ملنګي پورته نه دي بللي

کې پاتې شوی دی او ال هم د خلکو په منک کې داسې ژوند کوي چې د ده دې کړنو 

 .ډیر تر خپل ژور اغیز الندې را وستي دي

د استاد منظوم او منثور اثار په غور سره وګورۍ ډیرو نا ویلو او نا لوستو  که

مو د شیانو ته به مو پام شي او تاسو به پکې داسې څه ومومۍ چې په ژوند کې به 

ته رسیږي  موقفذاتي جوړښت داسې وي کله چې یو  انانس د.تغیراتو توپان راشي

ځان ترې ورک شي او ډیر نه لیدل کیږي چې ښې بیلګې یې زموږ په ټولنه کې شته 

څه نه وایي خو ډیر څه  ډیر.دي خو استاد علم ګل سحر په هر وخت کې په یو حال دی

د دې لپاره چې خبرې را څخه اوږدې نه شي او کړې خبرې مې لوستونکو ته . کوي

په یقین بدلې شي د استاد د کالم څو بیلګې دلته را اخلم او ډیرې لنډې خبرې پرې 

 :کوم

 غزل                

 بدرنګ مو په سرو وهي میخونه که

 دا ښکلي مو په زړو وهي میخونه خو

 نه وګورو نه ښکلي چیرې یاد کړو چې

 په سترګو او په خولو وهي میخونه زموږ

 نا دودو څخه کوم پلو ته الړ شو له

 زموږ په ارادو وهي میخونه وخت

 د زندانونو یې پرانیستې دراوازې
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 مکتب پر دروازو وهي میخونه د

 د ښکلي مخ تصویر چې پکې نه وي ستا

 تور زړي پر اوبو وهي میخونه دا

 به پټه کړي رڼا زموږ له سترګو څه

 لمرونو په شغلو وهي میخونه د

 د مینې سخت سفر یې دی په مخکې بس

 هسحر بیا په څپلو وهي میخون خوار 

استاد دا غزل ما ډیر مخکې اوریدلی و او که هر څوک یې ولولي پکې د خپله  

په هر بیت کیدی شي بال خبرې وشي او پکې ډیر دردونه  چېشي، یدلیزړه درد اور

 :وموندل شي د بیلګې په ډول استاد وایي

 بدرنګ مو په سرو وهي میخونه که

 دا ښکلي مو په زړو وهي میخونه خو

زما په اند که یو مین دا بیت ومومي او ویې لولي کیدی شي د خپلې مینې یو  دلته

بدرنګو  همانا بیا داسې ده چې چې دلته زما ل کي مي انکاس پکې و ویني خو ماته یې

کله اوسني . او له ښکلو څخه مې موخه خپل وي وي څخه موخه کیدی شي پردي

حاالتو ته راشو ډیری هیواد وال په اوسنیو حاالتو کې له پردو ګیله کوي چې زما په 

نیسي ځانونو او خپلو مشرانو ته الس نه  خودوی دا ګیله له بدرنګو څخه ده، داند 

زموږ هیواد چې داسې یو حالت ته رسیدلی دی ډیری منقصر پکې زما په اند په خپله 

له میخ ویلو څخه زما بله موخه هم مادي مرګ  سرپر همدارنګله. افغان مشران دي

دی یانې کیدی شي یو څوک راڅخه موټر،کور او اوالد ټول واخلي خو له زړه څخه 

ډیرې داسې کړۍ شته چې پر سر  اوسدی، یانې علمیت ژوندزما موخه بیا معنوي 

میخونه وهي او دوی له  ندېژوند با معنويمادي ژوند نه بلکه د پښتنو پر نېیا

 .ساتي څخهځلو له نورې نړۍ سره له اړیکو  لوه ادبيسیاست،علمیت،

 نه وګورو نه ښکلي چیرې یاد کړو چې

 په سترګو او په خولو وهي میخونه زموږ

بیا هم زما په اند د پښتنو اوسنی  دلته دیقوي انځور دې کې څومره ښکلی  واه

ژوند ډیر ښه انځور شوی دی تاسو وګوری د پولې هې خواته یانې په کوزه پښتونخوا 

او بره پښتونخوا کې د پښتنو پر وړاندې څه   او د پولې دې خواته یانې په افغانستان
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ومونو او ژبو خلک زه ډیر داسې کسان پیژنم چې د نورو ق. ډول دسیسې روانې دي

دي اوس په ښو ښو دفترونو کې ژوند کوي او یا هم د نړۍ په ښو پوهنتونونو کې 

ژوند کوي خو پښتانه بس یوازې او یوازې جګړو او د یو بل د جنازواو چتولو ته پاتې 

 :دي او یوازې شپه ورځ تېروي دلته یوه لنډۍ را یاده شوه چې وایي

 دري دي هکار ټول پ دفتري

 خواره پښتو یم تش جګړو ته مې ساتینه 

 :ئد استاد په دې غزل کې دې بیت ته هم وګور همدارنګه

 نادودو څخه کوم پلو ته الړ شو له

 زموږ په ارادو وهي میخونه وخت

په دې بیت کې د پښتون قوم د ژوند د څو زره کلن تاریخ یو داسې انځور  استاد

پروني روسي  انګریزه،ا تر مغوله،بی نیولېوړاندې کړی دی چې له چنګیز څخه 

ښکیالک او نني غربي ښکیالک پورې پکې د پښتنو ژوند ډیر ښه انځور شوی دی د 

وخت ښکیالک چې څومره پښتانه ځپلي دي دومره به هیڅ قوم نه وي ځپلی تل د 

وخت ته ځیر  شويلوبې کړې که تیر دیرش کلن تیر سروخت نادودو د پښتون قوم پر 

وي خو هغه متل دی  پښتانهځپل شوي وژل شوي او ټپیان شوي به شو تر ټولو ډیر 

د . بس تل زموږ پرسر سودا شوې” دې الال وهي مړۍ دې عبدهللا تورې“چې وایي 

استاد په هر بیت که خبرې وشي په هر بیت یې زما په اند یوازې څو کرښې او څو 

نو او نه یوازې یو مقالې نه شي خالصه کیدي استاد نه یوازې یو نسل ته بلکله نسلو

قرنه ته بلکه قرنونو ته شاعري کړې او د ده شعرونه به د قرنونو په سینو کې خوندي 

 .وي او هر څوک به یې د خپل وخت سره سم تفسیروي

تل مې ورته د زړه حال  وسره چې لکه کله نه زما معرفت شوی دی ن استاد

ک زړه ترډیره ډک پاتې لیدو مې ډ هځلې داسې شوي دي چې د استاد پ ډیرویلی دی،

چې  چا.لر او برپښتون ته ژمن سړی دی کهیوې سیمې او یو والیت ته نه بل استاد.دی

زما په شان مخکې نه وي لیدلی او لومړۍ یې و ویني د ده له پاکې مینې او احساس 

څخه به سړی داسې درک وکړي چې په اوسني حال کې ماته ښه مرستیال، ښه 

. ښه معنوي پالر یوازې او یوازې استاد علم ګل سحر دی ملګری، ښه الرښود او ان

په پای کې استاد ته د اوږد عمر غوښتونکی یم او په دې هیله چې پښتانه خپل دا 

ژوندي ماخذونه او ژوندي کتابتونو د دوی په ژوند ونازوي او د دوی په ژوند له دوی 

 .څخه ډیره ګټه واخلي او تل یې د عمر د اوږدیدو دعا وکړي

 ارین احمدزی محمدهللا
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63 

 

 کي ډګر په طنز سحرد ښاغلی اواز شوی نقاشې دعطرو

 کي ډګر په طنز سحرد ښاغلی

علم ګل سحر په ډېرو هنري لیکنو کي برالسی دی، لکه شعر،لنډه کیسه،  ښاغلی

د لیکنو په نورو برخو کي د ښې څېړنري صرالحیت  زه د ده. ناول،طنز او داسي نور

پرر درو اړخونرو یراني د  نه لرم، بس یوازي به د ده د طنزونرو او پره طنرز کري بره هرم 

 . طنز پر موضوعاتو، فورم او تخنیکونو یو څه ووایم

اکثره طنزونه د فساد او جنګ جګړو د دورې انځور ګري ده، په  صاحبسحر د

نومي طنزي ټولګه چي اکثره طنزونه یې د شر او فساد پره ” څراغ شیطان“تېره بیا  

څرنګه چي ښاغلی سحر هغره مهرال پره . دوره کي د کابل برخي ته ځانګړې سوې دي

سرحر . کابل کي اوسېده، نو دغه مقطع یې له نژدې او په ډېرر دقرت عکاسري کرړې ده

دی چي د ملت  صاحب چي د فساد او جګړې عاملین په نښه کوي نو دا یو داسي وخت

ډېری خلک ژاړي،چیغي وهي او پرسر خاوري دوړوي،څرنګره چري لره یروې خروا دا 

حالت څو کاله دوام پیدا کوي او له بلي خوا څوک دغو چیغو ته پام هم نه کوي نو دغه 

ښرراغلي  ېږي،کررهحالرت د خلکررو د ژونررد یرروه برخرره ګرځرري او خلررک ورسررره عررادي ک

برره کلیشرره  داا پرره ژبرره لیکلرري وای نررو هغرره مهررال د خلکررو ژړاوي د ژړ صرراحبسحر

نوښررت کررړی چرري دغرره نرراخوالي یررې د طنررز پرره ژبرره  صرراحبغونرردي وای، دلترره سحر

 . او د یوې نوي الري یې د ولس پام یې ورته را اړولی دی  مسخره

ده طنزونه که څه هم پرونرۍ خبرري دي خرو نرن یرې هرم خلرک خوښروي او زه  د

دي او   ه نرن خلرک ترر پررون ډېرر بوخرتباور لرم چي سبا به یې هم خروښ کړي،ځکر

ښایي تر نن سبا ډېر بوخت وي،هغه مهال به خلک د تفریح لپاره ځانګړی وخت و نره 

لري خو دا چي تفریح د انسان اساسي ضرورت دی نو په دې صورت کي به خلک له 

خپلو ورځنیو کارو سره تفریح هم ملګررې کروي، نرو هغره مهرال بره خلرک هغره لیکنري 

 . ي د پیغام تر څنګ خندا او تفریح هم لريډېري لولي چ

ډول انتخاب یوازي په جنګ جګړو پوري اړه نه لري، د پررون پره شران بره  دغه

نن او سبا هم خلک هنري لیکني خوښوي، د هنري خبرو یوه ځانګړتیا دا ده چي خبره 

ل نیمه لوڅه او په اشارو کېږي، یا په بله مانا خبره نا مستقیمه کروي چري مروږ پره خپر

یروه لنرډۍ لررو  لکهخبرري لررو او خلرک یرې ډېرخوښروي، سيورځني ژوند کي هم دغ

 :چي وایي

 په سترګو کي حال وایه ماته

 کوڅې له غمازانو ډکي دینه واړه
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حال ویل او یا په اشارو څه  يد دې لنډۍ هنریت په دې کي دی چي په سترګو ک

په خبره کي تلوسه او د خلکو توجه جلبوي  څنګپیغام لري او د دې تر غیرمستقیمویل 

 .چي طنز هم دغسي یو ترکیب لري

د جنګ جګړو ډېر مهم موضوعات په خپلو طنزونرو کري رانغښرتي  سحرصاحب

 بېکراري، چپراول،فقر،بېپاټکونره، شخصري زندانونره، چور نري،دي،لکه ډله ییرزي وژ

د ناوړه خلکو کار  سوادي، جهالت،بې کوري، کډوالي او د دولت په لوړو پوسټونو کي

 .کول یې یو څو بېلګي دي

موضروعات راوا نرره خلررو چرري ژر  مهالررهځینري لیکرروال وایرري چرري بایرد هغرره لنررډ 

زما په فکر د موضوع په انتخراب کري ترازه والری او . زړېږي،لکه سیاسي موضوعات

اهمیت ډېر ضروري دی،تلپاتي موضروعات پره نره یروه ډول تکرراراو سرولېدلې وي، 

ه داسي موضوع ده چري لره بابرا دمره ترر دې دمره لیکنري پرر کېرږي او ترر مثال مینه یو

قیامته به هم مینه یو انساني ازرښت او مهمه موضوع وي،خو پر دې موضوع بره هرم 

د یروه هنرري . یوازي هغه اثار د خلکو خولو او زړو ته لوېږي چي هنري قوت ولرري

، بلکري پره هنرري قروت ژوند، ځواني، زوړوالري او مړینره پره موضروع پروري نره اثر 

 .پوري تړلې ده

سي تر ډېره وختره  خیستلکه یوه موضوع په هنري ډول او هنري فورم کي راوا

چري هنرر لره معقوالترو سرره نره، بلکري لره انسراني احساسراتو سرره اړه  ځکهنه زړېږي،

 نررلري، که یوه موضوع د مکان او زمان له مخي ارزښت له السه هم ورکړي خرو ه

سړی الس نیولی له اوسنۍ زمانې څخه هماغره  هنر.او مرګه ژغوريیې له زوړوالي 

پخواني زمان او مکان ته بیایي او په دې ډول یې له پخواني معقولیرت سرره ترړي چري 

سړي ته دا اثر بیا هم بیخي نوی او تازه ښکاري، ځکه چري هرر هنرر د خپرل مکران او 

 . زمان په کاڼي تلل کېږي

ي په هغه کي حیوانات، مرغان او وني خبري، که مثال یوه ډېره پخوانۍ کیسه چ 

دغه لیکنه له هنري پلوه غني وي نو موږ یې په خوند او شوق لولرو، کره څره هرم مروږ 

هنري جادو مرو د  اوس د حیواناتو، مرغانو او ونو پرخبرو باور نه لرو خو د دې اثر

وجودات هرم دې کیسې پخواني مکان او زمان ته بیایي او په موږ دا مني چي دغسي م

 . خبري کوالی سي

که موږ د نن موضوعات یوازي په دې دلیل را وا نره خلرو چري سربا زړېرږي نرو 

هیڅ داسي یوه موضوع به پیدا نه کړو چي د سبا د نه زړېدا تضمین دي یې ولري، تر 

څنګ به مو یې دا تاوان کړی وي چي د نننۍ موضوع مینه وال به موهم له السه وتلی 

     .وي
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به ډېرو مورخینو او لیکوالو لیکلي وي خو راتلونکي نسلونه بره  ناخوالي کابل د

دغه ډول لیکنو په پرتله په دې اړه جوړ سوي فلمونه، لیکل سروي داسرتانونه، ناولونره 

   .او شعرونه ډېر خوښ کړي،ځکه چي هنریت پکښې دی

ځانګړی فورم نه لري او  خپلد طنزونو فورم دی،طنز صاحبسحر دبله خبره  

کیسره  ښرهپه هر فورم کي اچول کېردای سري، زمرا پره انرد هغره څروک چري ښره شاعر،

لیکوال، ښه ډرامه لیکوال او ښه ژورنالیست نه وي نو په دغو فورمونو کي ښره طنرز 

 .هم نه سي لیکالی

لنرډه کیسره  لکرهپه داستاني فورم کري لیکلري دي، طنزونهخپل اکثره  سحرصاحب

د طنرز لپراره د داسرتاني فورمونرو . و راز همدا برولماو ډرامه چي زه یې د بریالیتوب ی

ګټه دا ده چي هم یې طنز او هرم یرې فرورم هنرري دی، کره طنرز پره کروم ژورنالسرتیک 

د محتروا پره  مرونو بخرت و طرالع کره اثر بسولیکو نو فورم یې هنري نه دی، کيژانر 

د سرحر  خرومي وځالوه ښه تر ښه او که نه نو یوه ناچله سیکه به مو په الس کي وي،

 . صاحب لنډي کیسې او ډرامې له طنز پرته هم غني او په تول پوره دي

طنرز لره دوو . په طنزونو کي بله موضروع د طنرز د تخنیکونرو ده صاحبسحر د

اساسي ارکانو څخه جوړ دی چي یو یې انتقاد او بل یې هم ظرافت یا خندا ده، ترکیب 

د ظرافت په پوښ کي نغښتل کېږي  یې داسي دی چي انتقاد په بېالبېلو ډولونو سره

په هغه طنز کي چي د انتقاد پله درنره وي نرو ترریخ یرا . او بیا ټاکلی هدف په نښه کوي

. یې بولي نزتور طنز بلل کېږي او که د ظرافت انډی یې دروند و،نو سپین یا خوږ ط

سررړی خنردوي چرري پرره هغرره کري دوه متضرراد اړخونرره سرره یررو ځررای او یرروه  ځکررهطنرز 

دوه متضراد اړخونره سرره یرو ځرای کرول ډېرر . ه له دوو خواوو کترل سروي ويحقیقت ت

تناسررب،  عرردمتخنیکونرره لررري لکرره پېغررور،آیروني، پرراروډي، مبالغرره، تنرراق  و تباین،

ناڅاپي حالت او داسي نور چي تقریبا ټرول یرې د متضرادو اړخونرو لره یرو ځرای کېردو 

  .څخه سرچینه اخلي

چرري دلترره یررې څررو  سررتیر ښرره کررار اخیلرره دغررو تخنیکونررو څخرره ډېرر سحرصرراحب 

په نوم طنز کي یو ټکسي له یوه کامراز مروټر سرره ” او کوچنی لوی“ د.بېلګي راوړو

چري یرو  ټکسریوانټکر کوي چي په نتیجه کي یې ټکسري چیختراڼ او لره پېژنردلو وزي،

سپین ږیری سړی دی، ټپي او په وینو سور کېرږي، د کامراز مروټروان چري یرو وسرله 

وال ځوان دی روغ رمي پاته کېږي، دی ټکسیوان بېچراره ترر ګرېروان نیسري او پره 

تر یو لرړ پوښرتنو ګروېږونرو وروسرته د . کشولو کشولو یې د ټرافیکو مدیریت ته بیایي

قرانون دواړو کري لروی او  اوچي زمروږ پره کلترور ټرافیکو مدیر په مودبانه ډول وایي 

 . او مشر معلوم وي کشرکوچنی،
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نومي تخنیک څره کرار اخیسرتل سروی دی خرو ناڅاپره پرېکرړه د ( ناڅاپي)له  دلته

خلکررو د وړانرردویني سرررچپه راوزي، ځکرره لوسررتونکی لررومړی داسرري فکررر کرروي چرري 

چي کاماز لوی او ټکسي  فیصله به د ټکسیوان په ګټه کېږي خو د ټرافیکو مدیر وایي

کوچنی موټر دی، نو په دې اساس ټکسیوان مالمت او باید چي کاماز واال ته پنځه لکه 

پره دې . دا وختونه کلره کلره وي: یو بل طنز دی چي نوم یې دی. رکړيافغانۍ تاوان و

یررې د برېښررنا  انررډیواالنخپررل انررډیواالن پرره غررالوو ګماري، نطنررز کرري ترروپکی قومانرردا

ښوونځیو کړکۍ او دروازې غال کوي، وروسته یوه دفتر ته ورځي، په دفتر  ه،دسیمون

: کرري تلویزیررون چرراالن وي، پرره تلررویزون کرري هماغرره قومانرردان خبررري کرروي او وایرري

مال خوندي ساتلو لپاره شرپه او  اووي چي موږ د خپلو خلکو د سر  ډاډههیوادوال دي 

او  رپټررو ورترره اوا وپکیتررقومانرردان ال نرروري خبررري هررم کرروي خررو . ورځ کررار کرروو

تخنیک ته تناق  او تبراین وایري، ځکره چري د یرو چرا  دې. تلویزیون هم را په شا کوي

عمل او خبري سره په ټکر کي دي او کله چي دا خبري او عمل سره یو ځای سري نرو 

په شیطان څراغ نومي طنز کي لولو چي پر کابل د راکټونرو براران . د خندا وړ ګرځي

په سلګونو خلک مري خو ولسمشر او کابینه یې پر دې بحث کوي  اوري او هره ورځ

چي د فالني کانټینر ولي بې ځایه سوی دی او باید چي بیرته پر خپل ځای کښېښروول 

دې تخنیک ته عدم تناسب وایي، ځکره چري د کرانتینر موضروع لره کمري او کیفري  سي؟

پره دې طنرز . ريلحاظه د ولسمشر له موقف، ارګ او سیاسي فرهنګ سره سمون نه لر

کي پر مخ لولو چي ولسمشر خپرل یرو وزیرر نره پېژنري، وروسرته معلرومېږي چري دا 

وزیر د یوه والي له خوا مقرر سوی او والي خپله خارج ته تښتېدلی وي، دې تخنیک 

ته آیروني ویل کېږي، ایروني چندان سړی نه خندوي، که یې خندوي هرم، نرو دا یروه 

سررحر صرراحب د طنررز لرره نررورو . ه ډېررر درد کررويترخرره خنرردا وي، یرراني د سررړي زړ

تخینکونو څخه هم ډېر ښه کار اخیستی چي د ټولو څېړنه د مقالې له وسره وتلری کرار 

 . دی

دقرت کرړی  رهد خپلو طنزونرو لپراره د موضروع پره انتخراب کري پرو سحرصاحب

طنزونو هدف او په نښه کړي کرکټرونه یې هم ښه واضح دي، د طنز لپاره یرې  ددی،

د طنررز تخنیکونرره هررم ښرره . فارمټررـونه ټرراکلي چرري دی وربانرردي پرروره مسررلط دیداسرري 

پېژني او په پوره مهارت یې کارولي دي، ژبه یې هم ښه روانره او سراده ده، څرنګره 

طنزونره لره هنرري  صراحبچي هنریت د طنز د مالتیر دی نرو ویرالی سرم چري د سحر

دای دي سرحر صراحب تره پلوه ښه غني او په ترول پروره دي، پره پرای کري وایرم چري خر

 .توفیق ورکړي چي نور طنزونه هم ولیکي او په دې الر کي ښه پر مخ والړ سي

مقالرره پرره هغرره غونررډه کرري لوسررتل سرروې چرري د روان لمریررز کررال د  دا: یادونرره 

غبرګولي پرپنځمه نېټه په کابل کي د قلم نړیوالي ادبي ټولني له خوا د ښاغلي علم ګل 

 .تني او درناوي لپاره جوړه سوې وهسحرد ادبي اثارو د کره ک
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 څـــــــــراغ شيطان

په اند البه هم دهیواد په ځینو سیمو كې د یوشرمیر بیوزالنرو پره كورونره كرې  زما

شیطان څراغ وي او كنه وي نو د كوټو په دیوالونو كې خوبه یې خامخاال هغه وړوكۍ 

شیطان څراغ خو ښره پیژنرو لره خټري جوړكڼردولي چرې  لكره د . تاخچګۍ موجودي وي

 ایښرودلوپه څڼدو كې یرې د پیلترې د  اوسنیو سګریي دانیو په څیر څو كونجونه لري او

اور په واسطه پوخ اوكلك وي، په د او روستیو كې به له  دله پاره وړوك  جرهم لري،

د شریطان څرراغ رڼرا . ځینو كوچینیو بوتلونو څخه هم د شیطان څراغ كار اخیستل كیده

وږ زمر. به كه څه هم تته او لړزیدونكي وه خو موږ ته بره د پرام او سراعت تیرري وړوه

واړه واړه سیوري به یرې راتره لروى اومروږ بره هرم د خپلرو وړوكرو السرونو د ګوترو پره 

مهال به موږ ته  هغه.ژویو،څیري اورسمونه جوړول سانانو،واسطه ډول ډول د ونو،ان

دا یوه لوبه برېښیده او داسې به موانګیرله چې ګویا دا رښتیاني نه دي موږ ورڅخه نه 

ه چې د سحر په الس كې د شریطان څرراغ پره تتره رڼرا  ویریدو، خو اوس راته جوته شو

سرریوري اوڅیرررې راترره پرره واقعررې بڼرره ښررودل كیږي؛خلررك  انسررانانو،ژویوكررې هغرره  د 

ورته یوعادي كاربریښي،هغوی  وټولل شتمنېاو  هستيوطن د  دویروي،غم جوړوي،

یوې ډیرې اړتیا له امله په وچ زوراړ كیږي چې شیطان څراغ ولګوي خرو پره عرین  د

له نورو رڼرا ګرانو كركره  هغویحال پرې خوښ هم نه دي ځكه تیاره د دوی په ګټه ده،

د پرروهې، پرمختررګ،زده كړې،رڼررا ګررانې غلررې  چېكرروي، هڅررهترډیررره . ویریررږيلري،

هیرروي چرې پره عملري كولرو سرره  ارشاداتدا كسان ټولې هغه دیني توصیي او . كړې

دهررروس اونفرررس  دویكیرررږي،یرررې ټولرررو انسرررانانوته د دارینرررو نیكمرغرررې ورپررره برخررره 

سحر دغرو كسرانو پره زغررده نصریحت نره كروي اوپره دې . دغوښتنومنلو ته غاړه ایښي

باور دي چې د شیطان څراغ په سوزونكو لمبو یي داغل ښه دي،ځكره یرو خرو بره دغره 

ځكره شریطان  هغره.برل بره یري عبررت هرم كرړي وپیژنرې،اوخلكو ته ښه ور دویداغونه 

څرراغ پره الس او كوڅره پره كوڅرره ګرځري چرې هغره څروك یررې چرې رڼرا تره اړتیرا لررري 

اوهغره . لره بركتره لره تیرارو راووځري رڼرادې توګه  به یې د  پهورڅخه گټه واخلې، او 

چې رڼا ته یې سترګې بریښې، له رڼا سره یې جوړه نه ده پرې وداغې كه پره دې ډول 

لمبررې  اوسروزونكې ،د خپررل څرراغ رڼررا سرحرراشي،وتوانیرده چررې سرمې الرې ترره  هسرر

ورترره خپررل سررخاوت هررم پرره ګوترره  اوټولرروغړو ترره یوشرران ډالررۍ كرروي، ولنېدواړه دټرر

په اند تر ټولو ښه مرسته داده چې  زماكوي،هغه له هیچا څخه خپله مرسته نه سپموي،

ه تر دوركولو اواصالح له پار هرعیب دوایي . خندا الره وښودله شي خندایوچا ته په 

مالګینره خنردا  اوپهسحرله دې وسیلې څخه كار اخلې، نوځكه.ښه نصحت طنز دي ټولو

ډیره دروند مسولیت،او واك  رته لیڅې رانغاړې چې ت اصالحهغو كسانو  ټولوخندا، د 

كوي هغه وپوهوي چې د خدمت كول داسې نه وي لكره دا تره  سحرهڅهاو ځواك لري،

 .چې یې كوي
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وزیر  مشرصیب،.هغه د خپل څراغ زرینې وړانګې چېراځئ وګوره  دلته

ورته . صیب، ریس صیب، او ان پیردار ته څنګه په پوره اخالص سره وړاندې كوي

وایي دا ستاسو دا ډول كړه وړه د مسولینو په توګه د چا له پاره د منلو وړنه دي، 

 یو مسول د او.ورڅخه د داسې كولوتمه نه لري لسځكه چې و. داسې باید ونكړئ

ورماتې كړې اومال یي  دروازې  هغویدنده لري نه دا چې د  ساتلوخلكو سر اومال د 

سحر داسې مسول د دې ترڅنګ چې متوجې كوي خوخلكوته یي هم داسې . یوسي

دا یې څلورم ځل و،چې د ماڼۍ د كړكیو د ماتو ښیښو پر ځاى یې نوې . ورپیژنې

ه كړې وې او اوس دومره سره له دې چې ښیښې یې ال پرون پور.ښیښې اچولې وې

یخني نه وه، خو د كار او كادرونو د چارو وزیر ناروغ و،نورو وزیرانو او مشرانو 

به ویل چې وزیر په هغه شپه چې د یو توغندى ګولۍ د كړكیو ښیښې ماتې كړې، په 

دا څو  وزیر. سرزورۍ له امله زكام شوى دى لېیوه كمپله كې ویده شوى او د خپ

خپل همېشن  شین  وجېب څخه ډېرې ګولۍ خوړلې وې ا لهه ورځې د هغه او دغ

چاى یې هم په تور چاى بدل كړى و،خو ناروغي یې ال پسې سخته شوې وه، د 

پكول ایسته كړى و او تر  وزیر. وسلوالو ډلو په واك كې وې نوروروغتونونو الرې د 

و بلې خوا یې یوې ا ازېسر یې برګ دسمال ټینګ تړل  و،له ځایه راوالړ شو،له درو

 :پرې غږ كړ وزیردار په دېګدان پسې اور اچول  و، پیرهته وكتل،

 رګيچې په یوه لمده لښته د اور په منک كې ل اغاشیرین دوا دې راوړه؟! اغا شیرینه

 . درملتون هم خالص نه و یوبازار بند و، ټول: وهسره اړول، را اړول، مخ راواړ

دې مات كړى واى؟ ( قلف)كولپ  او كالشینكوف دې نه لرل چې ولې،برچه ــــ

 : هغه څه ونه ویل، په امرانه لهجه یې پسې زیاته كړه چې! ها

چې  اغاشیرین. څخه د ټوخي او زكام دوا راوړه ژر الړ شه، له یوه درملتون 

ډاكټر خو به نه وي، څه رقم دوا : هماغسې په اور كې لرګ  واهه، پوښتنه وكړه

 ؟ راوړم

موږ وینو چې زموږ دزمانې یو مشر اووزیرد ځان د روغتیا په مقصد بې  دلته

: پیردارته په امرانه لهجه وایي خپل. له سالمې الرې یوه چاره ولټوي ېله دې چ

الړشه او له درملتون څخه دوا راوړه، دلته سړي ته هغه خبره وریاده شي،چې كه د 

كوي عسكربه یي ټول بڼ لوټ كړي، سحر ملك مشر او واكدار له بڼ څخه یوه مڼه وش

داسې مه كوه  چې. د څراغ  په لمبو وزیر صیب داغې هد دغه كار د مخنیوي په موخ

او دا هم ورته په ګوته كوي چې ته له هغه چا څخه چې هغه خپلې روغتیا ته پام نه .

كوي د څه له پاره مرسته غواړې،او مشرواكمن ته داپه ګوته كوي چې دغه ناروغ 

ملې، اونامسلكي سړى چې تا ولس ته دروغتیایي خدمتونو دوړاندې كولو په موخه ،ع

ته وایي چې كه  مشرپه دغه نصحت كې په څومره ښه انداز  سحرګمارل  تیروت  یې،

چا  هغهدلته هم شیطان څراغ  د  او. نور څه نه شي كوالى دپوهنې له رڼا خو مه تښته

كې اصلې خبره  اته دوئ ته په خندا خندپه الس لګوي چې باید ویي لګوي، سحر دل
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رڼا ده، داخبره سحرصیب ځكه دیوه پوځې له خولې  كوي  پوهنه:  كوي او ورته وایي

ترڅو په كنایه كې مشر وپوهوي چې نورخو ال نور خو پوځیان دې هم باید په دغه 

خپلو . ېسحر په دغه طنز كې نه یواز. وي او پوهې ته په درنه وګوري پوهټكي 

د جګړې له السه . یوه ترخه تاریخي پیښه هم بیانوي بلكېونكو ته خندا وركوي،لوست

ورته دا خبره هم كوي چې جګړه څنګه  دىدواك په ګدۍ ناست خلك ورښیي، اهلنا 

اوڅنګه نااهله واك ته رسوي، دلته سحر په نرمه نرمه . عزتمن خلك بې عزته كوي

ده چې یو والي وزیر په دنده  ېډوډګچې ته خبریي كنه ؟ دومره : واكمن ته وایي

او دا هم ورته په . ګمارې چې داسې سرچپه كار د تاریخ په اوږدو كې نه دى شوى

ګوته كوي چې له چا څخه  وړل شوى مال باید څوك ورته وركړې، د خلكو له ماله 

كانتینر  تهڅوك ساتنه وكړې، پولیس كه د اقتصاد وزیر؟ كه د اقتصاد وزیر د وكاندار 

نومعلومدار چې عسكر خونه لري چې له هغه قوماندان وړل شوى كانتینر وركوي 

چې په دغه كار سره هم له خلكو سره جفا . بیت الماله به یوڅه وركوي لهراوړي نو 

داسې وزیر چې دا ال ورته معلومه نه . كوي،او په دې سره گټه بیا هم قوماندان وكړه

وي چې زما ټاكل د چا كار دى، ضرور همداسې كوي لكه مخكې چې مې یادونه 

چې د ښار یوه دكاندار چې اقتصادي امورو وزیر وظیفه لري،  د“: هغه وایي. وكړه

د . موږ ته یې عریضه رسېدلې ده، د كانتینر د بېرته وركولو په باب اجرات وكړي

 ” ...ده كانتینر زموږ یوه قوماندان په زوره ترې وړى دى، باید چې دا

وكتل، كاغذ یې  تهپورته یې ور -رئیس د نابلده  وزیر څېرې ته پام شو، كښته د

 :ې وكړهی پوښتنهیوې خوا ته كړ،

 څوك یې؟ ته

 .زه د اقتصادي چارو وزیر یم ـــ

 . عجیب، ته چا مقرر كړى یې؟ زه خو تا نه پېژنم ـــ

 . زه والي صاحب مقرر كړى یم،هغه ما ښه پېژني! صاحب ـــ

 :تلول  شو رئیس

 شو؟نو هغه بل څه ! عجب

 يوالملك ته خپل كورته تلل  دى، اونډيګ وزیرخبره داسې ده چې پخوان   ـــ

بس ما ته یې وویل چې ته هلته . صاحب ویل چې هغه ورته ویلي چې بیا نه راځي

سحر دغه طنزې ټوټه په څومره پخو او ... د ده په خپله هلته ښه ساعت. وزیر شه

لوستونكې ته ورپه یادوې چې په هغوو ځایونو .وزن لرونكو كلماتو سرپاى ته رسوي 

نوروسیمو ته خوریده قانون نشته، ویاړونه اوماڼیو كې چې له هغه ځایه د قانون رڼا 
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ترخاورو الندې دي، اوهیڅوك هم نشته چې د دغو ویاړونو، اوقوانینو د ترالسه 

دهغه بیرغ ریټاړې او د څراغ لړزیدونكې  یوازېپاره خو یو څه وكړي، بلكې  یدولهك

شا و خوا د . څراغ یوازې پاتې شو شیطان“: سحروایي.لمبې دي چې دا هڅه كوي 

وغندیو ګولۍ لګېدلې، داسې معلومېدل چې ټولو الر وركه كړې وي، بس یوې بلې ت

 -تا به ویل د سپوږمۍ تتې رڼا ته په ګولیو د لګېدلې څیرې. خوا ته یې منډې وهلې

څیرې بیرغ رتیاړې او په ماڼۍ كې د باد په مخ كې د شیطان څراغ لړزېدونكې لمبې د 

 ” .ارګ په تللې برم پسې السونه اچوي

 صریبپاى یوازې دومره ویل غواړم ووایم چرې ترر كومره بریرده چرې زه سحر په

په ډاډ سره ویالۍ شم ډیرر ځلره  چېاوخپلو خلكو دومره مین سړى دى، نپه وط. پیژنم

خو د خلكو په تریخ  ژوند اوښكې له سترګو څڅیدلې،هغه په ژبره اوعمرل كرې یرو ډول 

سیاست سرره  لهچل ول نه كوي،دا دى چې هیڅكله  يدۍ، ډیر ښه اوغوره خوۍ خو ی

چې رښتنولۍ  یې په خپلو لیكنو كې هم ښه لره . یې جوړه ده خوپه كې درواغ  نه وایي

 .ورایه ښكارې په مینه سحرصیب قلم د ال چاالن اوسه

 بلهارجاللزى  اسدهللا

 البیرونې واټ -غـــــزني ښار
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 کې ”يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس“  په

 کتنه ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي

په دغه لیکنه کې تر وسه وسه پورې هڅره کروو چرې پره پرورتني کتراب کرې  موږ

مروږ نره غرواړو چرې د .ویالى شرو ورتهپه اصطالح فلسفي افاقیت  ټوو،چېهغه څه ول

دغه کتا ب په فزیکي او تخنیکي اړخ بانردې خبررې وکرړو بلکرې یرواځې مرانیزه پانګره 

 .اوهنریت او په هغه کې د یو شمېر فلسفي اندونو اوانځورونو څېړنه کوو

دغه کتاب د هېواد د ځوان او نامتو شاعرعلم ګرل سرحر وروسرتۍ خپرره شروې  

تر ټولو وتلې او نامتو شاعرۍ بېلګې په کې خوندي شوي شعري ټولګه ده چې د ده د 

 .دي

موږ ډېر ځله په ژوند کې یو شرمېر خبررې او اصرطالحګانې لررو چرې پره غیرر 

تروکې چرې کلره بیرا یروه شراعر تره پره الس  دایاځان نراخبري ډول یرې کرار وو، وريشع

نرردو ورشرري هغرره بیررا د خپررل هنررر پرره مرري ورڅخرره د فلسررفي انرردونو او الواکونررو د څرګ

 .بېلګو په توګه ټولنې ته وړاندې کوي

په دغه لیکنه کې دا هڅه نه ده کړې چې د سحر کتاب د کرره کتنرې پره ترول  موږ

وتلو، دا نه ارزو چې په پښتو ادب کې د دغره کتراب خپرېردل څرومره پرځراى او سرتره 

زیاتونه ده، دانه ګورو چې نور خپاره شوي کتابونه څرومره ارزښرتمن و او د سرحر دا 

 څوکلنرو تېررویې پر ارزښت څه ډول زیاتونه وشوه،خو دومره ویل اړین بولم چرې د 

 .ده” سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس“ په ترڅ کې زما السته راغل  تر ټولو ستر کتاب 

برسرېره د یروې داسرې شراعرۍ بېلګرې لره ځانره  زښرتونوار هنريکتاب پر دغه

سړى یې له مخې پرېکړه کروالى چرې پښرتو ادبیراتو شرعري برخره اوس  چېسره لري،

کېرداى شري چرې پره دې . هم روانه ده څو پورې چې ځان د بشپړتابه پړاو ته ورسوي

برخه کې یو زیات شمېر کتابونه خپاره شوې وي خوهغه ښکال اوهنریت چې په دغه 

 .لري کتاب کې شتون لري زموږ ادبیات به یې له ځانه سره کمې بېلګې

له آره ټول شراعران دي او کلره  انسانان“ :وایې  تون یونان ستر فیلوسوف افال د

یروه ډلره یرې د ده پره وینرا  چرېنو بیا په دوو برخرو ووېشرل شري  شيچې دې نړۍ ته را

 ” .ناطق یانې خبرې کوونکي او بله ډله یې صامت یانې ګونګ دي

شرعر پره ژبره څرګنرد وایې ناطق انسرانان کروالى شري چرې خپرل احساسرات د  دى

کړي خو صامت بیا له دې چارې څخه بې برخې دي مګر د ده په وینا کله چرې نراطق 

انسانان چې د ده موخه دلته شراعران دي ګړېرږي نرو صرامت یرا ګونرګ انسرانان هرم دا 

 .واخلي خوندلري چې دهغوى له خبرو څخه  وړتیا
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 کرړيۍ کې شامل د ناطق په کټګور تون خوخبره یواځي دا نه ده چې څوک افال

دغو خلکرو ترر مرنک هرم ژور تروپیر شرتون لرري یرو  دوي نو هغه دې ټول یو ډول وي،

شمېر یې داسي دي، کله چې چاته د شعر په ژبه ګړېږي نو نور وګړي خوند ورڅخه 

اخلي،خو یو شمېر نور یې بیا داسرې دي چرې یرواځي پره دې کټګرورۍ کرې شرامل دي 

 .ي یې له خبرو څخه خوند واخليخو نور د دې جوګه نه دي چې نور وګړ

موږ سحر داسې موندل   کې” سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس“نېکه مرغه په   له

د لوسرتونکې پره  څوکدى چې په لومړۍ کټګورۍ راځي ده هغه څه ویلي دي چې هر

پرره پررورتني کترراب کررې مرروږ پرره هنررري ارزښررتونو . توګرره خونررد ترررې اخیسررتالى شرري

و او دغه خیال د انسانیت په چورلیک باندې راچورلي، په سربېره یو عام خیال هم وین

دغه خیال کې لره انسرانیت سرره مینه،هغره تره درنراوى او دهغره د ځراى ځرایګي پره اړه 

 .ډېرڅه وینو

اړه په پخوانیو اسرطورو برسرېره پره معاصرر ادب کرې  هموږ د میني او انسان پ

ه نغوترره کړېرده هغرره لوسررتلي دي خرو نررن چرې سررحر پره کرروم انرداز کررې ورتر څرههرم ډېر

کرریم پرر بنسري انسران پره  قررانزمروږ دینري روایرات د . ورسره یرو مخیرز تروپیر لرري

 ”االیة ... االرض خلیفة اناجعناف “ځمکه کې د خداى خلېفه ګڼي 

په دې توګه دانسان درنښت راته زباتوي، دغره راز انسران د ټولرو کاینراتو ترر  او

 ”  .االیة... في احسن التقویم لقدخلقنااالنسان“منک ښکل  راپېژني 

  کرويروایاتو برسېره زموږ دودیز روایات هرم د انسران درنښرت رازده  پردیني

هغرره چررې علررم ګررل سررحر یررې وایررې اومرروږ ترره یررې  خررواو دا کومرره نرروې خبررره نرره ده،

 .راپېژني هغه بل ش  دى

 تاسررېپرره وړانرردې لرره ارزښررتونو ورهررا خرروا مرروږ خنډونرره هررم وینو، نسررانیتد ا

پوهېږئ چې چابه دبېزوګانو اوالد باله، او اوسني انساني پېرته یې د هغه د ژوند د 

تکاملي پړاو په سترګه کتل په دې مانا چې انسان لومړى د بېزو نسل وو چې د وخت 

چابه د ځمکې په مخ د نورو ژویرو . په تېرېدلو سره یې د اوسني انسان بڼه غوره کړه

 .اړه یې هېڅ هم ورته نه درلودلسره ورته باله  او دارزښت په 

ډېر ځله په ډېرو ټولنرو کرې لره هغره سرره د یرو برل دودیرز ژوي پره  څنګدې تر د

توګه د پېرلو او پېرودلو چال چلند تر سره کېده او داسې نورې ډېرې معاملې دا په 

دغره خنډونره پره ځرانګړې  چرېله څومره خنرډونو سرره مرخ و، انسانزبات رسوي چې 

لره ډېررو پخوانیرو زمرانو څخره د ښرځو پره اړه . اړونرد الښره څرګندېردلتوګه د ښځو پره 

داسې یوې انګېرنې شتون درلود چې ایا ښځه ذې روح ده او کنه؟ او ایا هغې ته کوم 

 عذاب رسېږي او کنه؟
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د سرحر پره  خرو.دې ته ورته نورې بېلګرې هرم د بشرر پره تراریخ کرې شرتون لرري

نې بېلګې وینرو، ده هغره څره ویلري دي چرې کتاب کې له انسانیت سره د فوق العاده می

 .رښتیا هم د انسانیت د معراج د زبات لپاره بسنه کوي

 دوى حیران دي چې په تا ولي مین یم

 دا خو ځکه چې انسان راباندې ګران دى

 مخ۲۳.... پاس سپوږمۍ

او لکره پره النردې بیرت کرې چرې د انسران ذاتري شرتون اوهسرتۍ تره د درنښرت سرر 

 :نامه درست انسانیت ته په خطاب کې وایې ټیټوي او د یار په

 زه دې ښکال نه ګورم زه دې یم په روح مین

 ګوره چې خپه نه شې، ښکلې بې له شکه یې

 مخ١۱....ده  مۍږپاس سپو

دلته سحر له ظراهري ښرکال نره یرو ګرام  ورهرا خروا ځري، دى یرو ځرل د انسرانیت 

یې خرو زه دې پره روح  کل ښکال په زبات رسوي او هغه ته وایې چې بې له اړنګه ښ

په هغه څه باندې مینه  ځلهله دیني ارزښتونو ورها خوا موږ په دودیز ډول ډېر. مین یم

څخره ښرکاري  دېوینرو لره  لله روح سره مینره کرو چېخو دا . کوو چې محسوس وي

موږ له ښکال سره په مینه .چې سحر څومره لویو ارزښتونو ته په درنښت ټینګار کوي

له روح سره مینه کول له سحره څخره اورو او دامروږ تره پره زبرات باندې عادي و خو 

 رسوي چې له یو شي سره مینه کول دهغه د ارزښت شاهدي ورکوي او کنه؟

 خپلرېیواځي له روح سره مینه کروي بلکرې هرومره ژور تللر  دى چرې د  سحرنه

 : مینې په مي د ښکلو زړونو او روح ته رسېدل  دى

 ي ځان کنجويدا ښکلي هسې له موږ مخ اړو

 موږ یې په روح موږ یې په زړونو کې الروغ پاتې یو

 مخ۲...پاس سپوږمۍ

 موږ ولې مینې ته اړتیا لرو؟

لره مخرې ځرواب کرړې او تعریرف  دداسې یوه پوښتنه ده چرې هرر چرا د خپرل انر دا

د ژونرد د داسرې  ځینرویو اړین شرط مینره بللرې ده، لپارهد انسانیت د دوام   ځینوکړېده،

اړتیا په توګه یاده کړې ده چې له نشتوالي څخه یې کېداى شي چې د نړۍ نظام ګرډوډ 

د دیني  روایاتو پر بنسي که مینه نه وى نو انسانیت بشپړنه دى، انسانان . او ړنګ شي
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تل هڅېدلي دي چې په مینه کې ژوند وکړي،یو شمېر نوربیا په دې ګروهره دي چرې 

نې تلوسه شتون ونه لري په ژوند کې به هېڅ خوځښت او خوند نه که په بشر کې د می

دوى وایې چې کره پره ژونرد کرې د مینرې د هڅتابره خاکره نره واى نرو د ډېررو وړو . وي

. ستونزو په وړاندې به انسانانو خپل مقاومت له السه ورکړى و او له پښو به لوېدلي و

د . و یرو لروى المرل کېرداى شرواىاو دا کار په ټوله کې د بشرر د تراریخ د لره منځره تللر

مینې په وړانردې د بشرریت تررمنک د کرکرې پره نروم یرو برل مفهروم هرم شرتون لرري چرې 

سرحر د دغرو دواړو مفهومرو تعریرف او . انسانیت یې له ګواښ سره مخرامخ کرړ ى دى

 .لومړي ته د انسانانو اړتیا په الندې نظم کې په ډېر ښه ډول انځوروي

 رڼا تناب د

 !یې سپېڅلې ته

 ته اروا د مریم

 ته لکه پرخه په ګلپاڼو باندې

 ته لکه وړانګه پاکه

 ته د بلبل اوښکه یې 

 روح دې منیځلې د زمزم په اوبو 

 !ته یو احساس ته عاطفه یې ګلې

 ته له ګنا پاکه یې 

 خو دلته هر پلو ګناه ده ګناه

 لکه چې ته دلته بې وخته راغلې

 الخو کېنې خورې دي

 الخو کرکې خورې

 خو د مینې جامې رنګ ديال 

 د ګناه په وینو

 هابل کېسه ده -ال د قابیل
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 د هر چا په ژبه 

 او د بلقیس او سلیمان مینه

 له ټولو هېره 

 ځمکه فساد نیولې 

 اسمان کې ورېځې دي د کرکې خورې

 ال د یزېد توره 

 ریبي سرونه

 ال خو دهر چا زړه کې کرکه شنه ده                         

 الخو دهر چا زړه کې بل د انتقام  اورونه 

 ال خو په مینه هېڅوک نه پوهېږي

 نو دا منې  راسره؟

 چې ته بې وخته راغلې 

 دې د نفرت نړۍ ته 

 ته چې د چا زړه کې کینه وویني

 دا ستا په سترګو کې د وېر فصل 

 راوټوکېږي

 تاته د زور او زرو سترګې اوړي

 جابرته د قارون، ته د پاچا، ته د 

 له څنګه تېره شې

 موسکۍ شې وایې

 عجب ساده خلک دي



  
 

 
80 

 

 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 دومره په زور او زر مغرور ولې دي؟

 ته د سندرو سېپارې

 په مینه مینه لولې

 ته لکه زه په یوه ورکه پسې ستړې ښکارې

 !مینه، مینه، مینه

 اوه، نه پوهېږم

 ښایې داهم ستړې وي

 ښآیې چې مینه هم 

 تیارو کې سر ګردانه ګرځي

 ړه په لټهد یوه ز

 داسې یو زړه چې کرکه نه پېژني

 چېرې بۀ وي؟

 نه پوهېږم، نه پوهېږم

×××× 

 !ته یې سپېڅلې

 ته اروا د مریم

 !ته یوه پاکه فرښته یې ګلې

 ګوره ابلېس مینې ته خاورې شیندي

 د فرښتو د الرښوونې 

 خوب یې بیا لېدل 

 ابلیس د مینې دښمن



  
 

 
81 

 

 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 تاته وایم! فرښتې

 له خپلو شونډو 

 حولو توري مه غورځوهدوال 

 ابلیس لباس دى 

 کله،کله په بدل لباس کې

 راشي د کرکې اوګناه تخمونه وشیندي، ځي

 په لباسي خندایې مه غولېږه 

 چې والحولو درنه هېره نه شي

 ایت د مینې تل پر ځان چوف کوه

 ابلیس په سپین لباس کې راشي 

 فرښتو ته الرښوونه کوي

 ابلیس د مار زهر

 پیالو کې راوړيد مینې په 

 نو

 فرښتې تا ته وایم

 اعوذباهلل او والحولو

 تل پر شونډو لره

××××× 

 !ته یې سپېڅلې

 ته اروا د مریم 

 ته یې د نور الرښوده
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 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 زه دي چې سترګوته په ځیر ګورمه

 ما خپل ارمان ورک کړى 

 زه دې په ښکلو شرابي سترګو کې 

 د رڼا الرې ګورم

 او 

 زما دعقل بېړۍ

 ښکلو سترګودا ستا د 

 د سمندر په توپاني څپو کې

 غرقه ښکاري 

 او زه تیارو کې بندي

 په تروږمۍ کې 

 له برهوت څخه فریاد کومه

 ته په وړانګینو السو

 دا د رڼا تناب راخور کړه

 ما در واخله ښکلې

 چې دې نفرت،نفرت جهان کې مې 

 نور زړه تنګ شوى

 مخ۰۳.... پاس سپوږمۍ

پورې که څوک ولرولي نرو درسرتې انسراني ښرېګڼې له سره تر پایه  شعرسحر  د

 اوسحر انسان د مېنې سېمبول ګڼي . ىیې نغاړلې او په ټوله کې له مینې څخه ډک د

موږ تره دلتره د فرانسرې د نرامتو . سره په ټکر کې ګڼي( فطرته)بدۍ ټولې د ده له پنځه 

رتي ډول روسو وایې چې انسان په فط. فیلوسوف ژان ژاک روسو یوه خبره رایادېږي

موږ که د . بنسي نه شي کوالى چې بدي وکړي پرښۀ پیدا شوى دى او د طبعي حالت 
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 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

د انسران، او د هغره د فطررت پره اړه د مینرې د  مرونو ګام پره ګرام  همراګورو حرشعرس

 .زبات په دالیلو باندې سترګې نښلي

دلته اړینه بولم چې د ښه شعر په ارزښت هم څو خبرې وکړم چې ښه شعر کروم 

 .او څه ارزښت لري دى

پوهان په دې ګروهه دي چې ښه شرعر بایرد النردې ځرانګړنې لکره  بیاند بدیع او 

شررمېر خررو یررې پرره قافیرره بانرردې هررم  یرروفکر،لوړتخیررل او خرروږه ژبرره ولري، هوزن، ښرر

ټینګارکوي خو په اوس مهال کې دا ش  په ازادو شرعرونو کرې لره پامره لوېردل  تروک  

شعر تر ټولو ارزښتناک توک  دى هغه پیغام دى، کله  خو یوش  چې زما په اند د. دى

چې قران کریم نازلیده هغه مهال په عربو کې شاعري بیخي زوراخیست  و ان ترر دې 

بریده پورې چې کله به د قران کریم یو ایت نازل شونو مشرکینو به هڅره کولره چرې د 

به د قران شرعریت هغه په وزن او قافیه باندې برابریو شعر جوړ کړي او په دې توګه 

 شعرله خوا د  دهثابت او پیغمبر به شاعر وبلل شي او دغه کتاب به د خداى نه بلکې د 

 .یوه جوړه شوې ټولګه وبلل شي

سورة نازل شو نو یو مشررک  راوالړ شرو او داسرې شرعریې ( القارعه)چې د کله

 ” مالفیل وما ادراک مالفیل له خرطم طویل الفیل“جوړ کړ چې 

چې په پورتنیو کلیماتو کرې وزن او اهنرګ شرته او یرو شر  چرې نشرته وینئ  تاسې

هغه پیغام دى، ځکه ټول لو ستونکي په دې خبر دي چې فیل څه دى؟ ته څه شري خبرر 

خروا  مقرابلېیو ځرل خرو کره یرې د قرران د . کړې چې فیل څه دى؟ فیل اوږ خرطم لري

وى شر  څره دى؟ بېخي له پامه وغورزول شي او دې ته راشو چې په دې شعر کې نر

نررو دابرره راترره پرره ګوترره شرري چررې دلترره هررېڅ داسررې څرره نشررته چررې لوسررتونک  ورسررره 

 هغرهد  اوهغره ارزښرت دى چرې شرعر ابردي کروي  ېپیغرام پره شرعر کر. لېوالتیرا وښریې

 رومویررل کېررږي د . ژونرردې ورپسررې تړلرر  دى او شرراعر د خلکررو زړونررو ترره ننباسرري

ه د خپل وخت ترر ټولرو سرتر شراعر امپراطور نیرون وغوښتل چې ځان شاعر کړي، د

نو یې له ځانره سرره وپتېلره . هومر لیدل  و چې څنګه دخلکو په زړونو کې ځاى لري

ځکه غمجن  ،چې باید په روم کې دټراى ښار وسوځوي کېداى شي چې شاعر به شي

نیررون هماغسرې وکرړل لکره .به شي او هغه مهال به بیا وشعر ویلو ته بیخي جروړ وي

اېلره د . خوراک کړ خرو دى شراعر نره شرو لمبوراى ښکل  ښاریې د غوښتل چې یې دټ

خلکررو  روماور د ننرردارې پرره مهررال یررې دا څرروکلمې لرره خررولې راوتلررې چررې اې د  هغرره

ستاسې واکمن هم ستاسي په شان بې کوره شو او داسې نورې یې هم څو خبرې وکړې 

 کلېمرېدا تاسرې پروهېږئ چرې . خو نه هغه ابدي شوې او نه هم دى پررې شراعر شرو

دى چې په هغوى کې پیغام نه  داولې نه شعر شوې او نه ابدي شوې؟یواځن  المل یې 

نه پکې کوم تاریخي ارزښت پروت و چې سړى یې له داسې زاویې څخه کرتالى  اوو،

 .شي چې ابدیت ته یې غاړه کېږدي



  
 

 
84 

 

 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

تر موږ پورې رارسېدلې شاعرۍ په غوچ ډول هغره شراعرۍ دي چرې ولرس تره 

د لرغرونې دورې د شرعر پره  اتوموږ که په ځرانګړې توګره د پښرتو ادبیر.  یې پیغام لرل

کوو، نو ارو مرو وایو چې هغه څه چې موږ یې وینو د یوه پیغرام پره مري  پرېکړهاړه 

 ټولروشعر چرې پره پښرتو شرته اثراروکې تر ړد امیر کرو. تر موږ پورې رارسېدلي دي

المل یې هغه مانېزه پانګه  واځن یلرغونې بېلګه ده ولې له منځه نه ځي؟ زما په اند 

 .ده چې د پیغام په ډول یې خپلو لوستونکو ته رسوي

 مغلرروچررې د  کلررهدوره شررپږمه پېررړۍ تاسررې وګورئ، غررونېادبیرراتو لر پښررتود 

 :بریدونه پیل کېږي بابا هوتک څه وایې

 راته نن اور دى  بل غرسور په

 پیغور دى  راتهجوړ  وګړیه

 مغل راغ   باندېکلي کور په

 په کابل راغ   همپه غزني  هم

 ...تر پایه پورې

دې ټول خبررو څخره سرړى دې پراېلې تره رسرېږي چرې د شرعر ابردیت پره یروه  له

بابا هوتک چې کله په اصطالح د مقاومت د ادبیاتو بنسي اېښود . پیغام پسې تړاو لري

د .په همدغه شعریې پیل کړ او خپل شازلمي یې د مغلو په وړاندې مقاومت ته وهڅرول

هربیررت یررې ځانترره پیغررام  چررې دهسررحرد شررعر تررر ټولررو سررتره ښررکال هررم پرره دې کررې 

 ...پیغام او نور سیاسيلري،ټولنیز پیغام،انساني پیغام،

 :یتیم ماښام پورې په خاورو کې لوبېږي وایې

 یواځي نه ځمه خپل کور ته بابا وروسته راځي

 دوى وایې وکړئ ګوزاره له ښامارانو سره

 کوه طور نه امسا وروسته راځي دي،زورور  ډېر

 مخ٣-۹...سپوږمۍ پاس

 

 ټولې ماتې کړي څو کاڼي دلته پرېږدي ندارېه

 یو څو لیونیان ووځي یو څو بېرته ښار ته راشي
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 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 تهپه کور کې څراغ نه لري چې کښیني یې رڼا 

 یار ته راشي ځکهتوره شپه خوره شي سحر چې

 مخ۰پورتن  کتاب 

 غوندې نه دى چې به غم خوري زموږ ستا !امان هللا

 هېڅ نه وایېبس ګوزاره کوي، ژوندى دى، پاچا 

 مخ۰۱پورتن  کتاب 

یو له هغو فیلوسوفانو څخره و چرې پره ژونرد او ژواک کرې یرې سرول تره  سپېزوا

 پره Rationalismبشپړواک ورکاو، دغه مکتب چرې سرول تره بشرپړ واک ورکروي د

نومېږي خپل فلسفي، الهي، ” اخالق“ سپیوزا پخپل یوه نامتو اثر کې چې. نوم یادېږي

دې  پهې ډول راوړي دي چې درست هندسي قضیو ته ورته دي،او اخالقي افکار په د

حکرم ورتره راوړي او بیرا برهران  وروستهچې لومړى یې بحث تعریف کړى وي، لډو

 .وایې

شراعرۍ کرې  دې تره ورترره  سرحرپهپره زړه پرورې او د پرام وړخبرره دا ده چررې د 

ار زه د قضیې بیخي زیاتې راغلې دي په ځانګړي ډول په ازادو شعرونو کې چې دا ک

 :په نوم یو ازاد شعر لري” باباته“سحر د . سحر د شاعرۍ له ځانګړنو څخه بولم

 !ته  بابا

 بابا موږ ستا الره بیا وپالـله

 موږه هم ستا په الره ګام اېښ  دى

 موږه هم وواتو جنته ځني

 :په دغه فرق چې

 تاغنم وخوړل جنت نه والړې

 موږ ستا دا والد له ظلمه تنګ شو 

 پسې د وزخ ته والړوپه غنم 

 او اوس د وزخ کې په یوه ګوله مړۍ پسې
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 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 ګرځو ستومانه

 مخ۹١...سپوږمۍ پاس

 .موږ که چېرته پورتن  شعرتجزیه کړو نو عینا مطلب به مو السته راوړى وي

سحر له ځانه سره دشعر په ژبه یو لړ داسې پوښـتنې مطرح کوي چې سړى دې 

هم دى یرې ځرواب هرم پخپلره وایرې خرو زمرا  که څه. ته اړباسي چې فلسفې ته والړ شي

لپاره یو شرمېر نرورې پوښرتنې تررې راوالړیرږي او دا ځانګړتیرا مروږ پره عرین بڼره پره 

 :فلسفه کې وینو دبېلګې په توګه  الندې شعرونه ګورو

 که ښکلې نه واى

 که ښکلې نه واى 

 زموږ ژوند به څه و

 په څه امید به موږه ژوند کولو

 .ي پاتې ووپه کومه هېله به ژوند

 که ښکلې نه واى 

 لمر به څومره یخ و

 لمر به تیاره و

 .اوسپوږمۍ به نه وه

 که ښکلي نه واى 

 نو په بڼ کې سرو غوټو به څنګه

 داسې موسکا کوله

 اوسره ګلونه بۀ په څه غوړېدل 

 د لمر ګلونو به نوکوم پلوته 

 کتل ځیر -داسي په ځیر



  
 

 
87 

 

 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 که ښکلې نه واى

 ستورو دا اسمان به په دې ښکلو 

 تر دې ال هم مغرور و

 ځکه هغه وخت به یواځي  اسمان ستوري لرل

 که ښکلې نه واى

 دا جګړې به تر دې هم ګرمې وې

 اور و کرکېدهر چا زړه  کې به د 

 چا زړه به له ژوندونه تور و هرد 

 که ښکلې نه واى 

 پري به  شعرنو د 

 له کومه لوري الهامونه راوړل ؟

 که ښکلې نه واى 

 ژوند به څه و؟زموږ 

 په کوم امید به موږ ژوندي پاتې و؟ 

 مخ١-١...پاس سپوږمۍ

 

 الندن  شعر یا

 تا لېرې ځم انسانه لهکمزورى  یم

 نه درزېږي لپاره چااوس مې زړه د 

 اوس د چا له غمه وېښ درسته شپه نه یم

 اوس د چا په انتظار کې ستړى نه یم

 ښکاري غوندېژړاوې راته مکر اوس
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 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 وروست  قهر جالدانواوس خندا د 

 بې اثره اوس خبرې راته ښکاري

 ښکال لړزوى نه شي چااوس مې زړه د 

 له ډېره لېرې راته ښکاري(( خو))په کې 

 اوس بې غمه سترګې پټې کړم ویده شم

 تر سهاره هېڅ څوک نه راځي په خوب کې

××××× 

 په ما څه که د بلبلو اوښکې څاڅي

 په ما څه که مرغۍ ګرځي بې وزرو

 په ماڅه که میر دزاڼو یې وژل  

 په ما څه که  الوت نشته د کوترو

 له ښکاري سره اوس زه په یو نظر یم

 زرکې ښکلې نه دي غوښې یې خوږې دي

 زه خوځمه لنډه الره لټومه

 زما څه که الرې شنې، که تکې سرې دي

 په ما څه که له بوډۍ ده الره ورکه

 په ما څه بودا ولوېده په ځمکه

 که یې امسا ترې اوړکو یوړهپه ما څه 

 څه خبر یم پر چا ولوېدله ټکه

 په ما څه که د سوالګر کچکول لوېدل 

 په ما څه که رویو سپیو دى داړل 
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 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 احساسات دې رانه لېرې تښتېدلي

 عواطف مې له خپل ذهن نه مینځلي

 اوس غمونه مصنوعي راته ښکارېږي

 او پردۍ ټولې خوښۍ راته ښکارېږي

 دېوانو سره ناڅيښاپېریانې له 

 فرښتې ابلیس ته وایې راته ګرانه

 اوس پر هېچا اعتبار کوالى نه شم

 زه یم نوى راستون شوى له  خپل ځانه

 د افکارو په ځنګله کې الره باسم

 یم کمزورى له تا لېري ځم انسانه

 اوس مې زړه لکه چې نشته خبر نه یم

 او که وي ټوټې ټوټې به چېرته پروت وي

 د اواز د ماتېدلوتایې وانه وری

 .ستا وروستۍ خبرې دومره اثري وې

 مخ٣۰....پاس سپوږمۍ

 

پورتنیررو دواړو شررعرونو کررې پرره هنررري ارزښررتونو برسررېره یررو ډول فلسررفي  پرره

د پرام وړ دا ده چرې  خروپوښتنې مطرح شوې دي چې ځواب هرم ورتره ویرل شروى دى،

سړي ته یې له لوستلو وروسته نورې پوښتنې پیدا کېږي او لکه مخته چې وویل شول 

 .دا د فلسفې یوه ځانګړنه هم ده

افالتون چې په خپل ژوند کې له تر ټولو سترې مسلې سره مخ و هغره دا وه چرې 

ه ایررا هغرره نررړۍ چررې انسررانان یررې پرره خپررل چاپېریررال کررې محسوسرروي واقعیررت دى؟ کرر

ثابته ولې نه ده؟ او که واقعیت نره وي نرو  موميواقعیت وي نو بیا ولې بدلون  رتهچې

 دا چې شته هغه څه ش  دى؟
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افالتون . د افالتون لپاره دا ډېره عجبه وه چې د نړۍ په اړه ولې سم نه پوهېږي

 .که پوهېده هم مګر بیا یې هم د واقعیت په اړه پوښتنې کولې

رته پوښتنې سحر هم په خپلو شعرونو کې مطرح کړېدي دا پورتنیو پوښتنو ته و 

 .چې له پورتنیو شعرونو څخه به مو هم څرک لګول  وي

 .چې دغه کار د سحر د شعر خواږه یو په دوه زیات کړي دي 

زما په اند د سحر د شعر مانیزخوځښت او ژوند لره دې څخره هرم سررچینه اخلري 

ي، یرا یرې د شرعر ډېرره برخره پخپلرو چې خپلې تجربې یې لوستونکو ته وړاندې کړې د

 .تجربو باندې والړه ده

ویل کېږي پخوا په لودیک  کوم هېواد کې  یروه انځرورګر یروه ترابلو رسرم کرړې 

یې له لمنې څخه ټینګه نیولې وه او داسې  مورتابلو کې یو ماشوم ښکاریدو چې  هوه، پ

ه د هغره هېرواد څوسوه کالره وروسرت. ښکاریده چې مور یې ځي او دى یې نه پرېږدي

 .کړي کاپيواکمن وغوښتل چې انځورګران راوغواړي او دغه تابلو را 

خو چې انځورګرانو ورباندې هرڅومره زور وازمایو سره له دې چرې ترر پخروا 

 نروانځرور را کراپي کړ یرېیې ښه وسایل هم په الس کې و مګر بیایې چرې هرر ځرل بره 

 .وانځور خوښا  چې نندارچیان به راغلل بیا به یې هم هغه لومړى

وروسته پاچا پوه شو چې په دې کار کې ارومرو یو راز نغښت  دى چې موږ یې 

خلررک هغرره څررو سرروه کلررن سرراده  مپرره هررر څررومره مدرنرره توګرره را کرراپي کررړو بیررا هرر

چرې د دې خبررې راز  وښرتللره هېرواده څخره یرې ارواپوهران راوغ خوښروي،نوانځور

وغوښررتل چررې د لررومړي انځررور د کلرره چررې ارواپوهرران راغلررل نررو یررې . معلرروم کررړي

کښونکي بکراونډ باید ځانته معلوم کړي او له هغه وروسته نو بیا کروالى شري چرې پره 

 .زغرده پرېکړه وکړي

کلره چرې ارواپوهررانو د لرومړي انځررورګر بکراونرډ ولیرد نررو ښرکاره شرروه چرې پرره 

 .ماشومتوب کې یې مور وفات شوېده او دى ترې یتیم پاتې شوى دى

پورې د کاپي کېدلو  هغهپاچاته وویل چې د دغې تابلو تر وارواپوهانله دې سره 

شونتیا نه لري چې څو پورې بل داسې انځورګر نه وي پیدا شروى چرې پره ماشرومتوب 

کوم  شويتېر پرېشوى وي او هغه دردونه، نه وي  ېلکې د مور له غېږې څخه ب

 .وو شويتېر ګرچې په لومړي انځور

ټولره تومنره یرې لره هغرو  شرعرد  اوکار اخیست  دى،خپلو تجربو څخه  هل سحرهم

زمرا پره . جوړه شوېده چې د ژوند په اوږدو کې ورسره مخامخ شوى دى څخهدردونو 
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اند د سرحر د شرعر ټولره ښرکال د همردغو تجربرو پره بنسري والړه ده او دا کرار د نرورو 

 .راځي خوندورد تجربو په بنسي ولیکل شي ډېر کهلپاره هم یوښۀ پیغام دى چې شعر 

یوه ورځ کېسه کوله چې په خیرال کرې یرې د یروه  راتهشاعرنذیراحمدنذیر، ځوان

او داسرې نرورې  اعدام،مینره،قاچاقکړېده خرو پره کېسره کرې زندان، جوړهناول کېسه 

ده وویل کله چې مې یوه پوه سړي ته په دې اړه خپل هوډ وښود چې دغره . چارې شته

ورته یوه ډېرره پخره خبرره کرړې وه هغره دا  کېسه غواړم په ناول یې بدله کړم نو هغه

نرو . چې ایا په ناول کې راتلونکې پېښوکې تره تجربره لررې؟ ده ورتره ویلري و چرې نره

هغه ورته ویلي و چې خپلې تجربې نه لري نو دا ناول مره لیکره ځکره تره بره ښره نراول 

بره  ولیکي ټول جزیات به لري خو هنریت به په کې نه وي نو د یوه اوږده ګذارش بڼره

 .لري، په لوستونکو به هېڅ اغېزه ونه کړي

دا ډېره پخه خبره ده موږ وینوهر هنري اثر چرې پره خپلرو تجربرو والړ وي ټرول 

زه بیا هرم وایرم چرې د سرحر د شرعر ښرکال پره . ارزښتونه به یې پخپل ځاى خوندي وي

 .دې کې راته ښکاري چې پخپلو تجربو باندې والړ دى نو بریال  هم ځکه دى

اشرباع یرا ځراني مړښرت  يد اوسنۍ شاعرۍ یوه سرتونزه زمرا پره انرد د نفسرزموږ 

شاعران موهڅه کوي چې داسې څره ووایرې چرې ډېرر لروڅ وي،د دې  ډېرىستونزه ده،

ښه بولي چې  دوى. کړي رخهپه ځاى چې ذهني یا اروایې اشباع لوستونکي ته ورپه ب

ونکي لره نفسري اشرباع نفسي اشباع ورکړي او د دې په ځاى چې په دې کار سره لوسرت

مروږ چرې کلره شرعر لیکرو نرو د . څخه برخمن شي نور هم ستومانه او نا ارامره کېرږي

اوس مهالې ستونزو پره لرړ کرې سرړى دا هرم یرادوالى شري چرې پره بردهیاتو والړ شریان 

که څه هم شعر که یو خیالي توک  وګڼرو . استدالل ته اړتیا لرو او نه قراینو ته نهلیکو،

ه ډېره راسرره ونره منري چرې شرعر دې اسرتدالل تره اړتیرا ولرري خرو پره ښایې دا خبره ب

شعر کې استدالل لکه د ریاضیاتو د ثبوت لپاره نه دى بلکې لوستونکو ته د ذهني باور 

 .ورکولو او دهغوى د پام د زاویې بدلولو لپاره په تجربو والړ استدالل ډېر اړین دى

ه دا ده چې ستا ترکېبونه څنګه خو په اوس مهاله شاعرۍ کې تر ټولو ستره چار

 .دي او دهغه بل څنګه دي نورهېڅ شي ته هم پاملرنه نشته

زموږ د اوس مهالې شعر د یوې ستونزې په توګه د بازار یادونه هم کروالى شرو 

او بازارهم په غیر شعوري ډول هغه څه مني چې د اروایې مړیدلو او سکون په ځراى 

 .ي سره مخامخ کويلوستونکي له لوږې او اروایې ناارام

خررو د سررحر شررعر لرره دا ډول شرریانو څخرره بیخرري پرراک دى او د لرروړو ارزښررتونو 

یو بل سکالو چې دلته باید ورته نغوته وکړم هغه د حمرزه . انځورونه یې رانغاړلي دي

دغه ذوق پره مسرتقیم ډول زمروږ لره اروا سرره اړیکري . بابا په خبره جمالیاتي ذوق دى
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جمالیراتي ذوق . ي چې د فطرت او پېنۍ ښکال حس کرړولري او موږ د دې جوګه کو

موږ ته هغه مهرال ښرکاره کېرږي چرې یروه سرړي تره عرین شر  ښرکل  ښرکاري او برل 

کرره څرره هررم جمالیرراتي ذوق پرره بشررپره توګرره نرره شررم .ورڅخرره خونررد نرره شرري اخیسررتالى

تعریفررروالى خرررو دومرررره ویرررالى شرررم چرررې دغررره جمالیررراتي ذوق د فلسرررفې غونررردې لررره 

موږ چې کله فلسفه او . هغوى بشپړ او داسې انځور اخلي چې څنګه وياجساموڅخه د 

 :دهغې ارونه او بنسټیز اصول مطالعه کو نو دوه څېزه وینو

 د ټولو انسانانو د تجربوهم غږي کول -۰

نررو پرره دې بنسرري یررو . لرره ټولررو انسرراني  تجربررو څخرره یررو بشپړانځوراخیسررتل -۲

 .ل ژوند کې یو جامع تصویر ولريفیلوسوف باید له انساني تجربو څخه په خپ

موږ که چېرته په جمالیاتي ذوق خبرې کوو،نو دا هرم یروه اروایرې تجربره ده او 

د سرحر اروایرې محصروالت دهغره . پایلې به یې له  اروایرې محصروالتو سرره ملرې وي

موږ که د سحر په شعر کې وګرځو نو ډېر ځله به په هغه کې د جمالیاتي . شعرونه دي

 .ې بېلګه ومومو چې زموږ د ادعا زبات وکړيذوق یوه داس

چرې هرم وویرل  دېخو جمالیاتي ذوق داسې نه دى چې د هرر چرا لپراره لکره وړانر

چرې څره وایرې دا اړینره نره ده چرې ټرول بره یرې منرو خررو دا  سرحرشرول یرو ډول بره وي،

 .ورڅخه ښکاري چې دى څومره پوخ جمالیاتي ذوق لري

 :وګورئ

 مات ستوري

 ډېرې ښکلېوینم له تانه، ال 

 ډېرې سرې سپینې، ډېرې آغلې

 خو بې له تانه، باور پرې وکړه

 نظر مې نه شي، په کومې بلې

×××× 

 زه پروت رنځوروم، تا دا مسا کړم

 د مړو له ډلې، تا راجال کړم

 تا خو له سره،یو ژوندون راکړ
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 دغه احسان دې،څنګه ادا کړم

×××× 

 سپوږمۍ ته الس کړم، ستوري را شمار کړم

 نه مات شي،څو بند په تار کړمڅو را 

 دا به ستا وړ وي،او که به نه وي

 په دې سوچونو،شپه راسهار کړم

×××× 

 ته بڼسهار چې والړ شم،د ګلو 

 څو ستا په شانې، ګلونه بېل کړم

 راټول کړم سرهپرخو څاڅکي، د

 چې تا ته جوړترې، ښکل  امېل کړم

×××× 

 خو لمر را تود شي، او ورک شبنم شي

 ګله، پرخې پنا کړيوړانګي له 

 وسۍ ویر کړم بېمې د خپلې، زه

 په ژړا کړي څوکیتیم چې، لکه

×××× 

 د لمر شغلونه، السونه تاو کړم 

 تا ته  درکړم ټوللمرونه، وایم

 خو وړانګې نه وي،هغه هم ته یې

 درکړمتا ته  ګلونه،ټولد عشق 



  
 

 
94 

 

 کتنه ځغلنده یوه ته افاقیت فلسفي کې “یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 مخ ١١کتاب  پورتن 

 ګیرت“ مروږ کره د رابنردرانات ټراګور. وړانردې ځرو همدې سکالو کرې لرږ نرور په

شعرونه ویلي دي، خو  شهکاربه په یوه خوله ووایو چې ټاګور لراګورو نو ټو” آنجلي

د دغو شهکارونو د پنځولو په المل یاعلت باندې سوچ نه کوو چې ټاګور څه ډول دغه 

 .ل لريشهکارونه پنځولي دي، او په دې هم پوهېږو چې دغه کار ارومرو یو الم

په نوم یرو شر  لولرو او هغره ( المل والي د آر)فلسفه کې موږ د علیت د اصل  په

موږ ته دا راښیي چې هر ش  چې شتون ولري هغره بره یرو المرل هرم لرري او دا چراره 

 .موږ د ټاګور په شهکارونو کې لټوو

بریده پوري ټاګور مطالعه کړى دى نو یواځن  ش  چې دهغه په  کومهچې تر ما

جمالیراتي پلوشرو کرې  پرهتره د مینرې او انسرایت پیغرام  شریتوینم هغه درست ب کېشعر

تاسې . ټولو ستر بریالیتوب هم په همدې کې و ترنغښت  رسوي، او زماپه اند د ټاګور 

لره جرالل او جمرال سرره  ىوګورئ چې ټاګور په څه ډول سرره انسراني ارزښرت د خردا

اواز کوي او هغره تره څره ډول رنرګ انسان په ژبه هغه جمال ته څه ډول  دغوټه کوي،

 .ورکوي

تاسې پوهېږئ چې تر ټولو اغېزمن ش  هغه څه دي چې سرړى لرومړى پخپلره 

 .ګروهه پرې لري او ورسته یې بیا نورو ته وړاندې کوي

که څوک د خداى په وجود او یا په نرور څره بانردې ګروهره نره لرري نرو څره فکرر 

د ثبروت پره اړه خبررې کروي څرومره کوئ کله چې دغه سړى موږ ته د خداى د وجرود 

 .باور به پرې وکړو او په موږ به څومره اغېزه وکړي

دا باورونه که په هره برخه کې وي لومړى د سړي لپراره پخپلره ډېرراړین دي او 

تاسي د سحر په شعر کرې هغره څره وینري چرې . بیا یې باید په نورو کې اغېزې ولټوي

ویلي دي د زړه له تله یې ویلري دي ځکره دى پخپله پرې باوري دى او هر څه چې یې 

 .نو لوستونک  هم اغېزمن کوي

او پره ټولره کرې د فیلوسروفانو پره  نرو دغه راز موږ د ټولو وتلو شراعرانو لیکرواال

ټولرو پخپرل وارسرره هغره څره ویلري دي چرې ګروهره یرې پررې  دوىژوند کې پي وینو،

 .درلودله

هغه څه ویلي دي چې ده پخپله د بېلګې په ډول ټاګور یاد والى شو چې ټول یې 

 .ګروهه پرې درلودله
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ابرن  دد دې خبررې یروه بلره بېلګره . دي هرمدې ته ورته نور شراعران او پوهران 

کرې د مېتافزیرک پره اړه ډېرر پره ( شفا)ابن سېنا پخپل کتاپ . سېنا په فلسفه کې وینو

یوه پوهه ابن سېنا د ماورالطبیعت پوهه الهي پوهه بولي داسې . زړه پورې بحث لري

هغره د دوو الملونرو . پوهې له الرې خداى پېژندل کېرداى شري همدغېچې یواځي د 

که څه هم که دغرو دوو الملونرو تره . په بنسي له نورو پوهنو سره د خداى تړاو ردوي

 .سړى لږ ځیر شي نو وبه ویني چې دا پخپله هم دالیلو ته اړتیا لري

شري کروالى چرې د  نهریاضري،عملې وي کره فزیکري او کره  هنورې پوهې ک - ۰

 .خداى په اړه څه ووایې

دى واى که خداى په مېتافزیک کې مطالعه نه شي،نو په هېڅ پوهنه کې بیا  -۲

 .دا کار شون  نه دى

که څه هم وروسرتیو پوهنرو پره بېالبېلرو ډولونرو سرره د خرداى شرتون پره زبرات 

م د ده د فلسفې ورساو خو په څه شي چې ابن سېنا ګروهه درلوده همدغه ش  اوس ه

 .د مینه والو کړۍ ورځ په ورځ پراخوي

اوس کره را شرو د سررحر شرعر ترره نرو دا غېررزو لره مخررې یرې پرره زغررده پرېکررړه 

کوالى شو چې ده په شعر کې هغه څره ویلري دي چرې دى پخپلره پررې ګروهره لرري او 

 .تشه تبلیغاتي بڼه نه لري

تره رابرولم او  لوسرتلو په پاى کرې د بېلګرې او پراېلې پره توګره تاسرې د دغره شرعر

 .هم اوچت ګام  د پورته کولو لپاره خپلې لپې پورته کوم دېسحر ته د تر 

 !ستا لپاره یوازې     

 زړه مې ټولې کرکې وایستلې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړېده

 اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او بس تمامه ورځ لګیا یم 

 په دامونو کې مرۍ پېیمه

 سپینو کوترو ته پایزېب جوړوم

 اوس د بې موره وري له اوښکونه 
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 شراب جوړوم

 او پرسخت زړو یې ارزانه پلورم

 .چې یې له زړونو کېنې کډه وکړي

 له زړه مې ټولې کرکې واېستلې

 اوس مسافر په کاڼو نه ولمه

 اوس ګالن نه شکوم

 له الرو نه اغزي ټولوم

 په الره تلونکې ماشوم ښکل کړم

 .ږیري بوډا الس ونیسم د سپین

 له زړه مې ټولې کرکې وایستلې 

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 پټوم نه...............کور په خټو باندې غومبسو د اوس

 خطایې ولم  خو..................مار د کاڼي ګوزار وکړم  په

 هسې ځان ترې ژغورم بس

 هغه هم هسې درحمان د یارانې په خاطر 

 یماوس له خوبونو مرور  

 شپه په تالوت تېروم ټوله

 .نوم لټوم یو...................د قران زرینو پاڼو کې  او

 زړه مې ټولې کرکې وایستلې له

 اوس مې ټوپک پراوږه نشته

 او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده
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 په کې د مینې ترانې غږوم

 دا ټول دا ستا لپاره 

 :ځکه دوى وایې

 حورې ستاغوندې ديپه جنت کې 

 مخونه۲١-۲٣.....پاس سپوږمۍ

 جاللزى همیم

غزن 
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 شاعـــــــــــــر مينې د

 دګل سحر هغه روڼ سحر ته ورته دی چې د ژوند د امیدونو ډیوې یې د لمر علم

سحر فطرتاً شاعردی او . وړانګو په السونو کې نیولې وي او د مینې الر پرې روڼوي

د سرحر شراعري او شخصریت الزم او ملظروم . یې په خټه کرې اغرږل شروې ده شاعري

و نره مبررا او د برې مفهومره څرنګه یې چې شعر له تصنع پراک، لره برې ځایره مبرالغ.دي

 ړهسمبولونو په دام کې نه دی نښتی، داسې یې شخصیت هم سپیڅلی دی، په ناسرته وال

 .خپل شعر مجسم تصویر دی دبس . کې یې تصنع نه لیدل کیږي

پرره  شراعرهغره کلیشرره یري خبررې دي چرې هرلیکرروال یرې د هر راګررافپ پرورتنی

چرې شراعر یرې  کرېه هغره صرورت شعرونو لیکي او په کار ده چې ولیکرل شري خرو پر

هغه تل هڅه کوي چې پره شرعر کرې نوښرت .دا وړتیا لري صاحباو سحر.وړتیا ولري

شعر کم مګر . روایایتي او سولیدلو خیالونو خپل وخت نه ضایع کوي پهرامنځته کړي،

 .ښه لیکي

په سور سپین مخ او ګالبي شونډو له پاسه یې تک توربریت داسې مزه کوي لکه 

کله . خوله یې تل له خندا ډکه وي. پراخه ټنده لري. ګالب په ګل ناست ويبورا چې د 

زمروږ د یرارانو لره جملرې څخره یرې یروازې . هم ما د غوسې پره حرال کرې نره دی لیردلی

د پریمانرره مطررالعې خاونررد دی . نورمحمررد الهررو د دنګررې ونررې سررره سرریالي کررولی شرري

خو کلره چرې دا . راوړي دي مطالعه یې هضم کړې ده او پریمانه مالومات یې الس ته

مالومات د خبرو له الرې مخ په مخ تر ما او تا رارسوي، نو خبره یې په ژولو دومره 

خرو بیرا چرې دا مالومرات د . ځپلي وي چې د مطلب الس او پښې یې ورماتې کړي وي

 .په تول پوره وي چې لوستونکی ګوته په غاښ کړي دومرهقلم له نوکي نولي،

پښرتو او پښرتني .په سروچه او خروږه پښرتو ژبره خبررې کروي په خټه پښتون دی او

والړ وي  ومررهپه یروې خبررې والړ سرړی دی او د. روایات ورته تر هر څه مقدم دي

پره شرعر کرې یرې شرعریت او تغرزل نره . خبرره نره پریرږدي خپلرهچې میردان پریرږدي خو

 تندهرکراروان او درویرش درانري د شرع حمرددومره پریمانه دی چرې د بنرده پرري د پیرم

د  برس .شرعرونه. . . . . دی لکره  ریروتیدومره لره شرعریت او تغزلره پ  ماته شي او نه

غزلې یې ساده، روانې، په . عصر په ژوندو شاعرانو کې یې ځان ته ځای موندلی دی

د خیال اوډون یې پره ډېرر هنرمنردۍ سرره . او د موسیقۍ د پردو خویندې دي تول پوره

آزاد شعرونه یې د خیال د تسلسل موزونې کړۍ دي چې د لنډې کیسرې تنرده . کړی دی

له شعرونو پرتره لنرډې کیسرې . پیغام لري لیسپیڅ او هرشعر یې. یږيپرې د سړي مات

بردمرغیواو د  د کیسرو بنیرادي خیرال یرې د پښرتنو د بردبختیو،. هم لیکي او ښې یې لیکي

په پیښور کې یې د بي بي سري . نه سرچینه اخلي افغانستان د پنځه ویشت کلنې غمیزې

کرړی او پره  راډیو د نوي کور نوي ژوند د ډرامې د لیکوالو په ډله کې ډېر کلونه کرار

اوس د ازادۍ راډیو سره د پښتو فلکلرور پره برخره کرې  .سلګونو صحنې یې لیکلي دي
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پروګرامونه جوړوي او تقریباً هره اونۍ د بي بي سي دفتر ته په لیکواالنو پسې راځي 

بس په . راټولوي  او د خپل پروګرام د غنامندۍ له پاره قوي دلیلونه په فري کهاته کې

ور رسیږي ماته خو کله کله ووایري کرې پره دې فالنرۍ موضروع راتره ټولو یارانو یې ز

بس داسې یې وبولئ  لکه وزرماتي باز ته چې . داسې داسې ووایي نو ډېره به ښه وي

زمری په مخ کې ودریږي او په پټو سترګو پرې هغره څره ومنري چرې د زمرري خوښره 

 .وي

دې خبرې ته راشو دا وه د پیښوریانو په اصطالح د علم ګل سحر خاکه اوس به 

چې علم ګل سحر شاعر دی او په ټوله مانا د مینې شاعر دی، د شاعرۍ ایډیل یې مینه 

مینره . مینه یې یوازې د ځان له پاره نه ده خوښه بلکې په ټوله دنیا یې مینه لوریږي.ده

په مینه کې ماته مني خو د مینې هوډ له السه . خپل شعار ګڼې او له کرکې یې بد راځي

دی دومره د مینې پلوي دی چې د خپل محبروب نراکردې پره دې خراطر لره . کوينه ور

 .خلکو پټې ساتي چې ګوندې ټوله دنیا کرکه نه شي

 نه ټوله دنیا کرکه شي، کینې خورې شي  هسې

 ته مې ستا د ناکردو خبره نه ده کړې چا

ړی س پښتون” “پښتني روایاتو کې دا خبره له پیړیو نه راروانه ده چې وایي  په

د پښتو په ” دا چې ته خو بیخي په پښتو نه پوهیږي یا“پښتو یې راسره وکړه ” دی

دا او دې ته ورته په لسګونو انځوریزې جملې موندالی شو چې . الره نه یې تیر شوی

 .پښتو د تکلم نه راباسي او د یوه منلي او غښتلي قانون اړخ ته د بنده پام ور اړوي

ه پام کې نیولو سره پښتو ژبه یوازې د تکلم ژبه هم د خپلو روایاتو پ سحرصاحب

اشاره کوي چې ټول پښتانه او   په خپل شعر کې داسې یو سپیڅلي قانون ته هم. نه ګڼي

تر دې چې د خپلې محبوبې په . پر پښتني روایاتو او اقدارو مین ورته عقیدت لري

 :اقرار په دې خاطر بې باوره دی چې ال یې ورته په پښتو نه دي ویلي

 !حیران یمه باور یې اوس په مینه وکړم ورته

 ده کړې  خو یې ماته په پښتو خبره نه ال

 : زما په ګډون به بال شاعران د خاطر افریدي د دې بیت پلویان وي چې خو

  په ژبه باندې هره ژبه خوند کړي ستا

 آشنا یا پیښوری یا کابلی شه یا

الړ شي چې هر څه ورته د خپل  بیا په مینه کې دومره غرق  صاحبکله خو سحر او

محبوب له لوري ښکاري او دومره په خپله مینه باوري شي چې په تیاره کې ورته د 

 .رڼا څړیکه او په سپوږمۍ کې ورته ځال د خپل محبوب له نوره بریښي
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  کې څړیکه د رڼا وه، ما وی ته یې هغه تیارو

 کې پاتې څه ځال وه، ما وی ته یې هغه سپوږمۍ        

. له غزله پرته په آزادو شعرونو کې هم خپله الره نره ده بدلره کرړې سحرصاحب

پرره آزادو شررعرونو کررې یررې هررم لرره کرکررې سررره پرره جنررګ کررې د مینررې ترروره او ډال را 

راځرئ چرې د . اخیستي دي او د خپل محبوب په لور پرې په بریالیتوب سره الره وهي

کرکررې پررر ضررد د مینررې وسررله  یرروه آزاد شررعرمحتواته یررې لررږ تررم شررو او وګررورو چررې د

 .څومره په خالص مي چلوي

له ښرکار . آزاد شعر کې یې له زړه ټولې کینې ایستلي دي” ستا لپاره یوازې“  د

یې توبه کړې ده، د کاریز له غاړې بغدادۍ کوترې نه شړي، ټوله ورځ مررۍ پیري   نه

ړوي او په او کوترو ته ترې پایزیبونه جوړوي، د بې موره وري له اوښکو شراب جو

په کاڼو نه ولي، ګالن نه شکوي، له الرې ازغري  مسافرسخت زړو یې ارزانه پلوري،

ټولوي، ماشومان ښکلوي او د سپین ږیری بوډا له السه نیسي، له دښمن نه هرم کسرات 

نه اخلي، د غومبسو ځالې په خټو نه پټوي، حتی په مار هم خطرا وار کروي، ټولره شرپه 

پراڼې د یرو نروم پره خراطر اړوي، د ټوپرک لره میرل نره یرې تالوت کوي، د قرآن زرینري 

 .او د مینې ترانې په کې غږوي  شپیلۍ جوړه ده

په دې ښکلي آزاد شعر کې هغه تنکي زلمي ته ورته ښکاري چې د  سحرصاحب

زلمیتوب د مستۍ په دوره کې له آزاري کارونو خوند اخلي خو دی له هماغه وخته له 

تر دې چرې لره دښرمن نره کسرات نره . اطفې ته مخه کويازاري کارونو توبه کوي او ع

 .اخلي او په مار چې ګوزار کوي نو هم خطا یې کوي

یوازې په شعر کې له مینې کار نه اخلي بلکې ژوند یې هم له مینې  سحرصاحب

کله چې ټول مراسم پای . موږ د رشاد بابا له جنازې سره کندهار ته تللي وو. ډک دی

رځ یې کابل ته راستنیدو، نو موږ سره په موټر کې سحر ته ورسیدل او په بله و

کله چې د غزني والیت ښار ته راورسیدو نو سحر صاحب . صاحب هم ملګری و

اول رحمان رودوال . وویل چې که خوښه مو وي چې د غزني د ښار یوه دوره وکړو

 : چې د موټر جلب ته ناست و وویل

زما د زړه پریکړه  ” .یې په کار ديښه خبره ده د زیارتونو ښار دی لیدل  ډېره“

سحر صاحب د موټر په مخ کې سیي کې ناست .شوې وه نو ځکه مې ځان غلی ونیو

موږ په ښار کې ولیدل چې د چا به هم په سحر صاحب سترګې ولګیدې نو ضرور . و

ما د سحر صاحب نه . او د پاتې کیدو اشاره به یې کوله  به یې الس پورته کاوه

 :پوښتلي وو چې

 .ته خو زرمتی یې دا غزنیوال درته څنګه دوه السي سالمونه کوي! سحره الکه و

 :زما غوږ ته خوله رانیږدې کړه او ویې ویل سحرصاحب

 ”.چارواکی وم  دوره کې دلته  توره  په اصطالح په زه“
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 شاعـــــــــــــر مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

ویل د توري دورې چارواکي خو خلک په کاڼو ولي دا تا ته څنګه خلک دوه السي  ما

 سالمونه کوي؟

 :یې وو ویلي

په وخت کې له خلکو سره ډېره ښه ګوزاره کړې ده، تل مې د   د د واک ما“

 دېته مې آزار نه دی ورکړی، تر هیچاخلکو د ستونزو د هوارۍ کوښښ کړی دی او 

خو ما ورته ویلي وو . چې له ښاریانو سره مې د چارواکو د زور زیاتي مخه هم نیولې

دا ستا په زړه کې د هغه با درده او حساس شاعر کمال دی . چې دا ستا کمال نه دی

 .چې علم ګل یې سحر کړی دی او د مینې په مقدس مزي یې تړلی دي

بره په دماغو کې د د دې دومره مینې او عاطفې سره سره د چا خ سحرصاحب

چې د بابرزي  کلهدا خبره ځکه کوم،. یې پالي هم رهضد یوه وسله هم ګرځوي او تر ډې

موسسه کې د  ارصاحب په کوښښونو او د احسان هللا کاموال د مینې له برکته موږ د ی

د شتون له ناندریو ” کره کتنې رشاد“او ” بهیر“د دواړو غونډو  نوبهیرغونډې پیلولې،

ه دې خبره رضا شوو چې باید یو قوي کاري ټیم ولرو چې چارې په ښه وروسته پ

  په دې. علم ګل سحر د دواړو غونډو اداره چي وټاکل شو. توګه پر مخ بوزو

تشکیالتي غونډه کې زموږ یو بل بهیروال عبدالهادي هادي نه و او د چا ورپام شوی 

نډې د پریکړې پر سر خدایزده له علم ګل سحر سره یې څه ناندرۍ د غو. هم نه و

 یېکال غونډو ته را نه غلو او یو  صاحبراغلې وې چې پوره شپږ میاشتې سحر

کره کتنې د  رشاد دا خو دې د بهیروالو او. هادي صاحب له غونډو نه لیرې وساته

یارانو کورونه ودان وي چې د ارواښاد ننګیال یاد یې تازه کړ او د هادي جان 

 .ورمات کړ ستریې

پره مخکتنره کرې اورول ” سپوږمۍ ده الندې ته یرې پاس“ا لیکنه د علم ګل سحر د کتاب  د: یادونه

 شوې دې

عابد بازمحمد
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 اوتصویرونه سحــــــــــــــر اواز شوی نقاشې دعطرو

 تصويرونه او سحــــر

ته هسې غري تنردی او ښره اخرالق ورکرړي دي چرې نیرک اخرالق د  سحرصاحب

زمرا لپراره بره ګرانره وي چرې د  چرېشرعر تره ګر سحرصراحبسړیتوب نښه ده راځم د 

سحر په شعر ارزونره وکرړم ځکره ارزونرې د حرفروي لیکوالرو کرار دی او زه حرفروي 

 .تخاب کړهټولګه ان خوبونو دپالایر  دلیکوال نه یم خو ما د څو خبرو لپاره د سحر 

 دی خررو سررحر  انکابررل چررې د افغانسررتان پررالزه مینرره ده او پرره هررر افغرران ګررر

شعر د مینې دوهم نوم دی او بې مینې شعر نه لیکل کیرږي  چېورباندې عاشق دی ګر

او که څوک یې د زړه په زور ولیکي نو بې خونده به وي لکه زما شعر که څوک او د 

سحر شعر مطالعه کړي نو حتمي وایې چې سحر په کابل کې خاپوړې کړي دي نو لره 

 انوکسرکمودی حال دا چې وطن پره  ګرانډیروطن  خپلدې نه څرګندیږي چې په سحر

 .ګران دی

 اوسریزې ر یالپا: 

چې ښاغلي پسرلي صراحب پررې د  يباندې درې تنو سریزې لیکلي د یال پار په

نره لیکری ګرچرې ځنرې لیکروال  څروکتره  سرړيکارخبرې لیکلرې دي،ځکره سرریزې هر

چررې کتراب ورکررړ یررو څرره پرررې لیکرري کرره د  چررابرردوي هر نررهوي د چررا خرروا  سرخیانډیر

ې نرو دوخرت نره پره ګټرې اخیسرتو سرره د خپرل زړه نراویلې کرارخبرې یرې مونرده نره کرړ

خبرې خو خامخا لیکي او ځینې لیکواالن خو دومره بخیل دي چې سریزه د نبوت مهر 

 ....بولي چاته یې وړیا تر هغې نه ورکوي چې ترڅو په کړۍ کې شامل نه شې لکه

 غزلرې او  صراحبشعری تولګه چې په هغرې کرې د سحر ـخوبونه ـ یال د پار

خیال نیلی یې په خالص  دسحر په کې ښکلی شاعري کړی ده، ديچاپ شوي  نظمونه

 .مي په کې ځغلولی دی

د شعرموضروع لره اړخره ډیرغنري دی د دیررش کلنرې غمیرزې نره  سحرصاحب د

خوالې په کې بیان شوې دي  نانیولې د یتیم تر اوښکو وکونډو ساندو نه ټولي تولنیزی 

شري نرو ویلری شرم چرې سرحر ډیررر  دلیدردونره مونرپره کرژ د خپرل زړه  لوسرتونکیاوهر

 .انسان دی ځکه نیوکه دهر بې زړه کار نه دی ورزړ

بله په زړه پورې خبره دا ده چې سحر په دې ټولګه کې تولې نیوکې کرړې دي د 

اوظریف انداز یې دا  ماهرانهتر سیاسي چارو پورې خو په ډیر لیټولنیزو چارو نه نیو

یې هرسړي تره الس غځرولی دی اوهرانسران تره یرې د  کار کړی دی د سولې په خاطر

 دې عالي ارمان د پوره کیدو لپاره لمن نیولې خو الس یې تورې ته نه دی اوږد کړی؟

 .لومړی مخ ( ۰) بیت لکه دا
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 اوتصویرونه سحــــــــــــــر اواز شوی نقاشې دعطرو

 ښاماران د ښکال زړه را کاږي جادوګرو د

 له کومې خوا به د موسا اسا راویښه نه شي                               

پښتنو ته رسیدلی دی د زمرانې  میراثزیری ورکوم چې د موسی  ته سحر زهنو 

دا ښاماران به هم دلته سر وخوري یا دا بیت چرې د یرو کتراب خبررو څرګندونره کروي، 

 (.۰) دریم مخ

 تشې رڼا ته د سپوږمۍ یې پي دیدن کومه

 په زړه کژ خدای،خدای یادوم چې دا راویښه نه شی                            

رښتیا هم په بوره شپه کې د سرپوږمۍ رڼرا تره د یرار پره پټره دیردن ښرکلی تصرویر 

 .دی

اود پښتنو مینې او دیدنونه خوهسې هم دغال کرار دی خدای،خردای کروی چرې پره 

 .څڼه پورې یې مرمۍ ونښلي یا دا بیت ،پنځم مخ

 

 دوږمو په اسویلي په ځي ګل

 په منګي پسې ځي تږی ګودرمو

 پروسږ شونه مرور تللی وو  

 سپرلي پسې ځي پهکلي پیغلې  د

په تضادو مفاهمو په شعرکې د کلمراتو کرارول ښرکلی تصرویر جروړوی پخروا بره 

منګي په ګودر پسې تلل خود وخت ناتار ګودرونه وچ کړل ،اوس ګودرونره پره منګري 

 .پسې ځي

 :بیتونه دا یا

 الس تړلي د پردو السونه سره دي خپلو د

 کوربه په خوب ویده د میلمنو السونه سره دي

 بس دلته بهارونو له خزانه رنګ اخستی

 د باغ په وینو دوږمو السونه سره دي زموږ
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 اوتصویرونه سحــــــــــــــر اواز شوی نقاشې دعطرو

پورتني بیتونه واقعاً عرالی پیغرام لرري اود اوسرنیو خراالتو ترر تولرو ښره ترجمراني 

 .کوي

 :بیتونه دا یا

 د زړه د څانګې سپینه مرغۍزما 

 نن ستا د سترګو په بام شپې تیروي

 نـــــظر د ښــــکلو د بڼوګوتو کې

 بادار او غـالم شـــپې تیروي لـــکه

په پورتنیو بیتونو کې باڼه د غشو پر خالف د بام سرره تشربه شروي دي چرې نروې 

او ښکلې خبره ده ،خو په دوهم بیرت کرې مینره ،حسرن او روان حراالت پره ډیرظریفانره 

اندازسررره تررړل شرروي دي،او ښررکلی تصررویریې جرروړ کررړی دی چررې داسررې بیلګررې د 

کره د وخرت پره پرام سحرصاحب په شعرونو کې ډیرې دي خو دوره بره کفایرت کوی،ځ

کې ساتل هم په کال دی خو یوه خبره چې لره یراره مرې ونره وځري هغره دا چرې د سرحر 

صاحب نثری لیکنې هم ښې دي خوشعرته یې نه رسیږي نوپه نثر دې غزل نه خوښې 

شررعرد لیکلررو لپرراره پکرراریږی لکرره هنررر ښررکلي  هنررريکوي،ځکرره هغرره عناصررر چررې د 

ول د سررحر پرره شررعر کررې شررته دی خررو راځررم لفظونرره ښرره تصررویرونه عررالي پیغررام دا ترر

 :څونیمګړتیاوته اشاره کوم

د استاد تحریک یا د دې پخیر وي که هغه وای نو حتمري یرې دا خبرره کولره ( ۰)

دې  یررادخبررره راترره جررړه ښررکاري د تحریررک  نوچررې پرره دې شررعری ټولګرره کررې د یاګررا

 .ژوندی وي دا ستونزه شته دي

هرم داسرې وې اوکره دا بره کمپیروتري نه پوهیږم چې سحر صراحب لهجره بره ( ۲)

 :غلطي وي لکه د شپیتم مخ دابیت

 زموږ ماضي په وینو رنګ دی حال مو څه پوښتې نور

 له زمانشاه څخه ئې سترګې بیا خپل ورونه باسي

 .چې داسې کارونې ډیرې دي

په ځینو بیتونو کې دوه ترکیبه کلیماتو نه له قافیې لپاره کار اخسرتی دی لکره ( ۹)

پره دي  ځکرهدوه کلیمه یې ترکیرب یرې د بیرت روح ده یرې ځران رسرولی دی  يد وړانګ
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 اوتصویرونه سحــــــــــــــر اواز شوی نقاشې دعطرو

دی خبرې نورې نه اوږدوم خدای دې وکرړي چرې د  خفیفهترکیب کې د غږحرکت ډیر

 .سحر ژوند تل سحروی

 درنښت په

الدین شمس شمس
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 نظر انتقادي کیسه په“خبره کلونو ډیرو د” اواز شوی نقاشې دعطرو

 انتقادي يسهک په ”خبره کلونو ډيرو د“

 نظر

وخرت پره کلري کرې اوسریدم، هغره وخررت مرې ال څره نره لیکرل، خرو د کیسرو لرره  یرو

لوستلو سره مې جوړه وه، کلیوال ژوند و، چاپي مطبوعات کم پیدا کیدل، لیکواالن مې 

هررم نرره وو لیرردلي،خو ځینرري مررې پرره غیرراب کررې پیژنرردل او د هغرروی لنررډې کیسررې مررې 

احب لنرډې کیسرې ښرې د سرحر صر. خوښیدلې، په دوی کې یو  ښاغلی علم ګرل سرحر و

درد  ژور یروراباندي لګیدې، له لوسرتلو مرې خونرد اخیسرت او پره ډیررو کیسرو کرې یرې 

 . پروت و

پره روانره ژبرره کیسرې لیکلررې، پره لیکنررو کرې یرې مانررا پرتره وه، یررو هردف پکررې  ده

 .نغښتی و او لوستونکی یي د کیسو له لوستلو وروسته هم فکر کولو ته هڅاوه

هم همداسي دي، یا نوي موضوع را اخلي او یا هم  اوسنی  کیسې صاحبسحر د

په زړه موضوع له یوې نوې زاویې داسي څه لیکي چې لوسرتونکو تره پره زړه پروري 

 .وي، دا د کامیاب لیکوال یوه نښه ده

په نورو  کیسېنومي لنډه کیسه هم یو خوند لري، زه د دې ” ډیرو کلونو خبره د“

 .د ځینو کلماتو،جملو او فعلونو په اړه لنډې خبرې لرم یواځېاړخونو څه نه وایم،

په لنډو فاصلو کې د یو  خواو روان دی، سادهعمومي توګه د کیسې نثر،خوږ، په

رنګه کلماتو او فعلونو کارول ښه نه راځي، دلته که ټولو ټکو تره اشراره وکرړو خبررې 

جملرې او کلمرات به اوږدې شي،غواړم چې په دې کیسه کې د نمونې په ډول څو لنډې 

 .را واخلم

” یررې راواخیسررت قلررم“لومړیررو دوو پرراراګرافونو کرې دوه ځایرره لیکررل شرویدي  پره

 ”.کاغذ یې راواخیست“

کلیمه ښره نره راځري، کره یرو ” راواخیست“دومره لنډه فاصله کې دوه ځایه د   په

لیکرو، دوهرم ځرل بایرد پره یرو ه بلره کلیمره یرا فعرل پسرې وګرځرو،مثال  ” راواخیست“ځل 

 ” .ته یې الس کړ کاغذ“

دې چرې دوهرم ځرل د   هیا دې ته هم اړتیا نه شته، مسرتقیما  پره لنرډه توګره، پرتره لر

 ” یې په السونو کې وچړموړه کاغذ“راواخیست فعل و کاروو، لیکلی شو 

لیکلو کرښو الندې یې هسې ګرډې وډې کرښرې  تر “بل ځای داسي لیکل شویدي 

 ”...ه سترګه انځور کړهو ایستلې، د کرښو تر څنګ یې یوه غټ

 .کلیمه راغلی دی”  کرښې“ لنډه فاصله کې درې ځایه د په
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کرره یوځررای کرښرره لیکررو، بررل ځررای لیکرره ښرره راځرري، دریررم ټکرري ترره هرریڅ  دلترره

 .ضرورت نه پیدا کیږي

یې  ترڅنګ“ که داسي ولیکو” کرښو تر څنګ یې یوه غټه سترګه انځور کړه د“

توری، هماغره د “ څنګ ” خپله  د “ .نا ورکويهماغه ما” یوه غټه سترګه انځور کړه

 .کرښې ترڅنګ راښیې” 

 :جمله بله

کتابچه یې له نورو کتابونو سرره پره پالسرتیکي پاکري کرې کېښروده او پره هغره “ 

 ”... څوکۍ کې یې کېښوده چې څو شیبې مخکې نصیر ناست و

ښرره ” پاکرري کررې واچولرره پرره“ ځررایپر” پاکرري کررې کېښرروده  پرره“ د لررومړي دلترره

کلیمرره نرره وي ” کیښرروده“ځرري، پرره دې توګرره برره مررو پرره لنررډه فاصرره کررې دوه ځایرره د را

 .کارولې

ځل بیا د نصیر سترګو ته ځیرره شروه، دومرره ورتره  یو“ بل ځای لیکل شوي دي

 ”...ځیره شوه

 .راشي، له یورنګه والي څخه یې ژغوري( وکتل ) که لومړی  دلته

 ”...تر ژبه الندې یې وویلتر پښو الندي ځمکې ته کتل،  فریبا“: ځای بل

دلتره د ”  فریبرا ترر پښرو النردي ځمکرې تره کترل“  ځله د الندي کلیمه راغلرې، دوه

هماغه مفهروم لرري، کره ” فریبا ځمکې ته کتل “ الندي ټکی اضافه دی،که ساده ولیکو

 .فریبا پر ځمکه پل ایښی وي، بیا څنګه تر پښو الندي ځمکې ته ګوري

 ”.تابلو او کتابچې په خاطر ځانته مننه کوم ده،ډیره منن ډیره“: جمله بله

کور “ .یو ځای مننه لیکو، بل ځای د مننې پر ځای کوم بل توری کارولی شو که

 ”ودان ،ژوندی اوسې یا داسي نور

” یررې الس ونیررو فریبررا“ کرره ولیکررو” یررې الس پرره الس کررې ونیررو فریبررا“ځررای  برل

 .نیول د الس په واسطه تر سره کیږي ځکه.هماغه مانا او هماغه تصویر لري

ولیکرو  که ”...مریم ښکلیو سترګو ته یې وکتل، هغې هم ورته وکتل د“بله جمله 

ټکری نره ”  وکترل“نو په لنډه فاصله کې به دوه ځایره د ” هم سترګې ور واړولې هغې“

 .وي راغلی

 ”انځور ته نږدې شو، ښه ورته ځیر شو نورهم“ځای  بل
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پره دې ” هم انځور ته نږدې شرو، پره ځیرر یرې ورتره وکترل نور “لیکلی شو داسي

 .کمې دی شي ټکی ”شو “توګه یو ځای د 

کیسه کې داسي ډیرې یو رنګه کلیمي شته چې په لنډو فاصلو کې سره راغلې  په

د پوهاوي وړدي او د عادي  تهکې کوم بدلون نه راولي، ټولو  نادي، دا په مفهوم او ما

وراوړي، خو توري او کلمات د خښتو په څیرر دي، کره پره لوستونکو دومره پام هم نه 

یروه  دیروال کررې یروه خښرته راوتلرري وي او یراهم پرره خپرل مناسرب ځررای نره وي ایښررودل 

شوي، ټول دیوال ښه نه ښکاري،ځکه نو  په هره لیکنه کې د تورو او کلمراتو انتخراب 

 .او مناسب ځای ته دقت په کاردی

یر کلمات لرو، په مختلفرو نومونرو یرې یرادولی پښتو یوه غني ژبه ده،یوه شي ته ډ

شو، دا نوموه دومره ګنګ هم نه دي، ټول پرې پوهیدای شي، نو ځکه  جمله بندي او د 

 .کلماتو کارولو ته باید پام وکړو

ښره راځري، ” یرې راواړولرې سترګې“ځای  بل ”ویي کتل راته“یو ځای لیکو  که

 .هم همدا مانا ورکوي” یې راواړاوه مخ“

انځرګل ځوان و، د پالر یرو زوی و او لره رنګره “ : وه کیسه کې مې ولوستلپه ی

 ”.ښایسته و

کیرردای شرري داسرري یررې . ټکرری راغلرری دی” و“ ځایرره پرره لنررډه فاصررله کررې د  درې

 : ولیکو

 .ښکارېده ښایستهیې همدا یو زوی درلود، له رنګه  پالرځوان و، انځرګل

صرلو کرې  یورنګره تروري او شرط یرې دا دی چرې پره لنرډو فا خونورې جملې، یا

 .نظرونه مختلف دي.کلماتو را نه وړو،ځکه  د ژبې خوند ته زیان رسوالی شي

احمد احمدي نصیر
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 کې شعر يو په سحر

ډیر شاعران او ډیر شعرونه لرو خو مونږ ښه شاعران او ښه شرعرونه کرم  مونږ

د همداسې کمو ښو شعرونو له جملې څخه د علم ګل سحر صریب یرو ښرکلی  ازاد .لرو

بررار برار مرې ولوسررت چرې څرومره مرې لوسررته هرومره یرې خونررد . شرعرګوتو تره راغری 

نرومیږي “ سرتا لپراره  یروازي”دا شعر . راکاوه او هومره مې نوي شیان پکې پیدا کول

شعررنګینې زینې په پوړیو د خیال او فکر په پښرو پره مینره مینره د  همدېراځي چې د 

 .شاعر تر ذهن او زړه ورشو

 !ستا لپاره یوازي    

 زړه مې ټولې کرکې ویستلې  له

 اوس مې له ښکار ځینې توبه کړې ده                      

 اوس له کریزه بغدادۍ کوترې نه کټوم

 او بس تمامه ورځ لګیه یم                    

 په  دامونو کې مرۍ پییمه 

 سپینو کوترو ته پایزیب جوړوم                  

 او د بې موره وري له اوښکو نه شراب جوړوم 

 او په سخت زړو یې ارزانه پلورم                 

 چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

تورې نړۍ  د مینرې او تررحم  لهنري انداز د کرکې په څومره ه اعرش!  ئوګور

لرره زړه نرره کرکرره او کینرره  بایرردنررړۍ ترره اوړي او ټینګررار کرروي چررې  ېرنګینررې او سررپین

او مینره نراک  سرپیڅلی،عدل پاچرا بایرد پراک،.ویستل شي ځکه چې زړه د بدن پاچرا دی 

ودرولری  وي که کرکه په زړونو مسلطه شري نرو د انسرانیت تررمنک د بردبختۍ دیوالونره

شي چې انسانیت ته یې تاوان نه جبرانیدونکی وي او ښکار چې په اسالم کې هم مباح 

نو مونږ باید د بشریت له مخې هرم فکرر وکرړو .بلل شوی یانې نه ثواب لري او نه ګناه

وژنررو؟ ولررې د طبیعیررت ... چررې ولررې ښررکار کرروو؟ ولررې کوترې،هوسررۍ او داسررې نررور

ي مخلوق چې هغوی هم زمرونږ پره شران د ژونرد ښکالوې وژنو؟ ولې د خدای پیدا کړ

حق لري وژنو؟ مونږ خپل هوس مړوو او خپل شوق پوره کوو خو دا نه ګورو چې دا 

کار زمونږ محیط او بشري محیط ته څومره تاوان اړوي؟ او د شعر پره دې کرړۍ کرې 

ۍ کرې مرر تارونوله کریزه د بغدادیو کوترو نه کټول او هغوی ته د دامونو په ځای په 
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په کلیو او بانډو کې زیاتره کریزونه  ګودرونه وي چې . شي ېدلیاستعاره هم ک ېیلپ

نجونې پرې راټولې وي چې د ګودر په مفهوم باندې ټول پښتانه پوهیږي ضرور نه ده 

کلره چرې کروترې . چې ډیرې خبرې پرې وکرړم خرو سرپینو کروترو تره پایزیرب جروړول

ې نرررۍ نررۍ شرررنګا جروړیږي مررونږ د الروزي پایزیرب یررې پره پښررو کرې وي پرره هروا کر

نجونو په پښوکې د پایزیب خبره اوریدلې ده خو د کوترو پښوکې د پایزیب خبره ډیرره 

او د برې مرروره . عجبرره سرندریزه لوبرره ده.څرومره ښررکلی او روان تصرویرلري. دهنروې 

خو که ظراهري تصرویر . هم استعاره کیدای شي دا. نه شراب جوړول ښکووري له او

چې د یرو وري مرور مرړه شري او وری د  کله. ډیرعاطفي حاالت انځورويوګورو  یې

مرور ګومران کروي خرو  دبلې میرږې خروا تره ورځري پرر هغرې  وېخوراک په وخت د ی

میږې یې بوی کوي او کله چې پرې پوی شي چې دا زما اوالد نه دی نو بیا یې په سر 

خې هم دا خبرره کیرږي د فلکلوریکو راویتو له م او. باندې وهي له ځان یې لرې شړي

سحرصریب دا حراالت لیردلی وي  شراید. وري لره سرترګو نره اوښرکې څراڅي یتریمچې د 

ښرار  دیتریم حرال ور پره زړه کرړی وي چرې  نشاید ده ته  د یتیم وري حرال  د یرو افغرا.

واټونو کې یرا د کلیرو پره کوڅروخیرات غرواړي یرو چاتره  د یروې ډوډۍ پره خراطر الس 

مقابل لوری د دې پره ځرای چرې مینره او مرسرته ورسرره غزوي او ورنږدې کیږي خو 

شاعردلته د بې موره وري اوښکې ځمکې  نو. توهینوي یې او ان چې وهي یې وکړي

ته نه پریږدي له هغوی نه د مینې شراب جوړوي او د هنر په جام کې یې پره ډبررزړو 

 .وړیا پلوري 

 مسافر په کاڼو نه ولمه اوس

 الن نه شکوماوس ګ                      

 له الرو نه ازغي ټولوم

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم                     

 د سپین ګیري بوډا الس ونیسم

 له زړه مې ټولې کرکې ویستلې                   

ځینې خلک مسافر په کراڼو . ټولنیز اخالق پکې څومره ښه انځور شوي! ئوګور

مونږ یو څو انرډیواالن د ایرران . ولي چې همدا حاالت یو وخت په مونږ هم راغلي وو

مونږ به یې چې کله له یوې پولیسي تاڼې نه .د ایران پولیسو ونیو. له الرې دوبي ته تلو

پښو کې به مرو زولنرې پرترې وي نرو ځینرو ایرانري  په السونو کې او.بلې  تاڼې ته یوړو

مررونږ کرروم مجررریمین نرره وو خررو خپلررې . پولیسررو او ان عرروام خلکررو برره پرره کرراڼو ویشررتو

غریبې او بدبختۍ اړ کړي وو چې د ایران له الرې دوبی ته الړشرو خروري اوغریبري 

یف مه او شاعر همدا انساني پیغام په خپل شعرکې راوړي وایي مسافرو ته تکل. وکړو
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طبیعت سره مینره د شراعر ښرکال پرسرتي د ګرل لره نره  اوله ښکال سره مینه له .ورکوي 

 شکولو څخه معلومیږي 

او له الرو نه ازغي ټولول د ماشوم ښکلول یرانې خپرل اوالد غونردې یرې ګڼرل او 

سپین ګیرري بروډا الس نیرول او هغره د خپرل پرالر غونردې ګڼرل هغره تره احتررام کرول د 

په ژوند کې مونږ د داسې ښرو کړنرو  صیبچتې بیلګې دي چې د سحرغوره اخالقو او

 .شاهدان یو
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 له دوشمن نه کسات نه اخلمه اوس

 اوس دغومبسو کور په خټه باندې نه پټوم                     

 په مار د کاڼي ګذار وکړم 

 خو خطا یې ولم                  

 بس هسې ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر” رحمان“ هغه هم هسې  د                      

 له خوبونو مرور یم  اوس

 ټوله شپه په تالوت تیروم

 او د قران زرینو پاڼو کې یو نوم لټوم                    

مونږ کې د بدو په بدل کې ښه کول خو ډیرکم لیدل کیږي ان چې د ښو په بدل  په

ځکره .سرتل خرو خپلره برې غیرتري ګڼرو همداسې نو کسات یا د غچ نه اخی.کې هم بد کوو

چې مونږ ته  د انسانیت په ځای رواجونه ډیر ارزښت لري خرو شراعر دلتره لره همردې 

رواجونو څخه  ښکلی بغاوت کوي او انسانیت ته په پوره مانا قایلیږي وایي چې باید د 

. کسات یا د چا بدو په مقابرل بایرد مقابرل لروري تره مینره  ورکرړو او ښره ورسرره وکرړو

که چې کسات ګټه نلري تاوان لري او مینه ده چې خدای خوشالوي او انسرانان سرره ځ

 . د ښه او خواږه ژوند د جوړولو زمینه برابره وي. نږدې کوي

کور یادونه هم کوي چې مرونږ د ماشروماتوب ښرکلې دنیرا تره  دد غومبسو  شاعر

نګرره د ځکرره پرره ټکنرده غررره کررې د شروخو ماشررومانو هررم دا کرار وي چررې څ.ورګرځروي

او لرره . خلررک پرررې وچیچرري. غومبسررو کررورګي پرره خټررو وولرري او غومبسررې را وبڼرروي

شوخې نه خوند واخلي خو شاعر د غومبسو په عذاب ول ښه کار نه ګڼي او وایي چې 

باید له دې کار څخه ډ ډه وشي او دا خبره یې څومره ښه راخیستې چې په مار د کاڼي 

معمروالً پره . د یرارانې پره خراطر” رحمران“ وار کوم خو خطا یې ولم هغه هرم هسرې د 

 کلیو او بانډو کې نالوستي کسان د مارپه اړه یو نظر لري او یو شعر وایي 

 چې ولیدلو مار چا

 چې پرې ویې نکړو ګذار             
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 هغه نه دی زما یار 

خرو د رحمران بابرا لره شرعري .خلک  په رحمان بابا پسرې ترړي شعرڅه هم دا  که

لیزې شاعرۍ جوته ښکاري چې دا د رحمران بابرا شرعر نره دی بلکرې د سبکه او له غز

سرحر صرریب هرم  دلتره د ولررس لره خررولې . کروم ولسري شرراعر لره خرولې وتلرری شرعر دی

 .غږیږي خو پیغام یې د خدای له بشر سره مینه ده 

 راځی چې د شعر اخري برخه یې وشرنګوو

 هاوس مې ټوپک پراوږه نشت                             

 او له میل نه یې شپیلۍ جوړه ده

 پکې د مینې ترانې غږوم                           

 !هټول ستا لپار دا

 ځکه دوی وایي   

 جنت کې حوري ستا غوندې دي په 

زمونږ سمبول دی مرونږ د ترورې او ټوپرک پره زور ترل لره خپرل وطرن او  ټوپک

او تل مو د یرغلګرو په وړاندې کارولي دي خو له دې نه هم .ناموس نه دفاع کړې ده 

زمونږ بربادي لره ټوپکره رواترې .سترګې نه شو پټوي چې ټوپک زمونږ دښمن هم دی 

لو بل هم پرې وژنو ځان مونږ د غصې او جنګ په وخت کې په ورور هم ټوپک چ. ده

خو شاعر دلته ټوپک له اوږې کوزه وي او هغه ټوپرک چرې قترل پررې . هم پرې وژنو

کیږي له خولې نه یرې لمبرې وریرږي  لره میرل نره یرې شرپیلې جروړوي د مینرې نغمرې او 

ترانې پکې غږوي او اخر کې وایي دغه ټرول ښره کارونره د سرتا لپراره کروم ځکره چرې 

یانې دا ټرول کارونره  شراعرد یوچرا د .ي ستا په شان دي دوی وایي چې جنت کې حور

مینې په خاطر کروي نرو کره داسرې یرو مرین د یوچرا د یروې مینرې پره خراطر انسرانیت او 

طبیعت ژغوري  نو دا انسان دې سل ځله مین شي او د سلګونو مینو له کړکیو دې سل 

 . ځله انسانیت  وژغوري

 جالن سیدجیالني

 زیونژوندون راډیو تلوی -کابل

 ۱/تله / ۰۹۳۱
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 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو

 الرې ستا څارمه الهم

 یوه د صاحبدا د سحر. مې هم ورکې کړلې لیانېک کورد مین غوندې یم، داسې

 . ازاد شعر دوې جملې وي

د شعر پخوانۍ ټولګه څوکلونره پخروا لوسرتې وه،هلتره مرې  سحرصاحبد چې  ما

فکر کاوه چې سحر صاحب یروازې سرپوږمۍ تره شرعرونه وایې،خرو چرې نروی ټرولګې 

زما نظر بلرې خواتره هرم وغرزاوه، سحرصراحب پره دې ټرولګې کرې دولرس لپراره ډیرره 

 .شاعري شوي ده

دي برخرې ترره راګرځرو خولرومړی سررپوږمۍ تره ورځرو، سحرصرراحب  شراعرېد 

 :يیاو

 یو بل څخه ــ څومره پردۍ شوې رانه لهنژدې وــ څومره لیري شوو  څومره

دا شعر د سحر صاحب د تازه شاعرۍ څخه راخستل شوی و،هغه وړندې داسري 

 نه و،

 :هغه وخت کې یوځای وایې په پریماني وه، شعرونو د

 مخ واړوي بل خوا، چې ما وویني 

 ورځ کې به یو شعر ډالۍ کوم درته 

رمان د یوه غزل یو جانانه بیت داسې هم دی،چې شاعري یې د داسي یوه  دغه د

سافي ویرسره تشبه کړې چې په دې پروګررام کرې د سرپوږمۍ غمونره ژړل کیرږي، دا 

 .چې څوک داسافي ویر نه لري،شاعر خفه دي چې دوی نو دیار غم ژړالی نه شي



  
 

 
124 

 

 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو

 

 .بیت دارنګه دی دا

 دې غم خپلوشعرونو سره ژاړم  زه

      ه څه کړې چې شاعره یاره نه یېته ب 

پره دې النرردې شررعر کرې شرراعر د مینررې کولرو عمرتېررر نرره برولي،یعنې پرره همرردې 

وختوکې سړی پرلپسې ځروان پاتیږی،برل کرارال دا کروي چرې د سرپوږمۍ پرعمرر دغره 

انداز هم پروت دی،شعر  خپلکلونه هم وراضافه کوي، په دې شعرکې د سحرصاحب 

 .دغه دی

 مې پخپل عمر کې نه شمیرمه  څوکلونه دا

 پوهیږې کوم کلونه؟

 هغه کلونه چې له تاسره مې مینه وکړه

 هغه کلونه چې مې عقل رانه تا وړی و

 هغه کلونه چې مې ذهن کې یوازې ته وي 

 په کلو زیاتوم عمر دهغه کلونه ستا  

دوهرم ډول شراعرۍ تره راشرو،د دې شراعرۍ لرومړی شرعر  صاحببه سحر اوس

پاچررا ترره ویررل شرروی دی پرره دې شررعر کررې سررحر صرراحب ارګ ترره تللرری دی،ارګ یررې 

 .انځورکړی دی

 لکه دارګ شان وشوکت ته چې هیښ وړوي،

 .سپوږمۍ ته د پاچا کیسه داسې کوي

 پاچا ورغوښتی یم 

 په دروازه کې انتظار والړیم  ماڼۍزه د 

 ډیر زړه سواند دی پاچا عادل دی 

 پاچا د ټولو په درد ښه پوهیږي 
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 خوڅه کوالی نه شي 

 خو پاچا ګرم هم نه دی

 نوڅه پوهیږي هغه

کیسه داسري اوږدیږي،سرپوږمۍ یرې اوري،خرو کلره چرې پره تروره شرپه کرې لره  دا

 :حاالت ګوري بیا داسي وایې اوخواارګ څخه راوځي، ش

 یې لګي ترسهاره دلته  څراغ

 روا نه وایې څوک ناروا ته نا

 :دی وایې.وروسته بیا نوره پښیماني هم کوی  دي د

 پرون مې ذهن کې افکارو مظاهره کړې وه 

 چې ولې ما ستا په ستایلو عجله کړې وه

په هر حال، سحرصاحب تر تولو وړاندې شاعر دی،کلونه کلونره شراعري کروي 

انه ښرکلي هم د دیدن غوندي ده،هیڅوک نه پرری مړیږي،هرر لروی شراعر د یروه برې شر

 .شعر په تمه شاعري کوي

والړ  د سحرصراحب د دغره انتظرار یرروه صرحنه وګرورو،چې سرپوږمۍ ترره راځرئ

 .دی، او ژوند سره حساب کوي
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 پامانی سخته شیبه ده  خدای

 بدمرغیو دروازه ده  د

 خوښي د ژوند یوه شېبه ده 

 دیدن د بارو پیمانه ده 

 .پرې موړشې نه به وتړي بارونه به نه

 درنښت په

 جاوید اوربل
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 یې ته الندې ده سپوږمۍ پاس اواز شوی نقاشې دعطرو

 يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس

هغه عظیمه ډالرۍ ده چرې هرر چاتره یرې نره ده ورکرړې او یروازې او  الهي د شعر

 .یوازې شاعر یې په دې رنګینه ډالۍ نازولی دی

څه دی چې که په ویلو یا اوریدلو یې کاڼي زره زره او نرم نه شي خرو  شعرهغه

 .له کاڼو څخه سخت زړونه نرمولی او اوبه کولی شي

کیردلی شي،شرعر یرو محکروم قروم  ژبره او کلره کلره تروره او ډال هرم هرقوم شعرد

دآزادي او سرلوړي مقام ته پورته کولی شي،شعر د ازادي سرمبول او ناارامره زړونرو 

 .ته ارام ورکولی شي

په تاریخ کې لره پیړیرو پیړیرو شرعراو شراعري راروانره ده خرو پره  پښتنو د چې دا

دې پیرررړۍ کرررې پررره کومررره کرررې چرررې مررروږ ژونرررد کررروو ډیررررو شررراعرانو زوکرررړه کرررړې 

شررانته د نررازک خیررالو او یررا خررو د  پرره ”کرراروان“ دارنګرره داپیررړۍ هررم یررا خررو د ده،هم

 .په څیر د دردیدلو او هوډمنو شاعرانو شاهده ده” سحر“

چرې مروږ پره کومره شررعري ټولګره خبررې کروو دا د یروه زړه سواند،انسرران  نرنا د

دریمه شرعري ټولګره ده ” ګل سحر علم“دوست اوهروخت له کرکې نه په تیښته شاعر

 .چې د شعر مینه والو او د پښتو ادب دغني کولو لپاره یې د خپل زړه په وینو لیکلې ده

ډیرر څره لیکرل “ پاس سپوږمۍ ده الندې ته یرې”څه هم په دې ښکلي نوم یعني که

کیږي،ځکه ډیر ښکلی او په زړه پورې نوم دی او ډیر ښکلي او خواږه شعرونه پکرې 

وي دي خو ما یې په ځینو اړخونو څه نا څه ماته او ګوډه لیکنه کرړې ده هیلره خپاره ش

 .ده چې خوښه مو شي

 ځرایاو منظرومې ډیرر پره خونرد ځرای پر نهپه دې ټولګه کې غزلونره،آزاد شرعرو

 .شوي دي چې هر یو یې پخپل ځای خوند او رنګ لري

نرې او کرړې ده چرې هغره وخرت دانسران وی شاعري داسې وخت  په علم ګل سحر

او انسانیت لپاره په ډیرسخت  انسانمینې ارزښت نه درلود،خوسحر بیا هم خپله مینه د 

 .وخت کې تر سره کړې ده

په رښتیا هم شاعر ډیرهو ډمن او د کلرک عرزم خاونرد دی، ده مقاومرت کرړی او 

دهیڅ  توپان او کرکې پروایې نه ده کړې او ځان یې خپل محبوب ته رسرولی او دزړه 

 :ې مینه ورسره کړې ده،ځکه خو په یوه غزل کې داسې وایيله کومي ی

 په تورتمونو او اورونو کې ال روغ پاتې یو
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 تر کاڼې کلک یو توپانونو کې ال روغ پاتې یو

 هره خوا کرکه وه کینې وې،موږ به مینه کړله

 عجیبه نه ده؟ امازونو کې ال روغ پاتې یو

چې څرومره د وطرن غمونو،نیسرتیواو کړاونرو ځپلری دی  صاحب سحر همدارنګه

خو د یوې بلې داسې بو ګنوونکې پیښرې سرره مرخ شروی چرې ترعمرره بره یرې هیرره نره 

شي،دا چې هرچاته خپله مور دومره ګرانه او مهربانه وي چرې هیڅروک بره یرې قیمرت 

پره  او حق ادا نه کړي مور د هللا ج داسې نعمت دی چې انسان ټول عمرر د خوشرحالیو

 .زانګو کې زنګوي

 ارهنوموړی په داسې حال کې چې مور یې د خپلرو وروڼرو او خوینردو د لیردلو لپر

پرسررر پرره خونړیررو تنظیمرري  چرروکۍپرره کابررل کرې د  دیدهجررت چاپیریررال ترره تللررې وه ،

ګیر پاتې شوی و،له بده مرغه په همدې وخت کې دی د مورجانې له نوم او  کېجګړو 

ي محروم کیږي او هم هلته په پردي وطن کرې خراورو تره دهغې د جار قربان څخه ابد

وسپارل شوه او څه مروده وروسرته نومروړی هلتره میرانشرا تره ورځري، د مرور د مرزار 

خړو خاورو ته د خپل زخمي زړه غوټه خالصوي او د مور له مزار نه خدای پامراني 

 :اخلي او وایي

 زما معصومې مهربانه مورې...

 لزما په سردې کړاوونه  ګال

 سختو شیبو ته شوم یوازې پاتې 

 ما په ارام د ژوند خوبونه لیدل

 د مزار خاورې ښکلوم درنه ځم

 تا په پردي وطن پریږدم درنه ځم

 په زړه دې ارمانونه لرل مورې 

 زما ژوند ته امیدونه لرل تا 

 زما شیبې په خوشحالۍ تیریدې

 خو تا په زړه کې ډیر غمونه لرل
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 ځمپه هیلو خاورې اړوم درنه 

 ...تا په پردي وطن پریږدم درنه ځم

که څه هم علم ګل سحر د وخت شریطانانو ډیرر ځرورولی دی هرر وخرت پره خپلره 

مینه ویریږي او په ډیرهنر پخپل ورځني ژوند کې قدمونه  پورته کوي او هروخت لره 

خدایه خیرغواړي،د فسادګرو او هغه چانه امان غواړي چې انسان ته په سپکه ګروري 

په یوه او بل نوم غولروي دهغرو لره وینرو نراوړه ګټره پورتره کروي، خرو دی پره او انسان 

پره نرروم شرعر کرې داسررې “ رڼرا تنراب”ډیررو ریږدیردلو شرنډو د خپلررې مینرې پرښرتې ترره د

 :نصیحت کوي
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 تا ته وایم پرښتې

 له خپلو ښکلو شونډو

 د والحولو توري مه غورځوه

 ابلیس لباس دی

 کله کله په بدل لباس کې

 رکې او ګناه تخمونه وشیندي،ځيراشي د ک

 په لباسي خندا یې مه غولیږه

 چې والحولو درنه هیره نه شي

 آیات د مینې پخپل ځان چوف کوه

 ابلیس په سپین لباس کې راشي

 پرښتو ته الرښوونه کوي

 ...ابلیس د مار زهر دمینې په پیالو کې راوړي

دا د سحر صاحب هغه شعر دی چې لره خپلرې مینرې سرره پره ” ستا لپاره یوازې“

ډیر اخالص وعده کوي،بیا هم یو ځل بیا د خپلې خوږې او انساني مینې ثبوت وړاندې 

کوي او داسې ښکاري چې دی د مینې لپراره د قربراني پره هرر ډګرر کرې پره کلرک هروډ 

منه کوي او په مینه کې یرې والړ دی او هر هوډ او پریکړه یې ځوانمردانه ده، ځکه ژ

زړه دومره نری او مینه ناک شي چې له ښکاره هم بې زاره وي ،سحر صراحب خپلره 

 :ژمنه په داسې شکل پیل کوي 

 زړه مې ټولې کرکې وایستلې له

 اوس مې له ښکار ځینې توبه کړې ده

 اوس له کاریز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 ورځ لګیا یماو بس تمامه                          
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 په دامونو کې مرۍ پیایمه                        

 سپینو کوترو ته پایزیب جوړوم

 اوس دبې موره وري له اوښکو نه شراب جوړوم

 او پر سخت زړو یې ارزانه پلورم

 ...چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

 که څه هم په سحر خپل جانان ډیر ګران دی خو په څنګ کې یرې ایمران او وطرن

هرم ورسرره تړلری دی ،دا چرې ځان،ایمران او وطرن رښرتیا هرم سرره تړلري دي خرو ډیررر 

 .خلک موږ ولیدل چې په دې درې واړو یې سوداوې وکړې او کوي یې

خو دا چې شاعران پاک او نرم زړونه لري هروخت مینه غواړي ،د انسان حرق 

لې مینرې غواړي هر وخت پخپلو او د قوم په ورکو پسې ګرځي ،دلته سحر صاحب خپ

 :ته د زړه له کومي په ډیر اخالص خپله مینه داسې اظهاروي 

 څومره ډیر مې خپل جانان راباندې ګران دی

 لکه ځان لکه ایمان راباندې ګران دی

 لکه خپله خوږه ژبه راته ګرانه

 لکه ګران افغانستان راباندې ګران دی

تاندې مینې  کله،کله سحرد ماضي په طرف هم مخ وراړوي او د تنکۍ ځواني او

د سحر صاحب یوه ښکلي نظم ته تم کیږو چرې د . په یادولو خپل زخمي زړه ټکوروي

 :ښکال او مینې د خاطرو ښکلې تابلو ده

 لکه چې ستانه هیر دي

 ال ډیر کلونه وړاندې

 په یوه بله زمانه کې موږه 

 سره مین و،دواړه

 هغه وو،نوروختونه

 هغه وخت کرکه هیچا نه پیژنده
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 سره پیدا شوې ،نه وهکینه له 

 هرخوا د مینې واکمني چلیده

 ته وې میینه پرما

 او زه مین وم پرتا

 لکه چې هیر دې ،درنه

 هغه مهال یادوم

 چې دا تور زړي خلک نه و،پکې

 دمینې نوم به په درنښت یادیده

 مینه به ټولو عبادت بلله

 خو موږه نه پوهیدو

 چې وخت بدلیږي ورو ورو

 ددې وختونو سیلۍ

 ...په راغله پرموږناڅا

 لپه نظر کله شاعر دومره زورورشي چې هر طرف سترګې غړوي، دا ټرو زما

هررر څرره تره چررې ګرروري لرره هغره نرره یرروه کررړۍ  یعنرريکاینرات ورترره شررعر ښرکاره کیږي،

خو کله په شاعر مینه دومره زور شي چې هر څه ته ګوري هغه ورته خپلره . جوړوي

رګوري،خو کلره دا یادونره شراعر دومرره مینه ښکاري او په هرڅه کرې د جانران تصروی

ځور وي چې فریادونه یې له خرولې وزي او رنګرین شرعرونه تررې جروړیږي دا دی د 

سحر صاحب په یو ډیر په زړه پورې نظم کرې چرې دهمردې ټرولګې نروم هرم لره همردې 

 :څخه یو څو بیتونه را اخلو” سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس“ نظم څخه غوره شوی 

 الندې ته یې سپوږمۍ ده پاس

 زه یم تږی ته اوبه یې

 په خیالونو کې مې ته یې

 په فکرونو کې مې ته یې
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 په سندرو کې مې ته یې

 په شعرونو کې مې ته یې

 په خوبونو کې مې ته یې

 په رګونو کې مې ته یې

 کله ستن کله مرهم شې

 په زخمونو کې مې ته یې

 زه که ستا په زړه کې نه یم

 خو زما په زړه کې ته یې

 زما عقل ستا په الس کې

 نه پوهیږم چې ته څه یې

 ...پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې 

انسران کمرزوری دی یرروازې پراک رب پره هرڅرره قرادر او توانرا دی،خررو علرم ګررل 

کله، کله په ګیله منه ژبه له خپل رب سره خبرې کوي او هغه ورڅخه غواړي  همسحر

وخت به یې همراز و، سرحرهغه چې ترې نه لیرې ګرځي او دا امکان هم شته چې یو 

محبوب له خدایه غرواړي چرې د ده د زړه دنیراګۍ  یرې ټولره نیرولې ده، د سحرصراحب 

زړه په یو داسې چا پورې تړلی دی چې که کرکه ترې ونره لرري نرو دنرازونو پره لمبرو 

کې یې خامخا را ګیر کړی او سوزوي یې، نو سحر صاحب خپله ګیله په یوه غزل کې 

 :داسې بیانوي 

 خدایه چې غواړم یې هغه راځینې لیرې ګرځي

 ټول را نږدې دي خو یوه راځینې لیرې ګرځي

 که ګالب نه یمه ،د پوندې اغزی هم نه یمه

 حیران په دې یم چې وږمه را ځینې لیرې ګرځي

 ارمان مې ستا له اننګوپه ژړا ته،ویل یــې

 ...کاڼی د رود یم آیینه راځینې لیرې ګرځي
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حر ته د ال زیاتو بریو هیله کوم او هیله لرم په راتلونکي هم په پای کې علم ګل س

 .همداسې ښکلي شعرونه ولولو هغه د

 صابر بې ریا محمد
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 لټه په سحر د

افغانستان قلم ټولنې لخوا د استاد علم ګل سحرد ادبي خدمتونو د لمانک غونرډې  د

 .په پلمه

هغه مهال د لسم ټولګي زده کونکی وم، زما ټولګیوال ذبیح هللا به چې ټولګي  زه

ته راغلی نو ترهرڅه وړاندې به یې راته ویل کماله راډیود نیولې وه مابه ورته ویل 

خپرونه دې وانه وریده، نوزه  کې ”ژوند په شېبو د“ یو کومه راډیو ولې آزادۍ راډ

 .به پوه شوم چې څوک یادوي

یره . ستا مطلب علم ګل سحر دی،هو، د سحرصیب غږمې ډېرخوښېږي ښه

کماله چې یوځلې خومو له نږدې لیدلی وی، چې دی به ځوان وي، زوړبه وي دا به 

 .څنګه سړی وي

ذبرریح هللا غونرردې پرره زړه کررې د سحرصرریب د څېرررې انځورونرره تلررل  د هررم زمررا

شررپې او ورځررې تېرېرردې د دولسررم ټررولګي نرره فررارغ شرروم د کابررل د ښررونې  .اوراتلررل

ورځ مرې سرهار لمرتلویزیرون نیرولی وو چرې  یروهاوروزنې پوهنترون کرې شرامل شروم  

شاعرعلم ګرل یوشاعرانه موزیک پیل شو د تلویزیون د پردې په یوه څنډه ولیکل شول 

پره زړه راښرکونکي آوازد کلمره ” ستالپاره یوازې“سحر لیناشریفي د سحرصیب شعر 

خالص شو د کاکا زوی ته مرې وویرل د آزادۍ راډیرو نره ده درتره مالومره  شعرچېکړ،

هغه راته وویل څه کوې هلته ماویل دا شعرهم دعلم ګل سحروو غواړم چې لره نرږدې 

افغران ادبري بهیرتره الړشره هلتره هرره جمعره :  یرلزوی مرې راتره وو کاکراد . یې وویرنم

نابلد هرم وم  زهکړ، پیداادبي بهیر  افغانورسته   ستونزویوه جمعه مې له ډېرو . راځي

هرڅوک به چې غږېدل مابه یرې خرولې تره سرترګې نیرولې وې چرې سحرصریب بره څره 

د غونرډې ویانرد د . له نېکه مرغه سحرصریب پره دې ورځ راغلری وو. وخت غږیږي

مررا چررې کلرره . لپرراره بلنرره ورکررړه ویلررورصرریب نرروم واخیسررت سررټیج ترره یررې د شررعر سح

کلره چرې  .شول بدلسحرصیب ولید خیالي انځورونه مې له سره والوتل اوپه رېښتینیو 

سره خبرې وکړم نږدې  سحرصیبمې وکړه چې زه باید د  ،نوهڅهغونډه خالصه شوه

آیا ته سحرصیب یې د : وویل چې خپله ځان وروپېژنم نوماورته  دېورغلم پرځای د 

وړانردې کروې سحرصریب پره ډېرره  کرېشېبوکې خپرونه هم پره آزادۍ راډیرو  په ژوند

نره ځایردم  کرېزه له ډېرې خوښۍ په جامو  .زه خپله سحریم بلېمینه راته ځواب راکړ 

ګوره ، له ډېروخبرو وروسرته مرې سحرصریب  لیونیسحرصیب هم حیران وو،چې دا 

بهیرترره راځرري؟ سحرصرریب وویررل هررو ترره هررم راځرره دلترره  ترره وویررل ترره هررره جمعرره

 .ډېرشاعران اولیکواالن راځي ډېرڅه به زده کړې

تلرم د اسرتاد سرحراونورو  ترهادبري بهیرر  افغاندې وروسته به زه هره جمعه د  له

سررحربه چرې ترل ماتره زیاترره  اسرتاداوخبررې برره مرې پره غوراوریدلې، ونهاسرتادانو شرعر
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لولره  ډېر کتابونهه دا ویل چې تل مطالعه کوه ادبي اوټولنیز سپارښتنه کوله هغه به رات

تررل راترره د خپرونررو  ویررنمزه اوس سحرصرریب ډېررر  سرررهتیریرردو  پررهورځررو  اود شررپو 

 ديسحرصیب راکړي  ته ټولوهمکارانو زماچې ما او  څهکوي یو  اصالح سکریپټونه

 . زه مې خپلې خبرې نه اوږدوم. هغه د سحرصیب مینه اوتشویق دی

ګل سحرهغه شاعراولیکوال دی چې خپلې لیکنې دعام ولرس لپراره پره  علم استاد

ساده او روانه ژبه کوي استاد ترخپلې وسې د پښرتو پره ولسري ادب کرې پره زړه پرورې 

هڅې کړې دي په آخره کې د هللا ج د درباره ده ته د ډېر عمرپه لرلوسره خپل السرونه 

 .لپه کوم

 پښتنه مینه په

ظهورالدین کمال



  
 

 
138 

 

 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو

 الرې ستا څارمه الهم

چې شاعر كیدل یا شعر لیكل یوخاص استعداد ته اړتیا لري چې له دغه  وایي

استعداد څخه د هللا تعالي ځیني دوستان برخمن دي چې له هغو څخه یو هم د هیواد 

چې د ادب په ډګر كې . تكړه لیكوال ،شاعر، او ژورنالست استاد علم ګل سحر دی

ل نورو ته ډاډ ینه یې هر اړخیزې هلې ځلې كړې دي او د شعر په ژبه یې ت

 .وركړې، د ژوند ښکال یې ورپیژندلې او د هغوی حوصله یي تل اوچته ساتلې ده

نه یوازي له هیواد سره مینه كړې بلكي د هللا تعالي هر یو  سحرصاحب

د هر یو څیز حقیقي حالت یې د شعر په . مخلوق ته یې په درنه سترګه كتلي دي

 .ژبه بیان كړی دی

په دي ټولګه كې چې څومره شعرونه دي ټولو كي ” رېڅارمه ستا ال الهم“

یو خاص د میني ډك  پیغامونه پراته دي هر یو شعر یې ښكلی انځور لري او له 

نورو انسنانو سره مینه او دهغوی په حالت کې یې ځان شریک بللی خپلې خوښي 

 : كې وایي یلكه چې په یوه ځا.کې لټولې دي  يیې د نورو په خوښ

 اخستي مې ډیر  لرګي

 الندي مي هم كړی دی 

 ځان او اوالد ته مې وړینې جامې ډیرې كړې 

 بخارۍ تل ګرمه وي 

 كه ژوند و سږ ژمی به ګر م تیر شي 

 سږكال به یخ په مخه هم رانه شي 

 خو څه فایده چې د كور خواته مې یو بل انسان 

 .....له یخه ریږدي 

څومره د خپلو خلګو په دي شعر كي له ورایه معلومیږي چي سحر صاحب 

دی هسې په شعر کې نه وایي . په غم كي ډوب دی او تل د نورو په فكر کې دی

 .بلکې په عملي ژوند کې هم همداسې دی 
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لكه څنګه چي رحمان بابا  او خوشحال خان خټك داسې شعرونه لیكلي دي 

 په مینه كې څیزرحمان بابا په چا مین و، د هر چېچي هیڅ لوستونكی نه پوهیږي 

ما ته د سحر . دومره ډوب و چې فكر كیږي رحمان با با په همد غه شي مین دی

صاحب شعرونو كي هم داسي یو څه ښكاري هغي هر یو څیز ته دومر ه ښكلي 

انسان خپله هغه حالت  كېوركړی دی چې ګویا هم هغه شعر ځوررنګ او ان

 : لكه په الندي بیلګو كې.ګوري 

 ه لرم هیله هم ن خپلولوستا د ښكال د 

 د خپلو سترګو د ساتلو هیله هم نه لرم

 

 بې مقصده هر څوك زړه راوړي نو زړه وركوم كه

 داسې هم نه ده صرف د ښكلو هیله هم نه لرم

 :یا

 مامي له زړه سره د سترګو اختیار تاته دركړ

 بیامي د چا په لوري ونه كتل 

 شونډو مي ستا د نامه ذكر كاوو

 ما وي دي ښار كي بس یوازي ته یي 

 د چا مي نه اوریدل 

 د اوریدو حس مي تا وړي و 

 ما د ارمان ګلونه 

 ټول ستا په الرو شیندل 

 تا مي د زوه پر سر چاړه تیره كړه 

 مایي پروا ونه كړه 

 ځكه هغه مي او ستا ګنلو 
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 ...ارمان مي تا ته قرباني كړ داسي

 له تا سره مشكل دىپه زړه كې مې اوس ناست یې،جنګ 

 ځیګر به وي ستا الس كې دازړه به مې هم ستا وي، دا

 وانخليسالم   پاچا یو وخت دومره مغرور شي د

 كله شي وړوك  بس سحر به وي ستا الس كې خو

د سحر . په دي پورتنیو بیلګو كې د یوې بې االیشه مینې څرک لیدالی شو

دي او د شعر په خوږه  وتپرپه ټولو شعرونو كي مینه ،ښكال ،حقیقت، بصاح

 .ژبه یي بیان کړي دي

د شعري ټولګي ټول شعرونه په زړه پوري دي په ” څارمه ستا الرې همال“

هللا تعالي دي ورته لوي عمر ..ځانګړي توګه ازاد شعرونه یي ډیر خوندور دي

 .   وركړي زه خپلي خبرې د رحمان بابا په دي شعر رانغاړم

 

 زړه به له طوفانه په امان وي  هغه

 كښتۍ غوندې د خلګو بابردار شي چي

 نیازۍ سوله
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 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 شعرونه ييز کيسه

کره کتونکي په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې شعرته ترکیسې ډیر کار  ځیني

خو که هنر ته په هنر وکتل شي لیدل کیږي چې ځینې شعرونه سره له دې .شوی دی

 .چې شعرونه دي،کیسې هم دي یعنی غوړ ال غوړ

په آند دا ډول کیسه ییز شعرونه یو خاص تاثیر لري او د ذهن په کونج کونج  زما

 کیسهد عادت له مخې خپله لیکنه په بې ضرورته خبرو نه پړسوم، د .نیسي کې ځای 

ییزو شعرونو د بیلګې په توګه د ګران شاعر علم ګل سحر یو شعر د هغه درانه په 

 :اجازه ستاسې مخې ته ږدم،قضاوت پرتاسې

 خوب       

 مې خوب لیدلی بېګاه

 !ته وایه ښه                    

 مانا یې مه راکوه

 ېګاه مې نیمه شپه بیا خوب کې راغلېب

 له سرو ګالبو دې جامې جوړې وې

 په ګریوانه دې ټکوهلي ستوري

 اوله دنګې مانۍ

 دوو ښایستو نجونو ته راز د خپل زړګي ووایې

 یو څوک مین دی پرما

 بېګاه مې خوب کې پر پالنګ راوخوت 

 بېګاه یې دواړې شونډې ایښې وې

 زما پر شونډو

 ښایستې جینکۍدا دواړې تورې 

 له تا نه نوم ستا د مین وپوښتي
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 خو ته یې نه ورښیې

 هسې نه دوی یې په نوم کوډې وکړي

 زه تر مانۍ الندې پرخپلوغوږو الس کېږدمه

 هسې نه نوم یې واورم 

 مکتب مې پرېښود 

 کتابونه کې یې ستا نوم نه راښود

 ما د زرمت باغو کې سنړي مرغان ټول ولیدل

 تا نوم وارومهچې په نغمو کې یې س

 له بلبالنو څخه هم هېره وې

 زرمت یو ښکلی ځای دی

 بېال تشبه لکه جنت داسې وو 

 رڼو اوبو کې به منیځلې اوبه راغلې موږته

 خو ته به نه وې

 زه ترې ووتم 

 دې سبا په لټون  

 ما د بابا پر پله، پل کېښود بیا 

 دروغ مې نه زده 

 مابه ښکلو ته په ځی،ځیر کتل

 په دې امید

 چې ستا د حسن رڼا ووینمه  

 د کوه قاف ښکلې مې ولیدلې
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 خو ستا د حسن جلوې نه وې په کې 

 ټولو مې مینه غوښته

 خو زه وم ستا په لټون 

*** 

 دا دی تر ډېرو کلو ورسته تا ته ورسېدم

 ویله” خ“خو مابه ” ح“به  مال

 مال خوله کې د حلوا مزه وه د

 ما د خدایي حسن رڼا غوښتله

 ویله” پ“ به مال

 ویله” ف“زما تلوار و، ما به 

 پرون، خو زه سبا ته تلمه هغه

 مال خو ناست وو 

 زما مخې ته یو لوی سفر و

 مال دځان له غمه مړ و 

 زه دا ستا له غمه  

 زه ستا په نوم پسې ستومانه ومه  

 ستا نوم به و

 خو مال نه راوښود

 د ښوونځی په کتابونو کې 

 ه زه وګرځېدمستا په نوم پسې پنځه کال 

 معلم ریاضي راښوده 
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 وه په کې زده” جمع“خو زما یوازې  

 مې بد اېسېده ” تفریق“

 پاڼې ټولې وشکولې” تقسیم“او ” تفریق“ ما له کتابه د

 د زرمل د راده،خړو اوبو یووړلې ټولې

 ورځ به مې ټوله باغ کې تېره کړله

 د یوه ګل په لټه 

 چې تا ته ورته وي لږ

 شپه به پر بام څمالستم 

 !یوازې ستا لپاره 

 دوی وایي ستوري څوک شمېرلی نه شي

 ما به په شپه کې ستوري ټول وشمېرل 

 خو ته به نه په کې

 چې ښه به ستړی شومه  

 خوب به راغی 

 خوب کې به ښکلې ښاپېرۍ 

 راته خندل په مینه 

 مابه وې ته یې

 پسې والړم به تر لیروغرونو

 خو ښاپېرۍ به رانه لیري والره 

 کي مي همداسې، لکه ته چې رانه لیرې والړې  

 چې نا امیده شوم
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 جومات ته والړم 

 د مال لښتې مې هم ستا لپاره ومنلې  

 ما ترې سبق پیل کړ

 ”ب“ او ما به” الف“ مال

 ویله  

 چې کېنې خوروي 

 له میل یې تا ته غاړګۍ جوړوم  

 اغید مال خوږغږ مې غوږو ته ر

 ما وې ستا نوم یادوي

 سترګې مې پرانیستلې

 خو ته نه وې 

 مابه بیا وژړل  

 ژړا مې زیاته شوله 

 ما یوه مینه غوښته یوه دردمنه مینه  

 د مور د د مینې الس ورپورته کړمه  

 په هغه الس کې 

 د دنیا مینې وې

 دروغ مې نه زده

 د مور غېږ کې مې ته هېره شولې 

 تل هم نه وي اه، د مورکۍ غېږخو نو

 زه ځنې ولوېدمه 
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 لکه پاچا چې هم  له تخت، هم له وطن لیرې شي 

 بېرته شوم ستا په لټه  

 حواس مې ټول سره ګډوډ وو

 تا په نوم پسې به ټول سټړي وو

 موږه یې بېل کړو سره 

 ته رانه لېرې والړې 

 ما له خپله ځانه 

 ستا د تلو خبر پت وساته  

 خو زه په ځان پوه نه وم

 ژوند مې ولیرې تښتېدلی رانه 

 د وخت سېلۍ 

 د بېلتانه سرود په ژبه راغله

 موږ له یوه بل نه بېل شو 

*** 

 په دویم ژوند کې په زرمت کې ومه 

 له یو خواږه خوبه راپورته ومه

 خوب کې له تاسره وم ما ژوندون نه غوښت 

 خو په زور یې راکړ 

 مابه ژړل 

 دوی خوشحالي کوله  

 ما سترګې نه پرانیستې 
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 ځکه له تا بېلېدم

 پالر راته اس او ټوپک په نذرانه کې ومنل  

 کومه سفراس به ستا پرلور  په

 ټوپک به مات کړم 

 تورمان اجمل
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 خدمتګار نییریښت ادب او ژبې خپلې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 خدمتګار نیييښتر ادب او ژبې خپلې د

 دغه ستا د ښکال وړانګې دي جانانه  

 شوې” سحر“ یو هتیارو ت زړګی هرد  چې

د زړونو د  وروعلم ګل سحر د ادب د نړۍ هغه ځالنده لمر دی چې تل د ن استاد

د هغو خلکو چې تر اوسه د ادب نړی ته یې نوی سترګې  اوادب خونې رڼا کوی،

س نیولی او په دې الره یې د غړولې استاد علم ګل سحر یې په ډېره مینه او اخالص ال

 .تګ چل ورښودلی

او له هغوکسانو نه یوه زه یم چې استاد علم ګل سحر مې الس ونیو او بی له  

کومې خبرې یې له ماسره د لیکنې او شعرونو په اصالح کولو کې ډېره زیاته مرسته 

ډېرې وکړه،اوهمدا شان زه د دې خبرې شاهده یم چې استاد سحر د ادب په آسمان کې 

 .  نور هم ستوری ځلولی له هر چا سره یې په ورین تندي مرسته کړې ده

وړانګې به تل په ځلېدا شي، ( سحر)که دا استاد په څیر یوڅو کسان پیدا شی  

کله چې ما په لومړي ځل استاد علم ګل سحر ولید نو هیله منده یې کړم چې زه به 

نو که .وکوالی شم په راتلونکی کې خپل هیواد او خپلې ژبې ته د خدمت جوګه وګرځم

کړم بیا به هم لږ وی، خو هیله منده یم چې تل زه د استاد په اړه په کتابو کتابو خبرې و

 هرمینهد ادب په  آسمان کې ال ډېر وځلېږې او د ادب د نړۍ یو تلپاتی لمرشی،چې د 

،خوشحاله او  سوکالهزړونه روښانه اوهمداسې بریالی، ووال او د ادب د مینان

 .نیکمرغه اوسې

 

 استاد سحرد البریا په هیله د

ګلمینه یوسفزۍ
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 !لپاره ستا یوازې اواز شوی نقاشې دعطرو

 !لپاره ستا يوازې

تارلرم، دی که  لۍسحر صاحب سره زه له ډېرې مودې راهسې د انډویا له

ټولنې نفسي د ده د ښواخالقو په خاطرهم باید داسې غونډ ورته  قلمشاعرهم نه وای،

به  ۍیلګجوړې کړې وای، له غونډو خوهسې هم نه درېږو چې سیل مو نه وړي ش

موهم نه رغړوي، هیله مې دا ده چې که داسې غونډې هم دود شي بد به نه وي،راځي 

 . چې په انسانیت اوسړیتوب مین اوخواخوږي انسانان هم ولمانځو

 بې صاحب په انډیوالۍ کې ډېر له انډوالۍ او ملګرتوبه کړم سحر شروع به یې

ډېره وخته نه اومړی کوي، په هره ښه و بده کې  تر انډیوالۍ تار دازاره سړی دی،

دی هغه اور د دې  لد ده په زړګي ب چې خبره دا ده، کوم اور وي،دوهمه الړدرسره و

 اب وي خوموږ ته یې ډېرخیرعذ په به ورسره ستړی او دیولس په خیردی،

پکو یې پکې غواړم، دی ډېر پراخ روابط لري اوهغه پالي وخت ورکوي  رسېږي،

کې یم،بیا  ونډهپه یوه غ چې یې راکړ ځوابوکړ، رتهیوه ورځ مې ماسخوتن تیلفون و

شپې لس بجې وې، تیلفون یې راغی ویل یې اوس په یوهوټل کې  دتیلفون درته کوم،

و پورې د دوستانواو اشنایانو پالل د نور ناوخته ، واده، د شپې ترغونډه. یم واده دی

ته  اوالدوخت به  څهدا ټول یو حساب کتاب غواړي چوټه انداز نه کېږي، هڅونه

ګورم، د ده  صاحب ښې او ګندې ته،خو زه چې سحر تفریح،ورکوې،څه به کار،ژوند،

ترڅنګ  ویزیونټل او ډېر وخت له فرهنګي مسایلو سره تېرېږي همدا اوس د راډیو

ده له برکته دې حال ته رسیدلی دی،ما او ده  د مېرمن ادبي بهیر دګڼې ټولنې هم پالي،

وو، ترموږ دوه تعمیره  تعمیرکېه دواړه په یو کاوه، یو وخت په لمر تلویزیون کې کار

 نههغه وخت د خبري برخې اډیټر و، حببر د تلویزیون د دوبلې برخه وه، سحر صا

به د  وختهوخت نا چېبه مې لید دیبه یې نوره هم ترقي کړي وي، پوهېږم اوس

به یې په انجونو،هلکانود پښتو کتابونه ویشل، د ده له  هلتهدوبلې برخې ته روان و،

خولې مې اوریدلي چې اوس ډېرې داسې انجونې شته چې مورنۍ ژبه یې دري ده خو 

ر وخت داسې لیدلی چې نن ما ډې. دا ټول د ده برکت دی. په پښتو ګاللۍ شاعري کوي

ته هم په ورین تندی روان  درېیمېیوې غونډې راغلی په بله اوښتی،دوهمې او  هل

شوی، ولو که یوه به د وطن په یوه او بله په بل سرکې وه، د دغو ټولو مصرفیتونو په 

 .نوي کتابونه هم چاپېږي صاحب منک، منک کې وخت په وخت خبرېږو چې د سحر

نو کې هم ډېرتنګ السی نه دی، شاعري کوی، ناول لري، په لیکو صاحب سحر

د ده د ناول په . لنډې کیسې، طنزونه، فلکلور،خاطرې اودا ټولې خوا یې پاللې دي

لومړی برخه کې یو کرکټردی چې په یو کورکې محاصره کېږي ما چې هغه برخه 

ړه چې د ولوسته ډېرخوند یې راک، بیا ده ته رادیو ته ورغلم پوښتنه مې ورڅخه وک

ناول دا برخه دې ماته په زړه پورې وه، ده راته وویل کوم کرکټرچې ستا خوښ شوی 

زما تراوسه د محاصرې . دا په رښتیا یو څوک و، له همداسې حالت سره مخ شوی و

په وخت کې دهغه کرکټر رواني حالت په یاد دی چې ده ترسیم کړی و او هغه 
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مې څو کاله له مخه لوستې وه،پرون مې  منظرې مې په ذهن کې دي، یوه لنډه کیسه

ولټوله پیدا مې نه کړه، سحر صاحب به یې په اړه بیا یو څه ووایی، تنظیمي 

جنګونودي په یو خونه کې د یو قوماندان توري سپینی روان دی، په کوټه کې 

هم سر ورسره ښوروي  قومانداندی څوک لګیا دی غلو ته بد وایي  تلویزون،روښانه

کوټې وځي نو کوم یو ته وایی چې دا تلویزیون به بیا په څادره کې  خوچې کله له

د ښه اثر نخښې خلک دا بولي چې یا ستا د زړه خبره وکړي او . درسره راوچوې

یادې منظرې په ذهن کې پاته شي سحرصاحب شاعري هم کوي ما یې له لومړني 

سره مینه  کتابه پرته نوره ټوله شاعري  لوستې، د ده په شاعري کې له وطنه

په ضد  ناروادي د کینې کرکې، نفرت، موضوعات اونوراقسام او انواع د مینې اصلي

شاعر دی کله چې زه د ده شاعري لولم نو له یو مهربان اوخواخوږي انسان او 

 : شخصیت سره مخ یم یوغزل دی

 وطن ته لوګي مخکې،رڼا وروسته راځي زمونږ

 اول ژړا وي فریاونه،خندا وروسته راځي

 راولیږي او غلي راته ووایې چې وسلې

 د ډوډۍ غم مه کوئ،دغه سخا وروسته راځي

 سپوږمۍ ده،خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي هغه

 تر مخ یې ډار د بیرته تلو وي او دا وروسته راځي

 

 کومو ګلو به ستا مینه ماتومه ګلې په

 وروسته راځي تاراځي،خو وایې ښکلې تر سپرلي

 

 جوړي امیل تسبو لړ نه یوې ښکلې ته د

 لمونک قضاء کیږي،نیت تړی چې مال وروسته راځي

 :یتیم ماښام پورې په خاورو کې لوبیږي وایي

 یوازې نه ځمه خپل کورته،بابا وروسته راځي

 

 وایې وکړئ ګوزاره له ښامارانو سره دوی
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 ډیر زوروردي،کوه طور نه امساء وروسته راځي

داسې مثالونه ماالله ده،صفتونه لکه چې بیخي ډېر شو شاعري له  صاحبسحر د

سحرصاحب به په همدې مجلس کې اول دا بیت راته توضیح کړي چې د ده نظر 

 :څنګه ستومانه دی په ځای که بیځایه

الندې ته یې، اول مخ لومړی غزل هسپوږمۍ د پاس  
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 مې شي ستومانه،بیرته ستا رخسار ته راشي نظر

 اشنا دیار ته راشيبې کوره مسافر دی،نا 

او بیا دې د همدې اثر په دا بل نظم هم یو څه راته ووایي چې دی د مشوقې په 

 خاطر الرې ته سم شوی که د حورو په خاطر له مایې پیغام سره وچړپېده 

 !ستا لپاره یوازې      

 زړه مي ټولې کرکې وایستلې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده

 بغدادي کوترې نه کټوماوس له کارېز نه 

 او بس تمامه ورځ لګیا یم

 په دامونو کي مرۍ پېیمه

 سپینو کوترو ته پایزېب جوړوم

 اوس دبې موره وري له اوښکونه

 شراب جوړوم                                      

 اوپه سخت زړو یې ارزانه پلورم

 چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

 وایستلېله زړه مي ټولې کرکې 

 اوس مساپر په کاڼو نه ولمه

 اوس ګالن نه شکوم

 له الرو نه اغزي ټولوم

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم

 د سپین ږیري بوډاالس ونیسم
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 له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 اوس دغومبسو کور په خټه باندي

 ومنه پټ                                     

 په مار د کاڼي ګوزار وکړم

 خو خطا یې ولم

 بس هسي ځان ترې ژغورم

 دیارانې په خاطر *هغه هم هسي درحمان

 اوس له خوبونو مرور یم

 ټوله شپه په تالوت تېروم

 زرینو پاڼو کي قرآن او د

 یو نوم لټوم                           

 له زړه مې ټولې کرکې وایستلې

 نشتهاوس مي ټوپک پر اوږه 

 او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده

 په کي دمیني ترانې غږوم

 !دا ټول دا ستا لپاره

 ځکه دوی وایي

 په جنت کي حوري ستا غوندې دي
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نیازی ومان
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 اواز شوی نقاشي عطرو د اواز شوی نقاشې دعطرو

 اواز شوی نقاشي عطرو د

 سر په زنګون کـــــېږدم  چې!  ئپرېږد

 وکړم ایا تاسو وینئ چې زما د زړه  فکر او

 له چینې ډېرې خوږې اوبه راخــــوټیږي

 ”  ګوېټه “د بشرتنده ماتـــــــــــوي  چـــې

وظیفې یا حقیقت  لهکه تصادف په پام کې ونیسو نوشعر نزدپه  وپ ادګارالن د

کله چې . څرګندیږي هم نظرکېپه ” بودلر شارل“ خبره د همدالري او وکارنهسره سر

 ”.ف نه لري هدله ځانه بل  بې شعر“ وایي

حاالت  راوانيته ورته  بللیدل یو  خوبراوانشناسي پربنسي شعراو  اوسنۍ د

د  عقلاو زړه ته رانږدې احساسات چې د تعاطفي تمایال هغهپه دواړو کې  ،ځکهدي

او  ۍد شاعر. ته استول کېږي ساحېاو سانسور په وجه د تحت الشعور لکنترو

ځنځیرونه ماتوي او په خیالي یا هنري دنیا کې ازادۍ  عقلخوب لیدلو په وخت کې د 

. ته ورته دي بلته رسېږي، له دې امله شاعري او خوب لیدل په رواني لحاظ یو 

د تفکر او په نتیجه کې د تخیل دښمن  ،منطقپه نزد” هایدګر“ زمونږ د پېړۍ د مفکر

او تصویرونه د خوب لیدلو له  ه،استعارېد شعر سمبولون وختډېر نوځکه.دی

” زهره“ يپه ختیک ک.لري او کله حتی یوډول وي دېوالینږ سره استعاروسمبولونواو 

مینې بل نوم دی چې پیل یې خوږ او په زړه پورې او  د ”افرودیت“په لویدیک کې  او

کسان  غښتليغم او اوښکو سره تړلې او ډېر لهتل  نهیې تریخ او بدمرغه وي، می پای

په خپل  او کړیې په واویال ” اورفه“ نه لري او همدا ماته ده،چې تابد مینې د سختیو 

همدې کبله دا اصل چې شاعر که وغواړي  لهبوټي او کاڼي وژړول  یې سوزوګداز

 .یې کړي السههم ورته تمامه شي باید تر هوړونکی شي ماتې د مرګ په بی

عقل احساسات وژني ته به وایي چې په دې توګه له مینې او ښکال  وچاو  منطق

شاعر کوالی شي یوځل او . څخه غچ اخلي مګر په دې کارکې پخپله عقل لیونی کیږي

 .د لپاره مینه اوښکال د عقل له سیوري څخه وژغوري تلد 

ې د رنګ او توکیو په ورېښمین او رنګین دګرکې ښکال نقاشي کوي او په د ژبه

وایي او یا  څهکه چوپ وي هر هغهغوږونه بلکې سترګې هم نازوي، ازېتوګه نه یو

ښکال د  اووي بلکې مینه  یشاعر نه غواړي یوازي لیدونک. یې نقاشي کوي

هغه نه .په موجداره رنګ کې نورو ته هم د لیدو وړګرځوي سمبول تصویراوتمثیل،

نارنجي سیوری د . ټې کړينورو پ له ېخبر زړهغواړي د تړلې کړکۍ په مرسته د 

 .کوي زدهپه اوبو مینځي او په دې توګه د عواطفو ګونګۍ دنیا ته خبرې ور  اوښکو
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مونږ ټول  واوسو،شاعر  همهڅه وشي چې په نثر کې  بایدپه اند ” بودلر“ د 

اما د هغو  پېژنو غږپه ترږمۍ کې برېښنا د ابشار سماندغه له ستورو ډک ا

 .وتلي دي وانهله ت زموږشاعرانونه انځور 

دنیا  واقعيخوند اخلو او د نقاشۍ رنګونه کوالی شي مونږ له  څخهله شعر مونږ

 ږچې کوالی شي زمو دییوازې هنر بهیا په بله ژ غوري،نه ورځني عذاب څخه وژ

احساساتو تراژیک  ماتيد وزر  زموږدا ځکه چې هنر  ګرځويژوند د تحمل وړ و

وجه د ناخود اګاه پراخي سیمې ته په شاتمبول شوی اواز دی چې د عقل د کنترول په 

شوي او دغه سانسورشوي ارزوګانې او شاته وهل شوي تمایالت د  سرکوباو

خپل  کېاثر هنريپه هر ږاو سمبول په مرسته ازادیږي، مو رتخیل، تصوی انهشاعر

او د عقل د قلمرو د زندان له زنځیرونو ” شعور اال تحت“امیدونه وینو چې د 

 . ږيازادی

کوالی شي د اور په منک کې  نقاشد طبیعت په وړاندې واقع دی، مانایوه  هنرپه

خپل  ېچ يرنګ ټاکي نږدې دی ووایم داسې رنګونه ترکیبو انځورکړي،نقاشګالن 

انځور وي کله نقاشي  تخیالتله عقل څخه لوړ  نقاشي اوشعر . کړيتخیلي انځوربشپړ

به هغه وي چې نقا ش  ر،تمثیلد شعر ښه تصوی کړیکوالی شي د شاعر تخیل انځور

 . هغه نقاشي کړای شي اما شعر د نقاشي په پرتله د تخیل پراخ ډګر لري

 نهزه د پنجرې له شا      

 زموږ د بڼ پریکړی الس وینم        

 اه         

 څومره بې قدره دي پرتې           

 دا جنازې

 وشووغونچسنګسار د                      

 ...ونې وچ ښاخونه ساندې وایي د    

 داسېد شعرونو دغه غونډ چې د تاسې په مخ کې پروت دی،ډیر صاحبد سحر 

شي،  والییې د رنګ په وسیله انځور هرنقاشچې ما  لرينوی تخیلي تصویرونه 

 شويکې وجود ونه لري، د تخیل په مرسته انځور یعتداسې تصویرونه چې په طب

 دد باران سترګې، ر،پل، وږمینه الر، د خوبونوښا ورود ست ؛ د بېلګې په توګه. دي

الس، د سپوږمۍ په بڼ  یشپې اوښکې، د بڼ پریکړ دښاخونو ساندې،  دلمرچینه، 

د دغه کتاب ځینې نمونې چې تاریخي افسانوي ... غاړوکې افقد  ژوند،کې، رنځور 
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چې ته به وایي  نمونهبله  یوه.پېښو ته په کې اشاره شوي ده ډېرې په زړه پرې دي

 ...ویښو سترګو خوب لیدلی پهشاعر

 خوب یو شاعر دی د نیمګړي غزل             

  مینوزما د روح په تخته لیکي د دوو             

 داستان                                              

 خوب په اوبو کې د کوچۍ پېغلې د حسن       

 انځور                                                 

 خو زه د مینې په وزرونو خوب ته ورسېدم    

 زه شومه خوب                  

 او خوب پرما                               

 ...  بدل شو                                              

دا ډول تصویرونو . د سپوږمۍ په رڼا کې د ښکال ننداره کوي شاعرډېرډېرځلي

یا په بله ژبه په دې کمرنګه ړنا . په دغه شعري غونډ کې څوځله ځان څرګند کړی دی

سمبول یا تصویر په باره کې  تخیليښکال ته لېږدوي هغه د هر حساسات،کې خپل ا

نوم په اورېدو د د معشوقې د  ېکوم عاشق دی چ. مینه، کېنه امید او وېره لري

یعنی . بې شمیره شیان تداعي کوي سمبولوري، دا ځکه چې هر نهاواز وا  خپل،زړه

 .  شاعر د معاني تداعي په مرسته هنري تصویرونه انځوروي

 .شاعر د هیلو د غوټیو غوړېدو بڼ به په ګډه سره ووینو د

 همدمره اوس

 اسد اسمایي پوهندوی

 کابل پوهنتون

۰۹٣٣
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 سحر پښتوشعرنوی د

چې په هرې ورځې پسې ماښام راتلونکی دی او په هرې شپې پسې سهار، نو  دا

په لګېدو دی،  څرکسحر وین یوهپښتو شعر په یوې اوږدې شپې پسې د  د دا دی

وار یې د دغې اوږې شپې په روڼونه کې  خپلګل سحر دی چې پر علمنوی سحر دغه

او ساړه سمنج ګوګل ته  تیاره شعرتوربرخه اخیستې او په خپلو لمرینو پلوشو د پښتو 

 .  رڼایي او تودوخی وربښي

د غوړېده نه دهغو پرله پسې او نه ستړی کېدونکې  تعدادد دغسې یو ځوان اس 

څخه د اوسني ( ابتذال) غیړنتیاۍ لسیزه کې له کرهاندوهڅو زېږنده ده چې په وروست

 کېبهیر رنتیایېکه په دغه ژغو. دیپښتو شعر د ژغورتیا لپاره رانښلول شوی 

د نوې ادبپوهنې او نوې کره کتنې دارانو او الواکانو په وړاندې  وسپېزوبو څانګوال

 ځوانود سحرغوندې یوشمیر یې ترشا وکولو او رامنځته کولو سره ونډه اخېستې ده ن

یو ډینامیزم او خوځون  یرتهشاعرانو په خپلو نوښتګرانه زېږنده ییو سره دغه به

 .دی ښلیورب

زمونږ ځوان استعداد ونه هغه   چېد همدغه نوی ادبي غورځنګ برکت دی 

بې ځایه یې ځانونه  هسېالرې نه وهي چې نورو وهلي او  ږدېاو او کرغیړنېزړې 

. د شعر په نامه یې دیوانونه کښلي، مګر شعریت ته ندي رسېدلي. ستومانه کړی دي

رېښتا دغې پوړۍ ته نه  دويچې په دې هم نه دي پوه شوي چې  اخواشینونکي بیا د

دي رسېدلي او هسې خوشې یې په اورولو سره  د خلکو غوږونه کاڼه کړي او په 

 .    کښلوسره یې هسې بې ځایه کاغذونه تور کړي دي

 بریالی دېنه کوي خو پر ېریت کلو اتوټوله شاعرانه مخینه تر  احبسحرص د

دغه مخ ته . ورسي را یپوړ او پولېشوی چې د نظم تربریده را واوړي او د شعرتر 

د سحر دا اته کلن پرمختیایي یون یو ښکارنده بېلګه ده، دلته  نډهپروت شعري غو

ورو،ورو  ځانېښوڅخه په پرله پسې ډول له پ نګهلیدل کیږی چې دغه ځوان شاعر څ

ګامونه اخلي په  ريډډه لګوي او بیا د نوښت پرلو یښتپرخپل ازم لومړیرا باسي،

 نوی“خوا نیسي او په ازاد ډګر کې هم د “ نوی غزلیزه”هماغه  کېقافیه وال ډګر

 ”  ازاد

ما دودیز ناظمان څکه نیم اولسي شاعران بللي چې له اولسي شاعرانو سره کوم 

ي یوازې دا توپیر چې دوي لیک لوست واال دي او خپل د نظمونوه جوت توپیر نه لر

په خپله کاږي او ولسي هغه خپل د نظمونه د سندرغاړواو نورو مینه والو په مرسته 

 کې” شعر څنګه جوړېږي پښتو“که نه لکه څنګه چې ماورته په خپل بدلیمیچ . ثپتوي

 نیمد . هغو د مخه برېښينغوته کړې، په ډېرو برخوکې ولسي شاعران تر نیم ولسي 

ادبي  څهخبره یو  چاولسیانو یوازینۍ مخکوالی ښایي په همدې کې وي چې ژبه یې د 
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برېښي هغه هم په چې دوي د لیک لوست په برکت عربي وییونه زیات کاروي او د 

شاعرانو څخه  سمهالههنري انځور له کالسیکو او یاهم له او نویدوي ترڅنګه یو 

 کرغېړنوشي له زړو  وڅېړلراغال کوالی شي خوکه هغه انځورهم په ځیر 

تکراري تشبیه ګانو پرته نور څه نه دي، لکه شونډې له اللونو، سترګې له بادامو او 

 وییونه لکه عشق، متحدالمالکوم عربي یا پاړسي . رنګولزلفې له دامونو سره هم

چې د ولسي شاعرانو په  شعرونو کې کارول ... ر معشوقه ،جانان، دلدار، دلب عاشق،

دوي په . د همدغو نیم ناظمانو له الرې ورسره پېژندویي پیداکوي کېږي،زیاتره

او په دې توګه یې  جوړويرښتېنه د ولسي او دیواني شاعرانو تر منک اړیکې 

به نه ځو د ننګرهار یو  رېل. د دواړو خواوو یو ګډوله بلل کېږي يشعروشاعر

شاعر لکه ارواښاد ملنګ جان به راواخلو او له ارواښاد محمد طاهر بینا سره به  ولسي

چار ) منک به ډېر څه سره ګد پیدا کړو لکه نظمي ژانرونه  داتر. یې پرتله کړو

او بیا انځورونو چې د دواړو ډولنو په ...( بېتې،بګتۍ، لوبي، داستان، غزلې،مقامونه

یوازینۍ بېلتیا ترمنک هماغه درانه . کېږي شعرونو کې په هماغه یوه بڼه کارول

چې د بینا شعر د هغه له شعره سره یو توپیر پیدا کوي، . عربي یا پاړسي وییونه دي

له عربي  ٪۳۱دلته ډیري په زړه پوري د بېنا زنځیري چاربیتې دي چې په سلو کې 

ره نور نو په ژب ښکالیزه برخه کې ورس.  او نورو پور وییونو څخه جوړښت مومي

د مځنپانګې او . توپیر نه لري او کله کله ترې ال د ملنګ جان هغه تېری کوي دومره

 . ټولیز اړخ له پلوه هم تردې منک کوي جوتې بېلندې نښې نه لیدل کیږي

شعر کې ډېرې  ځواننوښتګر هپورتنۍ ځانګړتیاوې زمونږ د نن ورځ پ دغه

نوی سمبول  اوبیا نوی انځورانځور او سمبول او دکیږي، دلته زیاته هڅه  یدللږې ل

له همدې کبله زه علم ګل سحر د دغو مخته پرتو شعرونو له مخې له . خواته کیږي

 ګرواولسي او نیم ولسي شاعرانو څخه رابېلوم او دا حق ورکوم چې د ځوانو نوښت

 . شاعرانو په لیکه کې ودرېږي

په اجازه مې  دههمولوستل او د  ترپایهما د ده دغه شعرونه په پوره پاملرنه سر

. نیمګړتیاوې هغه هم زیاتره په ژبني او تخنیکي برخه کې ورسمې کړې نۍځنې کوچ

سره به زمونږ دغه  خپرېدوښکلی شعري غونډ له چاپېدو او دغهزه باور لرم چې د 

نوی غوړېدلی سحر ال نویو شاعرانه ازمېښتونو او نوښتونو ته وهڅېږي او ال 

د  ته احبلرلیدونه به ورته غیږې پرانیزي،سحرص زیات ارت او روښانه څنډونه او

 .دغه ښکلی کتاب مبارکي وایم او لمرینه شاعرانه راتلونکی ورته غواړم

 مینه په

 ډوکتور مجاور احمد زیار پوهاند

۰۹٣۱ لړم
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 سريزه

یې پاڼې راواړوم یوه  کله مجموعه راته پرته ده، کله عرونود ش احبسحرص د

مې د چا د شعرونو مجموعه یا  هیڅکلهغزل پکې ولولم، زه نه محقق یم،نه نقاد، هنیم

یوځای،کله بل  ،کلهد پای کله سره نه دی لوستی کله یې د سرپاڼې لولم، یوهدیوان د 

وستې ده،چې ممکن کې دغه شان ل وختونومجموعه مې هم په مختلفو  وړه ځای،دا

خپل چاڼ  پهځکه . تېرشوی یم یهڅوځله لوستې وي او په ځینو ښو یېمې  غزلځینې 

 .باوري نه یم چې ما به خامخا غوره بېتونه ترې انتخاب کړي وي

د بارتري  یېسړی دی، یاري دوستي  یيیو دروند او صمیم سحرصاحب

که شاعر  نود کیدای شي،خلق یې اعتما هخبره یې باور او پ پهده، نهتجارت په څېر

شاعر او ښه کېسه لیکونکی هم  یښه مرغه د له. او لیکوال هم نه وای محترم به و

نه یې په  یږي،رمغرویې په ښه ویلو نه ،څوک اثارو ته ښه ووایې که بد یېکه . دی

چې دا . هم د دوستانو مشوره مني اوهم ځان رسول غواړي البتهخواشنه کیږي، لوورد

 .اوته د رسیدلو ښه الره دهیې د تکمیل پړ

 .اوس به د ده په څو بیتونو سره وغږېږو

نظر لپاره مین شاعر کله کله د معشوق یا معشوقې تغافل له خدایه  غلچکی د

 وي؟ شي ترهغه ښه ساعت په ال کوم درنېغواړي، که یې سترګې له خوبه 

 :اصفهانی وایي صایب

 صد دیده بیدارداشت  عرقرویش از شرم

 چشم را هر چند در خواب گران افگند بود 

 بود جانم زیرتیغ  صایبعشق  حجاباز 

 سایه ان ابرو کمان افگنده بود منبر گرچه

چې د پټو او ښکاره نندارو مخه نیسي، که معشوق هر  ده،مینې حیا هغه پرده  د

د لطف  څومرهپه قول هغې ابرو کمانې که هر ایبڅومره مهربانه وي، یا د ص

 چړېمین سړی روح د مینی له شرمه تر درباندې غوړولی وي بیا هم سیوری و

حیا  همحسن . درانه خوب ویده هم واړوي پهکه معشوقه هر څومره ځان . الندې وي

ښکاره شي، مین ته یې د خولوهرڅاڅکی یوه وېښه  څاڅکیناکه وي پرمخ یې د خولو 

 .ورځي چې د حسن پاسداري یې کوي ظرپه ن ګهستر

 :م دې ته څه ورته مطلب لريیوه لڼدې ه
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 یار مې چینار الندې ویده و

  نهباښه پرې زنګیدم راویښ مې ک لکه

اعتراف کوي چې یار یې تر  هپېغله په دې خبر ېنهپه پورتنۍ لڼدۍ کې کې مې

مینې د  د خودیدن فرصت په ګوتو ورغلی و، غلچکیته د  دېچینارالندې ویده و،

 .ګړجونو او د پاولیو شرنګا راویښ کړ پایلواظطراب له امله یې د 

د سپوږمې تتې رڼا ته د ” افتد ودانی چنانچه“هم د سعدی په قول   سحرصاحب

خدای وایي چې دا  یویدې معشوقې په پي دیدن سترګې خوږوي خو په زړه کې خدا

 . بیا خو به د مینې حیا د دیدن مخې ته الس ونېسي ځکهراویښه نه شي،

 رڼا ته د سپوږمۍ یې پي دیدن کومه  تتې

 په زړه کې خدای خدای یادوم چې دا راویښه نه شي  

را پیدا کېدل د زړښت پولې ته د نژدې کېدلو  ویښتوږیره کې د سپینو  اوسر په

نجوني ترهیږي له دوه  ښایسته“عالمې دي، خوشحال بابا ځکه فرمایلی دي چې 

 ” مویه

 ښایسته نجلۍ نه وترهوي وایي      دې خبرې ته په سره چې  سحرصاحب

 چې ښکلی وویني له لیري، وارخطا غوندي شي

 سحر لګیا شي او له ږیري سپین تارونه باسي                       

بدبین سړی نه دی، د هغو کسانو غوندې نه دی چې د دنیا وګړي  سحرصاحب

 ملتونوملګرو چې د یکو نهفکر ډېیا د ظالمان مله ګني،د هغوغون لماندرست ظا

حقوقو   دښکاریږی او د بشر  غونډيد وېش  مظلوموموملتونو دورته  ونډېغ

 اوجوړي  روغياعالمیي د لویو قدرتونو د تجاوز پلمې بولي، بلکې د نړۍ ولسونه د 

کله کله په کومه بده پېښه  نړیوالحقونو رښتني مدافعان په نظر ورځي  دد بشر

 :العمل نه ښکاروي پړه یې په خوب اچوي وایي رعکسژ

 ورو زولنې اچوه السو ته زما        ! جیلوانه

 راویښه نه شي دنیاپه شرنګې یې دا ویده  چې

 مطالعه په ګوته کړم نور تاسي  پوه شی، هاوس به یې یو څو فرده نور هم درت

 :او نظرمو
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 له ډېره وخته په ارمان د دستار              

 ر شاه ملنګ غنم ژاړيد صاب

 یم هیرجن،چې دا وعده مې هیره نه شي

 ګوتهتر هد پېکي تار دې راوتړ

 :یا

 

 زنېځړیږی په دارونو،نغمه الس تر رباب

 شرنګ ورکړه راځه د دیواله سیوري ته     بڼګړوته

 ځان مو ونه لید د هیندارو له بازاره راغلو

 امسا په دغه الره راغلو بېهم نه وو، ړاڼده

 نه سوځیږي  کېبه ولي اور کابل

 راغلوهرې خوا لېونیان دلته  له

 دا ولوستل نهشا صویرلهد اوښکو د ت یې ما

 دوبۍ کې به کالونه باسي ګټي،ولور یارمې

 

 صدیق پسرلی محمد

۰۹۱۰حمل -کابل
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 څنډه په انځور هیو د دردونو، او مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 په انځور يوه د دردونو، او ينېم د

 ...څنډه

د یو  ترمنککلونه په کابل کې د شعراو شعار ځهشپېتمې لسیزي وروستي پن د

د شعر په نوم په ډانګ  چاښکاره برید د راکښلو کلونه وو، دا هغه وخت و،چې نورنو 

 لوستلوباد او مرده باد منظونو نارو، دهاو د زن انوتر شنو او خبرو،سروپېیلو

خلکو او تېره لوستونکو داسې یو څه غوښتل او  بلکېاواورېدلو ته زړه نه ښه کاوه،

دوي زخمونه او دردونه په  د ځایلوستل چې د بې مفهومه شنو او سرو نارو پر

رونو  اخطاله مقفی نظمونو کې د او په شعر ډو ټکورکړينرمو،پستو او نازکو ویونو 

دا خوځون یا که لږ صفا . په اوبو ووینځي عاطفېد رهرونهورکولو پرځای د دوي پ د

همداسې یوه اوښتون د  بلکې راغلی،په اسانه او ارزانه هم نه و  هووایو اوښتون څ

همدې  پهشاعرعلم ګل سحر بونوخو ل.ریاد پا. راتلو په تمه کلونه کلونه زیار وګالل شو

شي  سممیدان ته راودانګل او مخکې تردې چې په ناسمو الرو عرکلونو کې د ش

 .فضا او ښکلی ورشو ورګډ شو پهسمدالسه د هنر

چې پښتو شعر پراخي . لودد شاعرۍ د پېل شعرونو دا زیری در احبسحرص د

 رپه همدې کلونو کې ماله سح. دی کیورشو ته یوبل شهسوار راګډېون یاو ښېراز

د یوبل  راتلوکله نا کله په د تو بل کوراودفتر ته سره تلو او  دلره وپېژنس احبص

لسیزې په ورستیو کلونو کې موږ ټول په  همدې دبیا  ېرهشعرونه به مو اورېدل،په ت

و،چې ځینې شخصي او  هغه وکوه قاف ته ځان ورسو هنرڅنګه د  چېدې لټه کې و،

په ډله کې ارواښاد اسحاق  سره موږ.مشاعرې مو پیل کړی وناستې ا رسميغیر

. ګل سحر ملګري وو علمننګیال،عارف خزان،ګران ازمون،نظیف تکل،مستان،زه او

کتنې  کرهیو بل به مو  پهکې به مو د یو بل شعرونه اورېدل، غونډوپه دې ناستو او

شاعري ګورم  رصاحبکولې او ادبي بحثونه به مو کول او زه چې اوس د سح

 .دی کړیکار هڅومر دغوغونډوپوهېږم چې 

د  ږيکې سترګوتر ټولو د مخه مو درې خبرې تر لوچې د سحر شعرونه لو کله

 . ځورونکې تراژېدي،انځورونه اومینه رانيد و ،وطن

هم په ویاړنه او  پیل پښتو د. له وطن سره مینه د پښتوشعرترټولو پخوانۍ ګاڼه ده

لړۍ یوه  داوږدېګل سحر شاعري هم د پښتو شعر  علمد وطن په مینه شوی او د 

هلته وینو چې کله په وېښو ګوري چې  یېزړه چاودون خو  او. کړۍ ده یستوکيښا

 ...وطن لوټېږي او د لمرونو قافلې لوڅېږي او ننګونه خرڅېږي

 پهوایي چې ترعادي خلکو ډېرحساس دي او د پېښو  اوشاعران سحرشاعردی

شوم په شان نهیلي په وړاندې ژرعکس المعل ښکاره کوي او د ده شاعرزړه هم د ما
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شپې تېرېږي او  یوېسر واخلي او لکه یو وزر ماتی مرغه ساندې وایي کله چې له 

 :   په بله اوړي او د رڼا څرک نه ویني نو وایي

 لمر مو په شا د سحر کلی ته ځو 

 بېرته په شپو بېرته په سیورو اوړو

د  لونوستیو کپه شاعري کې بله د یادونې وړځانګړنه د کابل د ور رصاحبد سح

 ورانود سوځېدلو کوڅو، ابلدمره په هنر د ک ي،هغهژړونکی حالت انځوررونه د

 الګرمالتونو او نړیدلو کورونو اوبیا په دغو کوڅو کې د وږیو او بربڼدو خلکو د سو

 : ئانځورونه کاږي چې هم د سړی خوښېږي او هم سړی ژړوي وګور ژوند

                                            زما وږی نظر دې اننګو کې ځای ونه موند

  شوډوډۍ له څنګه تېر د و، الګرښارماشوم سو د

نا کله دومره نادر  لهشاعري کې ځیني ډېر ښکلی تصویرونه او ک پهسحر د

په شمیر  وکېږي چې د ده نسل د ګوت سترګوشاعرانه ترکیبونه او انځورونه تر

 :یې ونه ګورو بهشاعرانو په شعرونو کې 

دي پاتې او کله نا کله  نهاو وېښ ذهن څخه هیڅ هم پي  سترګوهغه تېزبینو د

مخي ته پام شي دومره یې شاعرانه احساس پرې  دوهد ځینو ظالموڅېرو  چېخو یې 

 :زورشي چې ان په بربڼډه ورته نارې وکړي چې

 الس له وینومینځې خو څېره دې بد لېدای نه شي

 ې کوڅې له یاده وباسيڅوک به د کابل وران

ال د زشتۍ اوښکال د نمانځونکو د نمانځنو تفاوت ته هم  منکد انسانانو تر هغه

تفاوت په دمره هنرمندې راښیي چې  منکد مینه پالو او وینه پالو تر بیااو  کېږيځیر

 :لوستونکو ته خوند ورکوي

 تفاوت دی مینه پالو وینه پالو کې څومره

 دا ستا له زلفو دوي سرونه سره لوبي کړي موږ

بېلګه کیدای  غورهخو د سحر د شعرونو یوتر ټولو تد همدې غزل د پای بی او

 :شي

 مې په وېښه رنګین خوب ولید         کېپه تصور ستا
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 بیا سحرماشوم وي او له نجونو سره لوبي کړي 

 ،یوهپه لحاظ غزل رمکې د فو ”خوبونه  ل.پاریا “دې مجموعه  پهعلم ګل سحر د

 څلوریزيشوي دي البته یوڅو  ډاو یوشمیر ازاد شعرونه راغون منظومهنیمه قصیده،

 . هم د دې مجموعې په ښکال ورزیاتیږي

دی خو  خوښد هغه تر ازادو شعرونوغزل ډېر اخپه نه شی زم احبکه سحرص 

هغه په ازادو شعرونو ښه نه دي بلکې برعکس د  هدا په دې مانا هم نه دی چې د هغ

. بال وګرځي دې وغزلوشعرونو کې ډېرې داسې نموني شته چې په سلو بدرنک زادوا

ځانه د  لههغه کله کله په ازادو شعرونو کې هم په دمره مهارت ځان ښکاره کوي او 

کوي چې  وړانديدردونو داسي یو انځور  ددردونو د یوه نماینده په توګه،  دکابل 

 ! ئ پټولی که نه وګور هېڅکله یې له ښکال سترګې نه شو

 چاوې چې دلته د سرونو سودا باب ده

 زړونه نه خرڅېږي       

 په خپلو ستروګو ولیدل چې  خوما

 کې  واټښار په  ویجاړزمونږ د  پرون

 یوه ډوډۍ  پهچا 

 راونیوه  زړهپېغلې نجلۍ  د

 شي یانځور کیدا نمایندهغمیزي تر ټولو ښکلی او نيپورتنی شعرد کابل د ورا

په دې شعرکې . شي ید کابل زخمي وجود ټول دردونه لیدل کیدا کېپه دې شعر

 همداسېزړه ټول غمونه راټول شوي دي او يزمونږ د هیواد د وران شوی او نړېدل

 :دا بل شعر واخلهدر 

 څپلۍ        دواړه

 د یوې لویې ښاېسته مانۍ په مخکې

 انتظار پرتې وې 

 بورلي کېویل د یوې بلې غوږ بهتا 

 د بېلتون ویرنې

 بس له اوږد انتظار وروسته هلته
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 څنډه په انځور هیو د دردونو، او مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 یوه څپلۍ په وینو لژندو الړه 

 انتظار پاتې ده اوسهڅپلۍ هم ال تر کیڼه

که نا  ګريزمونږ د اوږدې غمیزې ښه انځور دېپه یقین سره وایم چې تر زه

داسې ښکاري لکه د  تهد علم ګل سحر دا مجموعه ما . هم نه ده اسانهممکنه نه وي نو

به ما په دې نه مالمتوي که  لوستونکیاو ګران  انځورمینې اودردونو یواخښل شوی 

علم ګل سحر د خپل نسل د ښو شاعرانو په ډله کې  چېزه د دې انځور په څڼده ولیکم،

د هغه ټول شعرونه په تول برابراو  يپه دې مانا هم نه دي چې ګواک خبري داخو . دی

د نورو شاعرانو ډېرې د تامل  هیي د هغه په شعرونو کې هم لکښا. وي انتخاب

الځوان  صاحبیقین لروچې سحر وي،مګرموږزما به ورته پام نه  ،چېوړخبري وي

به د  هغههوډ مال تړلی روان دی،نو ځکه زموږامید دی چې  تینګدی او ال هم په ډېر

هغه همدا اوس هم د . راتلونکو ډېرو ښو او ګوتو په شمیر شاعرانو له ډلې څخه وي

او که همداسې په . ځانته ځای او خپل مقام موندلی دی کېپښتو شعر په راون بهیر

 پیګړۍ د شاعري کار او ورسره ژوري او همېشنۍ مطالعې ته دوام ورکړي انشاهللا

 دد شعر شهسوار،. شهسوارولرو رېښتنۍ هغه ورځ به لېرې نه وي کې موږ یو

د شعرونو او لوستونکو  احبنور نو زه د سحرص. به سحر وي اوهغه هنرشهسوار

 .کېږم او تاسې د دې مجموعې لوستلوته رابولم نډنه خ منکتر

 ډېر ادب په

 عبدالهادي هادي

لومړی ساعت شپه،کال لومړۍ   ۲۱۱۱د
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 خوبونه یال راپ د او سحر اواز شوی نقاشې دعطرو

 خوبونه الايرپ د او سحر

په نکلونو کې یې  ېریانود ښاپ چېښکال وې، ۍزړه مې ال هغه لیون هلک

 شيراتېر ګوناخدای دې تر.بولي هن سانېزمونږ پرزوړنو پاچاهي کړی،تشي او

 پټې نیمکښو پلونو ته مې ځکه سودا وي زه سکه وایم،د نکلونو ښاپېرۍ به یې ترشا

 .وي

او  ښکاري،ښکالګانو ټاپو ته نرۍ الر  مرموزوراته د نیمکښو پلونو او  شاعري

مادې دې ټولکې د پلونو ننداره څه پخوا کړې او په څه . سحراشنا مې یو الره وی دی

درلوده خو د ده د ” لمر جنازه د“تولګه  یوهمبی ورګډ شوم، شاعر تر دې ړو اوسیې 

خبره ده چې ما په هغه ټولګې کې چندانې د زړه غوټي نه وسپړلي او په  خولې

 .ځکه مې په بله بسم هللا کړه ېدهوینا مې لوه او تنده نه مات یرنهبرس

مهین  هم چې په دې ټولګه کې لکه د خامکو بخې او د السي ولونو کار شاعر

او شاعرۍ ته  شعراو نوښت ټولی خواوې پاللې، تناسبغواړي اوهم  تیبروالی او ت

پخوا نو به . کانه او ټوکه نه ده ورشوي ۍیې د زراعتي چرګوړو په څېر د یکنواخت

پرې  پورویل چې شاعر دې لږه دمره هڅه وکړي چې شعر یې د ده په ژوند 

که اوس ژوندي وای له مونږ سره به یې څه وړ کذاره وه چې د ورځې شل  خونکړي،

د  هماو بیا نه حساب منو نه نرخ،ما ته هسې  باسوټولګې لکه یخسوز او کنګل مړي را

سحرد دې زمانې سړی نه  ومکتابي خبرو چل نه راځي، شواړو به مو څه سر درخوږ

د زړه د  شعرونهادت لري،طبعه او د غرونو دروند خوی اوع رهاو اوا نرمهدی،

 .ئدربچو ګاللي بلبالن بولم، تاسې یې په خپله طبعه غاړو ته غوږ کېږد
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 خوبونه یال راپ د او سحر اواز شوی نقاشې دعطرو

 

 زړګی مې دې نفرت جهان کې میني غواړي ساده

 دی،د کابل ښارکې غلمیني غواړي سوالګرماشوم

 السونه مات، دعا ېي نه رسي ترعرشه پوري    

 غواړي  نګینيچې شپې رڼا رڼا ورځې واړ هغه

 

 ډېر درنښت په

 ومان نیازی

۰۹۱۰/۰/۲۱ 
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 شبنامـــــــــــــې مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 شبنامـــــــــــــې مينې د
 

 د ښاغلي علم ګل سحرد شعرونو دریمه” ته یې الندېسپوږمۍ ده  پاس“

که وړه ده په تول  روپۍ“کتاب وړوکی دی خو هغه متل دی چې وایي . ده مجموعه

سحر دا د ګل ګوزار په . تا ته په مینه: پاڼه کې لیکل شوي( ج)د کتاب په ” پوره ده

 ټولټولو لوستونکو کړی دی، خو دا ګل چې د چا په ټټر لګیږي، دا بختورنو 

 .دی تنلوستونکي نه،بلکې یو

وندې چې په دې یو تن پسې د سحر د مینې دا شبنامې یوه یوه ولټوو، ګ راځئ

که پیدا یې هم نه . وي چې د لفظونو په زرګونو ګلونو کې دا یوه ورکه لولکه پیدا کړو

غوږ شئ په دې ګل غزل کې د  سېتا! ای. کړو له دې خواږه لټون خو به خوند واخلو

 .جانان د پښو نازکه ښکالو اوریدل کیږي دسحر

 خپل جانان راباندې ګران دی مېډېر څومره

 راباندې ګران دی ایمانلکه ځان لکه        

 لکه خپله خوږه ژبه راته ګرانه

 لکه ګران افغانستان راباندې ګران دی      

د دې دوو تر منځه خامخا یو درېیم قوت  دلته ”سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس“

دا . خو دا مینه پټه ده او د کوم دیوال سیوري ته والړه ده. شته چې هغه د سحر مینه ده

دیوالونه د لفظونو او کلماتو له رنګینو او زرینو خښتو جوړ د سحر شعرونه دي چې 

معشوق پي دی یې د مینې په جامه کې سیوري ته والړ او تر سپوږمۍ الندې د خپل 

د شعر یوه ترجمه شوې مسره مې   د فرانسې د مشهور شاعر المارتین. دیدن کوي

 :المارتین وایي. چیرته لوستې او په زړه کې مې تر اوسه ناسته ده

 ”.هغه زرین زنځیر دی چې ځمکه له اسمان سره تړي مینه“ 

 کله یې آزاد شعر ویلی،. صاحب په دې کتاب کې خپل زړه راسپړلی دی سحر

. ځای ځای یې د ژوند نورې خبرې هم کړي دي. کله قافیه وال شعر او کله هم غزل

بس یوازې مینه ده چې . خو داسې ښکاري چې نورو ټولو خبرو ته یې زړه تنګیږي

  .ډېر پرې غږیدلی دی

د سحر شعرونه وګورو نو تقریباً د شعر په دې ټولو چوکاټونو کې یو شان  که

آزاد شعرونه او نور قافیه وال شعرونه ټول په یوه سویه  ماته خو یې غزل،. روان دی

کوم اضطراب چې شاعر یې شعر لیکلو ته هڅولی څه لږ غوندې سکون هم . ښکاري

 .شاعر څه نا څه تسال پرې کیږي دهم نه لري، یېکه و .لري
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 شبنامـــــــــــــې مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 کې څړیکه د رڼا وه، ما وی ته یې هغه تیارو

 سپوږمۍ کې پاتې څه ځال وه، ما وی ته یې هغه   

 راته موسکۍ وه او زما په زړه یې الس ایښی و

 د زړه مې بل رنګې درزا وه، ما وی ته یې هغه      

همدې خواږه اضطراب د سحر خوبونه تښتولي دي او هماغه تر سپوږمۍ  بس

 :الندې والړ انسان ته شعرونه وایي

 ېله ماښامه تر سهاره پور زه

 ته شعرونه لیکم تا

 رانه هیر وي خوب

 مې په یاد یې ته

 ته په پټه زه شعرونه لیکم تا

 د مینې شبنامې په ویره ویره لیکم دغه

همدغو شبنامو په برکت شاعر یوه شاعرانه واک ته رسیدلی او بې غمه یې په  د

 .خپل زړه کې د مینې پاچاهي جوړه ده

 وایي چې زه په تا مین یم خلک هسې وایي

 مې پاچا زه دې وطن یم خلک هسې وایي ته

همدې مینې په برکت سحر داسې دوستان هم موندلي چې په تروږمۍ کې یې  د

 .هم غورځیدو ته نه پریږدي

 کې یې تیندک وخوړ ونه لوید تروږمۍ

 الس ونیوه سحر یوه سړي تر

. دا رښتیا ده چې ښکال په ساده توب کې ده. د سحر شاعري ډېره ساده باده ده

خو د شعر له پاره کله کله د ژبې داسې ماتول په کار دي چې له عادي او 

لکه خوشحال بابا چې ویلي .ورځنیوتصویرونو یو بل نوی هنري تصویر ترې پیدا شي

 :دي

 د چا ناحقه له مرګه ویره ده

 دا چارکه ګورې هر ګوره غوره ده

 زرګر وښی مات کا اوږۍ سازه کا
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 شبنامـــــــــــــې مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 ال تر وښي اوږۍ بهتره ده

په کار ده چې دا مناسبه او ښکلې ماتونه د شاعر زده وي او په طبیعي ډؤل نو 

ترکیبونه، جملې او ژبني حالتونه داسې مات کړي چې یوه بله ښکلې جوړونه ترې 

دې مات کړي چې ښکلې اوږۍ ترې جوړه شي، خو داسې هم نه چې  وښی.پیدا شي

ازې سحر صاحب ته نه دا خبره یو. هم وښی مات شي او هم اوږۍ ترې جوړه نه شي

 .کوم، عمومي یې کوم، ځان ته یې هم کوم او نورو ته هم

د سحر په دې اوږده شعر کې ځای ځای ” سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس“

 .ګرامري غلطي شته چې ښه نه لګیږي

 پورته سپوږمۍ نه ده هغه

 سیوری د نتکۍ ده هغه

سیوری د نتکۍ دی، باید وای چې دا غلطي په نورو مسرعو کې هم ترې  هغه

 .شوې ده

 مې تنګ له دې نړۍ ده زړه

 ترینه تاو تار د کمڅۍ ده      

 دغه مینه څه کانې کړي

 هیر غم د ډوډۍ ده رانه        

 ښکال تندر پریوتی د

 د زړه پر کوټنۍ ده زما

ده چې د شعر خوند یې پیکه چې دلته په هره مسرعه کې ګرامري غلطي شوې 

 .کړی دی

کتاب کې یوازې ستا لپاره یو آزاد شعر دی چې زما په خیال د کتاب تر ټولو  په

داسې بریښي چې سحر خپله ټوله مینه په دې شعر کې راټوله کړې . ښکلی شعر دی

او مینه هم داسې مینه چې د خیر په قلمرو کې . دلته د شعر روح هم مینه مینه دی. ده

 .ر په وړاندې غاړه هسکه والړه دهد ش

 :داسې ښکلی پیل کیږي شعر

 زړه مې ټولې کینې وایستلې له

 مې له ښکار ځنې توبه کړې ده اوس
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 شبنامـــــــــــــې مینې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 او بس تمامه ورځ لګیا یم

 دامونو کې مرۍ پیمه په

 سپینو کوترو ته پایزیب جوړوم

 .تر دې وروسته څه داسې خبره نه ده چې شاعرانه او هنري دې وي

ور مسرې تاسې هم واورئ، کیدای شي ماته به نا آشنا او غیر شاعرانه درې څل دا

 :مسرې دا دي. ښکاري

 د بې موره وري له اوښکو نه  اوس

 شراب جوړوم                             

 او پر سخت زړو یې ارزانه پلورم

 .یې له زړونو کینې کډې وکړي چې

هر صورت که دا درې څلور مسرې له همدې شعر و هم ایستل شي، شعر ته  په

زیان خو څه چې زما په خیال د شعر ښکال به ورسره ال زیاته . کوم زیان نه رسیږي

 .شي

ډېرې نه اوږدوم، ترسپوږمۍ الندې چې هر څوک ده، خدای دې یې  خبرې

 آمین. ښکال د سحر په شعرونو کې وغځوي

 

 .د سحر صاحب د کتاب په مخکتنه کې اورول شوې دهدا لیکنه : یادونه

 

 کاروان پیرمحمد

کابل۰۹/ ثور/۰۹۱١
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 شاعرHUMANIST   يو سحر ګل علم

فلسفې پېل هم وشو او  متضادې د خیروشر دسره سم  پېدایښت د انسان د

 ډګر کې ورته د دې  په خو. په ورکو الرو مساپر شو فلسفې انسان د خیر و شر د

تاسو  زه“باچا  ورته وویل، چې  کایناتو مزی هم په الس کې ورکړلی شو او د اختیار

 ” .ازمایم چې کوم یو په تاسو کې ښه کارونه کوۍ

شر په دې  خیرو پاتې شوه چې دهم  جذبه په فطري توګه په انسانانو کې دا نو

 ؟ .دسرشت سره سمه ده ده ډګر کومه الره د

انسانانو سره مخ کېږۍ چې په ورځ کې لس ځله  داسې که یو لورې تاسو د 

انساني ارزښتونه له منځه وړي خو ولې تاسې به له داسې انسانانو سره هم مخ کېږۍ 

چې دهغې په سترګو کې د انساني مینې رڼا وي، دغه رڼا دهغه څراغ وي کوم چې 

 . دانسان په زړه کې ناست انسان یې په خپلو وینو بلوي

انانو کې یو هم ښاغلی علم ګل سحر دی چې زه یې د همدغه ډول انس اوپه

 . همیونېزم د نظر یې پلوی بولم

که څه هم د انسان دوستۍ نظریه په ادبیاتو کې له پېړیو پېړیو پاتې شوې ده، 

خو د نړیوالې جګړې را په دې خوا د یو ادبي مکتب په حیث پېژندل کیږي د دې 

نساني ارزښتونو ته ځای ورکوي او هڅه ادبي مکتب پېروکاران په خپلو لیکونو کې ا

کوي چې کوم ګواښونه او ننګونې انسان ته په مخکې دي دهغې خنډونو دلرې کولو 

 . شعور په انسانانو کې خور کړي

زمونږ په پښتو شاعرۍ کې د انسان دوستۍ نظریه له هیڅ یوې ژبې کمه نه ده 

ومیونیسي خو رحمان بابا بلکې په دې برخه کې مونږ غني پانګه لرو تر ټولو ستر هی

 دی، چې په خپل غزل کې یې د انساني ارزښتونو دساتنې تبلیغ کړی دی 

په پښتنه سیمه له پخوا راهیسې را روان ناورینونو دې ته الره هواره کړې ده 

چې په دې قام کې دبشري حقونو د ساتنې شعور ژوندی پاتې شي، د هیومیونېزم 

 جعرافیایينانو سره ښه وکړو پرته له کوم مذهبي او نظریه مونږ ته دا ښایي چې دانسا

 وایي همپښتون هومیونسټان خو ال دا  زاتو،توپیره پرته له نسلي او ژبني امتیا

 که ته مې وژنې الس دې هم نه نیسم

 اکرام هللا ګران: زما په یو حالت کې شر نه لګي
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مخ دی دلته شاعر په دې نه خفه کیږي چې ګوندې دهغه ژوند له خطر سره 

بلکې دهغه په زړه او ذهن کې بس دا یو څراغ رڼا کوي چې څنګه دانسان پر وړاندې 

 .دانسان د ودرېدلو دود پای ته ورسیږي

مونږ چې د ښاغلي علم ګل سحر شاعري لولو مونږ دهمداسې یو انسان سره  

 .مخ کیږو کوم چې انسان ته دانسان سره دمینې الره ښایي

                                                            :جرمن لیکوال ګویټه وایي

چې سر په زنګون کېږدم او فکر وکړم، تاسو وینئ چې زما د زړه  !ئپرېږد “

 ”ګویټه”   “له چینې ډیرې خوږې اوبه راخوټیږي چې د بشر تنده ماتوي

د ښاعلي علم ګل سحر شاعري لولو مونږ ته دهمداسې یوې چینې  چې مونږ

په الس راکوي چې په ریښتیا هم د بشر تنده ماتوي او دا چینه دښاعلي په هغه  نښې

شاعرانه زړه کې ده چې له انساني مینې نه ډک دی اوهمدغې جذبې هغه شاعر کړی 

هم دی او خیال یې ورته دومره وړ کړی چې د جذبې دبیان دپاره یې مناسب شعري 

 .او ژوندي انځورنه تخلیق کړي دي هعالمتون

الندې  اثرتر  نظریېالشعوري توګه دهومیونېزم د  پهعلم ګل سحر  ښاعلی

پاتې شوی، هغه د خپل کتاب ډالۍ مور ته ځکه وړاندې کوي چې په زړه کې یې ورته 

 . د انسان او انسانیت سره مینه روزلې ده

په خپله دلمر جنازې د کتاب همدا د ډالۍ دوه کرښې د ده په انسان دوستۍ داللت 

دهمدې مینې له سوبه سحر صیب داسې نظمونه تخلیق کړي دي چې په لوستلو کوي 

یې دانسان په زړه کې یوه زلزله جوړیږي د لمر جنازه شعري ټولګه کې د انسان په 

نوم یې یو نظم لیکلی دی په دغه نظم کې د انسان دتخلیق پر ورخت دانسان په اړه 

یل کیږی د انسان د وجود له پاره دجوړو شوو تصوراتو یادونه کوي په کوم کې چې و

خپله خاوره نه ورکوله زمونږدا ښاعلی شاعرهغه شېبه رایادوي چې په انسان خو 

هغه وخت ال ځکه پوی وه چې دا به دانسان په څېر ژوند نه کوي په دې نظم کې که 

څه هم د سحر صیب شعري ژبه طنزیه شوې ده خو له ټکي ټکي څخه یې اضطراب 

 .رښې یې ديڅاڅي د نظم څو ک

 ځمکه ال هغه وخت پوه شوې وه پرې

 چې دا انسان انسان کیدلی نه شي 

 ژوند دانسان په څېر کولی نه شي

 یو بل د بل پر ضد وسلې جوړوي 
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 یوبه د بل په وینو ژوند تېروي 

 مخ۸۱د لمرجنازه 

دی  وسهپه خپلو شاعرانه شېبو کې له انسانه مای صیبنه ده ګوندې سحر داسې

هم تړلي دي خو کله کله چې په شنه فصلونو کې  امیدونهان پورې یې ډیربلکې د انس

دوه قبر کیدونکي ګوري نو سوچ یې ضرور په مخه کوي چې ولې ځمکه په جنازو 

 .مړه شوه خو دا قبر کیدونکي ماړه نه شوو
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 په شنو فصلو کې هلته

 زمونږ دکلي د ګودر په غاړو 

 په کار لګیا قبر کیندونکي ګوري

 ته شي په قهر ګوري  کله یو

 ځو شېبې وروسته د یو بل په غوږ کې

 څه سره ووایي 

 موسکي شي سره 

 اوبیا په کار لګیا شي 

 څومره په بیړه بیړه 

 زمونږ د کلي کروندو او شنو فصلونو کې دوي 

 لوی لوی قبرونه کیني 

 او ستړیا نه پیژني

 مخ  ۰۶ لمرجنازه د... 

په دغه نظم کې په تسلسل سره انسان ته ښایي چې له خپل سرشته څومره لرې  

چې په شنو د امیدونو په فصلو . تللی یې انسان ته دهغه دوه قبر کیدونکو یادونه کوي

کې د ګودر چې د مینې او ژوند عالمت دی دوي څنګه د قبرونو په کیندلو نه ستړي 

 . کیږي

نظم په انځوریزه ژبه کې د افغانستان پر حاالتو یوه له معنی ډکه تبصره  دې د

هم ده، په کوم کې چې په لکونو انسانان ووژل شول او دا قبر کیدونکي ال اوس هم 

 . ستړي نه دي

دوستۍ دغه احساس له ښاعلي علم ګل سحر سره داسې مل دی چې په  انسان د

ګانو څه وایي او که د ژوند په ډرامه کې ټولو شعري شیبو کې یې چې دژوند په ښکال

د انسان د کرکټر د بدرنګیو یادونه کوي خو مقصد او تصور یې د انساني ژوند 

 . ښېرازي ده
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احساس او همدغې جذبې د سحر صیب د تخلیقي ژوند زیاتره شیبې  همدغې

شعري ټولګه ” خوبونه ل.پاریا د“او لکه څنګه چې هغه خپله هم . شاعرانه کړي دي

کې یادونه کوي په ځنې شعرونو کې یې په ریښتیا هم دومره تاثیر پورت دی، چې د 

او همدغه . دی” شاعر کاپر“لوستونکي له خولې ورته په الشعوري ډول ووځي 

والي دلیل ګڼي چې زه ورسره سل په سلو کې متفق  ښهښاغلی اومان نیازی د شعر د 

 . یم

هیلو او انساني غوښتنو شاعري وجه دا ده چې سحر صیب د انساني  دې د او

تاسې چې د . او د شاعرۍ ژبه یې د خپل سوچ او فکر مطابق راوړې ده. کړې ده

سحر صیب شاعري لولۍ نو هلته به له داسې عالمتونو او شعري ترکیبونو سره مخ 

شۍ چې که له یو لورې ځانګړي دي نو بل پلو دهومیونېزم د نظریې استازولي هم 

 . کوي

 په ماتم ناستو خلکو یه د سپوږمۍ

 ترڅو به ژاړو په ورک شوي مړي

 څو به حیران ګورو دستورو جنګ ته

 راځئ چې سیوري کړو دځان ملګري

 کې زړي درڼا وکرو  سترګو

 راځئ چې ورکه ښکال بیا راولو 

 اوښکې پرې ورکړو او خندا راولو

 راځئ بدل کړو دا باروت په رانجو

 دغه دودجن بڼ ته هوا راولو 

 مخ  ۲۹خوبونه  ل.پاریا د

په دې نظم کې ډیر داسې عالمتونه او ترکیبونه مونږ ته په نظر راځي  یواځې

چې له مخې یې د ښاعلي علم ګل سحر دشاعرۍ په هومیانیستي اړخ نور هم باوري 

 .کیږو

په ماتم ، دستورو جنګ،د سیوري دځان ملګري کول، د رڼا زړي  سپوږمۍ د

. ،خندا، باروت په رانجو بدلول او دودجن بڼ ته دهوا راوړل، هغه شعري جملې دي

چې د شاعر له فکر او ذهن سره مو اشنا کوي او په دې مو متیقن کوي چې د ګویټه په 
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بشر  چې په ریښتیا هم دخبره دخوږو اوبو چینه د سحر صیب په زړه کې را خوټیږي 

 . تنده پرې ماتیږي

او . دا مهال ماسره د ښآغلي علم ګل سحر دوه شعري تولګې غوړېدلي ایښي دي

په دې دوه ټولوګو کې چې زه د سحر صیب د شعر په هیومیونسټي اړخ غږیږم  د 

هغه دلته دي ځکه چې . نظمونوهره دویمه مصرعه راته چغي وهي چې ته څه لټوې

وړښتي پیکر له داسې توکیو جوړ وي، چې سړی ترې انکار نه شي دهغې نظم ج

 . کولی

زه نه پوهیږم له هغه یو شمېر عالمتونو او ترکیبونو چې د سحر صیب په 

اوڅومره . نظمونو کې کې موجود دي، څومره به هغه په شعوري توګه کارولي وي

انګړی رنګ خو یو ځ. به د الشعور د جزیرو نه د تخلیقي شیبو سره مل شوي وي

 . اوخوند لري

که څه هم سحر صیب غزل هم لیکي او که په حقه قضاوت کوم نو ډیربد یې هم 

په . نه لیکي خو زه یې چې کوم خوند او زور په نظمونو کې وینم د ستایلو دی

ولې چې ما په ډیرو . ځانګړې توګه په ازاد نظم کې د سحر صیب کمال د ستایلو دی

ازاد نظم په نوم یې هسې لنډې اوږدې کرښې تاوې کړي  کتابونو کې کتلي دي چې د

وي، هغه رتهم چې په ازاد نظم کې بنیادي عنصردی نه لري خو د سحر صیب ازاد 

نظمونه داسې نه دي، بلکې یو تسلسل لري او د فکر چې بنیاد یې په انسان دوستۍ 

  .والړ دی مزی ترې غوڅ شوی نه دی او نه یې د خیال آس بې الرې شوی دی

په پاي کې د سحر صیب دغزل یو داسې بیت راوړم چې هغه یې د ماشوم نقل 

قول ګڼي خو د نړۍ د پوهانو په مخ کې یې یو داسې سوال ایښی که څوک پرې غور 

 . وکړي، نو د انسان پر وړاندې د والړ انسان له السه به توپک وغورځیږي

 سړي لکه سپي ولي کړي په خپلو کې جنګونه ؟

 سره خبرې” رومان“ې کولې له  داس” روښان“

ځالند طاهر
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 ورک پسې لټون په زمانې ناکې ينهم د

 سحر

داسې وخت هم کله راغلی چې په هغه کې یوازې مینه وي  کرکه نه وي اویا  ایا

 کرکه وي مینه نه وي؟

د کرکې ځای مینه نیولی او یا د مینې ځای کرکه نیسي؟کرکه څنګه په مینه  ایا

 بدلېدای شي او مینه څه وخت په کرکه بدلیږي؟

ه نه؟که مینه وي سوله زیږوي او یا جګړه د کرکې زیږنده ده ک مینهښکال او ایا

ټولې  دا .هغه ژوند به څنګه وي چي په هغه کې کرکه وي او !ژوند به څه ډول وي

هغه پوښتنې دي چې د تکړه نوښتګر شاعر علم ګل سحر په نوي چاپ شوي شعري 

کړې چې په  هڅهسحر.کې ځواب شوی دی(پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې)ټولګې

او مینه د ژوند جوهر،د هري ستونزې .بولياصلي مانا مینه خلکو ته وښایي او کرکه 

 .حل او د هر زخم پټۍ ګڼي

کې دی چې ده د خپلو شعرونو ډېره برخه د  دې والی په  نوی شعر د سحر د

زه د ده په شعرونو کې په ترکیبونو،د . مینې او کرکې پرتلې ته ځانګړې کړې ده

ې او کرکې یا کینې په الفاظو په جوړښت او یا نورو بر خونه غږیږم، زه یوازې د مین

 .اړه په عمومي ډول خبرې کوم

کیدای شي خبرې مې ډېرې نیمګړتیاوې ولري خو د سحر شعرونه مې خوښ 

 .شول او دازړه یې راکړ چې پرې وغږیږم

 که ښکلي نه وای...

 دا جګړې به تردې هم ګرمې وې

 واور کرکېد هر چا زړه کې به د 

 ...هر چا زړه به له ژوندونه تور و د

 ښکلو او جګړو یې سره څه؟ ایا ښکلي د جګړې مخنیوی کوالی شي؟ د

هو ښکلي او جګړو په کموالي او ورکولو کې ډیر څه کوالی شي او کړي یې 

هم دي که ښکلي نه وای نو دهغوئ له پاره به د خلکو په زړونو کې مینه نه وه او په 

چې په هغه کې زړونو کې به کرکه وه او کرکه ده چې جګړې زیږوي او هغه زړه 

مینه وي هیڅ کله جګړه نه غواړي، نو ښکلي د مینې سبب شول او مینې له زړه کرکه 

 .وایسته او د کرکې نشتوالي د جګړو کموالی راوست
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 ځایکې مینه او کرکه دواړه سره یو ړهسحر په دې باوري دی چې په یوه ز

 .وځينشي ځایدلی له دې دوو څخه که یوه زړه ته راځی نو یوه به ترې 

 په خپلو غوږو الس کیږدمه ندې زه تر ماڼۍ ال

 هسې نه نوم یې واورم

 ستا د نیکمرغه میین 

 او په لومړي ځل مې په زړه کې کینه وټوکیږي

 ...د مینې ځای ونیسي

که مینه یا کرکه د مینې ځای نیولی شي نو ښکاره ده چې مینه هم د کرکې او 

که چیرې موږ مینه وغواړو .له زړه ووته کینې ځای نیسي، مینه د کینې په راتلو سره

 .ه وکړي چې زړه ته راشي نو کینه به په خپله له زړه کډ

سحر د مینې نه یوه خالي زمانه، یوه بې مینې زمانه انځوروي او ټولې ستونزې 

 :د شعر یوه برخه یې.د مینې د نشتوالي سبب بولي

 لکه چې ته دلته بې وخته راغلې...

 ال خو کینې دي،

 و کرکې خورېال خ

 ال خو د مینی جامي رنګ دي

 د ګناه په وینو

 ال د قابیل هابیل کیسه ده

 د هرچاپه ژبه

 او د بلقیس او سلیمان مینه

 له ټولو هېره

 ...ځمکه فساد نیولي
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

شعر په زمانه کې کرکه ډیره غښتلې ده په دې وخت کې زړونو ته مینه  دې د

نه لوریږي او هغه ته بې وخته وخت  د شاعر دا وخت په ښکال. الر نشي پیدا کوالی

 :وایي

 :د ده د شعر یوه بله برخه

 ته لکه زه په یوه ورکه پسې ستړې ښکارې...

 !مینه،مینه،مینه

 اوه،نه پوهېږم

 ښایي دا هم ستړې وي

 ښایي چې مینه هم

 تیارو کي سرګردانه ګرځي

 د یوه زړه په لټه

 ...داسي یو زړه چې کرکه نه پېژني

 :کې ښکال ته پنا وروړي او په مینه کې ځان نغاړي د دې شعر په اخر

 ته په وړانګینو السو...

 دا د رڼا تناب راخورکړه

 ما در واخله ښکلې

 نفرت جهان کي مې -چې دې نفرت

 نور زړه تنګ شوی

شاعر ښکلی په زړونو کې د مینې پیداکونکې ګڼي او د هرې جایزې وړ ښکلی 

او وایي ښکلي دي چي په غیر مستقیم  ګڼي، ځکه ټولې بریاوې په ښکلو پسې تړي

 :شعر کې(نو بل د ښکلو حق دی)ډول انسان ژوندی ساتي 

 دوی جائزه د نوبل چاته ورکړه

 یا زورور،یا یې پاچا ته ورکړه



  
 

 
192 

 

 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 چې یې یوازې په خبرو مینه وستایله

 چې یې یوازی په خبرو کرکه وغندله

 هغو چې جنګ یې کاوه ویې نه کړ

 و چې د څه وخت لپاره لیرې

 د جنګ له شره

 ...دوی اتالن د سولې یاد کړل هغه

 شاید چې نوبل کله ښکلې هم لیدلې نه وي

 چې یې باروت یادول

 بیا یې چې ښکلې کله ولیدلې

 نوټول ویاړونه یې د مینې ترنامه قربان کړل

 ټولې بریاوې یې بشر ته ورکړې

 ښایي دوی هېره وي اصلي خبره 

 کې وکړه هاچې الفرډ د ځنکدن وروستو شیبو

 نوبل د ښکلو حق دی -

 ښکلو حق دی....ښکلو...د ښکلو نوبل -

 دوی جایزه د نوبل چا ته ورکړه

 یازورور، یا یې پاچا ته ورکړه

 بیا به یې ومنم چې دوی مینه او سوله غواړي

 که یې داځل جایزه تاته درکړه

 :وایيشاعر له کینې څخه پاک زړه ښکال لیدل ګڼي او کرکو ته چلینج ورکوي 

 زه مې کینې ته دزړګي دروازې 
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

شاعر تل مینه غواړي د مینې په اسبابو ځان تر مینې رسول او د کرکې اسباب 

 ماتوي

 پالر راته آس او یو ټوپک په نذرانه ومنل...

 په آس به ستا په لور مزل کومه

 ټوپک به مات کړم

 چې کینې خوروي

 میل یې تا ته غاړګۍ جوړوم له

 غوږو ته راغید مال خوږ غږ مي 

 ما وې ستا نوم  یادوي

 ...سترګې مې پرانستلې

او یو بل ځای یې د شعر په یوه برخه کې په ډیر ښه تمثیلی ډول د مینې او 

 :کرکې تصویر کښلی

 معلم ریاضي راښوده... 

 زده وه پکې( جمع)خو زما یوازې

 مې بد ایسیده( تفریق)

 پاڼې،( تقسیم)او( تفریق)ما له کتابه د 

 ټولې وښکولې                                  

 ...ټولې د زرمل د راده خړو اوبو یووړلې

جمع مینه ده جمع یو ځای کیدل دي او کرکه او کینه بیلتون راولي او د تفریق 

 .خاصیت لري
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

لنډه دا . کتاب باندې بل کتاب لیکل کیدای شي( ته یې ندې پاس سپوږمۍ ده ال)په 

ده په مستقیم او غیر مستقیم ډول په خپلو شعرونو .چې سحر د مینې الر ښود شاعر دی

شعر یې زما په نظر دداسې شعرونو تر ( یوازې ستا لپاره)کې د مینې الرښوونه کړې 

د حسن لپاره څو مره چې شاعر ئ په دې شعر کې به تاسو واور. ټولو غوره نمونه ده

لوړ انساني کارونه کوي او څنګه د کرکې او کینې مخه نیسي زه خپلې خبرې په 

 .همدې شعر پای ته رسوم

هم بریالی ولري او دا برخه هنر  نور دې سحر په دې نوې الرکې ال( ج)خدای 

 (.مینه هنر ده د هنر عمرونه ډیر اوږده وي)ده، د غزل ستوري استاد پسرلي په وینا 

 !ستا لپاره یوازې     

 زړه مي ټولې کرکې وایستلې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده

 اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او بس تمامه ورځ لګیا یم

 په دامونو کي مرۍ پېیمه

 سپینو کوترو ته پایزېب جوړوم

 جوړوم شراب................   د بې موره وري له اوښکونه اوس

 په سخت زړو یې ارزانه پلورماو 

 چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

 له زړه مي ټولې کرکی وایستلې

 اوس مساپر په کاڼو نه ولمه
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 اوس ګالن نه شکوم

 له الرو نه اغزي ټولوم

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم

 د سپین ږیري بوډا الس ونیسم

 زړه مي ټولې کرکې وایستلې له

 اخلمهاوس له دښمن نه کسات نه 

 پټوم نه..............  اوس د غومبسو کور په خټه باندي

 خطا یې ولم خو...................  په مار د کاڼي ګوزار وکړم

 بس هسي ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر *هغه هم هسي درحمان

 اوس له خوبونو مرور یم

 ټوله شپه په تالوت تېروم

 او د قرآن زرینو پاڼو کي

 یو نوم لټوم

 له زړه مې ټولې کرکې وایستلې

 اوس مي ټوپک پر اوږه نشته

 او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده

 په کي د میني ترانې غږوم
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 سحر ورک پسې لټون په زمانې ناکې مینه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 دا ټول دا ستا لپاره

 ځکه دوئ وایې

 په جنت کي حورې ستا غوندې دي

 نذیراحمد  نذیر
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 نوم شاعر یو سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 نوم شاعر يو سحر ګل علم

 که زما وطن ته والړلې چیرې

 ارمانو ته سالم ووایه ماتو

والیت د ګردیز ښار وروستۍ غربي برخې نه د زرمت  پکتیاافغانستان د  د

پخوا پکې ډیر . ولسوالي شروع کیږي، دا سیمه هواره پرته ده، ښه هوا او اوبه لري

ښوونځي و او یوه ښکلې لیسه یې هم درلوده هرسحر به ډلې ډلې شاګردان لیرې لیرې 

 خو.ځان بایللی و په ډلو کې محبتونوښوونځیو ته روان وو او دولس کاله ما هم د دغو 

د خپلو سرونو  شاګردنود وروستیو پیښو د وینو په محشرکې ډیرو ښوونکو او ند وط

 .سره لوبې وکړې او ښوونځي ټول په ویروونکو کنډوالو بدل شول

د خلکو لویه برخه له تعلیم سره د بې سارې مینې په ټینګ ( زرمت)دې سیمې د

شمار سړي چې اوس په بهرنیو هیوادونو کې زیات شمیر تعلیم یافته او د . تار تړلې ده

 .ژوند کوي، د دغې مهربانه سیمې له خوږې غیږې نه راپورته شوي دي

او ژورنالستان هم روزلي دي چې نه  لیکواالنسیمې ډیر داسې شاعران، دې

تنها د افغانستان په دننه بلکې زموږ له هیواده د باندې هم ښه شهرت لري او د خپل قلم 

 .د وختونو دردونه سم ګاللي ديپه توره یې 

 جاج پښتونزوی، حبیب هللا استادکې غالم محی الدین زرمتی، ښاغلیودغو  په

نبي زرمتی،  ډاکټر حلیم ظریفي، مرحوم اخترمحمد ویسایي، مرحوم سیقي، میراجان

فخرالدین  سید. یاري عطامحمدزرمتي، تاج محمد یاري، محمد نبي صالحي، نصرهللا

 .دي شاملاوعلم ګل سحر هاشمي، مدت عیني

 یرېدغه لیکنه کې نن زه د علم ګل سحر په اړه له ګرانو لوستونکو سره ډ په

چا لیدلی نه وي نو د نرم طبیعت او دروند  صیبکه سحر. لنډې خبرې کول غواړم

په ظاهره خو یو ساده کلیوال پښتون بریښي ولي د لوړو تعلیماتو . شخصیت خاوند دی

ه اړوند یې ډیرې او بیلي بیلي دولتي چارې هم سرته رسولې خاوند او د خپل هنر پ

 . په هرڅه پوهیږي ولې پټه خوله د ده یو همیشنی عادت ګرځیدلی دی. دي

کله چې متجاوزینو زموږ خاوره په وروستیو لسیزو کې د جګړې اور ته حواله 

ځې کړه، علم ګل سحر زموږ د نورو قلموالو په څیر د ژوند ډیرې بدې او ترخې ور

. دهیواد  دننه تیرې کړې لوږې، تندې، توهین، تهدید او ډیرې سړې تودې یې وګاللې

خو دی له دې هرڅه سره پټه خوله پاتې نه شود ده د قلم او شعر وجدان غلی نه شو، 

متعهد او ذمه وار پاتې شود داسې سفر څپلۍ یې په پښو کړې ترڅو ټول وطن او ټوله 

 :وبي څه تیریږيدنیا خبره کړي، چې دده په ټاټ



  
 

 
199 

 

 نوم شاعر یو سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 که بدرنګ مو په سرو وهي میخونه

 خو دا ښکلي مو په زړو وهي میخونه

 دروازې د زندانونو یې پرانیستې

 د مکتب په دروازو وهي میخونه

 بس دمینې سخت سفر یې دی په مخ کې

 خوار سحر بیا په څپلو وهي میخونه

مطلب نغښتی دی او ساده ګي درته  ترڅنګده په شعر کې د الهام او تصویر د

 .پکې له لیرې ځان ښایي چې دا دغوره او ښې شاعري خصوصیات دي

په شعر کې د ده د مینې د بې پایه انځورونو او خیالونو په تنابونو  صیبسحر د

کې یو ارمان تصویر شوی دی داسې ارمان چې د انسان او انسانیت په رنګ او خوند 

 .جدا پیغام او پیام لري ښکلی شوی دی او بااالخره

شاعر جنګ او جګړې ته د نفرت په سترګه ګوري او ټوپک ساالري او ددغې 

 :ورور وژنې ډنډوچیان د خپل وطن د بهرنیو دښمنانو تحفه او سوغات بولي

 د خندا فصل له شونډو زموږ لوکړي

 ستا له زلفو نه ګلونه یوسي والړ شي

 له کوم خوا به داسې څوک را پیدا نه شي

 چې مرمۍ او ټوپکونه یوسي والړ شي

وطن  دهاو عدل په نامه دعویدارو یوه شیبه هم د  سیاستولیدل چې داسالم، هغه

 :مذهب قامولۍ او عزت په اړه سوچ ونه کړ

 دلته دي ګرمي د روپۍ سندرې

 څوک کله اوري د سپوږمۍ سندرې

 مازدیګرقبر باندې هر شهید د

 دلۍ دلۍ سندرې بنګړود  وي
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 نوم شاعر یو سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 ته غزل مه وایه سحره ښکلو

 پرې خوږې لګي د ډوډۍ سندرې

شعري  ګړېعلم ګل سحر یو ښاغلی او با شعوره شاعر دی یوه چاپ شوې ځان

 د ده په دې مجموعه کې د. نوم یې پرې ایښی دی جنازهمجموعه هم لري چې د لمر

چغو او ساندو دشعري خوند ښکالو هم تر ښکلو انځورونو ځان رسولی دی  ماشومو

کومه شاعري چې ده له هغې  خوتونکو باندې د پوهیدو کوښښ هم شوی دی،او په لوس

 .وروسته کړې ده د یوې ډاډمنې الري د نوي رنګ او خوند شاعري ده

. د ده راتلونکې شاعري به د ډیرو مینه والو تنده ماته کړي چېپوره ډاډه یم، زه

غه امید او د دغې په همد. او دی به د پښتو شعر د لویې الرې باوري الروی پاتې شي

 ...ګرمې هیلې په خواږه انتظار کې

 --------------------

کاال د ناومبر میاشاتې پاه  ۲۱۱۲دغه مقاله د پیښور چاپ وحدت ورځپااڼې د د : یادونه

 .ګڼه کې خپره شوې وه

 محمدهللا رازق ډاکټر  

 



  
 

 
202 

 

 سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس اواز شوی نقاشې دعطرو

 

 
 سريزه

شي،خو  ښهویل د سریزې کار دی، له یوې مخې غرپه غره وله، چې چا ته  ما

به کوم کلي کې ترهغه ورسته چې  وایيشوه، یادهرا  ټوکهمې پرده کوله،( ج)خدای 

مال د ماسپښین تر  نويیې امنا وکړه، نويواخیست او پر ېپس مال وړز لیوالوک

. یې اټن ته ښه پونده ورکړه مخهوروسته څادراو پتکی وشرتل،د جومات تر جماعت

پرخولو  څيمال چې د . راغونج شول سرهلکه لنده بړستنه چې پرې وغوړوي، لیوالک

سبا به نه وایاست چې مال ! عزیزانو ئګور: ته یې مخ کړ لیوالولمن راتېروله، ک

 .یم له ځانه مست زهپه چمبکښو او چکیدو مست شو، زموږ

دې ټوکې یو وېش او خپلو خبرو ته الره سیخوله، نن سبا دا خبره کیږي  لهما 

 استداللیو کوششي او بل جوشي،چا چې دا وېش کړی،: ډلې دي وېچې شاعران د

 چېدا  مطلبتر ډیره حده په تول برابرخیژي، شعرونهکوي چې د کوششي شاعرانو 

د  رندوجوشی شاعران،چې وېش ګډیرې ګوټې نه ورپریږدي،خو  منتقدینووینا یې د 

دوی په شعرونوکې یې بیا د منتقدینو د څادر او څپلۍ د  ددرولي، اندېکوششیو په وړ

ته سودا وه،چې زه یې د وېش (  مستي)خو زما د ټوکې . زغم امکان نه دی رد کړی 

که کوششي  بیاچې شاعر باید له ځانه مست وي، اد ماناد وېش په سر کې بولم، رندوګ

 .دا قریحه یا تومنه ضروري ده ځکهیا جوشي، هللا تعالی دې راولي، يو

. خبره ده چې زموږ ډېری شاعران،شاعري په پېښو پیلوي لېله شکه وت دا

وي او که یې ورنه لېرې کوې،پر  نښتېپورې ” کرو پای“په همدې  پایهځنې تر

 تجربومطلب دا چې خپلو.ککرۍ لګېږي،هغه مخه یې شي او ځینې پرپښوتګ پیلوي

سروکار  عرسرهته یې مخه شي او دا بیا هغه وخت دی چې زموږ له یو حسابي شا

ما د وضاحت په خاطر یو دوې بېلګې را . او قلمرو ولري فضاوي چې خپل بیرغ ،

مې په سر کې  سحرصاحبپه . اخېستې دي اونه غواړم چې خبرې رانه شواړې شي

 . لري د اوږدې پرپړې تمه دې نه چېغاړې خالصې کړې وې،

 لرمد شاعرۍ او انډیوالۍ تار ېسره له ډیرې مودې راهیس صاحبزه له سحر 

ما . کړم  یدې نه وي چې د ده له خوا کله نا کله اومړی شي، خو زه یې بېرته مز ټهپ

وخت مې خوند ترېنه اخېستې؛د ده په شاعرۍ کې  کتلې،هر يچې د ده شاعر

چې  ده بهتره رافغان،یایانې د ه. دياوارزو ګانې ګډې او مشترکې  هیلېدرد،غوښتنې،

غږوي، د ده مینه د یو سپېڅلي  هچې دی د مینې پرد کلهخو. ووایم هر انسان درد دی

ځنځیرونو  بندونو،بې غشه، سوتره او سوچه مینه ده،چې په ډیرومحرومیتونو، لیوالک

 کالسیکه نوا ایساره ښکاري او زه یې همدې کونج ته خوشحاله(  ویلون) لکه د کې

زه دې پښتو شاعرۍ . د ده شاعرۍ کې یې نوی خوند او رنګ را پیدا کړی دی چېیم،

 .د ودې په خاطر په همداسې مینه کې پکو غواړم
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ما  خوډیر شعرونه په زړه خپړې لګوي، ګېد دې ټول صاحبکه څه هم د سحر 

 :د خپلو پورتینو خبرو د کره والي په خاطر دا دوې بېلګې راواخېستې

 !ستا لپاره یوازې    

 زړه مي ټولې کرکې وایستلې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده

 اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او بس تمامه ورځ لګیا یم

 په دامونو کي مرۍ پېیمه

 سپینو کوترو ته پایزېب جوړوم

 موره وري له اوښکونه بېاوس د 

 شراب جوړوم                                      

 اوپه سخت زړو یې ارزانه پلورم

 چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

 له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

 اوس مساپر په کاڼو نه ولمه

 اوس ګالن نه شکوم

 له الرو نه اغزي ټولوم

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم

 ونیسم السږیري بوډا  سپیند 

 له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 اوس دغومبسو کور په خټه باندي
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 نه پټوم                                     

 ګوزار وکړم کاڼيپه مار د 

 خو خطا یې ولم

 بس هسي ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر *هغه هم هسي درحمان

 اوس له خوبونو مرور یم

 شپه په تالوت تېرومټوله 

 زرینو پاڼو کي قرآناو د 

 یو نوم لټوم                                 

 له زړه مې ټولې کرکې وایستلې

 اوس مي ټوپک پر اوږه نشته

 او له میل نه یې شپېلۍ جوړه ده

 ترانې غږوم مینيپه کي د 

 !دا ټول دا ستا لپاره

 ځکه دوی وایي

 په جنت کي حوري ستا غوندې دي

 : او یا

 ما ال خپل ځان ته ستا د تلو خبره نه ده کړې

 نه ده کړې خبرهدي،ال وږمو  نديګالن ژو

 زه خو د مینې یوه بله زمانه کې اوسم 

 د بوسو خبره نه ده کړې ماد وصال، ما
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 خورې شي کېنېنه ټوله دنیا کرکه شي، هسې

 چاته مې ستا د ناکردو خبره نه ده کړې  

 غوندې ستا ښکلې سترګې  پرتاهم ګرانې دي، زما 

 اینې ګورم، اینو خبره نه ده کړې

 ...تر پایه 

 .کې علم ګل سحر ته د ال زیاتو بریو دعا کوم هللا ج دی شین چمن لري په

 

 نیازی اومان

۰۹۱۹ /۶ /۰ 
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 يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس

خیالي تصویرونه یې په سندرو ” خوبونه یال پار د“علم ګل سحر،چې  ښاغلی

 .اړولي دي، دا دی د سپوږمۍ بې ازارې رڼا نندارې ته مو وربولي

. خپل مرموزاثر شیندي همخوب داسې دی،چې پر ویښو شپو ښکلییو  شعرلکه

اوس به پاس  خوپه خیالي نندارو کې لیدلی وي، نوخوبو یال سحر به تاسې د پار

 . سپوږمۍ ده الندې ته یې کې به له بل سحر سره مخامخ شی

دمره نه هر  خولږو ډېرپه ظاهراو باطن کې له یوبل سره توپیر لري، انسانان

څوک د خپلې پیمانې په اندازه په غم غمجن، په خوښۍ خوښ او له ښکال څخه کیف 

 .اخېستونکی دی

به  خامخا وګرځه، ،مینهجهان کې په مینه پهد سحر د شعر ! لوستونکیهګرانه 

داسې څه به بې ویلي وي چې ستا په زړه به . راغلی وي ړهستا له ز ځایځای،

ته ځال وربښي،ښه  ارواوویې ښه شعر  لوعاجزګرځېدلي وي اوته بې له هنري کو

 .څخه ژوغوريذوقونه روزي اوښه شعر انسان له بدرنګیو  عواطف،شعراحساسات،

او صمیمیي انسان دی او دا  یوخوږهمدې کتاب شاعرښاغلی علم ګل سحر  د

د . شعرونه د ده د ښکلې طبعې زېږنده دي او د کاغذ پر مخ به هم کیفیت درولېږدوي

 همداله سپوږمۍ څخه خوند اخېستی وي، نسپوږمۍ په شپه به مو د شنه اسما

همداسې د شاعر له زړه او احساسه . سپوږمۍ په اوبو کې هم یو بل کیف او خوند لري

راوتي شعرونه د کاغذ پر مخ هم ژوند کوي، د شاعر شعرونه ستاسې په ژوند کې هم 

ښکلو شعرونو د پنځولو دعا  وراځی چې سحر ته د ال ډېر. خوند او رنګ شیندلی شي

 .وکړو

 مینه او ډېر ادب په

 محمد کاروان پیر
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 !الرې ستا څارمه هم ال

سم یون کوي،پخیږي،  سره تو د وخت له حاال اود خپل شاعر له ژوند  شعرهم

که څه هم . یې بدلیږي اود شاعر له پړاوونو سره سم پړاو وهي انځورونهسکالو او

سلګۍ  ۍد اکثرو شاعرانو لپاره نه زړیږي او له وروست چېمینه داسې یوه سکالو ده،

ګورو چې کله یې بیان ژبه، کله یې د احساساتو  خوسره هم د مینې غزلې وایي،

زلفو او رخسار څخه وطن ته اوړي  لهانځورونه او کله یې هم د مینې سکالو بدلیږي،

د درې  سره په مجرده مانا او کله هم بیا( انسان) ،کله د دواړو له څښتن 

 .واړوهستوونکي او پنځوونکي ته ځانګړې شي

 یوه ورکه ښکال  زه

 په ځان کې ګورم کله

 ځانه ووزمه ژر له

 ښکال جانان کې ګورم

 هیڅ مې تسل ونه شي

 په ټول جهان کې ګورم

 

 :ئکې دا ښکلی فکر وګور(کمال )یاهم په  او

 

 زړه ته دې الر نه کړه پیدا دانسان

 عنا؟په آسمان الره اوښتل څه م

د ځینو شاعرانو په شعر کې  فکري یون او د ځینو شاعرانو په شعر کې بیا د 

د خوشال بابا په شاعرۍ کې فکر او زمانه  دواړه څنګ . زمانې یون ډېر پیاوړی وي

د پښتو ژبې د پیاوړي شاعرعبدالباري جهاني په شاعرۍ کې هم د . په څنګ روان وي

، که موږ د جهاني صیب شاعرۍ ته وګورو همداسې پړاوونو غوره بېلګې لیدالی شو

نو په لومړۍ ټولګه کې یې زیات د جهاد، مقاومت او مېړانې جذبې څپې وهي، 

دویمه ټولګه یې زیاتره دهیلو او امېدونو وړانګې شیندي، په درېیمه کې بېرته 

 .ناهیلي څپې وهي او په همدې ترتیب وړاندې 

په شعرونو کې هم د فکراو ژوند د یون او بدلون  صیبپه اند د سحر زما

کې ال هم ”  هم څارمه ستا الرې ال“د شعرونو په دې ټولګه . همداسې نښې لیدالی شو
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مینه د زیاترو شعرونو اساسي سکالو ده، خو داسې ښکاري چې عقل پر احساساتو 

 .غلبه کړې او د احساساتو پر ځای عقل پر زړه باندې حکم چلوي 

 څه را نه هیر و، ته مې یاد وې پخواهر

 مې ژوند ته هم ور پام دى، اوس

 ژوند كومه                              

 

 :ئهم دا بیت وګور اویا

 

 هم له هغې كوڅې تیریږم اوس

 خو اوس ځمكې ته ګورمه او لوېږم نه

وایي، چې مینه ړنده وي او چې څومره  ړنده وي هومره یې زورډېر وي، خو 

 .بینا کیږي هومره محتاطه کیږي او هومره سنجیده کیږيچې څومره 

 زده دی هیرولو دمې هنر اوس

 !!!اوس د احساس په خوښه نه ځم چیرته 

کې نه یوازې له ښکال سره،له زلفو او له  شعرونوپه اوسنیو  صیبسحر د

په مینه کې سنجیده ګي او تعقل ښکاري، بلکې د وطن په مینه کې هم د  سرهرخسار

روښانه څرک لګیږي او زما په اند همدا سنجیده مینه کولی شي  اوتجربېکر پخوالي،ف

زما په اند که چېرې افغان ولس . وطن له اوسنیو اورونو او دردونو څخه وژغوري

او د خپلې هرې قربانۍ پر وړاندې یې د . همداسې پخوالي او سنجیده ګۍ ته ورسیږي

به نور د رښتیني سرلوړۍ پر  ثمرې غم هم وخوري نو بویه چې دا هېواد او ولس

له همدې امله تل  اوله بده مرغه موږ له وطن سره هم ړنده مینه کوو. لوري ګام اخلي

نه مو ځان ته ګټه رسیږي او نه مو هم وطن ته، ځکه چې زموږ  خوقربانۍ ورکوو 

په شعر کې د ” څلی ازادۍ “د  . مینه د تعقل پر ځای یوازې پر احساساتو بنا وي

 : ړندو احساساتو او غرور ته ډېره ښه نغوته شوې افغانانو

 

 غاصب راشي زموږ وطن ته  هریو

 زموږ سرونو څخه جوړ کړي څلي
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 کلي ښارونه مو ویجاړ کړي راته

 سیالب وي موږ ورسره یوسي خلي

                      *    *   * 

 مدعا چې سرته ورسوي خپله

 د خپل وطن په لوري دوی روان شي

 دادی بل قدرت مو مات کړموږ وایو 

 اوس به مو بیرته وران وطن آباد شي

 

 څلي نور هم آباد کړو درېیو دوه، بس

 وطن مو هغسې ړنګ بنګ پاتې شي

 غاصب په روغو پښو ووځي رانه

 راته میراث یې یو بل جنګ پاتې شي

 

 :یا هم په دې شعر کې  او    

 په وینو ازادي ده تل اخیستې  موږ

 بایللې ازادي دهموږ په خوشي شي 

 زموږ برخه بې علمي ، لوږه اوتنده

 موږه نوروته ګټلې ازادي ده

 موږ به څه دازادي په قدر پوه شو 

 موږه کله ال لیدلې ازادي ده

سحر صیب د خپل قام له خوب او غفلته ډېر ښه واقف دی، او د غالمۍ  په راز 

څېرپه غوسه کیږي او بابا په  خوشالاو له همدې امله دی هم  د . یې هم خبر شوی

 :چېوایي،
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 که ویده وای زما په چیغو به راویښ و

 یا دي مړه یا یې په خوب ځان اړولی
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 :هم دغه بیت اویا        

 

 نو څه ارزښت لري ، په ټوکو به یې تیر کړمه وخت

 زه د هر پښتون غوندې بیکاره عادت شوی یم

اوس خپله ټوله  صیبافشا کړم،اوهغه دا چې سحر همغواړم تاسو ته یو بل راز 

مینه یوازې په شاعرانه احساساتو کې نه ختموي، بلکې د یوه ژمن خوسنجیده مین په 

د مسوولیت  وړاندېپر هرانساناو د دې هېواد  د  ځوریږيتوګه زړه خوري،

 منومېراو  ماشومانوپه ځانګړې توګه د  رهاو د پښتون قام د ویښتیا لپا. احساس کوي

وهي او د مرستې الس یې تل  منډېتر نورو ډېرحقدار دي، ډېراړاولپاره،چې ترنورو 

پورتنۍ خبرې په دې مانا نه دي،چې د سحرصیب شعر  ماز البته .ورغځېدلی وي

یا یې هنر ټول د فکر قرباني  اواوس یوازې د وعظ،احتیاط او ځانساتنې خبرې کوي،

خیالونه  نازکاو ښکال ډېر ښکلي رازونه، کړی، بلکې په دې ټولګه کې تاسې د مینې

 :او تنکي فکرونه لیدالی شیء

 لكه خوب وړى دى زړهپه ویدو سترګو دې زما 

 اوس مې د ما ت زړه د ژغورلو هیله هم نه لرم

 ښه ده تلل  یار مې را په یاد كړي سپوږمۍ

 پوی زما په خوى ته لمره یاره نه یې

 هر سحر یې د مو بایل پیغا م را شي

  ته ورك یې ته سحره یاره نه  یې چیر
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 !الرې ستا څارمه هم ال اواز شوی نقاشې دعطرو

 

 نښه نه ده څه؟ مینېنو د  یې دا

 مخ واړوي بل خوا چې ما وویني

 

 په ستورو پسې والړم زه

 چې امیل دې کړم پرې ښکلی

 څو مره ډیر ستوري مې راوړل

 !!خو چې راغلم ته بیا نه وې

ښکلي بېلګې لوستالی  ټپوډېرېپه دې ټولګه کې تاسو د غزل، ازاد شعر او 

 !شاعريله همدې امله دا هم تاسو او دا هم د سحرصیب ښکلې  نوشیء،

 

 درنښت په

خوشال روهي
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 جنازه لمر د اواز شوی نقاشې دعطرو

 جنازه لمر د

د )افغانستان د تکړه شاعر او لیکوال علم ګل سحرد یوې شعري ټولګې         د

 :د خپریدو او کراچۍ ته له رارسیدو وروسته دغه شعر ولیکل شو( لمر جنازه

 دلـته مـــاښام دلـــته سحــر جــــــنازه

 ســـر جــــــنازه سلوله ســـــلو ځي د 

 لـویو دعـــــــویدارو وړانـــدې لویو د

 په اوږو وړمه د دلـــــبر جـــــــــــنازه

 څوک به یې څه پوښتي چې ولې داسې

 وړي دکـــمزورو زورور جــــــــــنازه

 زه جـــنازو نه څـــــــومره لــیرې راغلم

 *راوړله دلـــــــمر جــــــــــــنازه پسېتا 

 

 محمدهللا رازق ډاکټر

 

 

 

 

دښاغلي علم ګل سحر دشعرونو دوهمه ټولګه: لمر جنازه د* 
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 !ته سحر ګل علم لیکوال او شاعر وتلي  افغانستان د اواز شوی نقاشې دعطرو

 علم يکوالل او شاعر وتلي  افغانستان د

 !ته سحر ګل

 بـیا په اوږو راوړه” ۰لمـــر جنازه “  د  تا

 د پكـتیا باغونه ټول اوس هدېـرې دي

 د اللــي تر شناخته شین دسمــال تـــــړل 

 څنګـه نـا مرادي یارانـــې دي! خدایـه

 چي ستــا ژبه یې پسته كړه ګل پاشي كړي

 څو خطونه او د مات بنګړي ټوټې دي

 سحر وایې” ۹سپوږمۍ ده الندي ته یې  پاس“

 جادوګــــرې ستا رنګــونه پیـــمانې دي

 د ګل رخو په چم ناست یې تسپــې وایـــې

 د خـرقې الندي سـور كړې دي پیـالې دي

 ستا د نور شراب مي داسي په سر كش كړل

 ټول اوس ترانې دي” ۲خوبونه  ل.د پاریا“ 

 ستا له ستـــرګو یې چل زده د اشارو كــــړ

 شــاعـري ده او رنګــیـنــي زاویـــې دي

 چي په خـیـــال دي نوراني لفظــــونه اوري

 د قاف غره له ښاپـــېرو سره دي شپــې دي

 ــــــــزل ګــیــــله دهد سحـر هر غ! هاشمــي

 د زرمــــت د ښایستـــــه پــېغلو ښېـــرې دي

 فخــرالــدین هاشمــي سیـــد

 

 

 د علم ګل سحر د شعرونو دوهمه ټولګه:    ۰( لمر جنازه) 

 د علم ګل سحر د شعرونو دریمه ټولګه:   ۲( خوبونه ل.د پاریا)

د علم ګل سحر د شعرونو څلورمه ټولګه:  ۹( پاس سپوږمۍ ده الندي ته یې)
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 !ته سحر ګل علم

 به ویــل چې اوس بیــدیــا ده دروغجـــنــو

 هغســــي بسیــادهالخــو د عشــــــــق مېنه 

 د النــور اوچــت پرواز تـــیاري کــیـږي

 د توپان تر راتــلو مخکي لـږ چوپــتیـــا ده

 اوس مي سمه زړه تــه ولویـــدله دا چـــې

 بازخــانه بې بــازه نه وي دارشــتـیــا ده

 د کړکۍ څراغ مو بـــل بادو پــرې ایښی

 زموږ داسي نیک مرغي ته حیــرانتیا ده

 د سحرغونـــدي روښـان ګــل یي نشان ده

 لکه څــنګه یي عــلم داســـــي پکــتــیا ده

 تــروږمۍ نــوره دي خــپله شــړۍ نـغاړه

 اوس له خپل څـــراغ سره ملــتـیا ده(نور)د 

سعیــد نـــورمحــمد
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 ژورنالست او يکوالل شاعر، دوست انسان

 ډالۍ سحرته ګل علم

 ژوندون را باندې کړی تا روښان سحره تیاره

 د ژوندانه الر دې راوښوده آسان سحره

 زه د غمونو په دنیا کې سر تر پایه ډوبه 

 تا را ته وښوده قانون د دې جهان سحره

 څنګه الوت وکړمهالر دي را وښوده چې زه 

 هېر به هیڅ نکړمه تر مرګه ستا احسان سحره

 زه د خیالونو له دنیا نه ال وتلې نه وم

 تا راته وښود حقیقت د دې جهان سحره

 زړه کې یوه کلمه سم ال جمع شوې نه وه

 راته دي وویل رازونه تر آسمان سحره

 غوښتل مې یو قدم دنیا کې زه پر مخ الړه شم

 قدمه په جهان سحره خو زه دي بوتلم سل

 زه خو د مینې فلسفې باندې هېڅ نه پوهېدم

 ستا په لیدو مې هم پوره شو دا ارمان سحره

 زما خبرې ستا په حق باندې یوازې دادي

 چې خدای دې وژغوره له شر د بد انسان سحره

 مینه شګوفه

 --------------------

شعر څخه په الهام( ځم انسانه یرېیم کمزوری له تا ل) علم ګل سحر د د *
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 !ته افغانستان تكړه شاعر اولیكوال ښاغلي علم ګل سحر صاحب  د

 وايــــه راتـــــه

 یــــــــــــــركلــــــــــــونـه وړانـدې ډ

 دژونــــــدښكلــــــــــــوشیبـوكــــــې

 هـیـلـــــو ارمـــــانـــــو كــــې پــــه

 مـلــــــګـرتـوب خـوږو شیبـــــوکــــې د

 څــپـــــــــــــو دطــوفـــانــــــونـــــو لـه

 مـــــــهـــــال لـــه ســـــتـمـــونـو د

 ژونـــــــــــدون لــــه كـــړاوونـــــــــو د

 ـــــــووتــــنــــــدومجـــــبـــوریـ لــــــوږ

 كله مااوتــــاسره لـــیــدلــې چې

 شونــــــــډي مسكـــــنـــــي وي ســــتابه

 ځــــیـــره دې غـــــــوړیــــــــدلــــې وه

 ځــــلـیــدلــې ســــتــــــرګــې

 خــــــبـره دې خـــــــوږ ه وه هـــــره

 به خــــــــونــــدورو ستـــــــامجـــلس

 رڼــــو ورځــــــــــو د  زمــــا

 مـلګـریــــه تــــــــــــــــوروشپـــــو

 راتــــه وایــــــه  پــــــي

 زمـــان دې ګــــــزارونـــــــــو د

 مــــــــهــال دې ګـــــردابـــونـــو د

 غــــمـونـودې دردونـــو دې
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو

 تـاهـیک اغــــیــــز ونــه كـــــړ پــه

 ســــــــرلــــوړي الهمــاغســــــې

 خوشـحـــــالـه الهــماغســـې

 پـــه میــنه،میـنه ګـوري ژونــــد

 پــــي احـــــــــساس دغــــه

 زړه كي دغـــــه راز ستــــاپـــــه

 هــــم خــــــــــــــــومـــــــاتــــــه

 ووایـــــــــــــــه لـــــــــــــږ

 دبی -ګیالنوال

2009/1/1
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو



 

 

 


