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 درې کابو بهیر یزنلوستونکي به خبروي،چې مېرمن کلتوري ـــ ټول درانه
او اوونیزوغونډو  کلنیو دــ ټولنیز فعالیت پیل کړ. کلتوريکاله وړاندې خپل 

او خپرولو لړۍ هم پیل  چاپ یې د کتابونو د ترڅنګ فعالیتونو نورو او
په لړ کې د یوه بل  چاپ د اتو بیالبیلو کتابونو یا کړی،چې دا ځل به د اوو او

 د چاپ ویاړ خپل کړی.  )نقاشي شوی اواز عطرو د(کتاب 

صادق  ،له خوا د هیواد ټکړه،متعهد لنېد قلم ټووړاندې  میاشتې څو   
د مخکتنې غونډه جوړه  اثارو شاعراو ژورنالیست علم ګل سحر پر ،لیکوال
شاعرانو لخوا د ده  او لیکوالو غونډه کې د هیواد نامتو په شوې وه.

خدمتونه او د ده شخصیت د علمي مقالو او نظریاتو په وړاندي  ،ادبيراثا
 .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،

حتی یوه دقیقه خپل وخت یې له مېرمن بهیر  چېسحرصاحب هغه څوک دی،
څخه نه دی سپمولی. تل یې صادقانه مرسته او همکاري کړې ده. د مېرمن 
بهیر په خاطر تل د پوهنې وزارت په دروازه کې د امنیتي مسوولینو پوښتنو د 
ده با ارزښته وخت ضایع کړی. ډیری وخت د نوموړی وزارت په زینو کې د 

 په منظور سرګردانه ګرځېدلی دی. کولو پیدا ای دغونډو د جوړېدو د ځ
بهیر غړو په دې غونډه کې ګډون نه وای کړی.  رمنېبه نه وای که د م انصاف

په منظور مېرمن بهیر  کولو په وړاندې د سپاس د ادا خدمتنو او اوس د ده د
یادشوې غوڼډې د مقالو مجموعه د کتاب په بڼه چاپ  ید پورتن چېوپتېیله،
 یې خپل کړی.او ویاړ 
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او مسوولیت منوونکې  کړهتد چاپ ټولې چارې د مېرمن بهیر  بد کتا
غړې پاکیزه ارزو ته وسپارل شوی،چې خوشبختانه په ورین تندي او ډیره 

په  غړو د پیل او بشړ کړ. د مېرمن بهیر کارحوصله مندی سره یې 
 ورته وایم.  وادانی کور استازیتوب ورڅخه مننه کوم او

مې نوم اورېدلی و،مېرمن بهیر کې مې له نږدې فقط د سحرصاحب 
ټولنې له خوا په جوړه شوې غوڼډه کې د لومړی ځل لپاره پر  قلم ولید. د

په دې پوه کړم. چې څومره اثار لري. د مقالو  (Banner)دېوال بند شوی بنر
 په هکله معلومات را بشپړ کړل. دهمحتویاتو اونظرویاتو د 

( په  عطرو نقاشي شوی اواز د چې راته وویل شول د دې کتاب ) کله
هکله زه هم څه ولیکم  لومړی حیرانه شوم،چې څه به ولیکم نه شاعره یم،نه 

 دبيوکوالی شم ادبي الرې په کې پیدا کړم او یا یې ا څوکیسه لیکونکې تر
په  ه،شېبمد کتاب په لوستلو مې پیل وکړ صورتماهیتونه په ګوته کړم. په هر

سره مې د کتاب سرلیک  حوصلې شېبه دمره خوندور کېدو،چې په ډېردقت او
نه نیولې بیا تر پایه داسې ولوست ګواکې د لومړی ځل لپاره مې په پښتو 

 لیکل شوي څه لیدلي وي. 

هغه سرلیک و،چې لوستلو یې د څو کلو وړاندې خپل  ”قرباني غویی د“
کړم او هغه وینا،چې واقعي هنري منځي جګړو د خاطراتو په سمندر کې الهو 

 خندا وي اویا هم ژړا وي راته په ډاګه او ثابته کړه.  یا چېاثرهغه دی، 

لیکوالي او ښه شاعري د سحرصاحب د شخصیت پوخ او قوي اړخ  ښه
جوړوي او لیکنې یې د ده ادبي اړخ څرګندوی،خو د ده د شخصیت بل 

نسان یې احساسولی اړخ،چې نه لیدل کېږي خو محسوسېږي او هرحساس ا
 پښتونوالیشي،هغه د ده انسانیت،وطندوستي،تعهد،صداقت،ریښتنوالی،

دی داسې وګري زموږ په ټولنه کې ډیر کړي او ده ته  جاو فرهنګپالنه ده. اهلل
 دې ښه صحت او سمسور ژوند ورپه برخه کړی. په پای کې:
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 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

۱۳۹۰/۱۰/۸ 

 

 

د قلم نړیوالې ټولنې له خواد علم ګل سحر د ادبي خدمتونو د نمانځغونډې 

کال د جوزا پنځمه نیټه  ۱۳۹۰یوه برخه د 
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خپرونې ته چې  ادبيیوې راډیو  د وکاله د مخه یوه شپه په نهو بج دوه
علم  ژونالیستپه ژوندۍ بڼه خپرېده غوږوم، د خپرونې مېلمه ټکړه لیکوال او 

په داستاني ادبياتو ډېرې ګټورې  صيب خپرونې په لړکې سحر و،د ګل سحر
 اورېدونکو پوښتنوته یې ښکلي ځوابونه ورکول. د خبرې وکړې او

ډېرو راډيوګانو ادبي  دسره عالقې زما دا عادت کړی، ياتوله ادب
داستاني  لهخپرونې به مې اورېدې،او کله نا کله به مې برخه په کې اخېستله. 

ادبياتو سره د ځانګړې مينې له امله مې په ذهن کې ځینې پوښتنې وې چې 
 ېسره شریک صيبمې په هماغه خپرونه كې له سحر نېپوښت دابې ځوابه وې،

زما د پوښتنو له ځوابونو  صيبکړل. سحر السهځوابونه مې تر ګټورډېرکړې او 
وروسته وويل: زه دغې خور ته بلنه ورکوم چې راشي د مېرمن کلتوري بهير 

به د ادبياتو په هکله زده کړي. که شوق  څهپه غونډو کې ګډون وکړي ډېر
 ښودله.ولري ليکنې به هم وکړي. او بيا یې د مېرمن کلتوري بهير پته راته و

زه حيرانه شوم،ما خو دا ونه ويل چې زه ليکنې کوم،سحرصيب ماته 
ولې بهير ته د راتلو بلنه راکړه،د مېرمن کلتوري بهير له نوم سره آشنا وم،خو 

 نشوایچې څه مې  کاوهپه دې خاطر به مې په غونډو کې ګډون نه 
 .سحرصيب خبرو د بهيرپه غونډو کې ګدون ته لیواله کړم د خوليکالی،

کله چې د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبياتو 
خپلې رشتې د تقاضا په اساس مې د بهير په  دپوهنځی ته بريالۍ شوم،

چې په راډيو  صيب غونډو کې ګډون وکړ. په لومړۍ غونډه کې مې هغه سحر
 کله چې د غونډې په اوکې اورېدلی و،په شفیقه او مهربانه څېره کې وليد.

مخکې له دېنه چې خبرې پيل  لپيل کې په ځینو کاري مسايلو باندې غږېد
 یې د نوې ګډون والې په صفت په ډېره مينه ښه راغالست وويل. ماتهکړي،

او د  څېرهسحرصيب موسکانه  دغونډه مې ډېره خوښه شوه، لومړۍ
دې ته وهڅولم چې په راتلونکوغونډو کې هم  کلیبهيروالو خويندو ښه هر
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کړم. او په دوومياشتو کې په دې وتوانيدم چې خپله لومړۍ لنډه ګډون و
ډېره  صيب کيسه کره کتنې ته وړاندې کړم. د کره کتنې په غونډه کې سحر

زياته تشويق کړم او د لنډې کیسې په ليکلو کې یې د ځينو اساسي توکود 
 سمې کارونې الرښوونه راته وکړه.

دا ټولې خبرې مې له درنو لوستونکو سره ځکه شريکي کړې،چې د 
یو یې د انسان زړه  چېکې هغه دوه ځانګړي صفتونه، شخصيتسحرصيب په 

ساتنه اوبله هغه ته د شخصیت بخښنه ده او ما له بهيرسره د يوځای کېدو په 
لسومياشتو کې د سحرصيب په شخصيت کې لیدلې دي یاد کړم. دا يوه 

سحرصيب په شخصيت جوړونه او زړه ساتنه کې  چېده، سپینه خبره
تيارې په وړاندې رڼا والړه  هرېډېرمهربان استاد دی. لکه چې د 

انسان د زړه په ساتنه  ديو ورک انسان ته شخصيت بخښي او  سحرصيبده،
 لري. هنرکې ښکلې 

اوسنیوغږيزو،انځوريزو،برښنایې رسنیو او په نورو فرهنګي ادارو کې  په
کې ډېرې  نوپه خپلو دندو او مسوليتو چېشته، ېاسې بريالۍ مېرمنځینې د

به دا  دويد مېرمن بهير څخه زده کړه کړې ده، دويبريالۍ او هڅاندې دي،
کې د بهير د زده کړو او د  نههيڅ هېرنه کړي، چې د دوي په شخصيت جوړو

راډیو د  د.چې له هغې جملې څخه يوه زه يم،يتشويق رول ونه لر صيبسحر
استاد او الرښود په څېره کې  مهربانیو  دد راتلو بلنه راکړه، تهرې یې بهیر ال

بالخره یې دې ته یې تشويق کړم،چې  اومې په بهیر کې زده کړه ورڅخه وکړه.
بهیر د  ېرمنپه ده باندې ليکل شوې مقالو ته د کتاب بڼه ورکولو کې د م

 .تکل مخکښه زه وسیږم

ت مېرمن بهیرته په خدمت خپل ساعتونه ساعتونه وخ سحرصيب“
د تکړه  دا” اوهمکارۍ تېروی بې له کوم حسابه او بی له کوم احسانه.

لیکوالې طوبی ندا ساپۍ په ليکل شوې مقاله کې هغه خبرې دي چې د 
سحرصيب په هکله یې کړي دي. له خپلو وطنوالو خويندوسره د همدغه 
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ولنه خپل فرهنکي او نن د مېرمن بهير په نامه ټ چېورکړي وخت له برکته ده،
 ادبي خدمتتونه ټولنې ته وړاندې کوي.

بهیروالو خويندوسره د سحرصيب مرسته او د هغوي د زړه ساتنه د  له
سحر صيب د شخصيت دويم ځانګړی صفت دی. کله چې د بهيرپه غونډو کې 

هغه نیمګړتياوې هم ولري  کهکره کتنې ته وړاندې کیږي، شعرونهکیسې يا 
خو سحرصيب یې ستاینه کوي دا ځکه چې سحرصيب يو ښه زړه ساتونکی 
انسان دی،هغه نه غواړي داسې نقد وکړي،چې د لیکوالو مېرمنو او پیغلو 
 دزړونه مات شي او زړونه یې له ليکنې ورتورکړي. بلکی استاد غواړي چې 

ته ښې لیکوالې راتلونکې وخت  چېهغوي نیمګړتياوې اصالح کړي 
شي.ځکه همدغه مېرمنې دي چې د هیواد په سختو امنیتي شرایطو او له 

وکوالي شي پښتو ژبې،  چېټولنې څخه له کورونو راوځي  ېيوې مقیدې پښتن
پښتو ادبياتو او نورو فرهنګې مسايلو کې خپله ونډه وښيي.همدغه د زړه 

ې جوړوي.د اهلل ساتنه ده،چې مېرمن بهير دوام لري او خپلې منظمې غونډ
تعالی دربار ته التیجا کوم چې دغه مهربان سيوری دې د تل لپاره د بهيروالو 

 په سروالړ وي.

لمریز کال د غبرګولې په  ۱۳۹۰شم د دغومقالو راټولونې ته : د رابه
پنځمه نېټه د قلم نړیوالې ټولنې لخوا د هیواد ټکړه لیکوال او ژورنالیست 

 دد لمانځنې غونډه جوړه شوې وه. ويپه درنا علم ګل سحر د ادبې خدمتونو
غونډې وياند ليکوال او څېړونکی محمد نبې صالحي په خپلو خبرو کې دا 

مقالې قلم  ېیادونه وکړه چې له ټولو درنو ويناوالو څخه هيله کوم چې خپل
دغه مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي.وروسته بیا دا  چېټولنې ته وسپاري 

 وپتېیلي بهير په اونيزې غونډې کې ياده شوه او موضوع د مېرمن کلتور
.او دغه يترتيب او خپورش خوا هبهير ل ېرمنشوه چې دغه کتاب به د م
زما لپاره ستونزمن کار و. يوخو زما له بهيرسره  دامسوليت يې ماته وسپاره،

د يوځای کيدو موده ډېره کمه وه او بله دا چې ما مخکنۍ تجربه هم نه 
من بهیر د خویندو دهمکارۍ او مرستې له امله زه په دې درلوده،خو د مېر
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وتوانيدم چې دغه مقالې ترتيب کړم او د کتاب په بڼه يې افغاني ټولنې ته 
 وړاندې کړم.

زېرمې د  فرهنګيپه هيواد کې د کتابونو د چاپولو کار زموږ د علمي او 
شويو  نارینه وو له خوا د ليکل د ډېره تربډاېنې سبب ګرځي؛خو دغه کار 

 رولکتابونو په برخه کې راځي او د ښځینه وو له خوا د کتابونو ليکل يا خپ
دا په دې مانا نه ده چې يو څوک دې پرته له  خوتقريبًا د نيست په برابر دي.

دېنه چې د کتاب محتوا او کيفيت په پام کې ونيسي د کتابونو په کميت دې 
ه کيفيته هيڅ علمي او هنري الس پورې کړې،د کتابونو د چاپ ډېروالي پرته ل

سبب  تد هيواد د علمي او فرهنګي ارزښت د کمښ ی،بلکېتشه نشي ډکوال
نه هیرېدونکې دي.او د دغه با  تهبهیر ېرمنخدمتونه م حرصیبګرځي. د س

 ارزښته کتاب د خپرولو ویاړمېرمن بهیرترالسه کړ.

د سحرصیب علمي او ادبي شخصيت ټولو هيوادوالو ته د درنښت 
( ادبي او علمي اثارو ۱۵. سحر صیب د پښټوادبياتو زېرمه په خپلو)وړدی

ته د يوه  والوته کوچنۍ او د ده مينه  صیبکتاب سحر دغهغني کړې ده،
والې یې وکوالی شي د دغومقالو په ذریعه د  مينه چېښکلې ډالۍ ده.

سحرصيب شخصيت او ادب پالنې له بيالبيلو اړخونو او د ده له ادبې او 
فرهنګي فعالیتونو،علمي کارونو،هنري پنځونو او دغو پنځونو له 

 ځانګړتياوو سره په مکمله توګه اشناشي.

ورالدین په دغو مقالو کې که له يوې خوا د ځوان شاعراو ژورنالیست ظه
کمال مقاله چې د خپلې شخصي عالقې او مينې په نسبت يې سحرصيب ته 

شاعر ته درنښت وړاندې  استادليکلې او په ساده الفاظو کې یې خپل ګران 
د همیم جاللزي اوږده او ګټوره مقاله ده چې د سحرصيب په  تهخوا  بلېکړی؛

د  همدارنګه.شاعرۍ کې یې د فلسفې اړخ څرکونه په مفصله توګه څیړلي دي
د طنزونو په  صيب تکړه طنز ليکونکی عبدالنافع همت مقاله چې د سحر

تخنیکي او فني اړخ یې مکمله رڼا اچولې ده. ښاغلي صدیق اهلل بدر د سحر 
په ژورنالستیکي  صیبښاغلې وحید احمدزي د سحر آثارواوصیب په ژوند، 
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سحرصيب  کارونوباندې هراړخیز معلومات کښلي او ګڼ شميرلیکوالو د
شعرونه له خپل نظره ارزولي او د ده د شاعرۍ په شعري ځانګړتياوو باندې 

 یې تبصرې کړي چې لوستل يې بې ګټې نه دي.

شعر په تکرارې ډول  ازادلوستونکي به مقالو کې د سحرصيب يو  درانه
د سحرصيب هغه  هغهولولي او ښايې په څو مقالو کې ورسره مخامخ شي.

ې درنو ليکوالو د سحرصيب په شاعرۍ کې شهکار ښکلی ازاد شعر دی، چ
بللی؛هغه شعرچې په ټولو ځانګړو ماناو کې انسان انسانيت او ترحم ته 

پر دغه ازاد شعر ګڼ شميرلیکوالو ليکنې کړې ” ستا لپاره یوازې“رابولي، 
دي او هريوه له خپل نظره ارزولی او دغه شعر د لفظ او مانا په ارزښت باندې 

رګند کړي دي.چې دا ليکنې درنو لوستونکو ته د زده کړې په خپل نظرونه څ
 توګه تمامېدای شي.

د هیواد سترو  چېکې هغه سریزې هم شاملې کړي دي، وپه دغو مقال ما
 يال : د پارهادبي اوعلمي شخصیتونو د سحرصيب په شعري ټولګو لک

ې هم څارمه ستا الر الخوبونه، د لمرجنازه،پاس سپوږمۍ ده الندې ته يې،
 سحر دمې په دغه کتاب کې ځای کړې چې  ېباندې کښلي دي. دا سریز

ګران شاعرشعري ټولګې چې څو کاله د مخه چاپ  خپلد  واله مين صيب
دغو ټولګو له نومونوسره اشنا او  دشوي او د دوي تر السونو نه دي رسیدلي،

ځانکړتیاوو په هکله  دپه دغو هنري پنځونو کې د سحرصيب د شعرونو 
 کړي. السهات تر معلوم

د استاد محمدصدیق پسرلي،استاد مجاوراحمد  سريزوکېپه دغو 
 ډاکټرخوشالاسمایی،استاد پیرمحمد کاروان، سداستاد ا ،ارواښادرزيا

يې  تهدغه کتاب  چېنيازي ليکني شاملي دي. ومانروهي اوښاغلي 
 دروندوالي اوښکال بخښلې ده.

 نهيوې زده کونکې په صفت د دغو مقالو ټولو دد مېرمن کلتوري بهير 
ته د الس رسی په نه  کمپیوټراوانټرنیتاو ترتيب زما لومړنۍ تجربه ده.
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درلودو سره ما تر خپلې وسې پورې هڅه وکړه چې د مېرمن بهیر له راکړل 
 ولونېچې د دغو با ارزښتو مقالو د راټ وياړمشوي مسولیت څخه ووځم.
د مېرمن کلتوري  ويدا به ښه تجربه  اوې.چارې ماته را په برخه شو

راتلونکې ته د شعرونو او کیسو د کتابونو تر څنګ په  چېبهيرغړوته 
 څيړنيزو اوعلمي کارونو باندې هم کاروکړي.

په پای کې استاد علم ګل سحرته د اوږده عمر په دعا کولو سره ورته د 
خه مننه کوم چې خوشحاله او سوکاله ژوند هيله کوم. او له درانه استاد څ

وکوالی شم دغه مقالې ترتيب د کتاب  چېيې دغه زمینه مساعده کړه، تهما
( دې زموږ بهير د ده جالجالله ) په بڼه يې جوړ او خپرولو ته یې اماده کړم. اهلل
 د شخصيت له سيوري نه بې برخې کوي.

شريف او د مېرمن  رهد مېرمن کلتوري بهير له درنې مشرې اغلې ساه
څخه مننه کوم چې د دغه کتاب د اوډلو لپاره یې ماته هوکړه  غړوټولو بهير له

وکړه. همدارنګه له ګرانې محموده تقوا او له خپلو قدرمنو ټولګیوالو اکرام 
چاروکې یې  په اهلل اسرار او حکمت اهلل ناشر څخه هم مننه کوم چې د کمپیوټر

 له ما سره مرسته کړی ده.

ادبي او فرهنګي چارو د  دل د ښځینه وو د پښتني ادب او په ځانکړي ډو
 يوې سوکالې خوشحالې او ازادې پښتنې ټولنې په هيله. دپرمختګ،

 درناوي په

 پاکيزه ارزو

۱۳۹۰/۶/۲ 

ــ دهبوري څلورالرې کابل
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 لمریز۱۳۹۰د
 د غبرګولي د کال

 او شاعرقلم ټولنې د تکړه لیکوال، انستانمیاشتې په پنځمه نیټه د افغ
د درناوي  دمتونوژورنالست علم ګل سحر د آثارو د مخکتني او ادبي خ

دغه غونډه کې ګڼ شمیر فرهنګیانو،ادبي شخصیتونو،د  پهغونډه جوړه کړه.
والو  میرمینهاو د سحر صیب ګڼ ش بهیرغړوافغان ادبي بهیر،مېرمن کلتوري 

 ګډون 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 

 یي پیل شوه. ویاندو

د غونډې په پیل کې ښاغلي محمد اسماعیل څپه د قرآن کریم څو 
مبارک آیتونه تالو ت کړل. ورپسې د قلم ټولني مشرسید فخرالدین هاشمي د 

په شخصیت باندې خبري وکړې.نوموړي د  حرصیبغونډې په ارزښت او د س
لو برخو رڼا په پنځلسو لیکل شویو آثارو او د یادو آثارو په بیال بی صیبسحر

 واچوله . 

او لیکواله  ړېد غونډې دویمه وینا واله د مېرمن کلتوري ـ ټولنیز بهیرغ
ساپۍ پخپله  لیکل شوې مقاله کې مېرمن کلتوري  اغلېطوبی ندا ساپۍ وه.
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په  لېد خپلې مقا هغېسحرصیب د خدمتونو یادونه وکړه. دټولنیز بهیر ته  -
 .یوه برخه کې داسې لیکلي و

بهیر ته په خدمت او  ېرمنساعتونه ساعتونه وخت م سحرصیب ”
ساپۍ له  اغلې” همکارۍ تېروي بې له کوم حسابه او بې له کوم احسانه.

 څخه د دغې مرستې اوهمکارۍ له کبله مننه وکړه.  صیبسحر

ژورنالست سید جیالني جالن د غونډې بل  او نوښتګر شاعر ځوان
په شاعرۍ کې شعري هنریت  یبص و. هغه په خپلو خبرو کې د سحر الویناو

د ښکلي  صیبیې د سحر“ یوازې ستالپاره”شعر  وته نغوته وکړه او د هغه ی
 بیلګه وبلله.  ښکلېلوړ فکر او یالخ

تکړه لیکوال او ژورنالست استاد امیرجان وحید احمدزي د علم ګل 
 سحر د ژورنالستیکي دندو په اړه علمي مقاله ولوسته.

یوسفزۍ په  ینېاو تکړه شاعره ګلم بهیرغړېز د مېرمن کلتوري ـ ټولنی
ادبي او ټولنیز خدمتونو ته د درناوي په وړاندي  صیب خپلو خبروکې د سحر

کولو سره د خپل شخصي شخصیت په جوړولو او ادبي کارونو کې د 
 د کړنو څخه مننه وکړه.  صیبسحر

اهلل او ادبپوه استاد اسد  ژورنالستتکړه لیکوال، لا غونډې بل وینا و د
د  صیب وستایه او د سحر خصیتش صیب .ښاغلي غضنفر د سحرفروغضن

 غزل د 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 

ښاغلي غضنفروویل: چې دغه بیت په ساده الفاظو لیکل شوی اود ادبي 
لفظ او مانا په لحاظ  هرشعردته یې اشاره وکړه او وې ویل، تونماهیتونو ش
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ونه رسوي،هغه له شعري هنرڅخه  ماناويڅو  هرشعرچېځانګړې وي،خو 
د سحرصیب په دغه بیت کې د شعرپه هنري ښکالوو په زړه  هغهخالي وي.

 پوري او ګټورمعلومات وړاندي کړل. 

د سحر لنډې  چېبدر وویل، اهللاو ژورنالست صدیق  شاعرلیکوال، تکړه
سحر صیب یې په خپلو تجربو  اوزموږ د عصررښتیني انځورونه دي. ېکيس

 والړ لیکوال یاد کړ.

د شخصیت  بیال بیلو  صیباو لیکوال اجمل تورمان  د سحر عرځوان شا
 ځانګړتیاوو په زړه پوري خبرې وکړې.  

شعر کې د په پخواني او نوي  صیب شاعر جاوید اوربل د سحر ځوان
 توپیر په بیال بیلو اړخونو رڼا واچوله .

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

 لو سره شریک کړل.غونډې له ګدونوا

د طنز لیکنې د  صیبلیکونکي عبدالنافع همت د سحر طنز تکړه
تخنیکي برخو په ښیګڼو باندې رڼا واچوله او سحر صیب یې ښه طنز 

 لیکونکی وباله. 

په دندو او کاري  صیب ژورنالست نور محمد سعید د سحر اولیکوال 
 خدمتونو باندې مفصل معلومات وړاندي کړل. 

ستني وینا وال شاعراو حقوقپوه عبدالستارسعادت او د غونډې ورو
او  شخصیتپه  صیب شاعر او لیکوال اومان نیازی وو. نوموړو د سحر

 شاعرۍ لنډې ویناوې وکړې.
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شوه چې  رکړلد غونډې په پای کې ډاکټر خوشحال روهي ته بلنه و
روهي غونډه ګټوره او ښه و ارزوله او د سحر  صیبغونډه وارزوي. ډاکټر

 صیب د شخصیت او ادبي خدمتونو ستاینه یې وکړه. 

وتلي شاعر،لیکوال او څیړونکي عبداهلل خدمتګار  هیواد د ورپسې
 او لیکنو په زړه پورې خبرې وکړې. شخصیتپر صیب د سحر صیب بختاني 

الو څخه چې د د قلم ټولنې او هغو لیکو صیب د غونډې په پای کې سحر
یې وښوده چې د هیواد د نورو  هیلهوکړه. هده په اثارو یې لیکنې کړې وې،منن

لیکوالو د اثارو د ارزونې او خدمتونو د نمانځنې غونډې جوړې شي. 
نوموړي وړاندیز وکړ چې د داسې غونډو ترڅنګ دې د لیکوالو د حساب 

والو په ټولنه دا څرګنده شي چې زموږ لیک چېورکولو غونډې هم جوړې شي،
کې د نوي فکر د رواجولو او د ناخوالو په له منځه وړلو کې څومره کار کړی 

 مازدیګرټولنې ته یې کوم مشخص خدمتونه ترسره کړي دي. غونډه د  اودی.
 د مازدیګرنۍ  په خوړلو سره پای ته ورسیده. ۳۰:۵ په

 ارزو پاکیزه
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پښتو د معاصر داستاني نثر د ځانګړنو په لړكې،د پښتو اوسـنۍ لنـډه    د
كيسه د ګڼو ښكالوو اوځانګړنو لرونكې ده،چې په دې لړ كې د نثـري اسـلوبو   
پــه پــام كــې نيــول او د خپلــو تجربــو بيــانول هغــه دوې ځــانګړنې دي چــې زمــوږ  

ه ګـل سـحر يـو لـه همـدغو كيسـ       علمليكوال ورته ډېره توجـه كـوي.   كيسهځوان 
ليكوالـو څخـه دچ،چــې ډېـره هڅـه كــوي پـه روانـه او ســاده ژبـه كيسـې وليكــي         
اوهره كيسه يې د ټولنې د واقعيتونو منعكسـونكې او د ده د خپلـو تجربـو پـر     
 .بنسټ والړه وي. سحرهغه څه ليكي چې ده پخپله ليدلي او تجربه كړي وي

 اكثره كيسـې چـې دي د خپلـو تجربـو محصـول      زما“چې پخپله وايي  لكه
دي، يعنــې لــه څــه شــي نــه چــې ډېــر متــاثر شــوچ يمــه كــه هغــه مينــه وي او كــه    
جګړه،په هغه اساس باندې مې كيسې ليكلې دي. ډېر ځله هغه څه مې كښلي 

 ”چې ما پخپله ليدلي او كتلي دي.

ګــل ســحر زمـوږ د بهيــر هغــه كيسـه ليكواــل دچ،چــې ښـه كيســه لــه     علـم “
ښـه كيسـه   ” ښـكارندويه ګڼـي.   خونده ډكه او د يوې نوې تجربـې لېږدونكـې او  

هغه كيسه ده چې سړچ يوې بلې دنيا تـه بـوزي،يعنې يـوه كيسـه بايـد ماتـه دا       
راوښيي،چې اتيا كاله پخوا ژوند څنګه و؟ كيسه بايد دا راته وښيي چې مـثال  
په ننګرهار كې يو بزګـر څنګـه ژونـد كـوي؟ كيسـه بايـد دا راتـه وښـيي،چې پـه          

څنګه وي؟ په مجموع كې يوه ښه كيسه بايد  بهر كې د يوه افغان ورځنى ژوند
 يوه نوې تجربه چې پوره خوند په كې نغښتى وي راولېږدوي.

( کالـه مخکـې   ٤٣ګل سحر د ارواښاد محمد سليم زوچ له نن څخه ) علم
د پکتيا واليت د زرمت ولسوالۍ د اسالم خېلو په کلي کې زېږېـدلى او خپلـې   

غزنــي پــه شــيخ عطــار لېســه او د  زده کــړې يــې د زرملــې د بــاتور ښــوونځي،د  
ــه         ــړې دي. پـ ــره کـ ــر سـ ــې تـ ــوهنځي کـ ــه پـ ــاتو پـ ــو او ادبيـ ــون د ژبـ ــل پوهنتـ       کابـ

ــز١٣٦۰ ــوهنې پــه         لمري ــت د پ ــي والي ــې د پکتيــا او ورپســې د غزن ــې ي ــل ک کا
کـې د پـوهنې وزارت د    لاـ لمريزک ١٣٦٨رياست کې دنـده سـر تـه رسـولې. پـه      
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ســتيال او ورپســې د نومــوړې  ســواد مجلــې مرســتيال، بيــا د عرفــان مجلــې مر  
لمریزکاــل کــې د کورنيــو چــارو وزارت تــه  ١٣٧٥مجلــې مســول مــدير شــو. پــه 

د بي بـي سـي راډيـو پـه تعليمـي خپرونـو کـې د         لمریزکال۱۳۷۸تبديل شو. په 
لمریزکال کې د ازادۍ راډيـو تـه الړ او   ١٣٨١ليکوال په توګه وګومارل شو. په 

 اوس اورونې مسول او پروډيوسر شـو.  د نوموړې راډيو د ژوند په شېبو کې خپ
 .يـــــــــې لكـــــــــه چـــــــــې بيـــــــــا دولتـــــــــي چـــــــــارو تـــــــــه مخـــــــــه كـــــــــړې ده        

طنــز  اونــن ســبا د پښــتو معاصــرو ادبيــاتو يــو تكــړه ليكوال،شــاعر    چــې ســحر
لمريزکال نه را په دې خوا يې شعر او داستان ليکلو  ١٣٦٢ليكونكى دچ، له 
ــه مخــه کــړې.    ــي  سحرصــیبت ــه“وای ــل کــې مــې اول شــ   ١٣٦٢ پ عرونه لمریزکا

 ” کې خپل لومړني داستانونه وليکل ٦٨ـــ ٦٧وليکل او بيا مې په 

ــه مخــه کــړې چــې      کيســه ــه دې امل ــې ل ــه ي ــو ت ــود شــعر  مــا“ليکل  ډګرخپل
کيسـې ډګـر يـو څـه      دچې مې په زړه کې لرل تنـګ ليـده،   هنفسياتو اوهغه څه ت

پراخ راته ښکاره شو نو څه مې چې په زړه کې و هغه مې پـه داسـتان کـې ويـل.     
ــه بلـــې خـــوا لـــه ماشـــومتوب     نـــه هـــم پـــه ســـړي کـــې يـــوه تومنـــه موجـــوده         لـ

کـې مـې پـه کلـي کـې لـه مـور او ترينـدو نـه نکلونـه او کيسـې             ماشومتوبوي،
څـه مـې پـه ذهـن      يـو  اواورېدلې وې چې په ما باندې يو قسـم تـاثير يـې کـړې و     

مې داستانونه ولوستل او عالقه مې پيـدا شـوه چـې داسـتانونه      وروستهکې و،
 ” وليکم.

اوسه د سحر یو څو شعري او داستاني کتابونه چاپ شوي دي. د لمر  تر
خوبونه او پاس سپوږمۍ ده الندې ته يې د هغه چاپ شوي  يال جنازه، د پار

 .شعري ټولګې دي

لمريز  ١٣٨٣لنډو کيسو ټولګه ده، چې په او وسواس د سحر د   مينه
 .کال کې د بېنوا فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوې ده

کال كې  لمریز۱۳۸۶په  چې( مخيز ناول دچ،٢٤٩د هغه ) او جګړه مينه
 .د قلم نړېوالې ټولنې لخوا د ميوند خپرندويې ټولنې چاپ کړچ دچ
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 لمريز۱۳۸۵په  چېصاحب د طنزيه کيسو ټولګه ده، سحرد   چراغ شيطان
 .کال كې چاپ او خپره شوې ده

 ځينې ناچاپ آثارهم لري،چې په الندې ډول ترې يادوونه کو: سحر

 لنډو کيسو ټولګه دد ښاپېرۍ په لټه، ــــ

  خو ته مې ونه ليدې،د شعرونو ټولګه ــــ

 کله چې مور وخاندي،د ماشومانو لپاره شعرونه ــــ

 د متلونو کيسې ــــ

 کاروانونه  د بکوا په دښت تېريږي، د سندرو او نارو په باب څېړنيز اثر ــــ

  تاريخچه وفهرست مجله عرفان،تحقيقي اثر ــــ

سحرځينې شعرونه او لنډې کيسې په  د ژوند په شېبو کې څېړنيز اثر ــــ
 .ديهالندي او انګليسي ژبو هم ژباړل شوې  

 په،چې د نثر ساده ګي،څخه دچ يکوالوګل سحر يو له هغو کيسه ل علم
د هغه د کاميابۍ راز  اکيسو کې د واقعيتونو رانغښتل او پرخپلو تجربو اتک

زيات شمېر کره کتونکي او کامياب کيسه ليکوال په دې  يوګڼل کيږي.
ګروهه دي چې د هر ژانر لپاره خپله ژبه کارول کيږي او کيسه هم هغه ژانر 

عنې هغه نثري اسلوب دې په کې دچ،چې بايد خپله ژبه په کې وکارول شي،ي
مراعات شي چې د کيسې غوښتنه وي. سحر د خپلو کيسو لپاره له همداسې 
يوې ژبې کار اخلي چې هم ساده ده،هم داستاني او هم خوږلني په کې نغښتې. 

په ساده  دچ“اسداهلل غضنفر دا د سحر د کيسو د کاميابۍ راز په ګوته کوي: 
ت پراني نه کوي. دچ کوښښ نه کوي،چې ژبه ليکل کوي او په اصطالح لغ

خپل لوستونکي ته ځان ډېر پوه او ډېرعالم معرفي کړي او په مصنوعي 
دغسې خبرې  چېاثر پرې باسي. دچ کوښښ کوي، پرهغهاوغيرمنطقي ډول 

ورسره وکړي لکه څوک،چې په حجره کې يا په کوټه کې ناست وي او ساده، 
 ”.غيررسمي او غير تصنعي غږېږي

علم ګل  د“الهوهم په همدې نظردچ او په لنډو ټكو كې وايي:  نورمحمد
 ” سحرژبه ډېره ساده،رنګينه او ښه ده،نثر يې هم ډېر خوږ دی.

د سحر د کيسو ژبه د ولسونو ساده  چېهادي بيا وايي، ديعبدالها خو
نثر يې يو ځانګړچ او خاص خوږوالى لري، ساده، بې “ او بې االيشه ژبه ده. 
او  ارويع نثر دچ، ژبه يې هغه ژبه ده، چې ولسونه يې کااليشه بې تصن
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لوستونکى د ده د نثر د لوستلو په وخت  يعنېلوستونکي ته خوند ورکوي،
 ”ستړيا نه ا حساسوي.

ده په نثر باندې د يوې سيمه ييزې لهجې  د“وړاندې وايي  هادي
ث ورکړچ دچ او د دې باع والىهغه ورته ډېر خوږ چېخوږوالى ډېر غالب دچ،

 ” د ده په نثر کې ځان ښکاره کړي. يد لهجې هغه خوږلن چېشوچ،

 سحر د کيسو يوه بله ځانګړتيا او د کاميابۍ راز په دې کې نغښتى، د
ده پخپله  اخلي،چېد موضوعاتو په انتخاب کې دقت کوي او هغه څه را  چې

تجربه کړې وي. کله چې د ده کيسې او داستاني اثار لولو دې ته ځير 
هره خبره د واقعيت پر بنسټ کوي. د ادبپوهانو او کيسه ليکونکو  کيږو،چې

په اند ښه کيسه ليکوال هغه دچ،چې په خپلو تجربو اتکا کوي.د اسداهلل 
 موږغضنفر په نظر دا کار ځکه له کاميابۍ سره نېغ په نېغه رابطه لري چې: 

مکتب ويلى دچ،ممکن پوهنتون مو ويلى وي، موږ ممکن ماموريت کړچ وي 
نو بهتره دا ده، چې د ماموريت، د پوهنتون او د متعلمۍ د دوران کيسې 

هلته مو  چې وليکو،وليکو. بهتره  ده د هغو سيمو او هغو ښارونو کيسې 
 .يسره نېغ په نېغه رابطه لر اميابۍدغه كار له ک ځكهژوند کړچ دچ،

هغه کيسې ناکامه بولي،چې ليکوال پخپله تجربه کړې نه وي:  غضنفر
ډېر ليکوال او ډېر کيسه ليکونکي دا خصوصيت نه لري،ژوند به يې  زموږ“

 کېبه په کابل  اوسېدلىپه کابل کې کړچ وي،زېږېدلى به په کابل کې وي،
کوي. که زه په کلي کې  زګربه د ب کيسېوي خو کيسې به د کوچيانو کوي،

 په کلي کې نو بيا راسره ښايي،چې د بزګرو ژوند انځور روبزګ دواوسم،
ده كيسې په مستقيم يا غير  دچ،دګل سحر په دغه راز پوهېدلى  علمکړم.

ده د ژوند له پېښو سره او د ده  دتر ډېره حده د ده له ژوند سره، لمستقيم ډو
 ” .له تجربو سره تعلق لري

 اسېسحر يو زړور ليکوال راپيژني ځکه د ده په نظر سحر د الهو
ګل  علم“ ې جرات غواړي.ي اوړلر چېموضوعات په کيسو کې را اخلي،
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 اخليپه جرات سره يوه موضوع را  چېسحر،زموږ له هغو ليکوالو څخه دچ،
وخت د ده داستانونه د افغانستان  اکثرهاو هغه په داستانونو کې پلې کوي.

 اخيستيسياسي وضعيت ته وقف شوي دي يا هغه موضوعات يې را 
قادي اړخونه هم ډېر ده په داستانونو کې انت ددي،چې ډېر سياسي اړخ لري.

 ”.ليدل کيږي

ومان نيازچ هم د سحر کيسې د واقيعتونو پر بنسټ والړې  عبدالرحمن
ده کيسې تر ډېرې  د“د طنز مالګه هم لري:  چېورسره وايي، وكيسې بولي ا
ډېرې اندازې پورې د ټولنې  ترد طنز مالګه لري خوندورې دي. ورېاندازې پ

 ”پر واقعيتونو باندې والړې كيسې دي.

 دايو ډول طنزيه رنګ او خوند لري. ېهم د سحر كابو ټولې کيس رښتيا
په دې  شايد“چې ولې يې دغسې سټايل غوره کړچ پخپله په دې اړه وايي: 

خاطر وي،چې د کيسې خوند زيات شي او د ځينو کيسو خپله ځمکه 
 زماوع يې دغسې وي، چې بايد طنزيه خصوصيت ولري.همداسې وي،موض

طنز  دګنجايش ولري هغه د چا خبره، چېرېخپله عالقه هم زياته ده،چې که 
 ” مالګه پرې واچوم.

 د ده مقصد خوند وي خو تر کومه ځايه، چې کيسې يې لولو پر ښايي
وې سربيره له طنز څخه د ده مقصد له يوه واقعيته پرده پورته کول او ي خوند

 اساسي خو ترخې موضوع پورې فکر کول دي.

څنګه چې سحر رښتیني موضوعات را اخلي دغسې يې کرکترونه  لکه
ده  د“هم رښتیني دي خو نومونه يې بدل دي. ومان نيازچ په دې اړه وايي: 

کرکترونه معموآل هغه کرکترونه دي چې په ټولنه کې شته او ده ليدلي دي. تر 
 ”واقعي کرکترونه انتخابوي. دچپورې تخيلي کرکترونه نه دي، دازېډېرې ان

 ژوندي کرکترونه راپيژني کرکترونهورته نظر لري او د سحر د کيسو  الهو،هم
ژوندي به يې وبولو ځکه چې اول خو موږ يوه موضوع   ده کرکترونه هم د“

ه انتخابو و او بيا ورته کرکترونه ايجاد وو نو دچ هم لکه استاد شپون هغ
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کرکترونه را اخلي، چې هغوې موجوديت ولري خو هغوچ ته په مستعار شکل 
رول ورکوي ځکه، چې نېغ په نېغه خو مشکله ده،چې د يو چا نوم واخيستل 

يا داسې عوامل رامنځته کيږي،چې  يسي،چې دا فالنى دچ داسې کارونه کو
کوښښ کوي د خپلې موضوع مطابق  دچد هغه د بد بختۍ سبب کيږي.

 ”هغسې کرکترونه ايجاد کړي،چې ده ليدلي دي.

د سحر په کيسو کـې داسـتاني تخنيکونـه شـته او      چېوړاندې وايي، الهو
پــه کيســو کــې داســتاني   دچ“تــر ډېــره بريــده د کيســو پــاچ يــې ډېــر قــوي وي.    

ده د  د،کې پيل، اوج او پاچ رول لـري  يسهمراعاتوي. مثآل په ک ډېرتخنيکونه 
تر پايـه لـه    تونکىکيسو په منځ کې يوه غوټه وي،چې تلوسه ايجاد وي او لوس

کوښښ کوي،چې اصلي خبـره د کيسـې پـاچ تـه وسـاتي او       دچځانه سره ساتي.
له همدې امله د کيسو پـاچ يـې ډېـر     نوچ کې خپله موضوع وړاندې کوي،په پا

 ”قوي وي.

ي، چې لوستونکي فکر الهو په اند سحر پر قوي پاچ سربيره هڅه کو د
کوښښ کوي لوستونکى اړ باسي، چې هغه هم په  دچ“کولو ته اړ باسي. 

 ”.موضوع باندې يو څه فکر وکړي يعنې لوستونکي ته تياره مړۍ نه پرېږدي

يوه بله هڅه هم کوي او هغه دا،چې د خپلو کيسو له محتوا سره سم  سحر
دچ په مجموع کې د “ وي. خپلو کيسو ته نومونه  ټاکي. الهو هم همدا خبره ک

 ”.کيسې محتوا ته ګوري او له محتوا سره سم يو نوم ورته انتخابوي

پر دې سربيره الهو دا خبره هم کوي، چې سحر داسې نومونه خپلو کيسو  خو
نوم هم داسې نه وي،چې د  هغه“ ته نه غوره کوي،چې کيسه يې افشا شي.

ستقيمه بڼه داسې يو نوم کيسې ټوله محتوا افشا کړي. په يو ډول په غيرم
ورته ټاکي،چې هم د داستان محتوا افشا نه کړي او هم د ده کيسه پرې 

 ”ونومول شي.

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

به ارامه او چورتي  تلكې زموږ سيمې ته راغلى و، رځوپه دې لنډو و هغه
چا سره يې ډېرې خبرې نه  لهناست و او مخامخ به يې په ځير ځير كتل، 

د  چېكور كې يوازې اوسېده. په دې دومره موده چا څوك ونه ليدل، پهكولې،
به تل  موږده كور ته دې راغلى وي، په شونډو يې چا موسكا نه وه ليدلې،

 ټوكوالۍ لپاره به مو د ده د خوشح دخوشحاله يې وساتو، له،چېهڅه كو
هر څومره په زړه پورې خبره او يا ټوكه  چېټكالو مجلسونه جوړول چا به،

موږ به له ډېرې خندا بډوډي په الس كې نيولي وو او خندا به مو  چېوكړه،
 :به نه خندل يوازې به يې وويل خوهغهښايسته ډېر ځنډ وكړ،

 :هو دغسې ده او يا يې ويل ـــ

 .وكه وهرښتيا چې ښه ټ ـــ

څو ځله خو زموږ د ده په خندولو شرط كښېښود خو دچ نه يوازې چا  ان
په خندا رانه ووست بلكې خوشحاله مو هم ونه لېد،معلم  اكرم ورو،ورو ځان 

ورځې به هم ځان ته ګرځېده او يا به د كتابونو په  دله خلكو ګوشه كاوه،
مطالعه بوخت و،ما ته د ده علمي او پخې خبرې ډېرې په زړه پورې وې، 

به مې امانت ورڅخه وړل او د  كتابونهبه مازديګر د ده كور ته ورتلم، كلهكله،
هره برخه كې يې  پوره  پهپوښتنې به ده راته حلولې، تابونومطالعه شويو ك

 ورتلم،يوهات لرل اوس نو هغه زما استاد و او زه به هر مازديګر هغه ته معلوم
 :ورځ مې زړه وكړ پوښتنه مې ترې وكړه

 استاده څنګه ژوند يوازې او بې اوالده سخت نه دچ؟ ـــ

 .سخت نه،چې دوزخ دچ ـــ

 .له دې يوازيتوب څخه ځان وژغورې چېنو استاده نه شي كېداچ، ـــ

 .اسانه يوه د دار رسۍ او لږ څه جرئت په كار دچ ډېرولې نه شي كېداچ، ـــ
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خپلو پوښتنو پښېمانه شوم خو څه  پهبېځايه راته ښكاره شوې، پوښتنې خپلې
 :مې كړي واچ،اوس خو مې پخپله شروع كړې وه، ومې ويل

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

ستا په منظور پوه شوم خو څو چې انسان،انسان شوچ نه وي اوانساني  ـــ
ونه  نورمېپوله ژوند يوازې ښه دچ، رعاطفې كډه كړې وي،همداسې د مرګ پ

غوښتل چې په خپلو پوښتنو سره يې پر زخمونو مالګې ودوړوم په عمر كې 
ارام او  اوالدونو نه درلودل تل خپه دبې دوستانو او خپلوانو اوسېدل، ويوازې ا

مې په تاخ كې په يوه  ځانچورتي. . . او په لسګونو داسې نورې پوښتنې،
اېښودل شوي پنډ كتاب بوخت كړ،هماغه كتاب مې امانت ورڅخه واخيست 

 .او خداچ پاماني مې ورسره وكړه

ورځې يو په بل پسې تېرې شوې. اكرم به سهار وختي له كور څخه  شپې
ور ته راته او د باغچې د دېوال سيوري ووت او مازديګر به هماغسې غلى ك
ده د ژوند په هكله له موږ سره پوښتنې  دته به د كتاب په لوستلو بوخت و،

هماغسې بې ځوابه پاتې وې،خو د لوچ اختر د ورځې پېښې نه يوازې زموږ 
پوښتنې حل كړې،بلكې د اكرم په ژوند كې يې هم ژور بدلون راوست، لكه 

ل ويل اوس چې مې عاطفه او له همنوع سره زړه چې له هغه وروسته به ده ت
 .سوچ وليد،غواړم چې ژوند وكړم

اختر لمونځ مو ادا كړ،يو بل ته مو د اختر مباركي وويله،ټولو نوې  د
جامې اغوستې او خوشحاله وو،خو د اكرم په حالت كې د خوښۍ په همدې 

ړوكي ورځ هم كوم بدلون نه وراغلى،هماغسې چورتي د لرګيو د خونې پر و
بام د ګرم لمر پيتاوي ته يې ډډه وهلې وه او مخامخ سيمې ته يې په ځير سره 

 .كتل

په دې فكر وم چې په څه ډول هغه له ځانه سره بوځم،چې څو شېبې په  زه
خوښۍ سره تېرې كړي،چې هغه راغږ كړ او زه يې هم بام ته وروبللم، په 

وګورم،ما چې هغې خوښۍ د الس په اشاره يې وپوهولم چې مخامخ سراچ ته 
خوا ته وكتل په لوچ سراچ كې مې غويى ترسترګو شو، له ځانه سره مې وويل 
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دا خو دومره مهمه خبره نه ده،هغه لكه، چې پوه شوچ وي د كښېناستلو اشاره 
 :يې وكړه ويې ويل

 .وګوره سرهوګوره غويي ته ښه په ځير  ـــ

هم  انيې د قربانۍ لپاره دغه سراچ ته چې له ده د مخه نور غوي غويى
په ځيرځير يوې او بلې خوا ته كتل، د  غوييپكې حالل شوي وو،راوستى و.

يې سر  بېرتهحالل شوي غويي د څرمنې خوا ته ورغى،څرمن يې بوچ كړه،
راپورته كړ،شا و خوا ته يې وكتل، بيا يې پر څرمن بوچ وكېښ،څرمن يې 

شو.  ميې په څنګ كې بلې څرمنې ته پا بياونډك واړوله راواړوله،پخپل ش
يې سر راجګ كړ،ما ته داسې ښكاره  بېرتهورغى، ښه بوچ يې پرې وكېښ،

شوه،چې پرخپل همنوع د بېوسۍ اوښكې تويوي او د هغه د قاتل په لټه كې 
 .دچ،غويي د سراچ د يوې فلزي دروازې پر لوري منډه كړه

نه شوه، ښكرونه يې ورته ټمبه  خالصهووهله،يې په شونډك  دروازه
كړل،خو ونه شول بيا د څرمنو خوا ته راغى څرمن يې بوچ كړه او حيران دريان 

 .ودرېده

 :هغسې چې د غويي هرحركت يې په ځيرسره څاره،ما ته وويل اكرم

خوا بده ده،بې له دې  ههمنوعانو يې څومر پرخپلووګوره غويي ته وګوره، ـــ
څرمن يې توره ده، سپينه ده، سره ده او كه بل رنګ، بې له  چېچې ووايي،

دې چې زما له قوم او خپلوانو څخه دچ،كه نه وي، وګوره حيوان وګوره، د بل 
حيوان په درد څومره دردمن دچ. بې له دې چې څېرې ته يې وګوري،راشه 
وګوره د حيواناتو پاچا اشرف المخلوقاتو،هو انسان اشرف المخلوقات څه څه 

رنګ، ژبې، قوم،  درونه كوي،د خپلو ګټو لپاره بل انسان په دارځړوي،كا
څخه هم  اننژاد او سيمې په نامه د نورو انسانانو وينې څښي او دومره له حيو

ګران جان ګل يې په دې تورشهيد كړ چې د دوچ په  زمازړه سوچ نه زده كوي.
د دوچ په ژبه يې خبرې نه كولې او جنازې ته يې ډېر خلك رانه غلل،چې 

رنګ، څېره او جامې يې نه لرلې او نه د دوچ له قوم څخه و او زما د تنكي 
زوچ اسد جان په سر كې يې ځكه مېخونه ووهل چې نه يې څېره د دوچ په ډول 
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په بله سيمه كې پېدا كړچ  خداچوه او نه د دوچ له سيمې څخه و. او لوچ 
د دوچ د مخالف  چېمې ځكه په لمبو كې وسوځېدل، دونهاو اوال مېرمنو،

لوري په سيمه كې مې كور و او زه هو زه، زه ځكه داسې بدمرغه او خوار و 
 .زار شوم چې د دوچ په ډول فكر مې نه كاوه

په داسې احساساتو سره  خبرېشمېرلې  -په لوړ اواز شمېرلې اكرم
د ډبرې زړه يې هم نرماوه، زما په سترګو كې اوښكې ډنډ شوې،  چېكولې،

مره تاثير درلود چې د ده په لنډو جملو كې مې هغه ټول تېر شوچ خبرو يې دو
حالت سترګو ته ودرېده،د هغه ځوان زوچ مې وليد،چې څو تنووسلوالو له 

پښو  پهلوړ دېوال نيمايي ته پورته كړ، هشكنجې او وهلو ټكولو وروسته د هغ
 . . .او السونو يې مېخونه ورووهل او په دېوال يې ځړېدلى پرېښود

وغندي په تورو دودونو اوسرو لمبو كې مې د ده كورنۍ وليدله،هلته ت د
ليرې يې مېرمن د لمبو په منځ كې د لرګيو او پخو خښتو ترامبار الندې پرته 

د خوني  چېكوچني تي خوره ماشوم زوچ ته، خپلوه اوهڅه يې كوله چې ځان 
 . . .په بل كونج كې لمبې ترې تاوېدې ور ورسوي

له سترګو څخه يې د بېوسۍ اوښكې روانې وې، يوې مې وليد چې  اكرم
او بلې خواته يې منډې وهلې،خو څوك نه و چې د ده اوالد د اور له لمبو څخه 
راوباسي. نورمې غويى هېر شو او د شلمې پېړۍ د انسان، انساني وحشت ته 
 :فكر وړچ وم خو اكرم مې بېرته پام د غويي لوري ته را وګرځاوه، ويې ويل

چې له حيوان څخه يې زده كړو، راځئ عاطفه، زړه سوچ  راځئ،راځئ ـــ
 .او له ژوند سره مينه له حيوان څخه زده كړو، وګوره، وګوره

لكه چې د قاتل په لټه كې وي په قار قار يې يوې بلې خوا ته  غويى
بوچ يې كړل خو ويې نه  ورغىليرې يې واښه تر سترګو شول، هلتهكتل، 

وان شو،نور هم ګړندچ شو،د دېوال كونج ته خوړل همداسې ورڅخه ر
نا څاپه ځاچ  خوكله كښته او كله لوړ نيولى و، يېالړ،بېرته راوګرځېده سر به 

خلك  ډله پر ځاچ ودرېده،غوږ يې ونيو په دې وخت كې د سراچ په دروازه يوه 
چړې په  ېدوچ شمېر اته نه تنه و د يوه تن په دواړو بغلونو لويې لوي دراننوتل،
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 هغهغويي چې څنګه سترګې پرې ولګېدې د  دمي پوښ كې ځوړندې وې،چر
هم حملې ته چمتو شو او د غويي پر لوري  قصابپر لوري په بيړه ور روان شو،

 سوكه،سوكه  وروخوځېده،غويى هماغسې مخامخ ور روان و، چې ښه ور
شو قصاب هم ودرېده او چاړه يې په الس كې سمه كړه،غويي په خېټه  نژدې
ښكر وواهه، قصاب پر ځمكه ولوېده، چې بيا راپورته شو غويي يې  كې په

پښو ته ښكر ټمبه كړ،تر يو څه ځايه يې په ښكرو كې اخيستى يووړ او بيا يې 
پر مځكه وويشت قصاب چې پوه شو نن له هغه غويي سره نه دچ مخامخ چې 
 .دچ يې هره ورځ په غاړه چاړه راكاږي،نو د شا پر خوا يې منډه كړه

 :دې سره اكرم له واره چيغه كړه له

ودرېږه په چا اموخته شوچ يې، ته هم وينې تويوې اوس به دې حال  ـــ
 .ګورم

له ځانه سره مې وويل  يدلهما لومړچ ځل د اكرم  پرشونډو موسكا ول او
اوس بل څوك هم واچ،چې د ده د خندا شاهد واچ،غويي په  چېكاشكې،

م يوې او بلې خوا ته سره خواره قصاب پسې منډې وهلې، نور والړ خلك ه
شول، د سراچ په دروازه كې سره جرګه شو،چې د غويي د نيولو او حاللولو 

كړ،غويى پر خپل  بندالرې چارې وسنجوي،څو شېبې وروسته يې غويى كال
د خپل اصلي  چېاو بلې خوا ته يې سترګې اړولې لكه، يوېځاچ والړ و،

بل با تجربه قصاب راولي،د خلكو دښمن په لټه كې و،خوهغه نه و تللى،چې 
 .ډلې له څلورو خواوو غويى كال بند كړچ و

شېبه په شېبه يې د محاصرې كړۍ تنګوله، كله چې سره ورنژدې شول  او
غويي پرې رامنډه كړه، سپين كالي سړي ته سرټمبه كړ او له دېوال سره يې 

مو وال جوخت كر، نورو د شا له خوا په ډبرو وويشت خو غويي د سپينو جا
سړچ نه پرېښود،له دېوال سره يې سخت وواهه، د شا له خوا يو بل په تبر 
وواهه، غويي د هغه پر لوري ورمنډې كړې او سپين كالي سړچ ترې وژغورل 
شو،اوس نو هريو خپل ځان بچ كاوه، غويي يو ځل بيا څرمن بوچ كړه او هلته 

 .ودرېده
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نرانو  په دود سره خولۍ يې بل ځوان چې نيلي كالي يې اغوستې او د كلي يو
 :په سر ايښې وه راغى دا نورو ته يې وويل

تاسي په ټولو سره يو غويى نه شئ نيوالچ، ورځ خو دلته درباندې تېره  ـــ
 :شوه، يو بل ورته وويل

 .يې ونيسه موږ خو خپل وس پرې وكړ تهكه دومره ښاغلى يې، ـــ

كالى ځوان د سوك وهونكو په څېر په داسې حال كې چې په دواړو  شين
د غويي چې  شو،السونو يې پړچ مخې ته نيولى و،د غويي پر لوري ورروان 

په يوه كونج كې  ،هغه پر لوري يې منډه ور واخيسته دسترګې پرې ولګېدې،
شا له خوا نورو په لوټو او ډبرو وويشت او هغه يې ترې  ديې راايسار كړ،

چا سره  دګډه د غويي پر لوري يرغل وروړ، هوژغوره. وروسته دوچ ټوله پ
چړې د چا سره بېلونه او تبرونه وو او چا غټې ډبرې په السونو كې نيولې وې 

په شېبه پسې وحشي كېده،  شېبهخوا ته منډې وهلې، ېخو غويي يوې او بل
كړې ټوله ايله سر يې ټيټ اچولى و،كله به يې په يوه او كله په بل پسې منډې 

 .خپل ځانونه وساتل

له هغه سره په يوه  ټولكې يو بل سپين ږيرچ قصاب راغى، تدې وخ په
هغه خبرو او نصيحتونو ته يې غوږ نيولى و،بېرته ټول په  دګوښه كې ودرېدل،

يوه اتفاق سره د غويي پر لوري ورروان شول، يوه يو څه رشقه يې هم غويي ته 
ي يو او بل سر په السونو كې نيولى و او له څلورو ورواچوله هر دوو تنو د پړ

خواوو سوكه سوكه د غويي پر لوري روان شول، د غويي ښكرو ته يې په ډېره 
وړتيا ول ور واچاوه او د مخ پښې يې په بل پړي ووربل شوې، همداسې په بل 

ته ورولوېدل،  ړېپړي كې يې د شا يوه پښه بنده شوه او دوه نور پړي يې هم غا
خواوو په پړي ټينګ تړل  لوله ټو خوى يې څمالوه،غويي لغتې وهلې،غوي

غويي دواړه سترګې د  دواره پر مرۍ چاړه راتېره كړه، لهيې  قصابشوچ و،
 .څرمنې پر لوري كږې پاتې شوې

څه هـم د سـحر کيسـې ډېـرې کاميـابې دي خـو ځـاچ نـيم يـو څـه د خـو             که
نـا کلـه لـه ده     کله“اړه وايي . ومان نيازچ په دې کيږي سترګوټکي هم په کې تر
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خبـره چـې پـه يـوه      يـوه په څو رقمه راته وړاندې کوي، هومنه تکرار کيږي. يو مف
 ”.يا دوو جملو کې کيږي دچ ممکن هغه خبره په لسو جملو کې وکړي

طنز او  لهلنډه کيسه او ک کلهليکوال دچ. کله شعر ليکي، پرکاره سحريو
روان کال په پيل کې موږ د مينې او جګـړې پـه نامـه     دکله کله تحقيق هم کوي.

د ده د يو ناول د چاپ شاهد هم وو،چې پـر نـورو ځـانګړنو سـربيره پـر واقعيـت       
ــاول د واقعيــت د بيــانولو لپــاره رامنځتــه شــوې       والړ نــاول دچ. غضــنفر چــې ن

پښتو ژبـه کـې    په“هستونه ګڼي، د سحر مينه او جګړه همداسې يو ناول بولي: 
اولونـه ليکـل شـوي دي او پـه دغـو لـږو کـې بيـا ډېـر لـږ داسـې ناولونـه             ډېر لـږ ن 

لرو،چې له ژوند سره تعلق لـري. د علـم ګـل سـحر نـاول مينـه او جګـړه لـه ژونـد          
د ناول ژانر د ژوند د معرفـۍ   اصآللوچ امتياز دچ. ېرسره تعلق لري او دا يو ډ

 ”.لپــــــــاره، د ژونــــــــد د واقعــــــــي معرفــــــــي لپــــــــاره رامنځتــــــــه شــــــــوچ دچ  

کاله  ٣٠٠“سوه کاله مخکې ناول نه و موجود  ېدر چېوړاندې وايي، غضنفر
کالــه پخــوا چــې نــاول ال رواج نــه و نــو پــه اروپــا کــې رومــان  رواج و.    ٤٠٠يــا 

کرکترونـو کـې بـه يـې مبـالغې بيخـي زيـاتې         پـه رومان  به خيالي قيصې وې،
ل نـاو  خـو اړخونو سره متعلقې قيصـې وې.  تيکوبه د ژوند له رومان معموآلوې،

ــه       ــه واقعــي جغرافيــا کــې، پ رامنځتــه شــو،چې واقعــي ژونــد تمثيــل کــړي او پ
غضنفر د لـومړني ليکـل   ”واقعي سيمه او په واقعي زمانه کې يو څه پيښ شي.

نــاول د رابنســن  ړنىادبپوهــان وايــي چــې لــوم  ځينــي“شــوي نــاول پــه اړه وايــي  
مــيالدي کاــل چــاپ شــوچ دچ، يعنــې پــر چــاپ    ١٧١٩پــه  چــېکــروزو نــاول و،

ندې يې دوه سوه څو نوې کالـه تېرېــږي. هغـه نـاول لـه واقعـي زمـانې سـره او         با
 ” واقعي جغرافيا سره تعلق لري.

ښاغلي غضنفر په نظر د نـاول لـه دومـره اوږدې مـودې تجربـې سـره بيـا         د
هم زموږ ليکوال محسوس زمان او مکان نه شي ترسيمولى خو مينـه او جګـړه   

ــه ده.      ــه جــدي کتن ــد ت ــاول ليکــونکي اوس هــم     فانهمتاســ“واقعــي ژون ــوږ ن زم
محسوس زمان او مکان نه شي ترسـيمولى، واقعـي ژونـد او واقعـي پيښـې نـه       
انځوروي خو مينه او جګړه د پښتو ژبې يو له هغو د ګوتو په شمار آثارو څخـه  
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دچ،چې واقعي ژوند ته يې جدي کتنه کـړې ده. زمـا پـه نظـر مينـه او جګـړه بـه        
بـــه وربانـــدې بحثونـــه کيږي،هميشـــه بـــه  هميشـــه لوســـتونکي ولري،هميشـــه  

ورباندې کره کتنې کيږي او په حقيقت کې د ښاغلي سحر د زمانې يو مستند 
 ”.اثر دچ

د ناول او تاريخ تر منځ توپيرته په اشـارې سـره د مينـې او جګـړې      غضنفر
مشهوره جملـه ده،چـې وايـي د تـاريخ او نـاول فـرق پـه         يوه“د ناول په اړه وايي: 

  دې کې دچ، چې په تاريخ کې نومونه او سنې رښتيا وي خو نور هـر څـه دروغ  
وي او په ناول کې البته واقعي ناول او هنري ناول يې منظور دچ، په نـاول کـې   
نومونه او سنې او اعداد رښتيا نه وي نور ټوله محتوا رښـتيا وي. دغـه مقولـه    

  ”ښـــاغلي علـــم ګـــل ســــحر پـــه نـــاول پــــه مينـــه او جګـــړه صــــدق کـــوي.         د

د افغانســتان لــه تــاريخ او وروســتيو پيښــو  چېټــول هغــه لوســتونکي، غضــنفر
ټـول لوسـتونکي د نـاول او     زه“سره عالقه لـري،د دې نـاول لوسـتلو تـه رابـولي      
د پيښــو لوســتونکي او هغــه     انكيســې ټــول لوســتونکي او حتــى د افغانســت    

افغانسـتان تـاريخ او روان سياســي    دي د افغانسـتان حــاالت، کسـان،چې غـواړ  
وضعيت ښه وپېژني او ښه يې درک کړي، دغو ټولو ته بلنه ورکوم،چې مينه او 

 ” جګړه ولولي.

اهلل بدر صدیق
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 شاعرانو او لیکوالو!  قدرمنو

 اودرناوی. ســـــــالم،میـــــنه

 ټولنې،نن د هیواد د یوه پېژندل شوي لیکوال او قلمافغانستان د  د
د مخکتنې او د ادبي خدمتونو د درناوي  آثاروعلم ګل سحر د  محترم شاعر

په ویاړدغه پرتمینه ادبي غونډه جوړه کړې ده. که چیرې دغه غونډه د ده د 
هرحال،سحرخپل زړه شعر  پهشوې وای،البه ښه وه.   جوړه ړزوکړې کال په ویا

له  کوډیرو لوستون دده ګڼ شمیر کتابونو  داو ادبیاتو ته ورکړی دی او 
او د ښې حوصلې خاوند لیکوال او  ځیرک سحر تولي دي.سترګونه خوبونه تښ

 لیکلو سلیقه لري. دښه ادبي اثر  دد ښه شعر د ویلو قریحه او  دیشاعر دی.
لسګونو مقالې يې  وي،پهکتابونه چاپ ش عنوانه (۱۵پورې یې ) تراوسه

ګڼ شمیر کتابونو باندې یې تقریظونه او سریزې راغلې او  پهخپرې شوې،
قلم مجلې  غړی،د  پالوي چې،د افغانستان قلم ټولنې د مشرتابه  دا ال   مهمه

لومړنی مسوول مدیر،د افغان ادبي بهیر فعال غړی،د مېرمنو کلتوري بهیر 
د مصور خپرندوی بنسټ له بنسټ ایښودونکو څخه دی د جمهور رئی   او

 یو شمیر پیغامونه د ده په قلم لیکل شوي او د لمر تلویزیون خپرونې د له خوا
 اډیټ شوي او ښې شوي دي.

 په عمومي توګه درې لویې الرې لري. ادبیات

 د شــــاعــــري الره -۱

 د کیسه یې ادبیاتو الره -۲

 د ډراماتیکو او ادبیاتو الره -۳

 دغو دریوالرو نه،په دوو الرو با په بري سره روان دی .                            له سحر
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نازکخیالي او احساس نه ډکه د شاعري الره او بله د کیسې یا   له یوه
کیسه يې ادبیاتو الره ده. ده دغه دواړه ډوله تخلیقي ادبیات تجربه کړي او 

 ادبیاتو ته د خپل همیشني مسلک په عنوان خدمت کوي. افغانستاناوس د 

 جګړې ټول آثار لوستي دي،لیکن هیڅ یوه یې د مینې او کابوما د سحر 
اندازه خوند نه دی راکړی او په هیڅ اثرکې،په دغه کچه محنت نه دی  په ول نا

 داچې،د ده د نورو آثارو په څېر، وهکړی. ده د دغو زیارونو اوهڅو پایله دا ش
 اثرهم افغاني ټولنې ومانه اوښه په مینه یې ومانه. 

د یوه لیکوال لپاره ستر بریالیتوب دی،کله چې ټولنه د کوم لیکوال  دا
و شاعر ګریوان ته الس ور واچوي،هغه ورځ د هغه لپاره د قیامت تر ورځي نه ا

ده زړه ډبیږي او احساس  دچې لیکوال خپل اثرنشرته سپاري، هکمه نه ده. کل
یې د امید او ناامیدي په منځ کې سخت سرګردانه وي،چې آیا زما اثربه ټولنه 

 ومني او که به یې ردکړي؟

ندانه کې،ترهغه بد او سخت ساعت نشته یوه شاعر اولیکوال په ژو د
 چې د ده په ژوند،ټولنه د ده اثر ردکړي.

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

وکړه،مقالې او کیسې  يد پښتو ادبیاتو له اړتیا سره سمه شاعر سحر
په پسته طنز  دته يې نکلونه ورواچول، کوچنیانویې ولیکلې،ماشومانو او 

راوسته او په ډیرو بدو  موسکا شونډوخوږه ژبه یې، د دوی په غمجنو 
 حاالتوکې یې د ادب ډیوه ولګوله.

سحر په  دوران کې که په یوه خوا کې، د حضرت رحمان بابا مزار په  د
 کښوعک  د یو شمیر کینه  هغه دکې والوت،نو په بله خواکې، بمونو

شو. هیله من یم چې نن په دغه ادبي  پښوالندېاومتعصبو انسانانو له خوا تر 
ادبي تجربې بیان کړي،خپلې ترخې اوخوږې تجربې  خپلې غونډه کي سحر
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 چې،څنګه شاعراو څنګه لیکوال شوم؟ هغه هم ناول لیکوال، دا ترخې او
 تجربې نه یوازې سحربلکې هر شاعراو لیکوال یې لري. خوږي

بل لیکوال او شاعر ځای نه  هیڅ شاعراو لیکوال د وایم،چې ډاګه   په
دا ده چې  مهمهتنګوي،هر یو خپل میدان او دهریوه لوستونکي بیل بیل دي.

ډیر زیات شوي،له افغانستان   پرتله د سحر د کتابونو لوستونکي دې خوا په 
او لیکوال په  تګرشاعرنه بهر یې اوس په سیمه او نړۍ کې هم د یوه نوښ

بي کارونو او آثارو په ورپیژندنه کې غټه انترنت د ده د اد او صفت پیژني.
 مرسته کړې ده.

فکر کوم چې سحر دغه الره ترنیمې شپې پوري په مطالعه اوکله نا  زه
کله ترسپیده چاوده پورې د سختې مطالعې په کولو سره وهلې ده. او په دې 

له شپې ترسهاره اوله سهاره  هغهکې د ده تخلص هم بې څه نه دی. خهبر
 د پښتو ادبیاتو الره پاللې ده.ترشپې پورې،

دوستان به د ده په مختلفو آثارو باندې خبرې وکړي،لیکن زه  قدرمن
یوازې د مینې او جګړې په ناولی وڅو ټکي کاږم. دغه ټولې خبرې،د دوستانو 
نظرونه،وړاندیزونه او نیوکې ترموږ زیاتې د ده لپاره ډیرې مهمې دي،ځکه دا 

 الرکې نور مزل هم لري. شاعر ال په مخ روان دی او په

چې څه پرې لیکوهغه د ده د نورې هڅونې او تشویق لپاره دي،موږ  موږ
دا خپله وظیفه بولو،که موږ دا ځوانان ونه هڅوو په راتلونکي کې به تجربه 

 لرونکي لیکوال اوشاعران له کومه کړو.

 او سحرد مینې اوجګړې ناول ډیره غوره برخه دا ده،چې بې ربطه  د
صحنې نه لري،اضافي کرکټرونه پکې نشته. د ده دناول کرکټرونه له  اضافي

منځ کې اوسېدونکي  پهول  نه تښتیدلي انسانان نه،بلکې د خپل ول  
ټولنه کې وو،د لیکوال شاوخوا ته یې په  پهانسانان دي.د ده د ناول کرکټرونه 

ژوندۍ بڼه وجود درلود. لیکوال د خپلې کیسې د پرمخ بیولو لپاره په 
 دا لیکوال یوه ستره نښه  یاوړيوړکرکټرونو پسې سرګردانه بریښي او د پ
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بشپړ کرکټرونه نړۍ ته راوړي.ښه یې په خپل ذهن کې جوړوي،بیا بیا  ،چېده
 یې رغوي او ټولنې ته خپل پیغام د کرکټرونو په خولو بیانوي.

لیکوال یو ارمان لري او په خپلو اثارو کې هغه ته پرورښت  رښتینی
، هغه څه چې دی ګوري له خپل ارمان سره یې پیوندوي،هنر لکه ژوند ورکوي

 باید همدا ډول منطقي وي.

اوږده سوچ کې ډوب ښکاري. د ده د ناول ټولي  پهپه دغه ناول کې، سحر
کیسو په  دشوې دي. سحرد شعر په ویلو، ترسیمپردې اوصحنې ډیرې هم غږه 

 لیکلو او د ناول په تخلیق کې ځلیدلی دی.

که د شاعري درنه ډبره ورپورته کړه،یا د ناول درنه ډبره یې ښکل کړه  ده
مخ والړ،په دې ډول شاعر د مینې  پهاو اوږه یې ورکړه،په سینه یې یو وړه او 

 په شاعراو د ګرانښت او صمیمت په سمبول باندې بدل شو.

په خپل پیاوړي قلم باندې د ادبیاتو مختلف صنفونه وپالل او د  سحر
و له الرې یې خپلې اړیکې له لوستونکو سره ټینګې کړې،اوس د ده مطبوعات
  پرله

 کېسرچې ده د ادبیاتو په ډګر کومثمرته ورسیدل. زیارونهاو  هڅې پسې 
پورته کړی و،هغه سر اوس د ممتاز او د نظر خاوند شاعر اولیکوال په توګه 

د کاغذونو پر مخ روح اخستی دی، دا  اوستر پخوا اوچت دی. د ده ارمانونو 
 روح به ژوندی وي اوتر قیامته پوري به نه مری!

شعراو ادب الره د زمریو انسانانو الره ده چې د زړه په وینو  ددا چې، لنډه
او لیکوال یو انسان له نیمګړې ټولنې نه د باندې  شاعرباندې پالل کیږي،

والی که په  ښه داه ورننباسي.حیث یې ښې ټولنې ت هراباسي او د ښه انسان پ
 کوي يې اوله لوستونکو سره يې ویشي. د هنر راپورتههرځای کې پیداکړي،

 انسان د تجربې په ملګرتیا سره ان د ډیر کوچیني اثر په ارزښت پوهیږې.  خاوند
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تولي الرې  دبپه خپلو ادبي اوشعري اثاروکې د شعراو ا سحرصاحب
ډیر منظم او منطقي پرمخ تللی دی،د په ټولو کې  اودي، يچارې مراعت کړ

 ده آثار زموږ د خپل چاپیریال رنګ اوخوند لري.

چې د ده آثار د ادبي کره کتونکو له لوري په بې رحمۍ سره  ښایې
ترسختو قضا وتونو الندې راشي،لیکن زه دا په ډاګه درته وایم،چې وروستي 
نسل به د ده د آثارو درناوی وکړي او پرهغو به ګران وي. د ده آثار به 

ده لیدلوری یو ملي  دولري،لیکن زیات عیبونه نه لري. رنیمګړتیاوې ضرو
لوری دی او په ملي مسائلو کې د هیچا لحاظ نه کوي او دا د ده د ادبي لید

آثار چېله دې وروسته به یې  ،کوملرم اورکار یو ډیر لوی صفت دی. زه به ب
لیکيله مخکنیو نه به څوکرته ښه وي،ځکه اوس د ده ادبي تجربه پخه شوې 

اومعیاري  تجربهده. ډیر پرمختګ یې کړی اوپه دې برخه کې د ده استادانه 
 کار د دغه منطقي شاعر اولیکوال د بري ضمانت کوي.

 د مینې سخت سفر مې دی په مخکې ب 

 میخــونه وهيبیا په څــپلو  خــــــوارسحر

 

 درنښت په

محمد نبي صالحي څېړندوی
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انساني فكر په جوړښتكې يو ډېر مهم عنصر د ټولني د تفكرعمومي  د
له خپل شاو خوا چاپيريال نه متاثر كيږي او د ليك  هرانسانڅرنګوالى دچ.

په  چېانداز جوړوي، لوست او ليدو اورېدو په مټ د فكر يو ځانګړچ
انګريزۍ كې ورته ماينډ سيټ وايي. له كوچنيتوبه تر بوډا توبه پورې كه څه 

ګوټ كې ځاچ نيسي،خو هغه  ههم هر لوستل شوچ تورچ زموږ د ذهن په يو
لكونو  او مشاهدې په قوت د راټول كړل شويو  اوريدوذهنيت،چې موږ يي د 
 .اسانه نه بدليږي ړوو،پهد ليلونو په مټ جو

  له لسيزو راهيسې موجود تاوتريخوالي ليكوال هم په په وطن كې زموږ
يوازې د وير ساندې ليكي،ځينې  ل ليكوا ډلو ويشلي دي. زموږ يو شمېر

كه  يا پرې كړي دي او د خير په غوڼدۍ، اړيكې ټولينورو بيا له حال سره 
په  ل دي او د خيا تد ماضي په غوڼدۍ ناس چېداسې ووايو نو سمه به وي،

له   نيكه مرغه يو څو تنه بيا داسې هم شته،چې ماضي ته له.ټالونو ځانګي
محسوسوي او د راتلونكي   ل تېروتنو نه د زده كړي لپاره ورګوري، حا 

بوخت  وړولوشاوخوا د اوسني چاپيريال د محسوس تصوير په ج خپل د لپاره
ليك  هد همدغه كتار سړچ دچ. د ده پ  هم صاحبسحر دي.ښاغلى علم ګل 

هغو انسانانو د ژوند  دوند تصوير وينو،زموږ د خپل ژوند تصوير،ژ  كې موږد
 تهتصوير چې د جګړي په لمبو كې په ژوند كولو مجبور دي،دغه انسانان را 

 :واييخپل حال داسې 

 ټولې رانه خړې شوې اوبهوهم اوبو كې، الس

 مې رانه ورك دچ له ما دغو اوبو وړچ دچ ارمان

خوا د كركې تيارې  شاوحال كې چې ژوند سره سكروټه ده، ېپه داس
كتلي دي،د  يې هم خواږه  تهتريخ ژوند  دي،خو هغه شاعر چې خپرې
او پورې وهلو په زمانه كې هم د ګرانښت خبرې كوي،دچ اصاًل  شړلورټلو،

ځان ګران  يواځې ته ووايي چې، په موږ باندې خلكوغواړي د راتلونكې وخت 
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ګران و  اندېد كركې په كلونو كې ژوندي وو،جانان هم راب ېچنه وبلكې موږ،
ډېر څه راباندې د خپل جانان غوندې ګران  هماو نه يواځي جانان،بلكې نور

 .وو،چې همدغه د دچ وطن د انسان اصلي تصويردچ

 ډير مې خپل جانان راباندې ګران دچ څومره

 اندې ګران دچلكه ځان،لكه ايمان راب                                

 خپله خوږه ژبه راته ګرانه لكه

 لكه ګران افغانستان راباندې ګران دچ                              

 يو تږچ الروچ يمه د ميني زه

 د رڼو اوبو په شان راباندې ګران دچ                            

 دچ،هوسيږم يې ځال ته ماشومتوب

 ورچ د اسمان راباندې ګران دچلكه ست                         

 حيران دي چې په تا ولي مين يم دوچ

 دا خو ځكه،چې انسان راباندې ګران دچ                        

 نۍاو وينا يوه همېش شخصيت پريمانه مينه چې د سحر صاحب د هغه
 پلدچ. كه څوك د ت جوړ ځينېيې  تن  چېبرخه ده، د هغې خاوري اثر دچ،

اصلي  دټولنې  وطن او پرې مېشت د شويو جګړو د دوړو تر شا د سحرصاحب
څېرې د ليدو وړتيا و لري،نو په اسانۍ به پوهه شي،چې يوازې سحر صاحب 

. اوسنى حال البته جال وودې خاوري هر وګړچ له كركې سره نابلده  د نه بلكې
ج( د كركي د اهلل تعالى)  ته سحر صاحب ،چېكیسه ده. دا هم  بيله خبره ده

سوداګرو په منځ كې هم د خپل مينه ناك احساس د براعال اظهار جرائت او 
وايي په كوچنيتوب كې مې نكلونه  صاحبسليقه ور زده كړي دي. سحر
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د بشپړ اظهار  مې د خپل احساس چېو اثر يې راباندې كاوه، كله، دلياوري
ك ته مې مخه كړه. د وايي د داستاني اثارو لي وليده،نولپاره د شعر لمن تنګه 

هكله مې د ده په دې خبرې پورې د استاد غضنفر دا خبره چې  هسحر صاحب پ
نه  سترعالملغت پراني نه كوي او خپل لوستونكي ته ځان ډېر سحروايي،

ورښي را ياده شوه. استاد غضنفر وايي: سحر له خپل لوستونكي سره په 
ړي. لكه څنګه چې استاد داسې ژبه غږيږي،چې هم داستاني ده او هم خوږه لو

له خپل  چېصاحب رښتيا هم شعوري كوشش كوي، رغضنفر وايي،سح
لوستونكي سره د كلي او كاله په ژبه وغږيږي. زه فكر كوم د دې كار سبب هم 

د پردي  دچ، چې له ماشومتوبه د شخصيت هغه اصيلتوب د سحرصاحب 
اغيزمن هنرمند  خپل چاپيريال متاثر كړچ او بيا يي د يوه مصنوعيت په ځاچ

په توګه په خپلو ليكنو كې د خپلې ټولنې د نن انځور توږلى دچ. استاد شپون 
وايي،چې لنډۍ د پښتنو اصيل  ېد پښتو لنډيو په هكله په يوه ليكنه ك
 د پخپله د يوه پښتون او يا پښتنې هنردچ. استاد وايي د لنډۍ جوړښت هم

ص وي. د غه اصل ته ورته د رواني حالت په څېر ساده او له پيچلتياوو خال
دي.  پاكغضنفر په خبره له مصنوعيته  ستادسحر صاحب شعر او نثر هم د ا

سحرصاحب له خپلې ټولنې اخېستنه كوي په خپل ذهن كې يې په خپل انداز 
صاحب لفاظي نه  سحرشني او په خپله ژبه يې خپلو خلكو ته وايي.

د خپلې خبرې د رسولو راز  په برياليتوب سره نورو ته  اورسوي  ي،مفهومكو
    يې همدغه دی.

بهرني روڼ اندي د نږدې نه  ډېروګړو په هكله نړيوال حيران دي، د زموږ
دافغانانو له ليدو ورسته د افغانستان او افغانانو په اړه په خپل تصور له سره 

ځانګړې توګه داستاني اثار  پهغور كوي، د سحر صاحب ډېرچ ليكنې او 
كټ مټ افغاني   ځكهتجربو په اډانه اوبدل شوي دي، صيده د شخ د يې

. په جګړه كې ټوكې يږيطبيعت ته ورته پېښې او كړه وړه پكې تر سترګو ك
 اتڼونهتشه خيټه،لوڅو پښو  ديدن كول او په  جانانسر په بيه د  دټكالي كول،

 دكول هم د افغانانو ځانګړنه ده، چې د سحرصاحب په اثارو كې يې وينو،
   چېهغه ادبي اثار معياري بولي، خولهب كره كتونكي په يوه نړيوال اد
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 پهروڼ تصوير وړاندې كړچ وي. سحر صيب  لا د خپل چاپيري پكې ليكوال
چې د ده څومره ليكنې ولوستې د خپل  ماخپلو ليكنو كې همدغه كار كړچ،

چاپيريال د نن تصوير مې پكې وليد. سحر صاحب په خپل شعر او نثر دواړو 
 . متوجه كوي مې خپل حال ته بلكېيوازې خوبونه هم نه ويني، اباندېكې ر

يوه ليكوال په اثارو باندې له كره كتنې وړاندې د هغه د خپل  د
سړچ يوې اړخيزې پرېكړې ته  شخصيت په اړه معلومات نه تر السه كول  

اړباسي. په دې معنا،چې كه موږ د ليكوال له مكان او زمان سره نابلد يو،نو 
په مټ خپله خبره موږ ته  يېممكن هغه منطق هم ونه پيزنو، چې ليكوال 

سحر صاحب په هكله د معلوماتو راغونډولو په بهير كې د ده له  دوي.ك
ليكنو په ډېر شدت   ده له داو  په اړه د نورو له څرګندونو ده دشخصي اړيكو،

نورو  پلوصاحب كه څه هم د خ سحردا ثابتوي، هغه څه مخ ته راځي،چې
پكې  مينه چېداسې مكان او زمان كې ژوند كړچ، په وطنوالو په څېرپه خپله

يې د منفي فكر د پاللو په ځاچ  هپه خپل ده،خونايابه  غوندېد مرغۍ د پيو
 .مينه وېشلې ده تل

سره ورته  اووډېرو بري الښه صحت او  لهزما محسن دچ، سحرصيب
افغانستان د قلم ټولني له مشرتابه نه او په ځانګړې توګه  داوږدو عمر غواړم.

تل يې زموږ مخور ستايلي دي. د  چېله استاد صالحي نه يوه نړۍ مننه،
 پښتو فرهنګ او فرهنګپالو د ښې سبا په هيله. 

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

 سعيد نورمحمد
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  د افغانستان نامتو لیکوال، څیړونکی او شاعر عبدهللا بختانی خدمتګار
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حبیبي،عالمه رشاد بابا او ګڼو نـورو مشـرانو او زلمکیـو افغـان      عالمه د
او ژورنــالیزم دواړه پــاللي  دبلیکوالــو پــه څېــرعلم ګــل ســحرهم پــر یــو وخــت ا   

داســـتانونو او نـــاول    طنزونو،څېړنو،شـــعرونو،نظمونو، و،دي،ځکـــه د لیکنـــ 
( کالـه لــه چـاپي او غږیــزو رسـنیو ســره د مرسـتیال، مســوول،     ۲۲یــې)  څنـګ تر

 لیکوال، پروډیسراو ایډیټر په توګه کار کړی دی. 

ړلـی  ښاغلي سحر لوستي ادبیات دي خو په ژورنالیزم پـورې یـې هـم زړه ت   
پــه  روســتهو اخیســتلوکاــل د عســکري تــرخیص تر  لمریــز۱۳۶۸دی، ځکــه پــه 

تر کچې  استاو برېښنا په وزارتونو کې یې د ری اوبومخابراتو، ټولګټو چارو،
نومـوړي لـه ژورنـالیزم سـره د بـې کچـې مینـې لـه          خـو ګڼ کـاري فرصـتونه لرل،  

ــو        ــه ورځپــاڼو او مجل ــو کــې د ریاســت پرځــای ل ــادو وزارتون ــه ی د  هســرمخــې پ
ژورنالستیک کار په لټه کې شو. خپله دغه خوښه او هڅه یې له ښاغلي محمد 
نبي صالحي سره شریکه کړه. نوموړي ورته په عرفان مجله کې د کار مونـدنې  

مهال دعرفان مجلې مسوول مدیر ښاغلي محمد قاسم هیله من  هغهډاډ ورکړ.
 و. 

تـه ونـه لوېـده     ښاغلي هیله من په لـومړۍ پـال لیـدو مـې زړه     دوایي، سحر
چـې لــه دغــې مجلـې ســره د کــار کولـو بخــت بــه مـې پــه برخــه شـي. داســې راتــه      

او کـار کولـو تـه خوښـه      ارلوواېسېده لکه په عرفان مجله کې یې چې زما ګومـ 
پوښـتنو وروسـته  یـې د     څـه نه وي،خو ماسپښین یې چې بیا وغوښتم،نو تر یو

 مجلې مهتمم  وټاکلم.

( پــورې مخونــه یــې ۱۵۰( څخــه تــر)۱۲۰) لــهمیاشــتنۍ مجلــه وه، عرفــان
( په خواوشا کې و چې په ښوونځیو او والیتونو کې ۷۰۰۰لرل، تیراژ یې هم د )

و،د شـپږ و   کېوړیا وېشل کېدله. د مجلې  دفتر د پوهنې وزارت په دویـم پـوړ  
 کارکوونکو څخه یې دوه نارینه او پاتې څلور مېرمنې وې. 
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 نځیولـه ښـوو   څنـګ مجلې د چاپ چـارو د سـنبالولو تر   دښاغلي سحر به 
د راپورونـو او مرکـو لپـاره یـې یـوازې قلـم څـو         خوڅخه یو نیم راپور هم راوړل،

سپینې پاڼې یا یوه سل مخیزه کتابچه لرله او ب . که به د کامرې اړتیا وه،نو 
. د اوســنیو ژورنالیســتانو پــه څېــرې یــې اخیســتلهلــه بلــې ادارې بــه یــې امانــت 

 مره پرېمانه او پرمختللي وسایل یې نه لرل.هو

وسایلو او اسانتیاو  کموالی او نشتوالی هغه ستونزې وې چـې تـل یـې     د
له امله په کارونو کې د خنډ او ځنډ پېښېدو اندېښنه وه،خو د دې بـاوجود هـم   
ښاغلی سحر له کاري چاپیریال او په ځانګړې توګه له ښاغلي هیله من سره پـه  

لـه دې چـې وسـایل او اسـانتیاوې لـږې       سـره “ و. نوموړی وایـي کار کولو خوښ 
د کار کولو انګېزه او عالقمندي زیاته وه. ځکه  د اوس پـه څېرمعـاش    خووې،
مینـه او ملـي ګټـو تـه      هېـوادنۍ وطـن تـه کـار کـول لومړیتـوب درلود.      بلکېنه،

 ژمنتیا له اوس څخه په کراتو زیاته وه. ښايي همدا المل  به و چې کرۍ ورځ بـه 
وم، خو ستړیا مې نـه احساسـوله.مګر    ختتر ناوخته په دفتراو کتابتون کې بو

تــه ارزښــت ورکــوم ځکــه   معــاش غونــدېهــم د نورو زه اوساوس داســې نــه ده،
د ځینو په څېر د بـډو او اخـتالس لـه الرې د ژونـد د اړتیـاوو د پـوره        چېوېرېږم 

 ”کولو په لټه کې نه شم.

پــوهنې وزارت د یــوې بلــې یــانې  ښــاغلی ســحر دوه میاشــتې وروســته د  
له عرفان سـره یـې هـم مرسـته کولـه او لنـډ وخـت         خوسواد مجلې مرستیال شو.

چـاپ چـارې    راپورونـه، عرفان مجلې مرسـتیال شـو. لیکنې،مرکې،   دوروسته  
. ځکــه ښــځینه ســنبالوللنــډه دا د مجلــې ټــول کارونــه ښــاغلي ســحر پــه خپلــه    

بـوختې وې. ښـاغلی سـحر وایـي:      اداري کـارونو ډېـرې   نـورو همکارانې یـې پـه   
چـاپ   وغـن نـوم مـه واره چـې غـالم حضـرت ر      لـه یوازې د غالم حضرت روغمـن  

وخـت مـې    هغـه “کومه لویه تېروتنه یې ونـه کـړه. ځکـه وایـي چـې:       بلهشوی وو،
 تـه ډیر په دقت کار کاوه، ټوله مجله مې څو څو ځله لوستله او بیا به مې چاپ 

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



  
 

 
42 

 

 کارونه ژورنالستیک سحر ګل علم د اواز شوی نقاشې دعطرو

ــانېکاـــل د غبرګـــولي دریمـــه   لمریـــز۱۳۶۹ســـحر وایـــي: د  ښـــاغلی د  یـ
ښـــوونکي ورځـــې تـــه ایلـــه دوه ورځـــې پـــاتې وې چـــې د پـــوهنې وزیـــرې اغلـــې   

ښوونکي د ورځې د  د“معصومې عصمتي وردک ور وغوښتم  او ویل یې چې: 
کوي،نـو پـه دې   ډاکټـر نجیـب اهلل هـم ګـډون      شرنمانځنې په مراسمو کې ولسم

مـا   ” باید د عرفان مجلې فـوق العـاده ګڼـه پـه ښـه کیفیـت چـاپ شـي.         مناسبت
ټینګار وکړ. بلـه   چاپویل په دوه ورځو کې ناممکنه ده،خو هغې یې په حتمي 

مې چې د وزیـرې   کلهورځ مې کار وکر،مجله مې تیاره کړه او  شپهچاره نه وه،
 څېر ناز او مینه راکړه. پهمور له ډېرې خوښۍ یې د مهربانه نوپرمیز کیښوده،

څخه د کورنیو چـارو   ېکال  له عرفان مجل لمریز۱۳۷۵سحر په   ښاغلي
ــه       تـــهوزارت  ــو تـ ــي راډیـ ــي سـ ــي بـ ــه بـ ــه ځایـ ــه هغـ ــته لـ ــه وروسـ الړ او درې کالـ

ورغی،ځکه مجله نوره نـه چاپیدلـه  هسـې پـه نامـه د مجلـې دفتـر وو. ښـاغلی         
ډرامـې لیکواـل وو. بـي بـي سـي       سحر له بي بي سي سره د نوي کور نوي ژونـد 

دیــدن او بنــډار هــم  رویــې ځکــه غنیمــت ګڼلــه چــې د امکانــاتو ترڅنــګ د ملګــ 
 ډېری لیکوال او شاعران ملګری هم هلته راټول ول.  ځکهپرېمانه وو،

د چـاپي   رونـو ښاغلی سحر د خپلې کاري تجربې له مخې  تر راډیويي خپ
یو کـې پـه دې زیـات دقـت     ده پـه وینـا پـه چـاپي رسـن      درسنیو کار سخت بـولي، 

پکاردی،چې هلته هر څه په لیکلې بڼـه پـاتې کېـږي او هـر څـوک هـر وخـت پـرې         
قضاوت کوي،خو په راډیو کې داسې نه ده هر څه د هوا په څپو لـه سـترګو پنـا    

لکـه د ژرنـدې    ځکـه هم راډیو خپلې ستونزې لري، اوجوداو تېرېږي؛خو د دې ب
او دانه پرې زیاته او کمه کړي،یـانې   يهر وخت باید یو ژرندګړی ورته ناست و

کار غواړي.خـو پـه خپلـه سـحر لـه راډیـو سـره د ژرنـده ګـړي پـه            مسووالنهتل او 
څېر ستړیا ځکه نه ده ګاللې چې نوموړی  تـل لـه تعلیمي،ټـولنیزو او فرهنګـی     

خپرونـو پـه    سیاسـي سره پـاتې شـوی دی او. دغـه خپرونـې د خبـري او       خپروونو
 اودونه او منډې ترړې نه غواړي.چ زړهڅېر ډېره ستړیا،

هېواد کې د وروستیو بدلونونو پرمهال علم ګل سحر له بي بي سي  په
راډیو څخه ازادي راډیو ته والړ،ځکه ازادي راډیو چې تازه یې خپرونې پیل 
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کړې وې په پالزمېنه کې وه. او بي بي سي په پېښورکې.د کابل او پېښور د 
او ستړې کوونکې الرې له امله  ښاغلی سحر له بي بي سي  کپراوږدې،کنډ و

 څخه په ازادۍ راډیو کې د کار کولو په موخه مخه ښه واخیسته.

چمتـو   لـو، خپرونـې د لیک ” پـه شـیبو کـې    ژونـد “ازادي رادیو کـې یـې د    په
ننـدارتون خپرونـه هـم ایـډیت او وړانـدې کولـه.        څنـګ کولو او وړاندې کولـو تر 
په اړه د پروګرامونو لړۍ یې چې نږدې دوه میاشتې پرله  نوموړی وایي د مینې

کړه اوګڼو اورېدونکو یـې د بیـا بیـا خپرېـدو      جوړهپسې خپرېدله ډېره هنګامه 
 کوله. غوښتنه

او ال تـر   رېښـوده سحر ازادۍ راډیو د ولسمشـرۍ مـاڼۍ پـه مخـه پ     ښاغلي
ري،خـو پـه   عامه اړیکو او مکاتباتو د مسوول په توګه دنـده ل  ددې مهاله هلته 

 نوموړیاو خپرونو متنونه هـم سـموي.   برونوعین وخت کې د لمر تلویزیون د خ
د سـوچه   اوپه سـپما، د جملـو پـه  لنـډیز،تړاو،     لیمود خبري متن په اساني،د ک

 والي پرځای د ژبې په اسانۍ او څرګنتیا ټینګار کوي.  

 وښــاغلی ســحرادب او ژورنــالیزم نـــږدې او یــو د بــل بشــپړونکي ګڼـــي ا      
او سوژې یې  موادیي،چې ژورنالیزم یې ادبي هلوځلو سره مرسته کړې،ځکه وا
او بدلون لپاره هـم د دواړو پـه ارزښـت     هوساینې،سموندي. د ټولنې د  کړيور

سمبولونو او پـه ژورنـالیزم    اوباور لري، د ده په وینا په ادب کې تخیل، تشبیه 
ــې  ــام کېږي،    دکـ ــه پـ ــږد تـ ــغ لېـ ــانه او نېـ ــامونو اسـ ــانېپیغـ ــه اوږدو او ا یـ دب پـ

نــو تــر ژورنــالیزم  د ادب اغېــز ځنــډنی    ځکــهژورنــالیزم پــه لنــډو الرو مــزل دی، 
او کړو وړو په بـدلون کـې هـم ادب او ژورنـالیزم      فکرونودی،د وګړو د خویونو،

دواړه ارزښتناک بولي،په ځانګړي ډول ژورنالیزم ورته د نېغ اغېز او ادب ورته 
 ه پلوه ګټور اېسي.په ټولنه کې د مثبت فکر د ایجاد ل

سـره د پرتلنـې وړنـه     یزمنړیواـل ژورنـال   لـه سـحر افغـاني ژورنـالیزم     ښاغلی
ــدال        ــه کېـ ــی او ښـ ــي،نو پرمختللـ ــه وشـ ــام ورتـ ــار او پـ ــه کـ ــو وایي،کـ ــولي، خـ بـ

. تـازه  ګڼـي او منظم پالن لرل د ژورنالیستانو د بـري راز   زغمشی.کار،مطالعه،
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زغم، زړورتیا، ناپېیلتوب  عې،مطالکارو ژورنالیستانو ته د دقت، پالن لرلو،
شـهرت او سـتاینو دې نـه     ليپه لنډ مها چېاو ژمنتیا سپارښتنه کوي او وایي،

 د نورو پرمختګونو مخه یې ډب کوي. ځکهنازېږي،

ــل    سپېڅلی،موسکا،پکتیاوال،ســـمون ــم ګـ ــاغلی علـ ــور د ښـ ــې نـ او ځینـ
ــاپي رســـنی  نومونـــهســـحرهغه مســـتعار  ــاڼو تـــه پـــرې د   ودي چـــې چـ او ویـــب پـ

 او ګڼو نورو موضوعاتو او ناخوالو په هکله لیکنې کوي. سیاسيټولنیزو،

وحید احمدزی امیرجان



  
 

 
45 

 

 کارونه ژورنالستیک سحر ګل علم د اواز شوی نقاشې دعطرو



  
 

 
46 

 

 خدمتونه ادبي صيب سحر د ته بهير رمنېم اواز شوی نقاشې دعطرو

وي؛لکه څنګه چې په ونو کې  شاند انسان ژوند د يوې ونې په  وايې
طريقې هم يو له بله فرق  کولوشته همداسې د انسانانو د ژوند  پيرتو
ونې نه يواځې دا چې بې ثمره وي ورسره دومره کمزورې وي چې  ځينېلري.

لري خو په سره غرمه کې  د اوږدې سيوری هم نه لري، ځينې نورې که ثمر نه 
الرې يو ستړی مسافر يې سيوري ته يوه شيبه دمه کولی شي خو د ځينو نورو 
ونو د سخاوت لمن بيا دومره پراخه وي چې هم يې سيوری او هم يې ثمر 

نورو ته   ټهانسان ګ دژوند هم همداسې وي چې  يږي؛حقيقيخلکوته رس
نورو په خوښۍ کې خپله خوښي ولټوي او د نورو پر مختګ خپل  د ورسيږي،

 پرمختګ وګڼي؛ چې ښاغلی علم ګل سحر يې يوه روښانه بيلګه ده.

نه غواړم چې د دې مقالې په ترڅ کې د سحر صيب پر آثارو خبرې  زه
يې  کوم رنګ لري  کيسېچې د سحر صيب شعر څنګه دی، ووايموکړم يا دا 

کومې ځانګړتياوې لري،بلکې زه  نن غواړم د سحر  يا دا چې داستانونه يې
ځانګړی ډول هغه خدمتونه چې  هصيب ادبي خدمتونو په اړه خبرې وکړم پ
 بهېر ته کړي دي. ېرمنسحرصيب د دې درې کلونو په ترڅ کې م

يې  چاپويپه دې باور يم چې که يو ليکوال او شاعر يو اثر ليکي او  زه
و ژبې ته رسيږي خو پنځوس فيصده ګټه يې ګټه که خلکو ا نيمهدې کار دنو 

پيدا کوي او  شهرتته رسيږي ځکه؛ کتاب يې چاپيږي،ورسره  ولپخپله ليک
نوم يې په ټولنه کې مطرح کېږي خو که يو څوک خپل قيمتی وخت نورو ته په 

د نورو د پرمختګ  ځایاو د نورو په روزنه کې تيروي،خپل شهرت پر متخد
ه بې له کومې شخصي ګټې او امتيازڅخه يې  کوي کوي او دا هر څ کارلپاره 

 يې بايد وشي او ستاينه يې بايد وشي. يادونهدا نو هغه څه دی چې 

له شروع نه تر اوسه پورې مېرمن  صيبتاسو ټولو ته مالومه ده چې سحر
اونيزو غونډو تنظيمولو نه رانيولې بيا د لويو  دبهير ته ډېر کار کړی دی.
خه کې خويندو سره د دوی فعال او پراخ ګډون د غونډو د جوړولو په بر
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کې دوی هميشه همکاري کړې  برخهيادونې وړ دی. د کتابونو د چاپ په 
د اړيکو په جوړولو کې د سحر  ترمنځادبی بهير او ميرمن بهير  افغانده.

ټرنينګونو په  اوخويندو ته د ورکشاپونو  رازصيب ونډه خپل ځای لري همدا 
 هڅې د ستاينې وړدي. بصيجوړولو کې د سحر

 د يوه مجرب ليکوال او شاعر په توګه خويندو ته د دوی نظريات، 
،البته نه يوازې د  ياو وړانديزونه خورا ارزښتناک تمام شوي د الرښونې

دې په غونډه  صيبداسې غونډه به نه وي چې سحر لکېکې ب څغونډو په تر
کوم شعر يا کيسه خور خپل  ومهاو په پای کې دې ک لريکې تشريف و نه 

کله هم داسې نه دي شوي چې   خوسحرصيب ته د اصالح لپاره ورنه کړي؛
ورته  نه لري؛ داسې  وخترد کړي وي او ويلی يې وي چې  هغهدی  صيبسحر

سړي بال  هرچې نن سبا بيکاري نه شته او  ېږوحال کې چې موږ او تاسې پوه
ولې  صيببوختياوې لري خو د دې ټولو مصروفيتونو  سره سره بيا هم سحر

دا هرڅه په ورين تندي مني؟ دا ځکه چې هغوی يو احساس لري د پښتو په 
د خدمت کولو پياوړې   همقابل کې او د پښتنو په مقابل کې او ورسره خلکو ت

 اراده لري.

وي او نن سبا ډيری داسې دا خبرې ډېره شعاري ش مهالکه څه هم اوس  
پښتونو ته د خدمت کولو ټټر وهي،او له ځان نه يې  وکسان شته چې  پښتو ا

 نود چاخبره د پښتو مدافع وکيالن جوړکړي؛خو که چېرې يې عمل ته وګورو 
له وينا سره يې ډير توپير لري او ښکاري چې وينا يې د کومې ګټې يا کوم بل 

 هدف لپاره ده. 

چې ميرمن بهير ځينې وخت د ځينو پزنتيشنونو لپاره تاسو ته پته ده 
په  موضوعيوې مشخصې  دشاعرانو ته بلنه ورکوي؛ ترڅو  اوځينو ليکوالو 
نوې دې  ېخويند پښتنېمالومات ورکړي ځکه؛ زموږ ډيری  هاړه خويندو ت

بهير سره ملګرې  شوي او ډيرې روزنې ته اړتيا لري؛په زړه پورې خبره خو دا 
بلنې وروسته دېته حاضريږي ترڅو د ميرمن  ځلېورونه د څوڅو ده چې ځينې 

 ډيریخويندو سره شريک کړي او  مالوماتته راشي او  خپل  غونډېبهير
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وايې کسان کم  اري؛څوکوخت د غونډې په پای کې دا ورونه ګيله من  ښک
وايې د  څوکراغلي وو،څوک وايې ماته يې د خبرو لپاره وخت کم راکړ،

چې  ېپه دې توګه دا ښي اوې ځينې خويندې له تاالر نه ووتلې غونډې په ترڅ ک
دوی په اند دوه يا درې ساعته وخت يې   دمېرمن بهير ته په ورتګ سره 

 ضايع شو ی دی ....

سره يم، زه  يرزه شخصا هغه څوک يم چې له لومړۍ ورځې نه مېرمن به 
ډو شاهده يم کې د داسې غون سهاستقالل لي پهکې؛ وختونود بهير په لومړيو 

 صيبحاضر وو او په هغو کې به يوک  سحر کسانغونډه کې به درې  پهچې 
 تاسووو؛خو تر نن ورځ پورې يې کله هم کوم  شکايت نه دی کړی؛ اوس 

بهير سره د خپلې دوه يا درې ساعتونو  ېرمنفکر وکړئ يو ک  م هپخپل
په خدمت او  وختهمکارۍ حساب کوی او بل خپل ساعتونه ساعتونه 
 همکارۍ کې تيروی بې له کوم حسابه او بې له کوم احسانه. 

چې مېرمن بهير نوی رامنځته شوی و، نو داسې يو چاته ضرورت و  دا
ادبي بهيرتجربې له نوي جوړشوي مېرمن  افغاند ورورنو بهير يعنی  ترڅو

ميرمن بهير سره کوم  صيببهيرسره شريکې کړې.خو په دغه برخه کې  سحر
دروند مسوليت په غاړه  اارداد  نه و السليک کړی چې  يواځې دوی به دقر

دنده وه چې په دغه برخه  وال به سمبالوي بلکې دا د هر بهير څههر دااخلی او 
يې وکړي لکه سحر  قتکې مېرمن بهير سره  مرسته وکړي او هغومره په صدا

قي ضعف کوي يې؛هغه هم زموږ په ټولنه کې ځکه؛ اخال اوصيب چې وکړه 
وګړي په دې ناروغۍ  ډېریهغه ناروغي ده چې له بده مرغه زموږ د ټولنې 

کار کوې نو خبرې به هم درپسې کېږي ځکه؛ هغه کسان  چېاخته دی؛دلته 
نه لري  زړهنه دي، نورو سره د مرستې کولو  هچې نورو ته د خدمت کولو جوګ

بيا نور خلک  او بې له خپلو شخصي ګټو د بل شي په اړه فکر نه کوي؛هغوی
مسوليته  بیشي ليدی چې دا کار وکړي نو ځکه؛ ورپسې خبرې کوي؛ ههم ن

 باسي،خپلدی؛ اوس نو که يو څوک کار کوي،زحمت  هخبرې خو ډېرې اسان
 يېوخت نورو ته ورکوي او دا هرڅه بې له کومې غوښتنې او امتياز څخه  
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وازې ځينې کولی؛ ي ورهيې نه شي پ څوککوي دا نو هغه رسالت دی چې هر
 خاص خلک يې د پوره کولو وړتيا لري. 

په تاريخ کې ثبتيږي نو د  اتوکه سبا ورځ د مېرمن بهير نوم د ادبي
 نوم به يې د مالتړ کوونکو په سر کې وي. صيبسحر

اخير کې په داسې حال کې چې د مېرمن کلتوري ټولنيز بهير په  
 خپلېمننه کوم؛ او تلپاتو همکاريونه وله مرست صيباستازيتوب د سحر

وخت د  ومرهڅ خپلچې  رصيبپه دې څوجملو ختموم هغه دا چې؛سح ېخبر
که په همدې فرصت کې يې کوم ناول ليکلی وای  کړی؛مېرمن بهير لپاره تېر

اوږد ناول نه  ټولوناول د پښتو ژبې تر“ زمرده”نو نن ورځ به د عبيداهلل محک 
 اوږد ناول وای. بلکې د علم ګل سحرهغه ناول به د پښتو تر ټولو

 سحر صيب د ال برياوو په هيله. د

 طوبی ندا ساپۍ
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 ژوندڅنګه تاسو په شعرونو کې ګوری،همدغسې په شخصي  چې سحر
نیک زړی انسان دی. یا په بله وینا زما یوله  اوکې هم یو بې ازاره مهربانه 

 پاک پښتون دی. اوڅخه دی،چی ظاهراو باطن یې یو  انوهغو یار

څه لیکي او یا څه وایي له زړه یې وایي ریا او تظاهرنه کوي اوکه یي نه 
 منی نود ده دا الندینی شعرولولی : 

 

 کرکې وایستلې زړه مي ټــــــولــــــې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړې ده                     

 اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او بـــــ  تمامه ورځ لګیا یــــــــــم                     

 په دامــــــــــونــــو کـــــــي مرۍ پېيمه

 سپینو کوترو ته پايزېب جــــــوړوم                     

 اوس د بې مــــــوره وري له اوښکونه

 شراب جوړوم                                            

 او په سخت زړو یې ارزانه پلــــــورم

 چې یې له زړونو کینې کډه وکـړي                    

 ی وایستلېله زړه مي ټولې کـــــــرک

 اوس مساپر په کــــــــاڼو نه ولمه                     
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 اوس ګـــــــــــــــــــــالن نه شکـوم

 له الرو نه اغزي ټـــــــــولـــوم                     

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم

 د سپین ږیري بوډا الس ونیسم

 له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

 ه کسات نه اخلمهاوس له دښمن ن

 اوس دغومبسو کور په خټه باندې

 نه پټوم

 په مار د کاڼي ګوزار وکړم

 خو خطا یې ولم

 ب  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

 وایستلېله زړه مې ټولې کرکې 

 اوس مي ټوپک پراوږه نشته
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 نشته کرکه او انتقام کې قاموس سحرپه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 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

په ترازو تلل شوی شهکار دی. زه  کتونکوګران سحر دغه شعرد کره  د
خو وایم چې تراوسه په پښتو شاعري کې ډیرو لږو شاعرانو به دغسې موزون 

 ویر اوبدلې اوبللی وي.  سوزمنغږ او 

شعرلیکلویو راز  دښهخو رنګین شعرلیکي ښآیي د ده  ،روانساده سحر
یې زړه مینه وړی اوحساس دی،او بل یې په قلم کی  خودغه وي چې یو 

چې د ده احساسات او قلم دواړه ملګري شی نو یوه  کلهوړتیا ډيره پرته ده،پیا
داسې خلک چی د دنیا اوحسن په باب  وي.يښکلی شاعرانه تابلو ترې وپنځیږ

په وجه به یې نه سي  رۍقلم د کمزو د خوډيرنازنین تصویرونه ورسره وي، به
ماتو څخه  ګلونه او کل روله ده سره دا هنر شته چی څنګه له تو خوانځورولی.
 ښاغلیخپل مقابل لوری یوڅو شېبې له ځان سره شاعرکړی.  اوجوړکړي،

 یې لیکلي داسي وایي : ته غضنفرسحرپه هغه شعرکې چې ګران استاد 

 پرون واخست الس کې لمر، یوه سړي

 کړ تقسیم یې برابر،یوه ســــــــــــــړي

 لپې لپې یې ویشه په ټـــولـــــــــو باندې

 سمندر،یوه ســـــــــــــــړي ړیک تمو 

 پاچا نه و،یوملنګ غوندې ســــــړی و
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 نشته کرکه او انتقام کې قاموس سحرپه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 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  

 راته وښود په سپوږمۍ کې یې ستا حسن

 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
 

 مو وخت په کار تېرېږي یا په مینه یا

 ته وښود دا هنر یوه سړي موږ

 کې یې تيندک وخوړ، ونه لوېد تروږمۍ

 ونیو ژر سحر،یوه سړيتر الس 

دې شعرڅخه معلومیږي چی د ده د شعرپه دنیا باندې د  لهنو د سحر  
کی  تعریفد سیوری برکت دی.چی د مینی اوحسن په  امتاستاد غضنفرد ق

 ورسره مرسته کړې ده. 
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 نشته کرکه او انتقام کې قاموس سحرپه د اواز شوی نقاشې دعطرو

سحرنه یوازې په ازاد فورم کې بلکې د غزل په فورم کې هم ډيره ښکلې 
ورم کې شاعري یوڅه ګرانه ده ځکه د نورو شاعري کوي که څه هم د غزل په ف

شاعرانو له خوا د قافیو مکرارتکرار د دې سبب کیږي چی نوی شاعرهم د 
له موضوع ګانو سره شریک تصویر را خپل کړی،خو سحربیا هم  هغوی

توانیدلی چې ځان له نورو بیل کړي،او په غزل کې هم ځانته خپلي خبرې 
خپلی  یرتهضوع لیرې الړنه سو زه بکه  له مو خواوخپل انځورونه ولري.
دا چې هرهغه څوک چې له خپلوعینکو دنیا  ،هغهمخکینۍ خبرې ته راګرځم

خامخابه یې غږ  ژاړیپه خپلې معشوقې پسي په خپلوسترګو و یاته وګوري او 
چیري د نورو په سترګو وژاړو اوهغه څه چې نور وکړی موږ  کهاوویرنوی وي.

 الرې درلودو خبره نه شو کولی.  دد ځانته راواخلو بیا نوکله هم  میې ه

 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

 حیران په دې یم چې وږمه راځنې لیرې ګرځي 
 

 نه یم رسېدلیپرخوا روان یم، د خپل ځان زه

 راځنې لیرې ګرځي په دې سفر کې مې سایه
 

 په زړه خو هسي هم بله لمبه د مینی زما

 ګرځي ېپه کار مي نه ده ،که ډېوه راځنې لیر

 

 مې ستا له اننګو په ژړا ته، ویل یې ارمان

 درود یم ،آئینه راځنې لیرې ګرځي کاڼی
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 نشته کرکه او انتقام کې قاموس سحرپه د اواز شوی نقاشې دعطرو

 څړیکه درڼا   

 وه،ماوې ته یې هغه رڼاڅړیــــــــکه د  تیاروکې

 ،ما وې ته یې هغه سپوږمۍ کې پاتې څه ځالوه

 

 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

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

 

 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  
بابا ژوندی وای چی ورته ویلي می وای، بابا مبارک دې شه ستا په شان حمزه 

 یو بل ملنګ هم را پیدا شو چې غواړي د غزل حق ادا کړی. 

او داستانونه هم  طنزونهسحر د شاعري ترڅنګ لنډې کیسې، ګلعلم 
شته چې په لنډوخت  امید اوپه دې الرې کې هم بریالی دی. هلللیکي چی ماشاا
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 نشته کرکه او انتقام کې قاموس سحرپه د اواز شوی نقاشې دعطرو

کی به د هغوتللیو ځایونه چې تراوسه  تش دي بیرته ډک کړی. پای کی ګران 
 سحرته د خپل غزل د یوه بیت په ډالۍ کولو سره خپلې خبرې لنډوم.

 

 په خپلوسترګـــــــو ژاړه مـــــدام

 تاسره خپلې اوښکې ښې ښکاري

 

 الهو نورمحمد
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 فکر او اند سحر ګل علم استاد د اواز شوی نقاشې دعطرو

د تاریخ په رڼا کې ډيرو تاړاکونو ځپلي دي او ډير ځلې یې  پښتانه
ډير ځلې  چېفرهنګي شته له السه ورکړي دي، او سیاسيډيرتاریخي، ادبي،
د زمانې تاړاک ځپلي دي خو زما  همڅنګ ډيری څیرې  ریې د تاریخي شتو ت

 : په اند خدای تعالی ورته د بیټ نیکه دا دعا چې ویلي یې دي

 خدایه کړېډيروګړي  دا

خدایه خدای ورته په ریښتونې توګه قبلوې شوې او خدای تعالی د  لویه
کې  دوی کې په په هر پړاو  نېبیټ نیکه دا غږ اوریدلی دی او تل یې د زما

داسې څيرې را پیدا کړي دي چې د دوی ډير له السه تللي مادي او معنوي 
ارزښتونه یې بیرته را خوندي کړي دي چا ورته د احمدشاه بابا او میروی  
نیکه په څير تورې وهلي او ځينو خو یې ورته د ستر خوشال خټک بابا په 

خدای تعالی ورته داسې څيرې ورکړې چې څيرتوره او قلم دواړه چلولي دي. 
ناسمو راسمې ته او له کږو سیخو الرو ته را بللي دي، تل د نورو  لهډير یې 

لخوا ورته کوهي کیندل شوي دي خو د داسې کسانو لوړفکر او حوصلې دا 
یې همداسې پسې  څېهرڅه د خپل کړیدلي اول  لپاره زغملي دي او ه

بره را څخه اوږده نه شي موضوع ته به دې لپاره چې خ دجاري ساتلي دي.
په  ېراشم. زه چې ځان د لیک او لوست په دنیا تر اوسه یوازې لوستی بولم یان

وړاندې  دېد لیک لوست نړۍ ته راغلی یم تر او دې مانا چې یو څه لوستی شم
اوریدلی چې علم ګل سحر یې باله. ما ډير ارمان کوی چې   مې د یو چا نوم
 استاد مې سترګې ولګیږي، قدرمنرمان پوره کړي او په که خدای مې دا ا

کړ او د دې ویاړ  ورهورځې ښې ډيرې تیرې شوې او زما دا ارمان خدای پ شپې
چې ښاغلی استاد ووینم. زه د استاد د علمیت په اړه ځان ته د  شو مې په برخه

دې اجازه نه ورکوم چې څه پرې ووایم خو یوازې د ده شخصیت په اړه درته 
 :ه څه وایم چې ما پکې لیدلي ديهغ
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 فکر او اند سحر ګل علم استاد د اواز شوی نقاشې دعطرو

سحر تل د ځان نه بلکه د ډيرو په اړه فکر کړی دی او ډيرو ته یې  استاد
هیواد د  دیې سړی باید ځان ته ور کړي، څنګهداسې مشوره ورکړې لکه 
یې  هبهیرون سیاسيتر نورو ښه پوهیږي او ډير دردونوځوریدلي پښتون قوم په 

بهیر کې په هیواد کې پاتې شوی دی او  سيسیاله سره تېر کړي دي او په هر
لیکوال دی چې  یوسحر  استادیې د هیواد والو خدمت کړی دی. کېپه هیواد 

څيړنیزې مقالې، طنزونه، ژباړې،سیاسي مقالې....  علميډيرې لنډې کیسې،
شعر یې تل له  ېسحر شاعر دی خو داسې شاعر چ استادیې لیکلي دي،
او ښکالوو څخه ډک دی،په  ونوندونو، دردنایزو خو سیمهکلیوالو انځورنو،

ډيری تاریخي پیښې هم خوندې شوي دي  څنګشعر کې یې د دې ښکالوو تر
 دیدي،استاد یو ښه مشر شوياو د خپل قوم لپاره پکې ځینې وړاندوینې هم 

کله یې چې وس شوی د “ ټول یې زما مازر  ما”خو داسې مشر نه دی چې 
خولې مړۍ یې هم له خپل ځوریدلي قوم سره نیمه کړې تل د پښتون په درد 

داسې خو داسې  کواللی استاد .یشوی او په خوښيې خوشال شوی د رمند
کې یې د لیکوال او لوستونکي دواړو د زړه درد  لیکنه هره لیکوال چې په

 لېوصلې څيښتن دی چې د ده دې حوصموندل کیږي. استاد د دومره لویې ح
تل غواړي له خپل اول  سره نیژدې  استادډيرو نورو ته هم حوصله ورکړې،

پاتې شي د دوی د ستونزو په برخه کې هڅه وکړي او څه یې چې وس وي هغه 
ورته تر سره کړي. استاد د څوکۍ شوقي نه دی هغه څه کوي چې د قوم خیر 

په ګټو کې خپلې ګتې ولټوي ده د  یې پکې وي داسې نه کوي چې د قوم
کړاوونه په سر ګاللي دي او د دې ځوریدلي قوم   ځوریدلي اول  لپاره ډير

لپاره یې ډيرې دروازې ټکولي دي او ډير یې تر خپلې پراخې لمنې الندې د 
یانې نظم او نثر کې پیغام  شعرپټ کړي دي تل یې په لیکنه او  نیتهدایت په 

وند نه وهي لکه څنګه یې چې شخصیت دی جوت دی په خبرو ډير شخ
همداسې یې لیکنه هم ده. استاد قوم ژبې او اول  ته د خدمت په موخه ډير 
لوړ لوړ مقامونه تر خپلې دې شته ملنګي پورته نه دي بللي. استاد د خلکو 
الرښود دی او د خلکو په منځ کې پاتې شوی دی او ال هم د خلکو په منځ کې 

 .ده دې کړنو ډير تر خپل ژور اغیز الندې را وستي دي داسې ژوند کوي چې د
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 فکر او اند سحر ګل علم استاد د اواز شوی نقاشې دعطرو

د استاد منظوم او منثور اثار په غور سره وګورۍ ډيرو نا ویلو او نا  که
لوستو شیانو ته به مو پام شي او تاسو به پکې داسې څه ومومۍ چې په ژوند 

ذاتي جوړښت داسې وي کله چې یو  انانس دکې به مو د تغیراتو توپان راشي.
ته رسیږي ځان ترې ورک شي او ډير نه لیدل کیږي چې ښې بیلګې یې  موقف

زموږ په ټولنه کې شته دي خو استاد علم ګل سحر په هر وخت کې په یو حال 
څه نه وايي خو ډير څه کوي. د دې لپاره چې خبرې را څخه اوږدې نه  ډيردی.

څو شي او کړې خبرې مې لوستونکو ته په یقین بدلې شي د استاد د کالم 
 :بیلګې دلته را اخلم او ډيرې 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

 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



  
 

 
60 

 

 فکر او اند سحر ګل علم استاد د اواز شوی نقاشې دعطرو

 د مینې سخت سفر یې دی په مخکې ب 

 هڅپلو وهي میخون سحر بیا په خوار 

استاد دا غزل ما ډير مخکې اوریدلی و او که هر څوک یې ولولي پکې د  
په هر بیت کیدی شي بال خبرې وشي او پکې  چېشي، یدلیخپله زړه درد اور

 :ډير دردونه وموندل شي د بیلګې په ډول استاد وايي

 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  دلته
خپلې مینې یو کټ مټ انکاس پکې و ویني خو ماته یې مانا بیا داسې ده 

او له ښکلو څخه  وي بدرنګو څخه موخه کیدی شي پردي هچې چې دلته زما ل
مې موخه خپل وي. کله اوسني حاالتو ته راشو ډيری هیواد وال په اوسنیو 

دوی دا ګیله له بدرنګو څخه  دحاالتو کې له پردو ګیله کوي چې زما په اند 
ځانونو او خپلو مشرانو ته الس نه نیسي زموږ هیواد چې داسې یو  خوده،

حالت ته رسیدلی دی ډيری منقصر پکې زما په اند په خپله افغان مشران دي. 
ګ دی یانې له میخ ویلو څخه زما بله موخه هم مادي مر سرپر همدارنګله

کیدی شي یو څوک راڅخه موټر،کور او اوالد ټول واخلي خو له زړه څخه زما 
ډيرې داسې کړۍ شته چې پر  اوسیانې علمیت دی، ژوندموخه بیا معنوي 

میخونه وهي او  ندېژوند با معنويمادي ژوند نه بلکه د پښتنو پر نېسر یا
 څخهځلو له نورې نړۍ سره له اړیکو  لوه ادبيدوی له سیاست،علمیت،

 .ساتي

 نه وګورو نه ښکلي چیرې یاد کړو چې

 په سترګو او په خولو وهي میخونه زموږ
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بیا هم زما په اند د پښتنو  دلته دیدې کې څومره ښکلی قوي انځور  واه
اوسنی ژوند ډير ښه انځور شوی دی تاسو وګوری د پولې هې خواته یانې په 

او بره پښتونخوا کې   کوزه پښتونخوا او د پولې دې خواته یانې په افغانستان
د پښتنو پر وړاندې څه ډول دسیسې روانې دي. زه ډير داسې کسان پیژنم چې 

دي اوس په ښو ښو دفترونو کې ژوند کوي او یا د نورو قومونو او ژبو خلک 
هم د نړۍ په ښو پوهنتونونو کې ژوند کوي خو پښتانه ب  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 وايي

 دري دي هکار ټول پ دفتري

 ته مې ساتینهخواره پښتو یم تش جګړو  

 :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  استاد
 انګریزه،بیا تر مغوله، نیولېانځور وړاندې کړی دی چې له چنګیز څخه 

ني روسي ښکیالک او نني غربي ښکیالک پورې پکې د پښتنو ژوند ډير پرو
ښه انځور شوی دی د وخت ښکیالک چې څومره پښتانه ځپلي دي دومره به 

لوبې کړې که تیر  سرهیڅ قوم نه وي ځپلی تل د وخت نادودو د پښتون قوم پر 
ن وخت ته ځير شو تر ټولو ډیر ځپل شوي وژل شوي او ټپیا شويدیرش کلن تیر
دې الال وهي مړۍ دې  تورې“وي خو هغه متل دی چې وايي  پښتانهشوي به 
ب  تل زموږ پرسر سودا شوې. د استاد په هر بیت که خبرې وشي په ” عبداهلل

هر بیت یې زما په اند یوازې څو کرښې او څو مقالې نه شي خالصه کیدي 
ته بلکه قرنونو استاد نه یوازې یو نسل ته بلکله نسلونو او نه یوازې یو قرنه 
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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  وسره چې لکه کله نه زما معرفت شوی دی ن استاد
لیدو مې ډک زړه  هځلې داسې شوي دي چې د استاد پ ډيرحال ویلی دی،

لر او برپښتون  کهیوې سیمې او یو والیت ته نه بل استاد.ترډيره ډک پاتې دی
چې زما په شان مخکې نه وي لیدلی او لومړۍ یې و  چاته ژمن سړی دی.

ویني د ده له پاکې مینې او احساس څخه به سړی داسې درک وکړي چې په 
اوسني حال کې ماته ښه مرستیال، ښه ملګری، ښه الرښود او ان ښه معنوي 
پالر یوازې او یوازې استاد علم ګل سحر دی. په پای کې استاد ته د اوږد 

او په دې هیله چې پښتانه خپل دا ژوندي ماخذونه او  عمر غوښتونکی یم
ژوندي کتابتونو د دوی په ژوند ونازوي او د دوی په ژوند له دوی څخه ډيره 

 .ګټه واخلي او تل یې د عمر د اوږدیدو دعا وکړي

 ارین احمدزی محمداهلل
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 هڅلورمه کارت -کــــابل
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علـــم ګـــل ســـحر پـــه ډېـــرو هنـــري ليکنـــو کـــي برالســـی دی، لکـــه   ښـــاغلی
د ليکنو په نورو برخو کـي د   شعر،لنډه کيسه، ناول،طنز او داسي نور. زه د ده

ښې څېړني صالحيت نه لرم، ب  يوازي به د ده د طنزونو او په طنز کي بـه هـم   
 . پر درو اړخونو ياني د طنز پر موضوعاتو، فورم او تخنيکونو يو څه ووايم 

اکثره طنزونه د فساد او جنګ جګړو د دورې انځـور ګـري    صاحبسحر د
نومي طنزي ټولګه چي اکثره طنزونـه يـې د شـر    ” څراغ شيطان“ده، په تېره بيا  

او فساد په دوره کي د کابل برخي تـه ځـانګړې سـوې دي. څرنګـه چـي ښـاغلی       
ډېر دقـت   سحر هغه مهال په کابل کي اوسېده، نو دغه مقطع يې له نژدې او په

عکاسي کړې ده. سحر صاحب چي د فساد او جګړې عاملين په نښـه کـوي نـو    
دا يو داسي وخت دی چي د ملت ډېری خلک ژاړي،چيغي وهي او پرسر خاوري 
دوړوي،څرنګه چي له يوې خوا دا حالت څو کاله دوام پيدا کوي او له بلي خوا 

ژونـد يـوه برخـه    څوک دغو چيغـو تـه پـام هـم نـه کـوي نـو دغـه حالـت د خلکـو د           
هغـه مهاـل د خلکـو     صاحبښاغلي سحر ېږي،کهګرځي او خلک ورسره عادي ک

 صـاحب به کليشه غوندي وای، دلته سحر داژړاوي د ژړا په ژبه ليکلي وای نو 
او د يوې نوي الري يـې    نوښت کړی چي دغه ناخوالي يې د طنز په ژبه مسخره

 د ول  پام يې ورته را اړولی دی. 

ه څه هم پرونۍ خبري دي خو نن يې هم خلک خوښـوي او زه  ده طنزونه ک د
دي او   باور لرم چي سبا به يې هم خوښ کړي،ځکه نن خلک تر پرون ډېر بوخت

ښايي تر نن سبا ډېر بوخت وي،هغه مهال به خلک د تفريح لپاره ځانګړی وخت 
و نه لري خو دا چي تفريح د انسان اساسي ضرورت دی نو پـه دې صـورت کـي    

له خپلو ورځنيو کـارو سـره تفـريح هـم ملګـرې کـوي، نـو هغـه مهاـل بـه            به خلک
 خلک هغه ليکني ډېري لولي چي د پيغام تر څنګ خندا او تفريح هم لري. 

ډول انتخاب يوازي په جنګ جګړو پوري اړه نه لري، د پرون په شان  دغه
ه به نن او سبا هم خلک هنري ليکني خوښوي، د هنري خبرو يـوه ځانګړتيـا دا د  
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چي خبره نيمه لوڅه او په اشارو کېږي، يا په بله مانـا خبـره نـا مسـتقيمه کـوي      
خبـــري لـــرو او خلـــک يـــې   ســـيچـــي مـــوږ پـــه خپـــل ورځنـــي ژونـــد کـــي هـــم دغ  

 يوه لنډۍ لرو چي وايي: لکهډېرخوښوي،

 په سترګو کي حال وايه ماته

 کوڅې له غمازانو ډکي دينه واړه

حاـل ويـل او يـا پـه      يګو کـ د دې لنډۍ هنريت په دې کـي دی چـي پـه سـتر    
په خبره کي تلوسه او د  څنګپيغام لري او د دې تر غيرمستقيماشارو څه ويل 

 خلکو توجه جلبوي چي طنز هم دغسي يو ترکيب لري.

د جنــګ جګــړو ډېــر مهــم موضــوعات پــه خپلــو طنزونــو کــي   سحرصــاحب
پاټکونـــــه، شخصـــــي زندانونـــــه،  نـــــي،رانغښـــــتي دي،لکـــــه ډلـــــه ييـــــزي وژ

سوادي، جهالت،بې کوري، کډوالي او د دولـت   بېکاري، ،بېچپاول،فقرچور
 په لوړو پوسټونو کي د ناوړه خلکو کار کول يې يو څو بېلګي دي.

موضوعات راوا نـه خلـو چـي     مهالهځيني ليکوال وايي چي بايد هغه لنډ 
ژر زړېږي،لکه سياسي موضوعات. زما په فکر د موضوع په انتخاب کي تازه 

روري دی،تلپــاتي موضــوعات پــه نــه يــوه ډول تکــراراو والـی او اهميــت ډېــر ضــ 
سولېدلې وي، مثال مينـه يـوه داسـي موضـوع ده چـي لـه بابـا دمـه تـر دې دمـه           
ليکني پر کېږي او تر قيامته به هم مينه يـو انسـاني ازرښـت او مهمـه موضـوع      
وي،خو پر دې موضوع به هم يـوازي هغـه اثـار د خلکـو خولـو او زړو تـه لـوېږي        

ژونـد، ځـواني، زوړوالـي او مړينـه پــه      ولـري. د يـوه هنــري اثـر     چـي هنـري قـوت   
 موضوع پوري نه، بلکي په هنري قوت پوري تړلې ده.

سـي تـر ډېـره     خيسـتل که يوه موضوع په هنري ډول او هنري فورم کي راوا
چي هنر له معقوالتو سره نه، بلکي له انساني احساسـاتو   ځکهوخته نه زړېږي،

وع د مکـان او زمـان لـه مخـي ارزښـت لـه السـه هـم         سره اړه لـري، کـه يـوه موضـ    
سړی الس نيولی له اوسـنۍ   هنريې له زوړوالي او مرګه ژغوري. نرورکړي خو ه
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ــه        ــه دې ډول يــې ل ــه بيــايي او پ زمــانې څخــه هماغــه پخــواني زمــان او مکــان ت
پخــواني معقوليــت ســره تــړي چــي ســړي تــه دا اثــر بيــا هــم بيخــي نــوی او تــازه     

 نر د خپل مکان او زمان په کاڼي تلل کېږي. ښکاري، ځکه چي هر ه

مثال يوه ډېره پخوانۍ کيسه چي پـه هغـه کـي حيوانـات، مرغـان او ونـي        
خبري، که دغه ليکنه له هنري پلوه غني وي نو موږ يې په خوند او شوق لولو، 
که څه هم موږ اوس د حيواناتو، مرغـانو او ونـو پرخبـرو بـاور نـه لـرو خـو د دې        

مو د دې کيسې پخواني مکان او زمـان تـه بيـايي او پـه مـوږ دا       هنري جادو اثر
 مني چي دغسي موجودات هم خبري کوالی سي. 

که موږ د نن موضوعات يوازي په دې دليل را وا نه خلو چي سـبا زړېـږي   
نو هيڅ داسي يوه موضوع به پيـدا نـه کـړو چـي د سـبا د نـه زړېـدا تضـمين دي         

ن کړی وي چي د نننـۍ موضـوع مينـه واـل     يې ولري، تر څنګ به مو يې دا تاوا
     به موهم له السه وتلی وي.

به ډېـرو مورخينـو او ليکوالـو ليکلـي وي خـو راتلـونکي        ناخواليکابل  د
نسلونه به دغه ډول ليکنو په پرتله پـه دې اړه جـوړ سـوي فلمونـه، ليکـل سـوي       
   داستانونه، ناولونه او شعرونه ډېر خوښ کړي،ځکه چي هنريت پکښې دی.

ځـانګړی فـورم نـه     خپـل د طنزونـو فـورم دی،طنز   صـاحب سحر دبله خبـره   
لــري او پــه هــر فــورم کــي اچــول کېــدای ســي، زمــا پــه انــد هغــه څــوک چــي ښــه      

کيسـه ليکواـل، ښـه ډرامـه ليکواـل او ښـه ژورناليسـت نـه وي نـو پـه            ښهشاعر،
 دغو فورمونو کي ښه طنز هم نه سي ليکالی.

 لکـه پـه داسـتاني فـورم کـي ليکلـي دي،      طنزونـه خپـل اکثـره    سحرصاحب
چي زه يې د برياليتوب يو راز همـدا بـولم. د طنـز لپـاره د      لنډه کيسه او ډرامه

داستاني فورمونو ګټه دا ده چي هم يې طنز او هم يې فورم هنري دی، که طنـز  
نـو بخـت و    بـ  وليکو نو فورم يـې هنـري نـه دی،    کيپه کوم ژورنالستيک ژانر 

يکه د محتوا په مټ وځالوه ښه تر ښه او که نـه نـو يـوه ناچلـه سـ      موطالع که اثر
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د سحر صـاحب لنـډي کيسـې او ډرامـې لـه طنـز پرتـه         خوبه مو په الس کي وي،
 هم غني او په تول پوره دي. 

په طنزونو کي بله موضوع د طنـز د تخنيکونـو ده. طنـز لـه      صاحبسحر د
دوو اساسي ارکانو څخه جـوړ دی چـي يـو يـې انتقـاد او بـل يـې هـم ظرافـت يـا           

په بېالبېلو ډولونو سره د ظرافت پـه   خندا ده، ترکيب يې داسي دی چي انتقاد
پوښ کي نغښتل کېږي او بيا ټاکلی هدف په نښه کوي. په هغه طنز کي چي د 
انتقاد پله درنه وي نـو تـريخ يـا تـور طنـز بلـل کېـږي او کـه د ظرافـت انـډی يـې            

سـړی خنـدوي چـي پـه هغـه       ځکـه يې بـولي. طنـز    نزدروند و،نو سپين يا خوږ ط
ه يو ځای او يوه حقيقت ته له دوو خواوو کتل سـوي  کي دوه متضاد اړخونه سر

وي. دوه متضــــاد اړخونــــه ســــره يــــو ځــــای کــــول ډېــــر تخنيکونــــه لــــري لکــــه  
تناسب، ناڅـاپي حالـت    عدمپېغور،آيروني، پاروډي، مبالغه، تناقض و تباين،

او داســي نــور چــي تقريبــا ټــول يــې د متضــادو اړخونــو لــه يــو ځــای کېــدو څخــه  
  سرچينه اخلي.

چـي دلتـه يـې     سـتی له دغو تخنيکونو څخه ډېر ښه کار اخي سحرصاحب 
په نـوم طنـز کـي يـو ټکسـي لـه يـوه کامـاز         ” او کوچنی لوی“ دڅو بېلګي راوړو.

مــوټر ســره ټکــر کــوي چــي پــه نتيجــه کــي يــې ټکســي چيختــاڼ او لــه پېژنــدلو      
چي يو سپين ږيـری سـړی دی، ټپـي او پـه وينـو سـور کېـږي، د         ټکسيوانوزي،

ي يو وسله وال ځوان دی روغ رمټ پاته کېږي، دی ټکسـيوان  کاماز موټروان چ
بېچاره تر ګرېوان نيسي او په کشولو کشولو يې د ټرافيکو مديريت ته بيايي. 
تر يو لړ پوښتنو ګروېږونو وروسته د ټرافيکو مدير پـه مودبانـه ډول وايـي چـي     

 . او مشر معلوم وي کشرقانون دواړو کي لوی او کوچنی، اوزموږ په کلتور 

لــه )ناڅــاپي( نــومي تخنيــک څــه کــار اخيســتل ســوی دی خــو ناڅاپــه   دلتــه
پرېکړه د خلکو د وړانـدويني سـرچپه راوزي، ځکـه لوسـتونکی لـومړی داسـي       
فکر کوي چي فيصله به د ټکسيوان پـه ګټـه کېـږي خـو د ټرافيکـو مـدير وايـي        
چي کاماز لوی او ټکسي کوچنی موټر دی، نو په دې اساس ټکسيوان مالمـت  

. يـو بـل طنـز دی چـي     رکـړي بايد چي کاماز واال ته پنځه لکه افغانۍ تاوان و او
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خپــل  ننـوم يــې دی: دا وختونــه کلــه کلــه وي. پــه دې طنــز کــي تــوپکی قومانــدا 
ښوونځيو کړکـۍ   ه،ديې د برېښنا سيمون انډيواالنانډيواالن په غالوو ګماري،

تلويزيـون چـاالن    او دروازې غال کوي، وروسته يوه دفتر ته ورځي، په دفتر کي
 ډاډهوي، په تلويزون کي هماغه قوماندان خبـري کـوي او وايـي: هيوادواـل دي     

مال خونـدي سـاتلو لپـاره شـپه او ورځ کـار       اووي چي موږ د خپلو خلکو د سر 
او تلويزيون هم  رپټو ورته اوا توپکیکوو. قوماندان ال نوري خبري هم کوي خو 

و تباين وايي، ځکه چي د يو چا عمـل او  تخنيک ته تناقض ا دېرا په شا کوي. 
خبري سره په ټکر کي دي او کله چي دا خبري او عمـل سـره يـو ځـای سـي نـو د       
خندا وړ ګرځي. په شيطان څراغ نـومي طنـز کـي لولـو چـي پـر کابـل د راکټونـو         
باران اوري او هره ورځ په سلګونو خلک مري خو ولسمشر او کابينه يې پـر دې  

کانټينر ولي بـې ځايـه سـوی دی او بايـد چـي بيرتـه پـر        بحث کوي چي د فالني 
دې تخنيــک تــه عــدم تناســب وايــي، ځکــه چــي د    خپــل ځــای کښېښــوول ســي؟ 

ــه موقــف، ارګ او         ــي لحاظــه د ولسمشــر ل ــانتينر موضــوع لــه کمــي او کيف ک
سياسي فرهنګ سره سمون نه لري. په دې طنز کـي پـر مـخ لولـو چـي ولسمشـر       

معلـومېږي چـي دا وزيـر د يـوه والـي لـه خـوا        خپل يو وزيـر نـه پېژنـي، وروسـته     
مقرر سوی او والي خپلـه خـارج تـه تښـتېدلی وي، دې تخنيـک تـه آيرونـي ويـل         
کېـږي، ايرونـي چنـدان سـړی نـه خنـدوي، کـه يـې خنـدوي هـم، نـو دا يـوه ترخــه             
خنـــدا وي، يـــاني د ســـړي زړه ډېـــر درد کـــوي. ســـحر صـــاحب د طنـــز لـــه نـــورو  

يسـتی چـي د ټولـو څېړنـه د مقـالې لـه وسـه        تخينکونو څخه هم ډېر ښـه کـار اخ  
 وتلی کار دی. 

دقـت   رهد خپلو طنزونو لپـاره د موضـوع پـه انتخـاب کـي پـو       سحرصاحب
طنزونو هدف او پـه نښـه کـړي کرکټرونـه يـې هـم ښـه واضـح دي، د          دکړی دی،

طنز لپاره يې داسي فارمټـونه ټاکلي چي دی ورباندي پوره مسلط دی. د طنـز  
ژنـي او پـه پــوره مهـارت يــې کـارولي دي، ژبـه يــې هـم ښــه       تخنيکونـه هـم ښــه پې  

روانه او ساده ده، څرنګه چي هنريت د طنـز د مالتيـر دی نـو ويـالی سـم چـي د       
طنزونه له هنري پلوه ښه غني او په تول پوره دي، په پای کي وايـم   صاحبسحر



  
 

 
68 

 

 کي ډګر په طنز سحرد ښاغلی اواز شوی نقاشې دعطرو

چي خدای دي سحر صاحب ته توفيق ورکړي چي نور طنزونه هـم وليکـي او پـه    
 کي ښه پر مخ والړ سي.دې الر 

مقاله په هغه غونډه کي لوستل سوې چي د روان لمريز کال د  دا: يادونه 
ــولني لــه خــوا د       غبرګــولي پرپنځمــه نېټــه پــه کابــل کــي د قلــم نړيــوالي ادبــي ټ
 ښاغلي علم ګل سحرد ادبي اثارو د کره کتني او درناوي لپاره جوړه سوې وه.

 همت عبدالنافع
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پــه انــد البــه هــم دهيــواد پــه ځينــو ســيمو كــې د يوشــمير بيوزالنــو پــه      زمــا
كورونه كې شيطان څراغ وي او كنه وي نـو د كوټـو پـه ديوالونـو كـې خوبـه يـې        
خامخاال هغه وړوكۍ تـاخچګۍ موجـودي وي. شـيطان څـراغ خـو ښـه پيژنـو لـه         
خټي جوړكڼدولي چې  لكه د اوسنيو سګريټ دانيو په څيـر څـو كونجونـه لـري     

اور پــه  دلــه پــاره وړوكــى جــرهم لــري، ايښــودلوپــه څڼــدو كــې يــې د پيلتــې د  او
واسطه پوخ اوكلك وي، په د او روستيو كې به له ځينو كوچينيو بوتلونو څخـه  
هم د شيطان څراغ كار اخيستل كيده. د شيطان څراغ رڼا به كـه څـه هـم تتـه او     

وږ واړه واړه لړزيــدونكي وه خــو مــوږ تــه بــه د پــام او ســاعت تيــري وړوه. زمـــ        
سيوري به يې راته لوچ اوموږ به هم د خپلـو وړوكـو السـونو د ګوتـو پـه واسـطه       

مهاـل بـه مـوږ تـه      هغـه ژويو،څيري اورسمونه جوړول. سانانو،ډول ډول د ونو،ان
دا يوه لوبه برېښيده او داسې به موانګيرله چې ګويـا دا رښـتياني نـه دي مـوږ     

ه چـې د سـحر پـه الس كـې د شـيطان      ورڅخه نه ويريدو، خو اوس راته جوته شـو 
سيوري اوڅيرې راته پـه واقعـې بڼـه     انسانانو،ژويوڅراغ په تته رڼا  كې هغه  د 

ورتـه   وټـول ل شـتمنې او  هستيوطن د  دښودل كيږي؛خلك ويروي،غم جوړوي،
يوې ډيرې اړتيا لـه املـه پـه وچ زوراړ كيـږي چـې       ديوعادي كاربريښي،هغوی 

حال پرې خـوښ هـم نـه دي ځكـه تيـاره د دوی      شيطان څراغ ولګوي خو په عين 
د  چېكـوي،  هڅه. ترډيره ويريږيله نورو رڼا ګانو كركه لري، هغویپه ګټه ده،

پــوهې، پرمختــګ،زده كړې،رڼــا ګــانې غلــې كــړې. دا كســان ټــولې هغــه دينــي  
هيــروي چــې پــه عملــي كولــو ســره يــې ټولــو انســانانوته د   ارشــاداتتوصــيي او 

دهوس اونف  دغوښتنومنلو تـه غـاړه    دویكيږي،دارينو نيكمرغې ورپه برخه 
ايښي. سحر دغو كسانو په زغـرده نصـیحت نـه كـوي اوپـه دې بـاور دي چـې د        
شيطان څراغ په سوزونكو لمبو يي داغل ښه دي،ځكه يـو خـو بـه دغـه داغونـه      

ځكــه شــيطان  هغــهبـل بــه يــي عبــرت هـم كړي.   وپيژنــې،اوخلكـو تــه ښــه ور  دوی
ه ګرځي چې هغه څوك يې چـې رڼـا تـه اړتيـا لـري      څراغ په الس او كوڅه په كوڅ
لـه بركتـه لـه تيـارو راووځـي.       رڼـا دې توګـه  بـه يـې د     پهورڅخه گټه واخلې، او 

اوهغه چې رڼا ته يې سترګې بريښې، له رڼا سره يې جوړه نه ده پرې وداغې كه 
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 ،د خپــل څــراغ رڼــا  ســحروتوانيــده چــې ســمې الرې تــه راشي،  هپــه دې ډول ســر
ورتـه خپـل    اوټولوغړو تـه يوشـان ډالـۍ كـوي،     ولنېبې دواړه دټلم اوسوزونكې

پـه   زماسخاوت هم په ګوته كوي،هغه له هيچا څخـه خپلـه مرسـته نـه سـپموي،     
 دخندا الره وښودله شي. وايي  خندااند تر ټولو ښه مرسته داده چې يوچا ته په 

سـحرله   نوځكـه ښه نصحت طنـز دي.  ټولودوركولو اواصالح له پاره تر  هرعيب
هغــو كســانو   ټولــومالګينــه خنــدا خنــدا، د   اوپــهدې وســيلې څخــه كــار اخلې، 

ــه ليڅــې رانغــاړې چــې تــ    اصــالح ــد مســوليت،او واك او ځــواك    رت ــره درون ډي
كوي هغه وپوهـوي چـې د خـدمت كـول داسـې نـه وي لكـه دا تـه          سحرهڅهلري،

 چې يې كوي.

وزير  مشرصيب،هغه د خپل څراغ زرينې وړانګې. چېراځئ وګوره  دلته
صيب، ري  صيب، او ان پيردار ته څنګه په پوره اخالص سره وړاندې كوي. 
ورته وايي دا ستاسو دا ډول كړه وړه د مسولينو په توګه د چا له پاره د منلو 

ورڅخه د داسې كولوتمه نه  ل وړنه دي، داسې بايد ونكړئ. ځكه چې و
 هغویا چې د دنده لري نه د ساتلويو مسول د خلكو سر اومال د  اولري.
ورماتې كړې اومال يي يوسي. سحر داسې مسول د دې ترڅنګ چې  دروازې 

متوجې كوي خوخلكوته يي هم داسې ورپيژنې. دا يې څلورم ځل و،چې د 
ماڼۍ د كړكيو د ماتو ښيښو پر ځاچ يې نوې ښيښې اچولې وې.سره له دې 

د كار او  چې ښيښې يې ال پرون پوره كړې وې او اوس دومره يخني نه وه، خو
كادرونو د چارو وزير ناروغ و،نورو وزيرانو او مشرانو به ويل چې وزير په 
هغه شپه چې د يو توغندچ ګولۍ د كړكيو ښيښې ماتې كړې، په يوه كمپله 

دا څو ورځې  وزيرسرزورۍ له امله زكام شوچ دچ.  لېكې ويده شوچ او د خپ
پل همېشنى شين خ وجېب څخه ډېرې ګولۍ خوړلې وې ا لهد هغه او دغه 

چاچ يې هم په تور چاچ بدل كړچ و،خو ناروغي يې ال پسې سخته شوې وه، د 
پكول ايسته كړچ و  وزيروسلوالو ډلو په واك كې وې.  نوروروغتونونو الرې د 

يې يوې  ازېاو تر سر يې برګ دسمال ټينګ تړلى و،له ځايه راوالړ شو،له درو
 پرې غږ كړ: وزيرپسې اور اچولى و، دار په دېګدان پيرهاو بلې خوا ته وكتل،

چې په يوه لمده لښته د اور په منځ كې  اغاشيرين اغا شيرينه! دوا دې راوړه؟
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درملتون هم خالص  يوبازار بند و، ټول: وهسره اړول، را اړول، مخ راواړ رګيل
 نه و. 

كولپ )قلف( دې مات كړچ  او كالشينكوف دې نه لرل چې ولې،برچه ــــ
 هغه څه ونه ويل، په امرانه لهجه يې پسې زياته كړه:  چېواچ؟ ها! 

چې  اغاشيرينڅخه د ټوخي او زكام دوا راوړه.  ژر الړ شه، له يوه درملتون 
هماغسې په اور كې لرګى واهه، پوښتنه وكړه: ډاكټر خو به نه وي، څه رقم 

 دوا راوړم؟ 

ه موږ وينو چې زموږ دزمانې يو مشر اووزيرد ځان د روغتيا پ دلته
پيردارته په امرانه  خپلله سالمې الرې يوه چاره ولټوي.  ېمقصد بې له دې چ

لهجه وايي: الړشه او له درملتون څخه دوا راوړه، دلته سړي ته هغه خبره 
ورياده شي،چې كه د ملك مشر او واكدار له بڼ څخه يوه مڼه وشكوي 

د څراغ   هعسكربه يي ټول بڼ لوټ كړي، سحر د دغه كار د مخنيوي په موخ
داسې مه كوه .او دا هم ورته په ګوته كوي چې  چېپه لمبو وزير صيب داغې. 

ته له هغه چا څخه چې هغه خپلې روغتيا ته پام نه كوي د څه له پاره مرسته 
غواړې،او مشرواكمن ته داپه ګوته كوي چې دغه ناروغ ،عملې، اونامسلكي 

لو په موخه ګمارلى سړچ چې تا ول  ته دروغتيايي خدمتونو دوړاندې كو
ته وايي چې كه  مشرپه دغه نصحت كې په څومره ښه انداز  سحرتيروتى يې،

دلته هم شيطان څراغ  د  اونور څه نه شي كوالچ دپوهنې له رڼا خو مه تښته. 
 اچا په الس لګوي چې بايد ويي لګوي، سحر دلته دوئ ته په خندا خند هغه

رڼا ده، داخبره سحرصيب ځكه  پوهنهكې اصلې خبره كوي او ورته وايي:  
ديوه پوځې له خولې  كوي ترڅو په كنايه كې مشر وپوهوي چې نورخو ال نور 

وي او پوهې ته په درنه وګوري. سحر  پوهخو پوځيان دې هم بايد په دغه ټكي 
يوه ترخه  بلكې. خپلو لوستونكو ته خندا وركوي،ېپه دغه طنز كې نه يواز

دواك په ګدۍ ناست خلك  اهلړې له السه نا تاريخي پيښه هم بيانوي. د جګ
ورته دا خبره هم كوي چې جګړه څنګه عزتمن خلك بې عزته كوي.  دچورښيي،

اوڅنګه نااهله واك ته رسوي، دلته سحر په نرمه نرمه واكمن ته وايي: چې ته 
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ده چې يو والي وزير په دنده ګمارې چې داسې  ډوډېګخبريي كنه ؟ دومره 
په اوږدو كې نه دچ شوچ. او دا هم ورته په ګوته كوي چې  سرچپه كار د تاريخ

له چا څخه  وړل شوچ مال بايد څوك ورته وركړې، د خلكو له ماله څوك 
 تهساتنه وكړې، پولي  كه د اقتصاد وزير؟ كه د اقتصاد وزير د وكاندار 
كانتينر وركوي نومعلومدار چې عسكر خونه لري چې له هغه قوماندان وړل 

بيت الماله به يوڅه وركوي. چې په دغه كار سره هم  لهنر راوړي نو شوچ كانتي
له خلكو سره جفا كوي،او په دې سره گټه بيا هم قوماندان وكړه. داسې وزير 
چې دا ال ورته معلومه نه وي چې زما ټاكل د چا كار دچ، ضرور همداسې 

ير اقتصادي امورو وز د“كوي لكه مخكې چې مې يادونه وكړه. هغه وايي: 
وظيفه لري، چې د ښار يوه دكاندار چې موږ ته يې عريضه رسېدلې ده، د 
كانتينر د بېرته وركولو په باب اجرات وكړي. د ده كانتينر زموږ يوه قوماندان 

 ” په زوره ترې وړچ دچ، بايد چې دا...

وكتل،  تهپورته يې ور -رئي  د نابلده  وزير څېرې ته پام شو، كښته د
 يې وكړه: پوښتنهته كړ،كاغذ يې يوې خوا 

 څوك يې؟ ته

 زه د اقتصادي چارو وزير يم. ـــ

 عجيب، ته چا مقرر كړچ يې؟ زه خو تا نه پېژنم.  ـــ

 صاحب! زه والي صاحب مقرر كړچ يم،هغه ما ښه پېژني.  ـــ

 تلولى شو: رئي 

 شو؟! نو هغه بل څه عجب

ته تللى ملك ته خپل كور اونډيګ وزيرخبره داسې ده چې پخوانى  ـــ
صاحب ويل چې هغه ورته ويلي چې بيا نه راځي. ب  ما ته يې  واليدچ،

وويل چې ته هلته وزير شه. د ده په خپله هلته ښه ساعت... سحر دغه طنزې 
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ټوټه په څومره پخو او وزن لرونكو كلماتو سرپاچ ته رسوي .لوستونكې ته 
ورپه يادوې چې په هغوو ځايونو اوماڼيو كې چې له هغه ځايه د قانون رڼا 

وروسيمو ته خوريده قانون نشته، وياړونه ترخاورو الندې دي، اوهيڅوك هم ن
پاره خو يو څه وكړي،  يدولهنشته چې د دغو وياړونو، اوقوانينو د ترالسه ك

دهغه بيرغ ريټاړې او د څراغ لړزيدونكې لمبې دي چې دا هڅه  يوازېبلكې 
غنديو ګولۍ څراغ يوازې پاتې شو. شا و خوا د تو شيطان“كوي .سحروايي: 

لګېدلې، داسې معلومېدل چې ټولو الر وركه كړې وي، ب  يوې بلې خوا ته 
 -يې منډې وهلې. تا به ويل د سپوږمۍ تتې رڼا ته په ګوليو د لګېدلې څيرې
څيرې بيرغ رتياړې او په ماڼۍ كې د باد په مخ كې د شيطان څراغ 

 ” لړزېدونكې لمبې د ارګ په تللې برم پسې السونه اچوي.

پــاچ يــوازې دومــره ويــل غــواړم ووايــم چــې تــر كومــه بريــده چــې زه            پــه
پـه ډاډ سـره    چـې اوخپلو خلكو دومره مـين سـړچ دچ،   نپيژنم. په وط صيبسحر

ويالۍ شم ډير ځله خو د خلكو په تريخ  ژوند اوښكې له سترګو څڅيدلې،هغه 
ــر ښــه اوغــوره خــوۍ خــو يــ         ــو ډول دۍ، ډي ــه اوعمــل كــې ي ــه ژب دا دچ چــې  يپ

سياســت ســره يــې جــوړه ده خوپــه كــې درواغ  نــه    لــهچــل ول نــه كوي،هيڅكلــه 
وايي. چې رښتنولۍ  يې په خپلو ليكنو كې هم ښـه لـه ورايـه ښـكارې پـه مينـه       

 سحرصيب قلم د ال چاالن اوسه.

 بلهارجاللزچ  اسداهلل

 البيرونې واټ -غـــــزني ښار
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په دغه ليکنه کې تر وسه وسه پورې هڅه کوو چې پـه پـورتني کتـاب     موږ
ويـالچ شـو.موږ نـه     ورتـه پـه اصـطالح فلسـفي افاقيـت      ټـوو،چې کې هغه څـه ول 

غواړو چې د دغه کتا ب په فزيکي او تخنيکي اړخ بانـدې خبـرې وکـړو بلکـې     
يــواځې مــانيزه پانګــه اوهنريــت او پــه هغــه کــې د يــو شــمېر فلســفي انــدونو           

 اوانځورونو څېړنه کوو.

دغه کتاب د هېواد د ځوان او نامتو شاعرعلم ګل سـحر وروسـتۍ خپـره     
شوې شعري ټولګه ده چې د ده د تر ټولو وتلې او نامتو شاعرۍ بېلګې په کـې  

 خوندي شوي دي.

موږ ډېر ځله په ژوند کې يو شمېر خبرې او اصطالحګانې لرو چې په غير 
يـا يـوه شـاعر تـه پـه      توکې چـې کلـه ب   داياځان ناخبري ډول يې کار وو، وريشع

الس ورشي هغه بيا د خپل هنر په مټ ورڅخـه د فلسـفي انـدونو او الواکونـو د     
 څرګندو بېلګو په توګه ټولنې ته وړاندې کوي.

په دغه ليکنه کې دا هڅه نه ده کړې چې د سـحر کتـاب د کـره کتنـې      موږ
په تول وتلـو، دا نـه ارزو چـې پـه پښـتو ادب کـې د دغـه کتـاب خپرېـدل څـومره           
پرځـاچ او ســتره زياتونـه ده، دانــه ګـورو چــې نـور خپــاره شـوي کتابونــه څــومره      
ارزښتمن و او د سحر دا يې پر ارزښـت څـه ډول زياتونـه وشـوه،خو دومـره ويـل       

 په ترڅ کې زما السته راغلى تـر ټولـو سـتر کتـاب      څوکلنو تېرواړين بولم چې د 
 ده.” سپوږمۍ ده الندې ته يې پاس“

برســېره د يــوې داســې شــاعرۍ بېلګــې لــه  ښــتونوزار هنــريکتــاب پر دغــه
سړچ يې له مخې پرېکـړه کـوالچ چـې پښـتو ادبيـاتو شـعري        چېځانه سره لري،

برخه اوس هم روانه ده څو پورې چې ځان د بشـپړتابه پـړاو تـه ورسـوي. کېـداچ      
شي چې په دې برخه کې يو زيات شمېر کتابونه خپاره شوې وي خوهغه ښکال 
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اب کې شـتون لـري زمـوږ ادبيـات بـه يـې لـه ځانـه سـره          اوهنريت چې په دغه کت
 کمې بېلګې لري.

لـه آره ټـول شـاعران دي     انسـانان “ وايې : تون يونان ستر فيلوسوف افال د
يوه ډله يـې د   چېنو بيا په دوو برخو ووېشل شي  شياو کله چې دې نړۍ ته را

 ” دي. ده په وينا ناطق يانې خبرې کوونکي او بله ډله يې صامت يانې ګونګ

وايـې نـاطق انسـانان کـوالچ شـي چــې خپـل احساسـات د شـعر پـه ژبــه           دچ
څرګند کړي خو صامت بيا له دې چارې څخه بـې برخـې دي مګـر د ده پـه وينـا      
کله چې ناطق انسانان چې د ده موخـه دلتـه شـاعران دي ګړېـږي نـو صـامت يـا        

 واخلي. خوندلري چې دهغوچ له خبرو څخه  وړتياګونګ انسانان هم دا 

د ناطق په کټګورۍ کې شامل  تون خوخبره يواځي دا نه ده چې څوک افال
دغو خلکو تر منځ هـم ژور تـوپير شـتون     دوي نو هغه دې ټول يو ډول وي، کړي

لري يو شمېر يې داسي دي، کله چې چاته د شعر په ژبـه ګړېـږي نـو نـور وګـړي      
دې خونــد ورڅخــه اخلي،خــو يــو شــمېر نــور يــې بيــا داســې دي چــې يــواځي پــه   

کټګورۍ کې شامل دي خو نور د دې جوګه نه دي چې نور وګړي يـې لـه خبـرو    
 څخه خوند واخلي.

مـوږ سـحر داسـې     کـې ” سپوږمۍ ده الندې تـه يـې   پاس“نېکه مرغه په   له
د  څـوک موندلى دچ چې په لومړۍ کټګورۍ راځي ده هغه څه ويلي دي چـې هر 

کتـاب کـې مـوږ پـه     لوستونکې په توګه خوند ترې اخيستالچ شـي. پـه پـورتني    
هنــري ارزښــتونو ســربېره يــو عــام خياــل هــم وينــو او دغــه خياــل د انســانيت پــه     
چــورليځ بانــدې راچــورلي، پــه دغــه خياــل کــې لــه انســانيت ســره مينه،هغــه تــه    

 درناوچ او دهغه د ځاچ ځايګي په اړه ډېرڅه وينو.

اړه په پخوانيو اسـطورو برسـېره پـه معاصـر ادب      هموږ د ميني او انسان پ
لوستلي دي خو نن چې سحر په کوم انداز کې ورته نغوته کړېـده   څهکې هم ډېر

کـريم پـر بنسـټ     قـران هغه ورسـره يـو مخيـز تـوپير لـري. زمـوږ دينـي روايـات د         
 ”االرض خليفة... االية  اناجعنافى“انسان په ځمکه کې د خداچ خلېفه ګڼي 
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ــاتوي، دغــه راز انســان        او ــه زب ــه دانســان درنښــت رات ــه دې توګ ــو پ د ټول
 ”  في احسن التقويم... االية. لقدخلقنااالنسان“کايناتو تر منځ ښکلى راپېژني 

روايـاتو برسـېره زمـوږ دوديـز روايـات هـم د انسـان درنښـت رازده          پرديني
هغه چې علم ګل سحر يې وايې اوموږ تـه   خواو دا کومه نوې خبره نه ده،  کوي

 يې راپېژني هغه بل شى دچ.

 تاسـې ې له ارزښتونو ورها خوا موږ خنډونه هم وينو،په وړاند نسانيتد ا
پوهېږئ چې چابه دبېزوګـانو اوالد بالـه، او اوسـني انسـاني پېرتـه يـې د هغـه د        
ژوند د تکاملي پړاو په سترګه کتل په دې مانا چې انسان لومړچ د بېـزو نسـل   
وو چــې د وخــت پــه تېرېــدلو ســره يــې د اوســني انســان بڼــه غــوره کــړه. چابــه د     

په مخ د نورو ژويو سره ورته باله  او دارزښت په اړه يې هېڅ هم ورته نه ځمکې 
 درلودل.

ډېر ځله په ډېرو ټولنو کې له هغه سره د يـو بـل دوديـز ژوي     څنګدې تر د
ــو او پېرودلــو چاــل چلنــد تــر ســره کېــده او داســې نــورې ډېــرې       پــه توګــه د پېرل

دغـه   چـې ره مـخ و، لـه څـومره خنـډونو سـ     انسانمعاملې دا په زبات رسوي چې 
خنډونه په ځانګړې توګه د ښـځو پـه اړونـد الښـه څرګندېـدل. لـه ډېـرو پخوانيـو         
زمانو څخه د ښځو په اړه داسې يوې انګېرنې شـتون درلـود چـې ايـا ښـځه ذې      

 روح ده او کنه؟ او ايا هغې ته کوم عذاب رسېږي او کنه؟

سحر پـه   د خودې ته ورته نورې بېلګې هم د بشر په تاريخ کې شتون لري.
کتاب کې له انسانيت سره د فوق العاده مينې بېلګې وينو، ده هغـه څـه ويلـي    

 دي چې رښتيا هم د انسانيت د معراج د زبات لپاره بسنه کوي.

 دوچ حيران دي چې په تا ولي مين يم

 دا خو ځکه چې انسان راباندې ګران دچ

 مخ٢٩پاس سپوږمۍ.... 
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ذاتي شتون اوهستۍ ته د درنښـت  او لکه په الندې بيت کې چې د انسان 
 سر ټيټوي او د يار په نامه درست انسانيت ته په خطاب کې وايې:

 زه دې ښکال نه ګورم زه دې يم په روح مين

 ګوره چې خپه نه شې، ښکلې بې له شکه يې

 مخ٦٨ده .... مۍږپاس سپو

دلتــه ســحر لــه ظــاهري ښــکال نــه يــو ګــام  ورهــا خــوا ځــي، دچ يــو ځــل د     
يې خـو   کلىپه زبات رسوي او هغه ته وايې چې بې له اړنګه ښ انسانيت ښکال

 ځلـه زه دې په روح مين يم. له ديني ارزښتونو ورها خوا موږ پـه دوديـز ډول ډېر  
لـه روح سـره مينـه     چـې په هغه څـه بانـدې مينـه کـوو چـې محسـوس وي. خـو دا        

څخه ښکاري چې سحر څـومره لويـو ارزښـتونو تـه پـه درنښـت        دېوينو له  لکو
ګار کوي.موږ له ښکال سره پـه مينـه بانـدې عـادي و خـو لـه روح سـره مينـه         ټين

کول له سحره څخه اورو او داموږ ته په زبات رسوي چـې لـه يـو شـي سـره مينـه       
 کول دهغه د ارزښت شاهدي ورکوي او کنه؟

يواځي لـه روح سـره مينـه کـوي بلکـې هـومره ژور تللـى دچ چـې د          سحرنه
 مينې په مټ د ښکلو زړونو او روح ته رسېدلى دچ:  خپلې

 دا ښکلي هسې له موږ مخ اړوي ځان کنجوي

 موږ يې په روح موږ يې په زړونو کې الروغ پاتې يو

 مخ٢پاس سپوږمۍ...

 موږ ولې مينې ته اړتيا لرو؟

لـه مخـې ځـواب کـړې او      دداسې يـوه پوښـتنه ده چـې هـر چـا د خپـل انـ        دا
يـــو اړيـــن شـــرط مينـــه بللـــې   لپـــارهســـانيت د دوام  د ان ځينوتعريـــف کړېـــده،

د ژوند د داسې اړتيا په توګه ياده کړې ده چې لـه نشـتوالي څخـه يـې      ځينوده،
کېداچ شي چې د نړۍ نظام ګډوډ او ړنګ شي. د ديني  رواياتو پر بنسـټ کـه   
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 کتنه

مينه نه وچ نو انسانيت بشپړنه دچ، انسانان تل هڅېدلي دي چې په مينه کې 
و شــمېر نوربيــا پــه دې ګروهــه دي چــې کــه پــه بشــر کــې د مينــې   ژونــد وکړي،يــ

تلوسه شتون ونه لري په ژوند کې به هېڅ خوځښت او خونـد نـه وي. دوچ وايـې    
چې که په ژوند کې د مينې د هڅتابه خاکـه نـه واچ نـو د ډېـرو وړو سـتونزو پـه       
او  وړاندې به انسانانو خپل مقاومت له السه ورکړچ و او له پښو بـه لوېـدلي و.  

دا کار په ټوله کې د بشر د تاريخ د له منځه تللو يو لوچ المل کېداچ شواچ. د 
مينې په وړاندې د بشريت ترمنځ د کرکې په نوم يـو بـل مفهـوم هـم شـتون لـري       
چې انسانيت يې له ګواښ سره مخامخ کړ چ دچ. سحر د دغـو دواړو مفهومـو   

ــف او لــومړي تــه د انســانانو اړتيــا پــه النــدې نظــم         کــې پــه ډېــر ښــه ډول    تعري
 انځوروي.

 رڼا تناب د

 يې سپېڅلې! ته

 ته اروا د مريم

 ته لکه پرخه په ګلپاڼو باندې

 ته لکه وړانګه پاکه

 ته د بلبل اوښکه يې 

 روح دې منيځلې د زمزم په اوبو 

 ته يو احساس ته عاطفه يې ګلې!

 ته له ګنا پاکه يې 

 خو دلته هر پلو ګناه ده ګناه

 وخته راغلې لکه چې ته دلته بې
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 الخو کېنې خورې دي

 الخو کرکې خورې

 ال خو د مينې جامې رنګ دي

 د ګناه په وينو

 هابل کېسه ده -ال د قابيل

 د هر چا په ژبه 

 او د بلقي  او سليمان مينه

 له ټولو هېره 

 ځمکه فساد نيولې 

 اسمان کې ورېځې دي د کرکې خورې

 ال د يزېد توره 

 ريبي سرونه

 ال خو دهر چا زړه کې کرکه شنه ده                                 

 الخو دهر چا زړه کې بل د انتقام  اورونه 

 ال خو په مينه هېڅوک نه پوهېږي

 نو دا منې  راسره؟

 چې ته بې وخته راغلې 

 دې د نفرت نړۍ ته 
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 کتنه

 ته چې د چا زړه کې کينه وويني

 دا ستا په سترګو کې د وېر فصل 

 راوټوکېږي

 ه د زور او زرو سترګې اوړيتات

 ته د قارون، ته د پاچا، ته د جابر

 له څنګه تېره شې

 موسکۍ شې وايې

 عجب ساده خلک دي

 دومره په زور او زر مغرور ولې دي؟

 ته د سندرو سېپارې

 په مينه مينه لولې

 ته لکه زه په يوه ورکه پسې ستړې ښکارې

 مينه، مينه، مينه!

 اوه، نه پوهېږم

 ستړې ويښايې داهم 

 ښآيې چې مينه هم 

 تيارو کې سر ګردانه ګرځي

 د يوه زړه په لټه
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 کتنه

 داسې يو زړه چې کرکه نه پېژني

 چېرې بۀ وي؟

 نه پوهېږم، نه پوهېږم

×××× 

 ته يې سپېڅلې!

 ته اروا د مريم

 ته يوه پاکه فرښته يې ګلې!

 ګوره ابلې  مينې ته خاورې شيندي

 د فرښتو د الرښوونې 

 خوب يې بيا لېدلى

 ابلي  د مينې دښمن

 فرښتې! تاته وايم

 له خپلو شونډو 

 دوال حولو توري مه غورځوه

 ابلي  لباس دچ 

 کله،کله په بدل لباس کې

 راشي د کرکې اوګناه تخمونه وشيندي، ځي

 په لباسي خندايې مه غولېږه 
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 کتنه

 چې والحولو درنه هېره نه شي

 ايت د مينې تل پر ځان چوف کوه

 اشي ابلي  په سپين لباس کې ر

 فرښتو ته الرښوونه کوي

 ابلي  د مار زهر

 د مينې په پيالو کې راوړي

 نو

 فرښتې تا ته وايم

 اعوذباهلل او والحولو

 تل پر شونډو لره

××××× 

 ته يې سپېڅلې!

 ته اروا د مريم 

 ته يې د نور الرښوده

 زه دي چې سترګوته په ځير ګورمه

 ما خپل ارمان ورک کړچ 

 زه دې په ښکلو شرابي سترګو کې 

 د رڼا الرې ګورم
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 کتنه

 او  

 زما دعقل بېړۍ

 دا ستا د ښکلو سترګو

 د سمندر په توپاني څپو کې

 غرقه ښکاري 

 او زه تيارو کې بندي

 په تروږمۍ کې 

 له برهوت څخه فرياد کومه

 ته په وړانګينو السو

 دا د رڼا تناب راخور کړه

 ما در واخله ښکلې

 جهان کې مې چې دې نفرت،نفرت 

 نور زړه تنګ شوچ

 مخ١٩پاس سپوږمۍ.... 

لــه ســره تــر پايــه پــورې کــه څــوک ولــولي نــو درســتې انســاني   شــعرســحر  د
. سـحر انسـان د مېنـې    چښېګڼې يې نغاړلې او په ټوله کې له مينې څخـه ډک د 

بدۍ ټولې د ده له پنځه )فطرته( سره په ټکر کې ګڼـي. مـوږ تـه     اوسېمبول ګڼي 
د نـامتو فيلوسـوف ژان ژاک روسـو يـوه خبـره رايـادېږي. روسـو         دلته د فرانسـې 

بنسـټ   پـر وايې چې انسان په فطرتي ډول ښۀ پيدا شـوچ دچ او د طبعـي حالـت    
 مـو نو ګام په ګـام   همراګورو حرشعرنه شي کوالچ چې بدي وکړي. موږ که د س
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د انسـان، او د هغـه د فطـرت پـه اړه د مينــې د زبـات پـه داليلـو بانـدې ســترګې         
 لي.نښ

دلته اړينه بولم چې د ښه شعر په ارزښت هم څو خبرې وکړم چې ښـه شـعر   
 کوم دچ او څه ارزښت لري.

پوهان په دې ګروهه دي چې ښه شعر بايد الندې ځانګړنې  بياند بديع او 
شــمېر خــو يــې پــه قافيــه   يــوفکر،لوړتخيــل او خــوږه ژبــه ولري،  هلکــه وزن، ښــ

باندې هم ټينګـارکوي خـو پـه اوس مهاـل کـې دا شـى پـه ازادو شـعرونو کـې لـه           
پامه لوېدلى توکى دچ. خو يوشـى چـې زمـا پـه انـد د شـعر تـر ټولـو ارزښـتناک          
توکى دچ هغه پيغام دچ، کله چې قران کـريم نازليـده هغـه مهاـل پـه عربـو کـې        

پورې چې کله به د قران کـريم يـو    شاعري بيخي زوراخيستى و ان تر دې بريده
ايــت نــازل شــونو مشــرکينو بــه هڅــه کولــه چــې د هغــه پــه وزن او قافيــه بانــدې    
برابريـو شـعر جــوړ کـړي او پـه دې توګــه بـه د قـران شــعريت ثابـت او پيغمبـر بــه         

يوه جوړه  شعرله خوا د  دهشاعر وبلل شي او دغه کتاب به د خداچ نه بلکې د 
 شوې ټولګه وبلل شي.

چــې د)القارعــه( ســور  نــازل شــو نــو يــو مشــرک  راوالړ شــو او داســې     کلــه
 ” مالفيل وما ادراک مالفيل له خرطم طويل الفيل“شعريې جوړ کړ چې 

وينئ چې په پورتنيو کليماتو کې وزن او اهنګ شته او يو شى چـې   تاسې
نشته هغه پيغام دچ، ځکه ټول لو ستونکي پـه دې خبـر دي چـې فيـل څـه دچ؟      

خبر کړې چې فيل څه دچ؟ فيل اوږ خرطم لري. يو ځل خـو کـه يـې د    ته څه شي 
خوا بېخي له پامه وغورزول شي او دې ته راشو چې په دې شعر  مقابلېقران د 

کې نوچ شى څه دچ؟ نو دابه راته په ګوته شي چې دلتـه هـېڅ داسـې څـه نشـته      
 هغه ارزښت دچ چـې  ېچې لوستونکى ورسره لېوالتيا وښيې. پيغام په شعر ک

ژوندې ورپسې تړلـى دچ او شـاعر د خلکـو زړونـو تـه       هغهد  اوشعر ابدي کوي 
امپراطور نيرون وغوښتل چې ځان شاعر کړي، ده د  رومننباسي. ويل کېږي د 

خپل وخت تر ټولو ستر شاعر هومر ليـدلى و چـې څنګـه دخلکـو پـه زړونـو کـې        
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 کتنه

ځاچ لري. نو يې له ځانه سره وپتېله چې بايد په روم کې دټراچ ښـار وسـوځوي   
ځکه غمجن بـه شـي او هغـه مهاـل بـه بيـا وشـعر         ،کېداچ شي چې شاعر به شي

ړ وي.نيــرون هماغســې وکــړل لکــه غوښــتل چــې يــې دټــراچ  ويلــو تــه بيخــي جــو
اور د نندارې  هغهخوراک کړ خو دچ شاعر نه شو. اېله د  لمبوښکلى ښاريې د 

خلکـو ستاسـې واکمـن     رومپه مهال يې دا څوکلمې له خـولې راوتلـې چـې اې د    
هم ستاسي په شان بې کوره شو او داسې نورې يې هم څـو خبـرې وکـړې خـو نـه      

ولـې   کلېمېاو نه هم دچ پرې شاعر شو. تاسې پوهېږئ چې دا  هغه ابدي شوې
دچ چې په هغوچ کې پيغـام   دانه شعر شوې او نه ابدي شوې؟يواځنى المل يې 

نه پکـې کـوم تـاريخي ارزښـت پـروت و چـې سـړچ يـې لـه داسـې زاويـې             اونه و،
 څخه کتالچ شي چې ابديت ته يې غاړه کېږدي.

چ ډول هغه شـاعرۍ دي چـې ولـ     تر موږ پورې رارسېدلې شاعرۍ په غو
د لرغـونې دورې د   اتوته يې پيغام لرلى. موږ که په ځانګړې توګه د پښتو ادبي

کوو، نو ارو مرو وايو چې هغه څه چـې مـوږ يـې وينـو د يـوه       پرېکړهشعر په اړه 
شعر چې په پښـتو شـته    ړپيغام په مټ تر موږ پورې رارسېدلي دي. د امير کرو

 يـواځنى بېلګـه ده ولـې لـه منځـه نـه ځـي؟ زمـا پـه انـد           لرغـونې  ټولواثاروکې تر
المــل يــې هغــه مــانېزه پانګــه ده چــې د پيغــام پــه ډول يــې خپلــو لوســتونکو تــه    

 رسوي.

 مغلوچې د  کلهدوره شپږمه پېړۍ تاسې وګورئ، غونېادبياتو لر پښتود 
 بريدونه پيل کېږي بابا هوتک څه وايې:

 راته نن اور دچ  بل غرسور په

 پيغور دچ  راتهجوړ  وګړيه

 مغل راغى  باندېکلي کور په

 په کابل راغى  همپه غزني  هم

 تر پايه پورې...
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

دې ټول خبرو څخه سړچ دې پاېلې ته رسېږي چې د شعر ابديت په يـوه   له
پيغــام پســې تــړاو لــري. بابــا هوتــک چــې کلــه پــه اصــطالح د مقاومــت د ادبيــاتو  

زلمي يې د مغلو په وړاندې بنسټ اېښود په همدغه شعريې پيل کړ او خپل شا
چـې   دهمقاومت ته وهڅول.د سـحرد شـعر تـر ټولـو سـتره ښـکال هـم پـه دې کـې          

پيغــام او  سياســيهربيــت يــې ځانتــه پيغــام لري،ټــولنيز پيغام،انســاني پيغام،  
 نور...

 يتيم ماښام پورې په خاورو کې لوبېږي وايې:

 يواځي نه ځمه خپل کور ته بابا وروسته راځي

 ګوزاره له ښامارانو سره دوچ وايې وکړئ

 کوه طور نه امسا وروسته راځي دي،زورور  ډېر

 مخ٤-٣سپوږمۍ... پاس
 

 ټولې ماتې کړي څو کاڼي دلته پرېږدي هندارې

 يو څو ليونيان ووځي يو څو بېرته ښار ته راشي

 تهپه کور کې څراغ نه لري چې کښيني يې رڼا 

 يار ته راشي ځکهتوره شپه خوره شي سحر چې

 مخ١کتاب  پورتنى

 غوندې نه دچ چې به غم خوري زموږ ستا امان اهلل!

 ب  ګوزاره کوي، ژوندچ دچ، پاچا هېڅ نه وايې

 مخ١٨پورتنى کتاب 
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

يو له هغو فيلوسوفانو څخه و چې په ژونـد او ژواک کـې يـې سـول      سپېزوا
ــوي         ــپړ واک ورکــ ــه بشــ ــول تــ ــې ســ ــب چــ ــه مکتــ ــاو، دغــ ــپړواک ورکــ ــه بشــ تــ

” اخـالق “ نوم يادېږي. سپيوزا پخپل يوه نامتو اثر کې چـې  په Rationalismد
ــه دې ډول راوړي دي چــې       ــومېږي خپــل فلســفي، الهــي، او اخالقــي افکــار پ ن

چــې لــومړچ يـې بحــث تعريــف   لدې ډو پـه درسـت هندســي قضـيو تــه ورتــه دي،  
 حکم ورته راوړي او بيا برهان وايې. وروستهکړچ وي،

شاعرۍ کې  دې تـه ورتـه    سحرپهپه زړه پورې او د پام وړخبره دا ده چې د 
قضيې بيخي زياتې راغلې دي پـه ځـانګړي ډول پـه ازادو شـعرونو کـې چـې دا       

په نـوم يـو ازاد   ” باباته“کار زه د سحر د شاعرۍ له ځانګړنو څخه بولم. سحر د 
 :شعر لري

 ته ! بابا

 بابا موږ ستا الره بيا وپالـله

 هم ستا په الره ګام اېښى دچموږه 

 موږه هم وواتو جنته ځني

 په دغه فرق چې:

 تاغنم وخوړل جنت نه والړې

 موږ ستا دا والد له ظلمه تنګ شو 

 په غنم پسې د وزخ ته والړو

 او اوس د وزخ کې په يوه ګوله مړۍ پسې

 ګرځو ستومانه

 مخ٣٥سپوږمۍ... پاس
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

مطلـب بـه مـو السـته راوړچ     موږ که چېرته پورتنى شعرتجزيه کړو نو عينا 
 وي.

سحر له ځانه سره دشعر په ژبه يو لړ داسې پوښـتنې مطرح کوي چې سړچ 
دې ته اړباسي چې فلسفې ته والړ شي. که څه هم دچ يې ځواب هم پخپله وايې 
خو زما لپاره يـو شـمېر نـورې پوښـتنې تـرې راوالړيـږي او دا ځانګړتيـا مـوږ پـه          

 ګې په توګه  الندې شعرونه ګورو:عين بڼه په فلسفه کې وينو دبېل

 که ښکلې نه واچ

 که ښکلې نه واچ 

 زموږ ژوند به څه و

 په څه اميد به موږه ژوند کولو

 په کومه هېله به ژوندي پاتې وو.

 که ښکلې نه واچ 

 لمر به څومره يخ و

 لمر به تياره و

 اوسپوږمۍ به نه وه.

 که ښکلي نه واچ 

 نو په بڼ کې سرو غوټو به څنګه

 داسې موسکا کوله

 اوسره ګلونه بۀ په څه غوړېدل 
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

 د لمر ګلونو به نوکوم پلوته 

 کتل ځير -داسي په ځير

 که ښکلې نه واچ

 دا اسمان به په دې ښکلو ستورو 

 تر دې ال هم مغرور و

 ځکه هغه وخت به يواځي  اسمان ستوري لرل

 که ښکلې نه واچ

 دا جګړې به تر دې هم ګرمې وې

 اور و کرکېه د دهر چا زړه  کې ب

 چا زړه به له ژوندونه تور و هرد 

 که ښکلې نه واچ 

 پري به  شعرنو د 

 له کومه لوري الهامونه راوړل ؟

 که ښکلې نه واچ 

 زموږ ژوند به څه و؟

 په کوم اميد به موږ ژوندي پاتې و؟ 

 مخ٦-٥پاس سپوږمۍ...
 

 الندنى شعر يا
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

 تا لېرې ځم انسانه لهکمزورچ  يم

 نه درزېږي لپاره چااوس مې زړه د 

 اوس د چا له غمه وېښ درسته شپه نه يم

 اوس د چا په انتظار کې ستړچ نه يم

 ښکاري غوندېژړاوې راته مکر اوس

 وروستى قهر جالدانواوس خندا د 

 بې اثره اوس خبرې راته ښکاري

 ښکال لړزوچ نه شي چااوس مې زړه د 

 ښکاريپه کې ))خو(( له ډېره لېرې راته 

 اوس بې غمه سترګې پټې کړم ويده 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 مير دزاڼو يې وژلى 

 په ما څه که  الوت نشته د کوترو

 له ښکاري سره اوس زه په يو نظر يم

 يې خوږې ديزرکې ښکلې نه دي غوښې 
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

 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

 په ما څه که يې امسا ترې اوړکو يوړه

 څه خبر يم پر چا ولوېدله ټکه

 په ما څه که د سوالګر کچکول لوېدلى

 ړلىپه ما څه که رويو سپيو دچ دا

 احساسات دې رانه لېرې تښتېدلي

 عواطف مې له خپل ذهن نه مينځلي

 اوس غمونه مصنوعي راته ښکارېږي

 او پردۍ ټولې خوښۍ راته ښکارېږي

 ښاپېريانې له دېوانو سره ناڅي

 فرښتې ابلي  ته وايې راته ګرانه

 اوس پر هېچا اعتبار کوالچ نه شم

 زه يم نوچ راستون شوچ له  خپل ځانه

 افکارو په ځنګله کې الره باسمد 

 يم کمزورچ له تا لېري ځم انسانه
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

 اوس مې زړه لکه چې نشته خبر نه يم

 او که وي ټوټې ټوټې به چېرته پروت وي

 تايې وانه وريد اواز د ماتېدلو

 ستا وروستۍ خبرې دومره اثري وې.

 مخ٧١پاس سپوږمۍ....
 

پورتنيو دواړو شعرونو کې په هنري ارزښـتونو برسـېره يـو ډول فلسـفي      په
د پـام وړ دا ده   خـو پوښتنې مطرح شوې دي چې ځواب هم ورته ويل شـوچ دچ، 

چې سړي ته يې لـه لوسـتلو وروسـته نـورې پوښـتنې پيـدا کېـږي او لکـه مختـه          
 چې وويل شول دا د فلسفې يوه ځانګړنه هم ده.

ې له تر ټولو سـترې مسـلې سـره مـخ و هغـه دا      افالتون چې په خپل ژوند ک
وه چې ايا هغه نړۍ چې انسانان يې په خپل چاپېريال کې محسوسوي واقعيت 

ثابتـه ولـې نـه ده؟ او کـه      مـومي واقعيت وي نو بيـا ولـې بـدلون     رتهدچ؟ که چې
 واقعيت نه وي نو دا چې شته هغه څه شى دچ؟

اړه ولـې سـم نـه پـوهېږي.      د افالتون لپاره دا ډېره عجبـه وه چـې د نـړۍ پـه    
 افالتون که پوهېده هم مګر بيا يې هم د واقعيت په اړه پوښتنې کولې.

دا پورتنيو پوښتنو ته ورته پوښتنې سحر هم په خپلو شعرونو کـې مطـرح    
 کړېدي چې له پورتنيو شعرونو څخه به مو هم څرک لګولى وي.

 .چې دغه کار د سحر د شعر خواږه يو په دوه زيات کړي دي 

زما په اند د سحر د شعر مانيزخوځښت او ژوند لـه دې څخـه هـم سـرچينه     
اخلي چې خپلې تجربې يې لوستونکو ته وړاندې کړې دي، يا يې د شعر ډېـره  

 برخه پخپلو تجربو باندې والړه ده.



  
 

 
94 

 

 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

ويل کېږي پخوا په لوديځ  کـوم هېـواد کـې  يـوه انځـورګر يـوه تـابلو رسـم         
يـې لـه لمنـې څخـه ټينګـه       مـور ښـکاريدو چـې   تابلو کې يو ماشـوم   هکړې وه، پ

نيولې وه او داسـې ښـکاريده چـې مـور يـې ځـي او دچ يـې نـه پرېـږدي. څوسـوه           
کاله وروسته د هغه هېواد واکمن وغوښتل چې انځـورګران راوغـواړي او دغـه    

 کړي. کاپيتابلو را 

خو چـې انځورګرانـو وربانـدې هرڅـومره زور وازمـايو سـره لـه دې چـې تـر          
انځـور را   يـې وسايل هم په الس کې و مګـر بيـايې چـې هـر ځـل بـه        پخوا يې ښه
 .وچې نندارچيان به راغلل بيا به يې هم هغه لومړچ انځور خوښا  نوکاپي کړ

وروسته پاچا پوه شو چې په دې کـار کـې ارومـرو يـو راز نغښـتى دچ چـې       
خلـک هغـه څـو سـوه کلـن       مموږ يې په هر څومره مدرنه توګه را کاپي کړو بيا هـ 

چـې د دې   وښـتل لـه هېـواده څخـه يـې ارواپوهـان راوغ      خوښـوي،نو ده انځورسـا 
خبرې راز معلوم کړي. کله چې ارواپوهان راغلل نو يې وغوښتل چې د لـومړي  
انځور د کښونکي بکراونډ بايد ځانته معلوم کـړي او لـه هغـه وروسـته نـو بيـا       

 کوالچ شي چې په زغرده پرېکړه وکړي.

انځورګر بکراونډ وليد نـو ښـکاره شـوه چـې     کله چې ارواپوهانو د لومړي 
 په ماشومتوب کې يې مور وفات شوېده او دچ ترې يتيم پاتې شوچ دچ.

پورې د کـاپي   هغهپاچاته وويل چې د دغې تابلو تر وله دې سره ارواپوهان
کېدلو شونتيا نه لري چې څو پورې بل داسې انځـورګر نـه وي پيـدا شـوچ چـې      

شـوچ وي او هغـه دردونـه، نـه وي      ېلې څخه بپه ماشومتوب کې د مور له غېږ
 وو. شويتېر ګرکوم چې په لومړي انځور شويتېر پرې

ټولـه تومنـه يـې     شـعر د  اوخپلو تجربو څخه کـار اخيسـتى دچ،   هل سحرهم
جــوړه شــوېده چــې د ژونــد پــه اوږدو کــې ورســره مخــامخ  څخــهلــه هغــو دردونــو 

تجربو په بنسټ والړه  شوچ دچ. زما په اند د سحر د شعر ټوله ښکال د همدغو
د تجربـو پـه بنسـټ     کـه ده او دا کار د نورو لپاره هم يوښۀ پيغـام دچ چـې شـعر    

 راځي. خوندوروليکل شي ډېر
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يوه ورځ کېسه کوله چې پـه خياـل کـې يـې      راتهشاعرنذيراحمدنذير، ځوان
او  اعدام،مينـه،قاچاق کړېـده خـو پـه کېسـه کـې زندان،      جوړهد يوه ناول کېسه 

داسې نورې چارې شته. ده وويل کله چې مې يوه پوه سـړي تـه پـه دې اړه خپـل     
هوډ وښود چې دغه کېسه غواړم په ناول يـې بدلـه کـړم نـو هغـه ورتـه يـوه ډېـره         
پخـه خبـره کـړې وه هغـه دا چـې ايـا پـه نـاول کـې راتلـونکې پېښـوکې تـه تجربــه             

لې تجربې نـه لـري نـو    لرې؟ ده ورته ويلي و چې نه. نو هغه ورته ويلي و چې خپ
دا ناول مه ليکه ځکه ته به ښه ناول وليکي ټول جزيـات بـه لـري خـو هنريـت بـه       
په کې نه وي نو د يوه اوږده ګذارش بڼه به لـري، پـه لوسـتونکو بـه هـېڅ اغېـزه       

 ونه کړي.

دا ډېره پخه خبـره ده مـوږ وينـوهر هنـري اثـر چـې پـه خپلـو تجربـو والړ وي          
ځاچ خوندي وي. زه بيا هم وايم چې د سحر د شـعر  ټول ارزښتونه به يې پخپل 

ښکال په دې کې راته ښکاري چې پخپلو تجربـو بانـدې والړ دچ نـو بريـالى هـم      
 ځکه دچ.

اشـباع يـا ځـاني     يزموږ د اوسنۍ شاعرۍ يوه ستونزه زمـا پـه انـد د نفسـ    
شاعران موهڅـه کـوي چـې داسـې څـه ووايـې چـې ډېـر          ډېرچمړښت ستونزه ده،
 رخـه ځاچ چـې ذهنـي يـا اروايـې اشـباع لوسـتونکي تـه ورپـه ب         لوڅ وي،د دې په

ښه بولي چې نفسي اشباع ورکړي او د دې په ځـاچ چـې پـه دې کـار      دوچکړي. 
سره لوستونکي له نفسي اشباع څخه برخمن شي نور هـم سـتومانه او نـا ارامـه     
کېږي. موږ چې کله شعر ليکو نو د اوس مهالې ستونزو په لړ کې سـړچ دا هـم   

اسـتدالل تـه اړتيـا لـرو او نـه       نـه چ شـي چـې پـه بـدهياتو والړ شـيان ليکو،     يـادوال 
قراينو ته. که څه هم شعر که يو خيالي توکى وګڼو ښايې دا خبره به ډېره راسره 
ونه مني چې شعر دې استدالل ته اړتيـا ولـري خـو پـه شـعر کـې اسـتدالل لکـه د         

بـاور ورکولـو او   رياضياتو د ثبـوت لپـاره نـه دچ بلکـې لوسـتونکو تـه د ذهنـي        
 دهغوچ د پام د زاويې بدلولو لپاره په تجربو والړ استدالل ډېر اړين دچ.

خو په اوس مهاله شاعرۍ کې تر ټولو ستره چاره دا ده چې ستا ترکېبونـه  
 څنګه دي او دهغه بل څنګه دي نورهېڅ شي ته هم پاملرنه نشته.



  
 

 
96 

 

 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

ــازار ي     ــه توګــه د ب ــه هــم  زمــوږ د اوس مهــالې شــعر د يــوې ســتونزې پ ادون
کوالچ شو او بازارهم په غير شعوري ډول هغه څه مني چې د اروايې مړيدلو او 

 سکون په ځاچ لوستونکي له لوږې او اروايې ناارامي سره مخامخ کوي.

خو د سحر شعر له دا ډول شيانو څخه بيخي پاک دچ او د لوړو ارزښتونو 
رته نغوته وکـړم هغـه   انځورونه يې رانغاړلي دي. يو بل سکالو چې دلته بايد و

د حمزه بابا په خبره جمالياتي ذوق دچ. دغه ذوق په مستقيم ډول زموږ له اروا 
سره اړيکي لـري او مـوږ د دې جوګـه کـوي چـې د فطـرت او پېنـۍ ښـکال حـ           
کړو. جمالياتي ذوق موږ ته هغه مهال ښکاره کېږي چې يوه سړي ته عـين شـى   

تالچ.که څـه هـم جماليـاتي    ښکلى ښـکاري او بـل ورڅخـه خونـد نـه شـي اخيسـ       
ذوق په بشپره توګه نه شم تعريفوالچ خو دومره ويالچ شـم چـې دغـه جماليـاتي     
ذوق د فلسفې غونـدې لـه اجسـاموڅخه د هغـوچ بشـپړ او داسـې انځـور اخلـي         
چې څنګه وي. موږ چې کلـه فلسـفه او دهغـې ارونـه او بنسـټيز اصـول مطالعـه        

 کو نو دوه څېزه وينو:

 و د تجربوهم غږي کولد ټولو انسانان -١

له ټولو انساني  تجربو څخه يو بشپړانځوراخيستل. نو په دې بنسـټ   -٢
يو فيلوسوف بايد له انساني تجربو څخـه پـه خپـل ژونـد کـې يـو جـامع تصـوير         

 ولري.

موږ که چېرته په جمالياتي ذوق خبرې کوو،نو دا هم يوه اروايې تجربه ده 
سره ملې وي. د سحر اروايـې محصـوالت   او پايلې به يې له  اروايې محصوالتو 

دهغه شعرونه دي. موږ که د سحر په شعر کې وګرځو نو ډېر ځله به په هغه کې 
 د جمالياتي ذوق يوه داسې بېلګه ومومو چې زموږ د ادعا زبات وکړي.

چـې هـم    دېخو جمالياتي ذوق داسې نه دچ چې د هـر چـا لپـاره لکـه وړانـ     
وايې دا اړينه نه ده چې ټول بـه يـې منـو     چې څه سحروويل شول يو ډول به وي،

 خو دا ورڅخه ښکاري چې دچ څومره پوخ جمالياتي ذوق لري.
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 وګورئ:

 مات ستوري

 وينم له تانه، ال ډېرې ښکلې

 ډېرې سرې سپينې، ډېرې آغلې

 خو بې له تانه، باور پرې وکړه

 نظر مې نه شي، په کومې بلې

×××× 

 زه پروت رنځوروم، تا دا مسا کړم

 له ډلې، تا راجال کړم د مړو

 تا خو له سره،يو ژوندون راکړ

 دغه احسان دې،څنګه ادا کړم

×××× 

 سپوږمۍ ته الس کړم، ستوري را شمار کړم

 څو را نه مات شي،څو بند په تار کړم

 دا به ستا وړ وي،او که به نه وي

 په دې سوچونو،شپه راسهار کړم

×××× 

 ته بڼسهار چې والړ شم،د ګلو 
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 شانې، ګلونه بېل کړمڅو ستا په 

 راټول کړم سرهپرخو څاڅکي، د

 چې تا ته جوړترې، ښکلى امېل کړم

×××× 

 خو لمر را تود شي، او ورک شبنم شي

 وړانګي له ګله، پرخې پنا کړي

 وسۍ وير کړم بېمې د خپلې، زه

 په ژړا کړي څوکيتيم چې، لکه

×××× 

 د لمر شغلونه، السونه تاو کړم 

 درکړم تا ته  ټوللمرونه، وايم

 خو وړانګې نه وي،هغه هم ته يې

 درکړمتا ته  ګلونه،ټولد عشق 

 مخ ٥٥کتاب  پورتنى

 وړانــدې ځــو. مــوږ کــه د رابنــدرانات ټــاګور همدې ســکالو کــې لــږ نــور پــه
شـعرونه   شـهکار به په يوه خولـه ووايـو چـې ټاګور    لراګورو نو ټو” آنجلي ګيت“

اعلت باندې سـوچ نـه کـوو    ويلي دي، خو د دغو شهکارونو د پنځولو په المل ي
چې ټاګور څه ډول دغه شهکارونه پنځولي دي، او په دې هم پـوهېږو چـې دغـه    

 کار ارومرو يو المل لري.
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فلسفه کې موږ د عليت د اصل )المل والي د آر( په نوم يو شى لولـو او   په
هغه موږ ته دا راښيي چې هر شى چې شتون ولري هغـه بـه يـو المـل هـم لـري او       

 ږ د ټاګور په شهکارونو کې لټوو.دا چاره مو

بريده پوري ټـاګور مطالعـه کـړچ دچ نـو يـواځنى شـى چـې         کومهچې تر ما
 پــهتــه د مينــې او انســايت پيغــام   شــريتويــنم هغــه درســت ب کېدهغــه پــه شــعر

ــاګور       ــد د ټ ــه ان ــرجماليــاتي پلوشــو کــې نغښــتى رســوي، او زماپ ــو ســتر   ت ټول
ــه څــه ډول ســره        ــه همــدې کــې و. تاســې وګــورئ چــې ټــاګور پ بريــاليتوب هــم پ

انسان پـه ژبـه هغـه     دله جالل او جمال سره غوټه کوي، چانساني ارزښت د خدا
 جمال ته څه ډول اواز کوي او هغه ته څه ډول رنګ ورکوي.

تاسـې پــوهېږئ چــې تــر ټولـو اغېــزمن شــى هغــه څـه دي چــې ســړچ لــومړچ    
 هه پرې لري او ورسته يې بيا نورو ته وړاندې کوي.پخپله ګرو

که څوک د خداچ په وجـود او يـا پـه نـور څـه بانـدې ګروهـه نـه لـري نـو څـه            
فکر کوئ کله چې دغه سړچ موږ ته د خداچ د وجود د ثبوت په اړه خبرې کوي 

 څومره باور به پرې وکړو او په موږ به څومره اغېزه وکړي.

کـې وي لـومړچ د سـړي لپـاره پخپلـه ډېـراړين        دا باورونه که په هـره برخـه  
دي او بيا يې بايد په نورو کې اغېزې ولټوي. تاسي د سـحر پـه شـعر کـې هغـه      
څه ويني چې دچ پخپله پرې باوري دچ او هر څه چې يې ويلي دي د زړه له تلـه  

 يې ويلي دي ځکه نو لوستونکى هم اغېزمن کوي.

او پـــه ټولـــه کـــې د     نـــو  دغـــه راز مـــوږ د ټولـــو وتلـــو شـــاعرانو ليکـــواال     
ټولـو پخپـل وارسـره هغـه څـه ويلـي دي        دوچفيلوسوفانو په ژوند کې پټ وينو،

 چې ګروهه يې پرې درلودله.

د بېلګې په ډول ټاګور ياد والچ شو چې ټول يې هغه څه ويلي دي چـې ده  
 پخپله ګروهه پرې درلودله.
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ابن  دبېلګه دي. د دې خبرې يوه بله  همدې ته ورته نور شاعران او پوهان 
سېنا په فلسفه کې وينو. ابن سېنا پخپل کتاپ )شـفا( کـې د مېتافزيـک پـه اړه     
ډېر په زړه پورې بحث لري. ابـن سـېنا د ماورالطبيعـت پوهـه الهـي پوهـه بـولي        

پوهې له الرې خداچ پېژندل کېداچ شـي.   همدغېداسې يوه پوهه چې يواځي د 
ره د خداچ تړاو ردوي. کـه څـه هـم    هغه د دوو الملونو په بنسټ له نورو پوهنو س

که دغو دوو الملونو ته سړچ لږ ځير شي نو وبه ويني چې دا پخپله هم داليلو ته 
 اړتيا لري.

شـي کـوالچ    نهعملـې وي کـه فزيکـي او کـه رياضـي،      هنورې پوهې کـ  - ١
 چې د خداچ په اړه څه ووايې.

پوهنـه  دچ واچ که خداچ په مېتافزيک کې مطالعه نه شي،نو پـه هـېڅ    -٢
 کې بيا دا کار شونى نه دچ.

که څه هم وروستيو پوهنو په بېالبېلو ډولونو سره د خداچ شتون په زبات 
ورساو خو په څه شي چې ابن سېنا ګروهه درلوده همدغـه شـى اوس هـم د ده د    

 فلسفې د مينه والو کړۍ ورځ په ورځ پراخوي.

غـرده پرېکـړه   اوس که را شو د سحر شعر ته نو دا غېزو لـه مخـې يـې پـه ز    
کوالچ شو چې ده په شعر کې هغه څه ويلي دي چې دچ پخپله پرې ګروهه لـري  

 او تشه تبليغاتي بڼه نه لري.

ته رابـولم   لوستلوپه پاچ کې د بېلګې او پاېلې په توګه تاسې د دغه شعر 
 هم اوچت ګام  د پورته کولو لپاره خپلې لپې پورته کوم. دېاو سحر ته د تر 

 !ستا لپاره يوازې     

 زړه مې ټولې کرکې وايستلې له

 اوس مې له ښکار ځنې توبه کړېده
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

 اوس له کارېز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او ب  تمامه ورځ لګيا يم 

 په دامونو کې مرۍ پېيمه

 سپينو کوترو ته پايزېب جوړوم

 اوس د بې موره وري له اوښکونه 

 شراب جوړوم

 او پرسخت زړو يې ارزانه پلورم

 يې له زړونو کېنې کډه وکړي.چې 

 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

 د سپين ږيري بوډا الس ونيسم.

 له زړه مې ټولې کرکې وايستلې 

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 پټوم نه...............ټو باندېکور په خ غومبسو د اوس

 خطايې ولم  خو..................مار د کاڼي ګوزار وکړم  په
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 ځغلنده يوه ته افاقيت فلسفي کې “يې ته الندې ده سپوږمۍ پاس” په اواز شوی نقاشې دعطرو

 کتنه

 هسې ځان ترې ژغورم ب 

 هغه هم هسې درحمان د يارانې په خاطر 

 يماوس له خوبونو مرور  

 شپه په تالوت تېروم ټوله

 نوم لټوم. يو...................د قران زرينو پاڼو کې  او

 زړه مې ټولې کرکې وايستلې له

 اوس مې ټوپک پراوږه نشته

 او له ميل نه يې شپېلۍ جوړه ده

 په کې د مينې ترانې غږوم

 دا ټول دا ستا لپاره 

 ځکه دوچ وايې:

 په جنت کې حورې ستاغوندې دي

 مخونه٢٥-٢٤پاس سپوږمۍ.....

 جاللزچ هميم

غزنى
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ګل سحر هغه روڼ سحر ته ورته دی چې د ژوند د اميدونو ډيـوې يـې    علم
وړانګو په السونو کې نيولې وي او د مينې الر پرې روڼوي. سحر فطرتًا  دد لمر

ــاعردی او  ــاعري او     شـــاعريشـ ــه کـــې اغـــږل شـــوې ده. د ســـحر شـ ــه خټـ يـــې پـ
شخصيت الزم او ملظوم دي.څرنګـه يـې چـې شـعر لـه تصـنع پـاک، لـه بـې ځايـه           
مبالغو نه مبرا او د بې مفهومه سمبولونو په دام کې نه دی نښـتی، داسـې يـې    

 دکې يې تصنع نه ليدل کيږي. ب   ړهخصيت هم سپيڅلی دی، په ناسته والش
 خپل شعر مجسم تصوير دی.

 شـاعر هغه کليشه يي خبـرې دي چـې هرليکواـل يـې د هر     راګرافپ پورتنی
چـې   کـې په شعرونو ليکـي او پـه کـار ده چـې وليکـل شـي خـو پـه هغـه صـورت           

ل هڅـه کـوي چـې پـه     دا وړتيا لري.هغـه تـ   صاحبشاعر يې وړتيا ولري.او سحر
روايايتي او سوليدلو خيالونو خپل وخـت نـه    پهشعر کې نوښت رامنځته کړي،

 ضايع کوي. شعر کم مګر ښه ليکي.

په سور سپين مخ او ګالبي شـونډو لـه پاسـه يـې تـک توربريـت داسـې مـزه         
کوي لکه بورا چې د ګالب په ګل ناست وي. پراخه ټنده لـري. خولـه يـې تـل لـه      

ه هم ما د غوسې په حال کې نه دی ليدلی. زمـوږ د يـارانو لـه    خندا ډکه وي. کل
جملې څخه يې يوازې نورمحمد الهو د دنګـې ونـې سـره سـيالي کـولی شـي. د       
پريمانه مطالعې خاوند دی مطالعه يې هضم کړې ده او پريمانـه مالومـات يـې    
الس ته راوړي دي. خو کله چې دا مالومات د خبرو له الرې مخ په مـخ تـر مـا او    
تا رارسوي، نو خبره يې په ژولو دومره ځپلي وي چې د مطلب الس او پښې يې 

پـه تـول    دومرهورماتې کړي وي. خو بيا چې دا مالومات د قلم لـه نـوکي نـولي،   
 پوره وي چې لوستونکی ګوته په غاښ کړي.

پـه خټـه پښـتون دی او پــه سـوچه او خـوږه پښــتو ژبـه خبـرې کوي.پښــتو او        
 ومـره ر څه مقدم دي. په يوې خبرې والړ سـړی دی او د پښتني روايات ورته تر ه

خبره نه پريږدي. په شعر کې يې شعريت او  خپلهوالړ وي چې ميدان پريږدي خو
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کــاروان او درويــش  حمــدتغــزل نــه دومــره پريمانــه دی چــې د بنــده پــري د پيرم   
دی لکه . .  ريوتیدومره له شعريت او تغزله پ  ماته شي او نه تندهدراني د شعر

د عصر په ژوندو شاعرانو کې يې ځان ته ځـای مونـدلی دی.    ب  . . شعرونه.. 
او د موســيقۍ د پــردو خوينــدې دي. د  غزلــې يــې ســاده، روانــې، پــه تــول پــوره 

خياــل اوډون يــې پــه ډېــر هنرمنــدۍ ســره کــړی دی. آزاد شــعرونه يــې د خياــل د     
 . اويږيتسلســل مــوزونې کــړۍ دي چــې د لنــډې کيســې تنــده پــرې د ســړي مــات

پيغام لري. له شعرونو پرته لنډې کيسې هم ليکي او ښـې   سپيڅلی هرشعر يې
ــدبختيو،       ــې د پښــتنو د ب ــل ي ــادي خيا ــې ليکــي. د کيســو بني بــدمرغيواو د  ي

نه سرچينه اخلي. په پيښـور کـې يـې د     افغانستان د پنځه ويشت کلنې غميزې
ډېـر   بي بي سي راډيـو د نـوي کـور نـوي ژونـد د ډرامـې د ليکوالـو پـه ډلـه کـې          

اوس د ازادۍ راډيو سره  کلونه کار کړی او په سلګونو صحنې يې ليکلي دي.
د پښتو فلکلور په برخه کې پروګرامونه جـوړوي او تقريبـًا هـره اونـۍ د بـي بـي       
سي دفتر تـه پـه ليکواالنـو پسـې راځـي او د خپـل پروګـرام د غنامنـدۍ لـه پـاره           

لـو يـارانو يـې زور رسـيږي     راټولوي. بـ  پـه ټو    قوي دليلونه په فري کهاته کې
ماته خو کله کله ووايي کې په دې فالنۍ موضوع راته داسې داسـې ووايـي نـو    
ډېره به ښه وي. ب  داسې يې وبـولئ  لکـه وزرمـاتي بـاز تـه چـې زمـری پـه مـخ          

 کې ودريږي او په پټو سترګو پرې هغه څه ومني چې د زمري خوښه وي.

ر خاکـه اوس بـه دې خبـرې    دا وه د پيښوريانو په اصـطالح د علـم ګـل سـح    
تــه راشــو چــې علــم ګــل ســحر شــاعر دی او پــه ټولــه مانــا د مينــې شــاعر دی، د   
شاعرۍ ايډيل يې مينه ده.مينه يې يوازې د ځان له پاره نه ده خوښـه بلکـې پـه    
ټوله دنيا يې مينه لوريږي. مينه خپل شعار ګڼې او له کرکې يې بـد راځـي. پـه    

له السه نه ورکوي. دی دومره د مينې پلوي  مينه کې ماته مني خو د مينې هوډ
دی چې د خپل محبوب ناکردې په دې خاطر له خلکو پټـې سـاتي چـې ګونـدې     

 ټوله دنيا کرکه نه شي.

 نه ټوله دنيا کرکه شي، کينې خورې شي  هسې

 ته مې ستا د ناکردو خبره نه ده کړې چا
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 پښتون” “ايي پښتني رواياتو کې دا خبره له پيړيو نه راروانه ده چې و په
د ” دا چې ته خو بيخي په پښتو نه پوهيږي يا“پښتو يې راسره وکړه ” سړی دی

پښتو په الره نه يې تير شوی. دا او دې ته ورته په لسګونو انځوريزې جملې 
موندالی شو چې پښتو د تکلم نه راباسي او د يوه منلي او غښتلي قانون اړخ 

 ته د بنده پام ور اړوي.

هم د خپلو رواياتو په پام کې نيولو سره پښتو ژبه يوازې د  سحرصاحب
اشاره کوي   تکلم ژبه نه ګڼي. په خپل شعر کې داسې يو سپيڅلي قانون ته هم

چې ټول پښتانه او پر پښتني رواياتو او اقدارو مين ورته عقيدت لري. تر دې 
ه په چې د خپلې محبوبې په اقرار په دې خاطر بې باوره دی چې ال يې ورت

 :پښتو نه دي ويلي

 !حيران يمه باور يې اوس په مينه وکړم ورته

 ده کړې  خو يې ماته په پښتو خبره نه ال

 : زما په ګډون به بال شاعران د خاطر افريدي د دې بيت پلويان وي چې خو

  په ژبه باندې هره ژبه خوند کړي ستا

 آشنا يا پيښوری يا کابلی شه يا

په مينه کې دومره غرق الړ شي چې هر څه ورته د بيا   صاحبکله خو سحر او
خپل محبوب له لوري ښکاري او دومره په خپله مينه باوري شي چې په تياره 
کې ورته د رڼا څړيکه او په سپوږمۍ کې ورته ځال د خپل محبوب له نوره 

 .بريښي

  کې څړيکه د رڼا وه، ما وی ته يې هغه تيارو

 کې پاتې څه ځال وه، ما وی ته يې هغه سپوږمۍ        

له غزلـه پرتـه پـه آزادو شـعرونو کـې هـم خپلـه الره نـه ده بدلـه           سحرصاحب
کړې. په آزادو شعرونو کې يې هم له کرکې سره پـه جنـګ کـې د مينـې تـوره او      
ډال را اخيستي دي او د خپل محبوب په لور پرې په برياليتوب سره الره وهي. 
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شعرمحتواته يې لږ تم شو او وګورو چې د کرکـې پـر ضـد    راځئ چې د يوه آزاد 
 د مينې وسله څومره په خالص مټ چلوي.

آزاد شعر کې يې له زړه ټولې کينې ايستلي دي. له ” ستا لپاره يوازې“  د
يې توبه کړې ده، د کـاريز لـه غـاړې بغـدادۍ کـوترې نـه شـړي، ټولـه           ښکار نه

وړوي، د بـې مـوره وري لـه اوښـکو     ورځ مرۍ پيي او کوترو ته ترې پايزيبونه جـ 
په کاڼو نه ولـي، ګـالن    مسافرشراب جوړوي او په سخت زړو يې ارزانه پلوري،

نه شکوي، له الرې ازغي ټولوي، ماشومان ښکلوي او د سـپين ږيـری بـوډا لـه     
السـه نيسـي، لـه دښـمن نــه هـم کسـات نـه اخلـي، د غومبســو ځـالې پـه خټـو نــه            

ي، ټولـه شـپه تـالوت کـوي، د قـرآن زرينـي       پټوي، حتی په مار هم خطا وار کـو 
او د   پـاڼې د يـو نـوم پــه خـاطر اړوي، د ټوپـک لـه ميــل نـه يـې شـپيلۍ جــوړه ده         

 مينې ترانې په کې غږوي.

په دې ښکلي آزاد شعر کې هغه تنکي زلمي ته ورته ښکاري  سحرصاحب
چې د زلميتوب د مستۍ په دوره کې له آزاري کارونو خونـد اخلـي خـو دی لـه     

ه وخته له ازاري کارونو توبه کوي او عاطفې ته مخه کوي. تر دې چې لـه  هماغ
 دښمن نه کسات نه اخلي او په مار چې ګوزار کوي نو هم خطا يې کوي.

يوازې په شعر کې له مينې کار نه اخلي بلکې ژوند يې هم  سحرصاحب
له مينې ډک دی. موږ د رشاد بابا له جنازې سره کندهار ته تللي وو. کله چې 
ټول مراسم پای ته ورسيدل او په بله ورځ يې کابل ته راستنيدو، نو موږ سره 
په موټر کې سحر صاحب هم ملګری و. کله چې د غزني واليت ښار ته 

سيدو نو سحر صاحب وويل چې که خوښه مو وي چې د غزني د ښار يوه راور
 : دوره وکړو. اول رحمان رودوال چې د موټر جلب ته ناست و وويل

زما د زړه  ” ښه خبره ده د زيارتونو ښار دی ليدل يې په کار دي. ډېره“
پريکړه شوې وه نو ځکه مې ځان غلی ونيو.سحر صاحب د موټر په مخ کې 

ت و. موږ په ښار کې وليدل چې د چا به هم په سحر صاحب سيټ کې ناس
او د پاتې کيدو اشاره به يې   سترګې ولګيدې نو ضرور به يې الس پورته کاوه

 :کوله. ما د سحر صاحب نه پوښتلي وو چې
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 .سحره! ته خو زرمتی يې دا غزنيوال درته څنګه دوه السي سالمونه کوي الکه و

 :زما غوږ ته خوله رانيږدې کړه او ويې ويل سحرصاحب

 ”.چارواکی وم  دوره کې دلته  توره  په اصطالح په زه“

ويل د توري دورې چارواکي خو خلک په کاڼو ولي دا تا ته څنګه خلک دوه  ما
 السي سالمونه کوي؟

 :يې وو ويلي
په وخت کې له خلکو سره ډېره ښه ګوزاره کړې ده، تل مې   د د واک ما“
ته مې آزار نه دی  هيچاخلکو د ستونزو د هوارۍ کوښښ کړی دی او د 

چې له ښاريانو سره مې د چارواکو د زور زياتي مخه هم نيولې.  دېورکړی، تر
خو ما ورته ويلي وو چې دا ستا کمال نه دی. دا ستا په زړه کې د هغه با درده 
او حساس شاعر کمال دی چې علم ګل يې سحر کړی دی او د مينې په مقدس 

 مزي يې تړلی دي.

د دې دومره مينې او عاطفې سره سره د چا خبره په دماغو  سحرصاحب
 کلهيې پالي هم. دا خبره ځکه کوم، رهکې د ضد يوه وسله هم ګرځوي او تر ډې

چې د بابرزي صاحب په کوښښونو او د احسان اهلل کاموال د مينې له برکته 
او ” بهير“د دواړو غونډو  نوموسسه کې د بهيرغونډې پيلولې، ارموږ د ي

د شتون له ناندريو وروسته په دې خبره رضا شوو چې بايد ” کره کتنې شادر“
يو قوي کاري ټيم ولرو چې چارې په ښه توګه پر مخ بوزو. علم ګل سحر د 

تشکيالتي غونډه کې زموږ يو بل   دواړو غونډو اداره چي وټاکل شو. په دې
يزده له علم بهيروال عبدالهادي هادي نه و او د چا ورپام شوی هم نه و. خدا

ګل سحر سره يې څه ناندرۍ د غونډې د پريکړې پر سر راغلې وې چې پوره 
هادي صاحب له  يېکال غونډو ته را نه غلو او يو  صاحبشپږ مياشتې سحر

کره کتنې د يارانو  رشاد غونډو نه ليرې وساته. دا خو دې د بهيروالو او
او د هادي جان  کورونه ودان وي چې د ارواښاد ننګيال ياد يې تازه کړ

 .ورمات کړ ستريې
پـه مخکتنـه   ” سـپوږمۍ ده النـدې تـه يـې     پـاس “: دا ليکنه د علم ګل سحر د کتاب  يادونه

 کې اورول شوې دې

عابد بازمحمد
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ته هسې غټ تندی او ښه اخالق ورکړي دي چې نيـک اخـالق    سحرصاحب
زمـا لپـاره بـه ګرانـه وي      چـې شعر تـه ګر  سحرصاحبد سړیتوب نښه ده راځم د 

چې د سحر په شعر ارزونه وکړم ځکه ارزونې د حرفـوي لیکوالـو کـار دی او زه    
ټولګـه   خوبونـو  دپـا    دحرفوي لیکوال نه یم خو ما د څـو خبـرو لپـاره د سـحر     

 تخاب کړه.ان

   دی خــو  انکابــل چــې د افغانســتان پــالزه مينــه ده او پــه هــر افغــان ګــر
شعر د مینې دوهـم نـوم دی او بـې مینـې شـعر       چېسحر ورباندې عاشق دی ګر

نه لیکل کیږي او که څوک یـې د زړه پـه زور ولیکـي نـو بـې خونـده بـه وي لکـه         
سـحر پـه    زما شعر که څوک او د سـحر شـعر مطالعـه کـړي نـو حتمـي وايـې چـې        
وطــن  خپلکابــل کــې خــاپوړې کــړي دي نــو لــه دې نــه څرګنــدیږي چــې پــه ســحر 

 ګران دی. انوکسدی حال دا چې وطن په کمو ګرانډیر

 اوسریزې: ر یالپا 

چې ښاغلي پسـرلي صـاحب    يباندې درې تنو سریزې لیکلي د یال پار په
نه لیکی ګرچې ځنې  څوکته  سړيپرې د کارخبرې لیکلې دي،ځکه سریزې هر

چـې کتـاب ورکـړ یـو څـه پـرې        چـا بـدوي هر  نـه وي د چا خوا  سخیانلیکوال ډیر
لیکي که د کارخبرې يې مونده نه کـړې نـو دوخـت نـه پـه ګټـې اخیسـتو سـره د         
خپل زړه ناویلې خبرې خـو خامخـا لیکـي او ځینـې لیکـواالن خـو دومـره بخیـل         

هغې نه ورکوي چې ترڅـو پـه   دي چې سریزه د نبوت مهر بولي چاته یې وړیا تر 
 کړۍ کې شامل نه شې لکه....

 غزلې  صاحبشعری تولګه چې په هغې کې د سحر ـخوبونه ـ یال د پار
خیال نیلی يې  دسحر په کې ښکلی شاعري کړی ده، ديچاپ شوي  نظمونهاو 

 په خالص مټ په کې ځغلولی دی.
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د شعرموضوع له اړخه ډیرغني دی د دیرش کلنې غمیـزې   سحرصاحب د
خـوالې پـه کـې     نـا نه نیولې د یتیم تر اوښکو وکونډو ساندو نـه ټـولي تـولنیزی    

شـي نـو ویلـی     دلیپه کژ د خپل زړه دردونه مون لوستونکیبیان شوې دي اوهر
 انسان دی ځکه نیوکه دهر بې زړه کار نه دی. ورشم چې سحر ډیر زړ

رې خبره دا ده چې سحر په دې ټولګه کې تـولې نیـوکې کـړې    بله په زړه پو
اوظریف  ماهرانهتر سیاسي چارو پورې خو په ډیر لیدي د ټولنیزو چارو نه نیو

انـداز يــې دا کـار کــړی دی د ســولې پـه خــاطر يــې هرسـړي تــه الس غځــولی دی     
اوهرانسان ته یې د دې عالي ارمان د پوره کیدو لپاره لمن نیولې خـو الس يـې   

 رې ته نه دی اوږد کړی؟تو

 ( لومړی مخ .۱) بیت لکه دا

 ښاماران د ښکال زړه را کاږي جادوګرو د

 له کومې خوا به د موسا اسا راويښه نه شي                                           

پښتنو تـه رسـیدلی دی د    میراثزیری ورکوم چې د موسی  ته سحر زهنو 
دا بیـت چــې د یــو کتــاب خبــرو  زمـانې دا ښــاماران بــه هــم دلتـه ســر وخــوري یــا   

 (.۱) څرګندونه کوي، دریم مخ

 تشې رڼا ته د سپوږمۍ يې پټ دیدن کومه

 په زړه کژ خدای،خدای یادوم چې دا راويښه نه شی                                       

رښتیا هم په بوره شپه کې د سپوږمۍ رڼـا تـه د یـار پـه پټـه دیـدن ښـکلی        
 تصویر دی.

ونه خوهسې هم دغال کار دی خدای،خدای کوی اود پښتنو مینې او دیدن
 چې په څڼه پورې يې مرمۍ ونښلي یا دا بیت ،پنځم مخ.
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 دوږمو په اسویلي په ځي ګل

 په منګي پسې ځي تږی ګودرمو

 پروسږ شونه مرور تللی وو   

 سپرلي پسې ځي پهکلي پیغلې  د

پــه تضــادو مفــاهمو پــه شــعرکې د کلمــاتو کــارول ښــکلی تصــویر جــوړوی  
بــه منګــي پــه ګــودر پســې تلــل خــود وخــت ناتــار ګودرونــه وچ کــړل ،اوس  پخــوا 

 ګودرونه په منګي پسې ځي.

 :بیتونه دا یا

 الس تړلي د پردو السونه سره دي خپلو د

 کوربه په خوب ویده د میلمنو السونه سره دي

 ب  دلته بهارونو له خزانه رنګ اخستی

 د باغ په وینو دوږمو السونه سره دي زموږ

بیتونــه واقعــًا عــالی پیغــام لــري اود اوســنیو خــاالتو تــر تولــو ښــه    پــورتني 
 ترجماني کوي.

 :بیتونه دا یا

 زما د زړه د څانګې سپینه مرغۍ

 نن ستا د سترګو په بام شپې تیروي

 نـــــظر د ښــــکلو د بڼوګوتو کې

 بادار او غـالم شـــپې تیروي لـــکه
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بام سره تشبه شوي دي چې په پورتنیو بیتونو کې باڼه د غشو پر خالف د 
نوې او ښکلې خبره ده ،خـو پـه دوهـم بیـت کـې مینـه ،حسـن او روان حـاالت پـه          
ډیرظریفانــه اندازســره تــړل شــوي دي،او ښــکلی تصــویریې جــوړ کــړی دی چــې   
داســې بیلګــې د سحرصــاحب پــه شــعرونو کــې ډیــرې دي خــو دوره بــه کفایــت     

ه خبره چې له یـاره مـې   کوی،ځکه د وخت په پام کې ساتل هم په کال دی خو یو
ونه وځي هغه دا چې د سحر صاحب نثری لیکنې هم ښې دي خوشـعرته يـې نـه    

شـعرد   هنـري رسیږي نوپه نثر دې غزل نه خوښې کوي،ځکه هغه عناصر چـې د  
لیکلو لپاره پکـاریږی لکـه هنـر ښـکلي لفظونـه ښـه تصـویرونه عـالي پیغـام دا          

 یاوته اشاره کوم:تول د سحر په شعر کې شته دی خو راځم څونیمګړت

( د استاد تحریک یا د دې پخیر وي که هغه وای نو حتمي يـې دا خبـره   ۱)
خبـره راتـه جـړه ښـکاري د تحریـک       نوکوله چې په دې شعری ټولګـه کـې د یاګـا   

 دې ژوندی وي دا ستونزه شته دي. یاد

( نــه پــوهیږم چــې ســحر صــاحب لهجــه بــه هــم داســې وې اوکــه دا بــه           ۲)
 د شپیتم مخ دابیت: کمپیوتري غلطي وي لکه

 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.

ــه قــافیې لپــاره کــار       ۳) ــه ل ــه کلیمــاتو ن ــو کــې دوه ترکیب ــو بیتون ( پــه ځین
دوه کلیمـه يـې ترکیـب يـې د بیـت روح ده يـې ځـان         ياخستی دی لکه د وړانګ

دی خبـرې نـورې نـه     خفیفـه په دي ترکیب کـې د غږحرکـت ډیر   ځکهرسولی دی 
 اوږدوم خدای دې وکړي چې د سحر ژوند تل سحروی.

 درنښت په

الدین شم  شم 
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وخت په کلي کې اوسيدم، هغه وخت مې ال څه نه ليکـل، خـو د کيسـو     يو
له لوستلو سره مې جوړه وه، کليوال ژوند و، چاپي مطبوعات کم پيـدا کيـدل،   
ليکواالن مې هم نه وو ليدلي،خو ځيني مـې پـه غيـاب کـې پيژنـدل او د هغـوی       
لنډې کيسې مې خوښيدلې، په دوی کې يو  ښاغلی علـم ګـل سـحر و. د سـحر     

احب لنډې کيسې ښې راباندي لګيدې، له لوستلو مې خوند اخيست او پـه  ص
 درد پروت و.  ژور يوډيرو کيسو کې يې 

په روانه ژبه کيسې ليکلې، په ليکنـو کـې يـې مانـا پرتـه وه، يـو هـدف         ده
پکې نغښتی و او لوستونکی يي د کيسو له لوستلو وروسته هم فکر کولـو تـه   

 هڅاوه.

هم همداسي دي، يا نوي موضـوع را اخلـي    اوسنی  کيسې صاحبسحر د
او يا هم په زړه موضوع له يوې نوې زاويې داسي څه ليکي چـې لوسـتونکو تـه    

 په زړه پوري وي، دا د کامياب ليکوال يوه نښه ده.

 کيسـې نومي لنډه کيسه هم يو خوند لـري، زه د دې  ” ډيرو کلونو خبره د“
اتو،جملو او فعلونو په اړه لنډې د ځينو کلم يواځېپه نورو اړخونو څه نه وايم،

 خبرې لرم.

په لنـډو فاصـلو    خواو روان دی، سادهعمومي توګه د کيسې نثر،خوږ، په
کې د يو رنګه کلمـاتو او فعلونـو کـارول ښـه نـه راځـي، دلتـه کـه ټولـو ټکـو تـه            
اشاره وکړو خبرې به اوږدې شي،غواړم چې په دې کيسه کـې د نمـونې پـه ډول    

 ات را واخلم.څو لنډې جملې او کلم

ــه ــويدي      پـ ــل شـ ــه ليکـ ــې دوه ځايـ ــاراګرافونو کـ ــو دوو پـ ــم“لومړيـ ــې  قلـ يـ
 ”کاغذ يې راواخيست.” “راواخيست
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کليمـه ښـه نـه راځـي،     ” راواخيسـت “دومره لنډه فاصله کې دوه ځايه د   په
ليکو، دوهم ځل بايد په يو ه بلـه کليمـه يـا فعـل پسـې      ” راواخيست“که يو ځل 

 ” الس کړ.ته يې  کاغذ“وګرځو،مثال  

دې چې دوهـم   هيا دې ته هم اړتيا نه شته، مستقيما  په لنډه توګه، پرته ل
يـــې پـــه الســـونو کـــې  کاغـــذ“ځـــل د  راواخيســـت فعـــل و کـــاروو، ليکلـــی شـــو 

 ” وچړموړه

ليکلـو کرښـو النـدې يـې هسـې ګـډې        تـر  “بـل ځـای داسـي ليکـل شـويدي      
 ”وډې کرښې و ايستلې، د کرښو تر څنګ يې يوه غټه سترګه انځور کړه...

 کلیمه راغلی دی.”  کرښې“ لنډه فاصله کې درې ځايه د په

که يوځای کرښه ليکو، بل ځای ليکه ښه راځي، دريم ټکي تـه هـيڅ    دلته
 ضرورت نه پيدا کيږي.

 کــه داســي وليکــو ” کرښــو تــر څنــګ يــې يــوه غټــه ســترګه انځــور کــړه    د“
څنګ ” خپله  د “ هماغه مانا ورکوي.” يې يوه غټه سترګه انځور کړه ترڅنګ“
 کرښې ترڅنګ راښيې.” توری، هماغه د “ 

 جمله: بله

کتابچه يې له نورو کتابونو سره په پالستيکي پاکټ کې کېښوده او پـه  “ 
 ”چې څو شيبې مخکې نصير ناست و... هغه څوکۍ کې يې کېښوده 

ښـه  ” پاکـټ کـې واچولـه    په“ ځایپر” پاکټ کې کېښوده  په“ د لومړي دلته
کليمه نه وي ” کيښوده“راځي، په دې توګه به مو په لنډه فاصه کې دوه ځايه د 

 کارولې.

ځل بيا د نصير سترګو ته ځيره شـوه، دومـره    يو“ بل ځای ليکل شوي دي
 ”ورته ځيره شوه...
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 که لومړی ) وکتل ( راشي، له يورنګه والي څخه يې ژغوري. لتهد

 ”تر پښو الندي ځمکې ته کتل، تر ژبه الندې يې وويل... فريبا“ځای:  بل

”  فريبـا تـر پښـو النـدي ځمکـې تـه کتـل       “  ځله د النـدي کليمـه راغلـې،    دوه
هماغـه  ” فريبا ځمکـې تـه کتـل    “ دلته د الندي ټکی اضافه دی،که ساده وليکو

هوم لري، که فريبا پر ځمکه پل ايښی وي، بيا څنګه تر پښـو النـدي ځمکـې    مف
 ته ګوري.

 ”تابلو او کتابچې په خاطر ځانته مننه کوم. دډيره مننه، ډيره“جمله:  بله

يو ځای مننه ليکو، بـل ځـای د مننـې پـر ځـای کـوم بـل تـوری کـارولی           که
 ”کور ودان ،ژوندی اوسې يا داسي نور“ شو.

” يـې الس ونيـو   فريبـا “ که وليکو” يې الس په الس کې ونيو فريبا“ځای  بل
 نيول د الس په واسطه تر سره کيږي. ځکههماغه مانا او هماغه تصوير لري.

 که ”مريم ښکليو سترګو ته يې وکتل، هغې هم ورته وکتل... د“بله جمله 
نــو پــه لنــډه فاصــله کــې بــه دوه ځايــه د  ” هــم ســترګې ور واړولــې هغــې“وليکــو 

 ټکی نه وي راغلی.”  وکتل“

 ”انځور ته نږدې شو، ښه ورته ځير شو نورهم“ځای  بل

پـه  ” هم انځور ته نږدې شو، په ځير يې ورتـه وکتـل   نور “ليکلی شو داسي
 کمې دی شي. ټکی ”شو “دې توګه يو ځای د 

کيسه کې داسي ډيرې يو رنګه کليمـي شـته چـې پـه لنـډو فاصـلو کـې         په
د  تــهکــې کــوم بــدلون نــه راولــي، ټولــو    نــاســره راغلــې دي، دا پــه مفهــوم او ما 

پوهـاوي وړدي او د عـادي لوسـتونکو دومـره پـام هـم نـه وراوړي، خـو تـوري او          
کلمات د خښتو پـه څيـر دي، کـه پـه يـوه  ديواـل کـې يـوه خښـته راوتلـي وي او           
ــه           ــه نـ ــل ښـ ــول ديواـ ــوي، ټـ ــودل شـ ــه وي ايښـ ــای نـ ــب ځـ ــل مناسـ ــه خپـ ــاهم پـ يـ
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ښکاري،ځکه نو  په هره ليکنه کې د تورو او کلماتو انتخـاب او مناسـب ځـای    
 ته دقت په کاردی.

پښتو يوه غني ژبه ده،يوه شي ته ډير کلمات لرو، په مختلفو نومونـو يـې   
يدای شي، نو ځکه  يادولی شو، دا نوموه دومره ګنګ هم نه دي، ټول پرې پوه

 جمله بندي او د کلماتو کارولو ته بايد پام وکړو.

ښـه  ” يـې راواړولـې   سـترګې “ځـای   بـل  ”ويـي کتـل   راتـه “يو ځای ليکـو   که
 هم همدا مانا ورکوي.” يې راواړاوه مخ“راځي، 

انځرګل ځـوان و، د پـالر يـو زوی و او لـه     “ په يوه کيسه کې مې ولوستل: 
 ”رنګه ښايسته و.

ټکـی راغلـی دی. کيـدای شـي داسـي      ” و“ ځايه په لنډه فاصله کې د  درې
 يې وليکو: 

 ښايســـتهيـــې همـــدا يـــو زوی درلـــود، لـــه رنګـــه   پـــالرځـــوان و، انځرګـــل
 ښکارېده.

شــرط يــې دا دی چــې پــه لنــډو فاصــلو کــې  يورنګــه    خــونــورې جملې، يــا
 تــوري او کلمــاتو را نــه وړو،ځکــه  د ژبــې خونــد تــه زيــان رســوالی شــي.نظرونه   

 مختلف دي.

احمد احمدي نصیر
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ډیر شاعران او ډیر شعرونه لرو خو مونږ ښه شـاعران او ښـه شـعرونه     مونږ
کم لرو.د همداسې کمو ښو شعرونو له جملې څخـه د علـم ګـل سـحر صـیب یـو       
ښکلی  ازاد شعرګوتو ته راغـی . بـار بـار مـې ولوسـت چـې څـومره مـې لوسـته          
هــومره یــې خونــد راکــاوه او هــومره مــې نــوي شــیان پکــې پیــدا کــول. دا شــعر      

شعررنګینې زینـې پـه پوړیـو د     همدېنومیږي راځي چې د “ ستا لپاره  یوازي”
 خیال او فکر په پښو په مینه مینه 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 ب  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

تـورې نـړۍ  د مینـې او     لـه په څومره هنـري انـداز د کرکـې     اعر! ش ئوګور
له زړه نـه کرکـه    بایدنړۍ ته اوړي او ټینګار کوي چې  ېترحم رنګینې او سپین

 او کینــــه ویســــتل شــــي ځکــــه چــــې زړه د بــــدن پاچــــا دی .پاچــــا بایــــد پــــاک، 
او مینه ناک وي که کرکه په زړونـو مسـلطه شـي نـو د انسـانیت       سپیڅلی،عدل
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تۍ دیوالونـــه ودرولـــی شـــي چـــې انســـانیت تـــه یـــې تـــاوان نـــه   تـــرمنځ د بـــدبخ
جبرانیدونکی وي او ښکار چې په اسالم کې هم مباح بلل شوی یانې نـه ثـواب   
لري او نه ګناه.نو مونږ باید د بشریت له مخـې هـم فکـر وکـړو چـې ولـې ښـکار        
کــوو؟ ولــې کوترې،هوســۍ او داســې نــور... وژنــو؟ ولــې د طبیعیــت ښــکالوې   

دای پیدا کړي مخلوق چې هغوی هم زمونږ په شـان د ژونـد حـق    وژنو؟ ولې د خ
لري وژنو؟ مونږ خپل هوس مړوو او خپل شوق پوره کوو خو دا نه ګورو چـې دا  
کــار زمــونږ محــیط او بشــري محــیط تــه څــومره تــاوان اړوي؟ او د شــعر پــه دې  
کړۍ کې له کریزه د بغدادیو کوترو نه کټول او هغوی تـه د دامونـو پـه ځـای پـه      

شـي. پـه کلیـو او بانـډو کـې زیـاتره        ېـدلی اسـتعاره هـم ک   ېیلکې مرۍ پ ارونوت
کریزونه  ګودرونه وي چې نجونې پرې راټولې وي چې د ګودر په مفهوم باندې 
ټول پښتانه پوهیږي ضرور نه ده چې ډيرې خبرې پـرې وکـړم خـو سـپینو کـوترو      

وي په هوا کې ته پایزیب جوړول. کله چې کوترې الوزي پایزیب یې په پښو کې 
نرۍ نرۍ شرنګا جوړیږي مونږ د نجونو په پښوکې د پایزیب خبره اوریـدلې ده  

. څـــومره ښـــکلی او روان دهخــو د کـــوترو پښـــوکې د پایزیـــب خبـــره ډیـــره نـــوې  
نــه شــراب  ښــکوتصــویرلري.عجبه ســندریزه لوبــه ده. او د بــې مــوره وري لــه او  

وګـــورو  یـــېر هـــم اســـتعاره کیـــدای شـــي. خـــو کـــه ظـــاهري تصـــوی  داجـــوړول. 
چې د یو وري مور مړه شـي او وری د خـوراک    کلهډیرعاطفي حاالت انځوروي. 

مور ګومـان کـوي خـو میـږې      دبلې میږې خوا ته ورځي پر هغې  وېپه وخت د ی
یې بوی کوي او کله چې پرې پوی شي چې دا زما اوالد نه دی نو بیا یې پـه سـر   

راویتو له مخې هـم دا خبـره   د فلکلوریکو  اوباندې وهي له ځان یې لرې شړي. 
سحرصیب دا حاالت  شایدوري له سترګو نه اوښکې څاڅي.  یتیمکیږي چې د 

یتیم حال ور پـه زړه کـړی    نلیدلی وي .شاید ده ته  د یتیم وري حال  د یو افغا
ښار واټونو کې یـا د کلیـو پـه کوڅـوخیرات غـواړي یـو چاتـه  د یـوې          دوي چې 

دې کیږي خو مقابل لوری د دې په ځای چـې  ډوډۍ په خاطر الس غزوي او ورنږ
شـاعردلته د   نـو توهینوي یې او ان چـې وهـي یـې.     وکړيمینه او مرسته ورسره 

بې موره وري اوښکې ځمکې ته نه پریږدي له هغوی نه د مینې شـراب جـوړوي   
 او د هنر په جام کې یې په ډبرزړو وړیا پلوري .
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 مسافر په کاڼو نه ولمه اوس

 اوس ګالن نه شکوم                              

 له الرو نه ازغي ټولوم

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم                             

 د سپین ګیري بوډا الس ونیسم

 له زړه مې ټولې کرکې ویستلې                          

ټولنیز اخالق پکې څومره ښه انځور شوي. ځینې خلک مسافر پـه  ئ! وګور
ــه مــونږ هــم راغلــي وو. مــونږ یــو څــو     کــاڼو ولــي چــې همــدا حــاالت یــو     وخــت پ

انډیواالن د ایران له الرې دوبي تـه تلـو. د ایـران پولیسـو ونیو.مـونږ بـه یـې چـې         
کله له یوې پولیسي تاڼې نه بلې  تاڼې ته یوړو.په السونو کې او پښو کې به مو 
زولنې پرتې وي نو ځینو ایراني پولیسو او ان عـوام خلکـو بـه پـه کـاڼو ویشـتو.       

کوم مجریمین نه وو خو خپلې غریبې او بدبختۍ اړ کړي وو چې د ایـران   مونږ
له الرې دوبی ته الړشو خوري اوغریبي وکړو. او شاعر همـدا انسـاني پیغـام پـه     
خپل شعرکې راوړي وايي مسافرو ته تکلیف مه ورکوي .اوله ښکال سره مینـه  

 ه معلومیږي طبیعت سره مینه د شاعر ښکال پرستي د ګل له نه شکولو څخله 

او له الرو نـه ازغـي ټولـول د ماشـوم ښـکلول یـانې خپـل اوالد غونـدې یـې          
ګڼل او سپین ګیـري بـوډا الس نیـول او هغـه د خپـل پـالر غونـدې ګڼـل هغـه تـه           

پـه ژونـد کـې     صـیب احترام کول د غوره اخالقو اوچتـې بیلګـې دي چـې د سحر   
 مونږ د داسې ښو کړنو 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                         

 ب  هسې ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر” رحمان“ هغه هم هسې  د                              

 له خوبونو مرور یم  اوس

 په تالوت تیرومټوله شپه 

 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
په بدل کې هم بد کوو.همداسې نو کسـات یـا د غـچ نـه اخیسـتل خـو خپلـه بـې         

رزښـت لـري   غیرتي ګڼو .ځکه چې مونږ تـه  د انسـانیت پـه ځـای رواجونـه ډیـر ا      
خو شاعر دلته له همدې رواجونو څخه  ښکلی بغاوت کوي او انسـانیت تـه پـه    
پوره مانا قایلیږي وايي چې باید د کسات یا د چـا بـدو پـه مقابـل بایـد مقابـل       
لوري ته مینه  ورکړو او ښه ورسره وکړو. ځکه چې کسات ګټه نلري تاوان لري 

نـږدې کــوي. د ښـه او خــواږه   او مینـه ده چــې خـدای خوشــالوي او انسـانان ســره    
 ژوند د جوړولو زمینه برابره وي. 

کور یادونه هم کوي چـې مـونږ د ماشـوماتوب ښـکلې      دد غومبسو  شاعر
دنیا ته ورګرځوي.ځکـه پـه ټکنـده غـره کـې د شـوخو ماشـومانو هـم دا کـار وي          
چې څنګه د غومبسو کورګي په خټـو وولـي او غومبسـې را وبڼـوي. خلـک پـرې       
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شوخې نه خوند واخلـي خـو شـاعر د غومبسـو پـه عـذاب ول ښـه        وچیچي. او له 
کار نه ګڼي او وايي چې باید له دې کار څخه ډ ډه وشي او دا خبـره یـې څـومره    
 ښه راخیستې چـې پـه مـار د کـاڼي وار کـوم خـو خطـا یـې ولـم هغـه هـم هسـې د             

د یارانې پـه خـاطر. معمـواًل پـه کلیـو او بانـډو کـې نالوسـتي کسـان د          ” رحمان“
 په اړه یو نظر لري او یو شعر وايي مار

 چې ولیدلو مار چا

 چې پرې ویې نکړو ګذار                  

 هغه نه دی زما یار 

خلــک  پـه رحمــان بابـا پســې تړي.خـو د رحمــان بابـا لــه      شـعر څـه هــم دا   کـه 
شعري سبکه او له غزلیزې شاعرۍ جوته ښکاري چې دا د رحمان بابا شـعر نـه   

له خولې وتلی شعر دی. سحر صـیب هـم  دلتـه د    دی بلکې د کوم ولسي شاعر 
 ول  له خولې غږیږي خو پیغام یې د خدای له بشر سره مینه ده .

 راځی چې د شعر اخري برخه یې وشرنګوو

 اوس مې ټوپک پراوږه نشته                                        

 او له میل نه یې شپیلۍ جوړه ده

 انې غږومپکې د مینې تر                                     

 !هټول ستا لپار دا

 ځکه دوی وايي    

 جنت کې حوري ستا غوندې دي په 

زمونږ سمبول دی مونږ د تورې او ټوپک په زور تـل لـه خپـل وطـن او      ټوپک
ناموس نه دفاع کړې ده .او تـل مـو د یرغلګـرو پـه وړانـدې کـارولي دي خـو لـه         
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دې نه هم سترګې نه شو پټوي چې ټوپک زمونږ دښمن هم دی .زمونږ بربادي له 
لـو بـل   ټوپکه رواتې ده. مونږ د غصې او جنګ په وخت کې په ورور هم ټوپک چ

هم پرې وژنو ځان هم پرې وژنو. خو شاعر دلته ټوپک لـه اوږې کـوزه وي او هغـه    
ټوپک چې قتل پرې کیږي له خولې نه یې لمبې وریـږي  لـه میـل نـه یـې شـپیلې       
جــوړوي د مینــې نغمــې او ترانــې پکــې غــږوي او اخــر کــې وايــي دغــه ټــول ښــه     

ي سـتا پـه شـان    کارونه د ستا لپاره کوم ځکه چې دوی وايي چې جنت کې حور
دي .یانې دا ټول کارونه  شاعرد یوچا د مینې په خـاطر کـوي نـو کـه داسـې یـو       
مین د یوچا د یوې مینـې پـه خـاطر انسـانیت او طبیعـت ژغـوري  نـو دا انسـان         
دې ســل ځلــه مــین شــي او د ســلګونو مینــو لــه کړکیــو دې ســل ځلــه انســانیت      

 وژغوري. 

 جالن سیدجیالني

 تلویزیونژوندون راډیو  -کابل

 ۸/ تله /۱۳۹۰
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ــې ــم،  داسـ ــدې یـ ــین غونـ ــورد مـ ــانېک کـ ــې. دا د    لیـ ــې کړلـ ــم ورکـ ــې هـ مـ
 ازاد شعر دوې جملې وي.  یوه د صاحبسحر

ــه پخــوا لوســتې      سحرصــاحبد چــې  مــا د شــعر پخــوانۍ ټولګــه څوکلون
وه،هلته مې فکر کاوه چې سحر صاحب یوازې سپوږمۍ ته شـعرونه وایې،خـو   
چې نوی ټولګې زما نظر بلې خواته هم وغزاوه، سحرصاحب په دې ټولګې کې 

 دول  لپاره ډیره شاعري شوي ده.

ــاعرېد  ــو،       شــ ــه ورځــ ــپوږمۍ تــ ــومړی ســ ــو خولــ ــه راګرځــ ــې تــ دي برخــ
 :يیاسحرصاحب و

 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 
 داسي 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 جانانـه بیـت داسـې هـم دی،چـې شـاعري يـې د         دغه د
داسي یوه سافټ ویرسره تشبه کړې چې په دې پروګرام کې د سـپوږمۍ غمونـه   
ژړل کیږي، دا چې څوک داسافټ ویر نه لري،شاعر خفـه دي چـې دوی نـو دیـار     

 غم ژړالی نه شي.
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 بیت دارنګه دی. دا

 دې غم خپلوشعرونو سره ژاړم  زه

      ه څه کړې چې شاعره یاره نه يېته ب 

پــه دې النــدې شــعر کــې شــاعر د مینــې کولــو عمرتېــر نــه بــولي،یعنې پــه     
همدې وختوکې سړی پرلپسې ځوان پاتیږی،بل کارال دا کوي چـې د سـپوږمۍ   

انـداز   خپـل پرعمر دغه کلونه هم وراضافه کوي، په دې شعرکې د سحرصاحب 
 هم پروت دی،شعر دغه دی.

 پخپل عمر کې نه شمیرمه  مې 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  

دوهـم ډول شــاعرۍ تــه راشـو،د دې شــاعرۍ لــومړی    صــاحببـه سحر  اوس
ــه تللــی            ــه دې شــعر کــې ســحر صــاحب ارګ ت ــل شــوی دی پ ــا تــه وی شــعر پاچ

 دی،ارګ یې انځورکړی دی.

 لکه دارګ شان وشوکت ته چې هیښ وړوي،

 سپوږمۍ ته د پاچا کیسه داسې کوي.

 پاچا ورغوښتی یم 
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 په دروازه کې انتظار والړیم  ماڼۍزه د 

 پاچا عادل دی ډیر زړه سواند دی 

 پاچا د ټولو په درد ښه پوهیږي 

 خوڅه کوالی نه شي 

 خو پاچا ګرم هم نه دی

 نوڅه پوهیږي هغه

کیسه داسـي اوږدیږي،سـپوږمۍ يـې اوري،خـو کلـه چـې پـه تـوره شـپه           دا
 حاالت ګوري بیا داسي وایې: اوخواکې له ارګ څخه راوځي، ش

 یې لګي ترسهاره دلته  څراغ

 ک ناروا ته ناروا نه وايې څو

 وروسته بیا نوره پښیماني هم کوی .دی وايې: 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 شـاعر دی،کلونـه کلونـه شـاعري     
عر د یـوه بـې   کوي هم د دیدن غونـدي ده،هیڅـوک نـه پـری مړیږي،هـر لـوی شـا       

 شانه ښکلي شعر په تمه شاعري کوي.

 د سحرصاحب د دغـه انتظـار یـوه صـحنه وګـورو،چې سـپوږمۍ تـه        راځئ
 والړ 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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هغه عظیمه ډالۍ ده چې هر چاته یې نه ده ورکړې او یـوازې   الهي د شعر
 او یوازې شاعر یې په دې رنګینه ډالۍ نازولی دی.

څه دی چـې کـه پـه ویلـو یـا اوریـدلو یـې کـاڼي زره زره او نـرم نـه            شعرهغه
 شي خو له کاڼو څخه سخت زړونه نرمولی او اوبه کولی شي.

کیـدلی شي،شـعر یـو محکـوم      ژبه او کله کله توره او ډال هم هرقوم شعرد
ــولی شي،شــعر د ازادي ســمبول او        ــه ک ــه پورت ــام ت ــوم دآزادي او ســرلوړي مق ق

 ناارامه زړونو ته ارام ورکولی شي.

په تاریخ کې له پیړیو پیړیو شعراو شاعري راروانه ده خو  پښتنو د چې دا
په دې پیړۍ کې په کومـه کـې چـې مـوږ ژونـد کـوو ډیـرو شـاعرانو زوکـړه کـړې           

شانته د نازک خیالو او یا خـو د   په ”کاروان“ دارنګه داپیړۍ هم یا خو د ده،هم
 په څیر د دردیدلو او هوډمنو شاعرانو شاهده ده.” سحر“

چــــې مــــوږ پــــه کومــــه شــــعري ټولګــــه خبــــرې کــــوو دا د یــــوه زړه   نــــنا د
” ګـل سـحر   علـم “سواند،انسان دوست اوهروخـت لـه کرکـې نـه پـه تیښـته شـاعر       

ې د شعر مینه والو او د پښتو ادب دغني کولو لپاره دریمه شعري ټولګه ده چ
 یې د خپل زړه په وینو لیکلې ده.

ډیر څـه  “ پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې”څه هم په دې ښکلي نوم یعني که
لیکل کیږي،ځکه ډیر ښکلی او پـه زړه پـورې نـوم دی او ډیـر ښـکلي او خـواږه       

څه نا څه ماته او ګوډه شعرونه پکې خپاره شوي دي خو ما یې په ځینو اړخونو 
 لیکنه کړې ده هیله ده چې خوښه مو شي.

او منظــومې ډیــر پــه خونــد ځــای   نهپــه دې ټولګــه کــې غزلونــه،آزاد شــعرو 
 شوي دي چې هر یو یې پخپل ځای خوند او رنګ لري. ځایپر
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کــړې ده چــې هغــه وخــت دانســان  شـاعري  داســې وخــت  پــه علـم ګــل ســحر 
او  انســـانوینـــې او مینـــې ارزښـــت نـــه درلود،خوســـحر بیـــا هـــم خپلـــه مینـــه د   

 انسانیت لپاره په ډیرسخت وخت کې تر سره کړې ده.

پـه رښــتیا هـم شــاعر ډیرهـو ډمــن او د کلـک عــزم خاونـد دی، ده مقاومــت      
ب تـه  کړی او دهیڅ  توپان او کرکې پروایې نـه ده کـړې او ځـان یـې خپـل محبـو      

رسولی او دزړه له کـومي یـې مینـه ورسـره کـړې ده،ځکـه خـو پـه یـوه غـزل کـې            
 داسې وایي:

 په تورتمونو او اورونو کې ال روغ پاتې یو

 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

ــو    احبصــ ســحر همدارنګــه چــې څــومره د وطــن غمونو،نیســتیواو کړاون
ځپلی دی خو د یوې بلې داسې بو ګنوونکې پیښې سره مخ شـوی چـې ترعمـره    
به یې هیره نه شي،دا چـې هرچاتـه خپلـه مـور دومـره ګرانـه او مهربانـه وي چـې         
هیڅــوک بــه یــې قیمــت او حــق ادا نــه کــړي مــور د اهلل ج داســې نعمــت دی چــې   

 لیو په زانګو کې زنګوي.انسان ټول عمر د خوشحا

نوموړی په داسې حال کې چې مور یې د خپلو وروڼو او خوینـدو د لیـدلو   
پرسر پـه خونړیـو    چوکۍپه کابل کې د  دیدهجرت چاپیریال ته تللې وه ، ارهلپ

ګیر پاتې شـوی و،لـه بـده مرغـه پـه همـدې وخـت کـې دی د          کېتنظیمي جګړو 
ابدي محروم کیږي او هـم هلتـه پـه    مورجانې له نوم او دهغې د جار قربان څخه 

پــردي وطــن کــې خــاورو تــه وســپارل شــوه او څــه مــوده وروســته نومــوړی هلتــه     
ــه         ــه د خپــل زخمــي زړه غوټ ــه ورځــي، د مــور د مــزار خــړو خــاورو ت میرانشــا ت

 خالصوي او د مور له مزار نه خدای پاماني اخلي او وایي:
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 ...زما معصومې مهربانه مورې

 ګاللزما په سردې کړاوونه  

 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

 درنه ځمپه هیلو خاورې اړوم 

 تا په پردي وطن پریږدم درنه ځم...

که څه هم علم ګل سـحر د وخـت شـیطانانو ډیـر ځـورولی دی هـر وخـت پـه         
خپله مینه ویریږي او په ډیرهنر پخپل ورځني ژوند کې قدمونه  پورتـه کـوي او   
هروخت له خدایه خیرغواړي،د فسادګرو او هغه چانه امان غواړي چـې انسـان   

نسان په یوه او بل نوم غولوي دهغـو لـه وینـو نـاوړه ګټـه      ته په سپکه ګوري او ا
رڼـا  ”پورته کوي، خو دی پـه ډیـرو ریږدیـدلو شـنډو د خپلـې مینـې پرښـتې تـه د        

 په نوم شعر کې داسې نصیحت کوي:“ تناب
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 تا ته وایم پرښتې

 له خپلو ښکلو شونډو

 د والحولو توري مه غورځوه

 ابلی  لباس دی

 کله کله په بدل لباس کې

 راشي د کرکې او ګناه تخمونه وشیندي،ځي

 په لباسي خندا یې مه غولیږه

 چې والحولو درنه هیره نه شي

 آیات د مینې پخپل ځان چوف کوه

 ابلی  په سپین لباس کې راشي

 پرښتو ته الرښوونه کوي

 ابلی  د مار زهر دمینې په پیالو کې راوړي...

ې لـه خپلـې مینـې    دا د سـحر صـاحب هغـه شـعر دی چـ     ” ستا لپاره یوازې“
سره په ډیر اخالص وعـده کوي،بیـا هـم یـو ځـل بیـا د خپلـې خـوږې او انسـاني          
مینې ثبوت وړاندې کوي او داسې ښکاري چې دی د مینې لپـاره د قربـاني پـه    
هر ډګر کې په کلک هوډ والړ دی او هر هوډ او پریکړه یې ځوانمردانه ده، ځکـه  

او مینه ناک شي چې له ښکاره هـم   ژمنه کوي او په مینه کې یې زړه دومره نری
 بې زاره وي ،سحر صاحب خپله ژمنه په داسې شکل پیل کوي :

 زړه مې ټولې کرکې وایستلې له
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 اوس مې له ښکار ځینې توبه کړې ده

 اوس له کاریز نه بغدادي کوترې نه کټوم

 او ب  تمامه ورځ لګیا یم                                   

 دامونو کې مرۍ پیایمه په                                 

 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 یـې ایمـان او   
وطـن رښـتیا هـم سـره تړلـي دي      وطن هم ورسره تړلی دی ،دا چې ځان،ایمان او 

 خو ډیر خلک موږ ولیدل چې په دې درې واړو یې سوداوې وکړې او کوي یې.

خو دا چې شاعران پاک او نرم زړونه لري هروخـت مینـه غـواړي ،د انسـان     
حق غواړي هر وخت پخپلو او د قوم په ورکو پسې ګرځـي ،دلتـه سـحر صـاحب     

 خپله مینه داسې اظهاروي :خپلې مینې ته د زړه له کومي په ډیر اخالص 

 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
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کله،کلــه ســحرد ماضــي پــه طــرف هــم مــخ وراړوي او د تنکــۍ ځــواني او     
روي. د سـحر صـاحب یـوه ښـکلي     تاندې مینې په یـادولو خپـل زخمـي زړه ټکـو    

 نظم ته تم کیږو چې د 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

 کینه له سره پیدا شوې ،نه وه

 چلیدههرخوا د مینې واکمني 

 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
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 چې وخت بدلیږي ورو ورو

 ددې وختونو سیلۍ

 ناڅاپه راغله پرموږ...

په نظر کله شاعر دومره زورورشـي چـې هـر طـرف سـترګې غـړوي، دا        زما
هر څه ته چې ګـوري لـه هغـه نـه یـوه       یعنيکاینات ورته شعر ښکاره کیږي، لټو

کړۍ جوړوي. خو کله په شاعر مینه دومره زور شي چـې هـر څـه تـه ګـوري هغـه       
ــه دا       ــان تصــویرګوري،خو کل ــه هرڅــه کــې د جان ورتــه خپلــه مینــه ښــکاري او پ

ه شاعر دومره ځور وي چې فریادونه یې له خولې وزي او رنګین شـعرونه  یادون
ــورې نظــم کــې چــې         ــه زړه پ ــر پ ــو ډی ــه ی ــرې جــوړیږي دا دی د ســحر صــاحب پ ت

سـپوږمۍ ده   پـاس “ دهمـدې ټـولګې نـوم هـم لـه همـدې نظـم څخـه غـوره شـوی           
 څخه یو څو بیتونه را اخلو:” الندې ته یې

 سپوږمۍ ده الندې ته یې پاس

 ی ته اوبه یېزه یم تږ

 په خیالونو کې مې ته یې

 په فکرونو کې مې ته یې

 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
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 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 ...

انسان کمزوری دی یوازې پاک رب په هرڅه قادر او توانا دی،خو علم ګل 
کله، کله په ګیله منه ژبه له خپل رب سـره خبـرې کـوي او هغـه ورڅخـه       همسحر

غواړي چې ترې نه لیرې ګرځي او دا امکان هم شته چې یو وخت به یـې همـراز   
رهغه محبوب له خدایه غواړي چې د ده د زړه دنیاګۍ  یې ټولـه نیـولې   و، سح

ده، د سحرصاحب زړه په یو داسې چـا پـورې تړلـی دی چـې کـه کرکـه تـرې ونـه         
لري نو دنازونو په لمبو کې یـې خامخـا را ګیـر کـړی او سـوزوي یـې، نـو سـحر         

 صاحب خپله ګیله په یوه غزل کې داسې بیانوي :

 راځینې لیرې ګرځي خدایه چې غواړم یې هغه

 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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هیلــه کــوم او هیلــه لــرم پــه   پــه پــای کــې علــم ګــل ســحر تــه د ال زیــاتو بریــو  
 همداسې ښکلي شعرونه ولولو. هغه راتلونکي هم د

 صابر بې ریا محمد
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افغانستان قلم ټولنې لخوا د اسـتاد علـم ګـل سـحرد ادبـي خـدمتونو د        د
 .لمانځ غونډې په پلمه

هغه مهال د لسم ټولګي زده کونکی وم، زما ټولګیوال ذبیح اهلل به  زه
چې ټولګي ته راغلی نو ترهرڅه وړاندې به یې راته ویل کماله راډیود نیولې 

خپرونه  کې ”ژوند په شېبو د“ یو وه مابه ورته ویل کومه راډيو ولې آزادۍ راډ
 .دې وانه وریده، نوزه به پوه شوم چې څوک یادوي

ستا مطلب علم ګل سحر دی،هو، د سحرصیب غږمې ډېرخوښېږي.  ښه
یره کماله چې یوځلې خومو له نږدې لیدلی وی، چې دی به ځوان وي، زوړبه 

 .وي دا به څنګه سړی وي

سحرصیب د څېرې انځورونه تلل ذبیح اهلل غوندې په زړه کې د  د هم زما
شپې او ورځې تېرېدې د دولسم ټولګي نه فارغ شوم د کابل د ښونې  .اوراتلل

ورځ مـې سـهار لمرتلویزیـون نیـولی وو      یـوه اوروزنې پوهنتون کې شامل شـوم   
چې یوشاعرانه موزیک پیل شو د تلویزیـون د پـردې پـه یـوه څنـډه ولیکـل شـول        

پــه زړه ” ســتالپاره یــوازې“رصــیب شــعر شــاعرعلم ګــل ســحر لیناشــریفي د سح
خــالص شــو د کاکــا زوی تــه مــې وویــل د  شــعرچېراښــکونکي آوازد کلمــه کړ،

آزادۍ راډیو نه ده درته مالومه هغه راته وویل څه کوې هلته ماویـل دا شـعرهم   
زوی مـې راتـه وویـل:      کاکـا دعلم ګل سحروو غواړم چې له نـږدې یـې وویـنم. د    

 سـتونزو هلته هره جمعه راځي. یوه جمعه مې له ډېرو افغان ادبي بهیرته الړشه 
نابلد هـم وم هرڅـوک بـه چـې غږېـدل مابـه        زهکړ، پیداادبي بهیر  افغانورسته  

یې خولې ته سترګې نیولې وې چـې سحرصـیب بـه څـه وخـت غږيـږي. لـه نېکـه         
ــوم       ــد د سحرصــیب ن ــی وو. د غونــډې ویان ــه دې ورځ راغل مرغــه سحرصــیب پ

لپـاره بلنـه ورکـړه. مـا چـې کلـه سحرصـیب         ویلـو شـعر  واخیست سټیج ته یې د 
کلـه چـې    .شـول  بـدل ولید خیالي انځورونه مې له سـره والوتـل اوپـه رېښـتینیو     

سره خبرې وکـړم   سحرصیبمې وکړه چې زه باید د  ،نوهڅهغونډه خالصه شوه
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چــې خپلــه ځــان وروپېــژنم نوماورتــه وویــل : آیــا تــه     دېنــږدې ورغلــم پرځــای د  
وړاندې کوې  کېشېبوکې خپرونه هم په آزادۍ راډیو  په ژوندسحرصیب یې د 

زه لــه ډېــرې  .زه خپلــه ســحریم بلــېسحرصــیب پــه ډېــره مینــه راتــه ځــواب راکــړ 
ګوره ، له  لیونینه ځایدم سحرصیب هم حیران وو،چې دا  کېخوښۍ په جامو 

ډېروخبــرو وروســته مــې سحرصــیب تــه وویــل تــه هــره جمعــه بهیرتــه راځــي؟           
هو ته هم راځـه دلتـه ډېرشـاعران اولیکـواالن راځـي ډېرڅـه بـه        سحرصیب وویل 

 .زده کړې

ــه ــاندې وروســته بــه زه هــره جمعــه د     ل تلــم د اســتاد   تــهادبــي بهیــر   افغ
سـحربه   اسـتاد اوخبـرې بـه مـې پـه غوراوریدلې،     ونهسحراونورو استادانو شـعر 

چې تل ماتـه زیاتـه سپارښـتنه کولـه هغـه بـه راتـه دا ویـل چـې تـل مطالعـه کـوه             
زه اوس  ســـرهتیریـــدو  پـــهورځـــو  اولولـــه د شـــپو  ډېـــر کتابونـــهادبـــي اوټـــولنیز 
چـې مـا    څـه کوي یـو   اصالح سکریپټونهتل راته د خپرونو  وینمسحرصیب ډېر 

ــااو  ــارانو زمـ ــه ټولوهمکـ ــړي   تـ ــیب راکـ ــه    ديسحرصـ ــیب مینـ ــه د سحرصـ هغـ
 . اوتشویق دی. زه مې خپلې خبرې نه اوږدوم

کوال دی چې خپلې لیکنې دعام ول  ګل سحرهغه شاعراولی علم استاد
لپاره په ساده او روانـه ژبـه کـوي اسـتاد ترخپلـې وسـې د پښـتو پـه ولسـي ادب          
کــې پــه زړه پــورې هڅــې کــړې دي پــه آخــره کــې د اهلل ج د دربــاره ده تــه د ډېــر      

 عمرپه لرلوسره خپل السونه لپه کوم.

 پښتنه مینه په

ظهورالدین کمال
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چې شاعر كيدل يا شعر ليكل يوخاص استعداد ته اړتيا لري  وايي
چې له دغه استعداد څخه د اهلل تعالي ځيني دوستان برخمن دي چې له 
هغو څخه يو هم د هيواد تكړه ليكوال ،شاعر، او ژورنالست استاد علم 
ګل سحر دی. چې د ادب په ډګر كې يې هر اړخيزې هلې ځلې كړې دي او 

ل نورو ته ډاډ ينه وركړې، د ژوند ښکال یې ورپیژندلې د شعر په ژبه يې ت
 او د هغوی حوصله يي تل اوچته ساتلې ده.

نه يوازي له هيواد سره مينه كړې بلكي د اهلل تعالي هر  سحرصاحب
يو مخلوق ته يې په درنه سترګه كتلي دي. د هر يو څيز حقيقي حالت يې د 

 شعر په ژبه بيان كړی دی.

په دي ټولګه كې چې څومره شعرونه دي ټولو ” رېڅارمه ستا ال الهم“
كي يو خاص د ميني ډك  پيغامونه پراته دي هر يو شعر يې ښكلی انځور 
لري او له نورو انسنانو سره مینه او دهغوی په حالت کې یې ځان شریک 

کې لټولې دي .لكه چې په يوه  يبللی خپلې خوښي یې د نورو په خوښ
 كې وايي:  یځا

 اخستي مې ډير  لرګي

 الندي مي هم كړی دی 

 ځان او اوالد ته مې وړينې جامې ډيرې كړې 

 بخارۍ تل ګرمه وي 

 كه ژوند و سږ ژمی به ګر م تير شي 
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 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو

 سږكال به يخ په مخه هم رانه شي 

 خو څه فايده چې د كور خواته مې يو بل انسان 

 له يخه ريږدي .....

مره د خپلو په دي شعر كي له ورايه معلوميږي چي سحر صاحب څو
خلګو په غم كي ډوب دی او تل د نورو په فكر کې دی. دی هسې په شعر 

 کې نه وایي بلکې په عملي ژوند کې هم همداسې دی .

لكه څنګه چي رحمان بابا  او خوشحال خان خټك داسې شعرونه 
رحمان بابا په چا مين و، د  چېليكلي دي چي هيڅ لوستونكی نه پوهيږي 

په مينه كې دومره ډوب و چې فكر كيږي رحمان با با په همد غه  څيزهر
شي مين دی. ما ته د سحر صاحب شعرونو كي هم داسي يو څه ښكاري 

وركړی دی چې ګويا هم  ځورهغي هر يو څيز ته دومر ه ښكلي رنګ او ان
 انسان خپله هغه حالت ګوري .لكه په الندي بیلګو كې:  كېهغه شعر

 هيله هم نه لرم  وخپلولستا د ښكال د 

 د خپلو سترګو د ساتلو هيله هم نه لرم

 

 بې مقصده هر څوك زړه راوړي نو زړه وركوم كه

 داسې هم نه ده صرف د ښكلو هيله هم نه لرم

 یا:

 مامي له زړه سره د سترګو اختيار تاته دركړ

 بيامي د چا په لوري ونه كتل 
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 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو

 شونډو مي ستا د نامه ذكر كاوو

 ما وي دي ښار كي ب  يوازي ته يي 

 د چا مي نه اوريدل 

 د اوريدو ح  مي تا وړي و 

 ما د ارمان ګلونه 

 ټول ستا په الرو شيندل 

 تا مي د زوه پر سر چاړه تيره كړه 

 مايي پروا ونه كړه 

 ځكه هغه مي او ستا ګنلو 

 ارمان مي تا ته قرباني كړ داسي...

 ه تا سره مشكل دچپه زړه كې مې اوس ناست يې،جنګ ل

 ځيګر به وي ستا الس كې دازړه به مې هم ستا وي، دا

 وانخليسالم   پاچا يو وخت دومره مغرور شي د

 كله شي وړوكى ب  سحر به وي ستا الس كې خو

په دي پورتنيو بیلګو كې د یوې بې االیشه مینې څرک لیدالی شو. د 
دي او د  پروتپه ټولو شعرونو كي مينه ،ښكال ،حقيقت، بسحر صاح

 شعر په خوږه ژبه يي بیان کړي دي.



  
 

 
141 

 

 الرې ستا څارمه الهم اواز شوی نقاشې دعطرو

د شعري ټولګي ټول شعرونه په زړه پوري دي ” څارمه ستا الرې همال“
په ځانګړي توګه ازاد شعرونه يي ډير خوندور دي..اهلل تعالي دي ورته لوي 

 عمر وركړي زه خپلي خبرې د رحمان بابا په دي شعر رانغاړم.   

 

 امان وي  زړه به له طوفانه په هغه

 كښتۍ غوندې د خلګو بابردار شي چي

 نيازۍ سوله
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

کره کتونکي په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې شعرته ترکیسې  ځیني
ډیر کار شوی دی.خو که هنر ته په هنر وکتل شي لیدل کیږي چې ځینې 

 شعرونه سره له دې 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  زما
نیسي .د عادت له مخې خپله لیکنه په بې ضرورته خبرو کونج کونج کې ځای 

ییزو شعرونو د بیلګې په توګه د ګران شاعر علم ګل سحر  کیسهنه پړسوم، د 
 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
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 زما پر شونډو

 ښایستې جینکۍدا دواړې تورې 

 له تا نه نوم ستا د مین وپوښتي

 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  
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 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

 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 
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 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 

 ستا په نوم پسې پنځه کاله زه وګرځېدم 

 معلم ریاضي راښوده 

 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 

 ته وي لږچې تا ته ور

 شپه به پر بام څمالستم 

 یوازې ستا لپاره! 
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 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 

 کټ مټ همداسې، لکه ته چې رانه لیرې والړې  

 چې نا امیده شوم

 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 



  
 

 
147 

 

 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 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 

 لکه پاچا چې هم  له تخت، هم له وطن لیرې شي 

 بېرته شوم ستا په لټه  

 حواس مې ټول سره ګډوډ وو
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 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  

 پرانیستې ما سترګې نه 
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 شعرونه ییز کیسه اواز شوی نقاشې دعطرو

 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 نیيښتری ادب او ژبې خپلې د اواز شوی نقاشې دعطرو

 

 دغه ستا د ښکال وړانګې دي جانانه  

 شوې” سحر“ یو هتیارو ت زړګی هرد  چې

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  اوزړونو د ادب خونې رڼا کوی،

نوی سترګې غړولې استاد علم ګل سحر یې په ډېره مینه او اخالص الس 
 نیولی او په دې الره یې د تګ چل ورښودلی.

او له هغوکسانو نه یوه زه یم چې استاد علم ګل سحر مې الس ونیو او  
الح کولو کې ډېره بی له کومې خبرې یې له ماسره د لیکنې او شعرونو په اص

زیاته مرسته وکړه،اوهمدا شان زه د دې خبرې شاهده یم چې استاد سحر د 
ادب په آسمان کې ډېرې نور هم ستوری ځلولی له هر چا سره یې په ورین 

 تندي مرسته کړې ده.  

که دا استاد په څیر یوڅو کسان پیدا شی )سحر( وړانګې به تل په ځلېدا  
شي، کله چې ما په لومړي ځل استاد علم ګل سحر ولید نو هیله منده یې کړم 
چې زه به وکوالی شم په راتلونکی کې خپل هیواد او خپلې ژبې ته د خدمت 

کړم بیا به هم لږ جوګه وګرځم.نو که زه د استاد په اړه په کتابو کتابو خبرې و
وی، خو هیله منده یم چې تل د ادب په  آسمان کې ال ډېر وځلېږې او د ادب د 

زړونه روښانه  ووال او د ادب د مینان هرمینهنړۍ یو تلپاتی لمرشی،چې د 
 ،خوشحاله او نیکمرغه اوسې. سوکالهاوهمداسې بریالی،

 

 استاد سحرد البریا په هیله د

ګلمینه یوسفزۍ
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 لپاره! ستا یوازې اواز شوی نقاشې دعطرو

 

تارلرم، دی  لۍسحر صاحب سره زه له ډېرې مودې راهسې د انډویا له
ټولنې نفسي د ده د ښواخالقو په خاطرهم باید داسې  قلمکه شاعرهم نه وای،

غونډ ورته جوړې کړې وای، له غونډو خوهسې هم نه درېږو چې سیل مو نه 
به موهم نه رغړوي، هیله مې دا ده چې که داسې غونډې هم  ۍیلګوړي ش

دود شي بد به نه وي،راځي چې په انسانیت اوسړیتوب مین اوخواخوږي 
 انسانان هم ولمانځو. 

صاحب په انډیوالۍ کې  له انډوالۍ او ملګرتوبه کړم سحر شروع به يې
ډېره وخته نه اومړی کوي، په هره  تر انډیوالۍ تار دازاره سړی دی، بې ډېر

 لد ده په زړګي ب چې خبره دا ده، کوم اور وي،دوهمه الړښه و بده کې درسره و
اب وي عذ په به ورسره ستړی او دیدی هغه اور د دې ول  په خیردی،

پکو يې پکې غواړم، دی ډېر پراخ روابط لري  رسېږي، خوموږ ته يې ډېرخیر
يې  ځوابوکړ، رتهاوهغه پالي وخت ورکوي یوه ورځ مې ماسخوتن تیلفون و

شپې ل  بجې وې،  دکې یم،بیا تیلفون درته کوم، ونډهپه یوه غ چې راکړ
، واده، د تیلفون یې راغی ویل يې اوس په یوهوټل کې یم واده دی. غونډه

دا ټول یو  هڅونهو پورې د دوستانواو اشنایانو پالل د نور ناوخته شپې تر
ته ورکوې،څه به  اوالدوخت به  څهحساب کتاب غواړي چوټه انداز نه کېږي،

ګورم، د ده ډېر  صاحب ښې او ګندې ته،خو زه چې سحر تفریح،کار،ژوند،
ترڅنګ  ویزیونټل او وخت له فرهنګي مسایلو سره تېرېږي همدا اوس د راډیو

ده له برکته دې حال ته رسیدلی  د مېرمن ادبي بهیر دګڼې ټولنې هم پالي،
 تعمیرکېه دواړه په یو کاوه، دی،ما او ده یو وخت په لمر تلویزیون کې کار

هغه وخت  حبوو، ترموږ دوه تعمیره بر د تلویزیون د دوبلې برخه وه، سحر صا
به مې  دیبه يې نوره هم ترقي کړي وي، پوهېږم اوس نهد خبري برخې اډیټر و،

به يې په  هلتهبه د دوبلې برخې ته روان و، وختهوخت نا چېلید
انجونو،هلکانود پښتو کتابونه ویشل، د ده له خولې مې اوریدلي چې اوس 
ډېرې داسې انجونې شته چې مورنۍ ژبه يې دري ده خو په پښتو ګاللۍ 
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یوې  هر وخت داسې لیدلی چې نن لشاعري کوي. دا ټول د ده برکت دی. ما ډې
ته هم په ورین تندی روان  درېیمېغونډې راغلی په بله اوښتی،دوهمې او 

شوی، ولو که یوه به د وطن په یوه او بله په بل سرکې وه، د دغو ټولو 
نوي  صاحب مصرفیتونو په منځ، منځ کې وخت په وخت خبرېږو چې د سحر

 کتابونه هم چاپېږي.

نو کې هم ډېرتنګ السی نه دی، شاعري کوی، په لیکو صاحب سحر
ناول لري، لنډې کیسې، طنزونه، فلکلور،خاطرې اودا ټولې خوا يې پاللې 
دي. د ده د ناول په لومړی برخه کې یو کرکټردی چې په یو کورکې محاصره 
کېږي ما چې هغه برخه ولوسته ډېرخوند يې راک، بیا ده ته رادیو ته ورغلم 

ړه چې د ناول دا برخه دې ماته په زړه پورې وه، ده راته پوښتنه مې ورڅخه وک
وویل کوم کرکټرچې ستا خوښ شوی دا په رښتیا یو څوک و، له همداسې 
حالت سره مخ شوی و. زما تراوسه د محاصرې په وخت کې دهغه کرکټر 
رواني حالت په یاد دی چې ده ترسیم کړی و او هغه منظرې مې په ذهن کې 

مې څو کاله له مخه لوستې وه،پرون مې ولټوله پیدا مې  دي، یوه لنډه کیسه
نه کړه، سحر صاحب به یې په اړه بیا یو څه ووايی، تنظیمي جنګونودي په یو 
 خونه کې د یو قوماندان توري سپینی روان دی، په کوټه کې تلویزون،روښانه

هم سر ورسره ښوروي خوچې کله  قومانداندی څوک لګیا دی غلو ته بد وايي 
کوټې وځي نو کوم یو ته وايی چې دا تلویزیون به بیا په څادره کې درسره  له

راوچوې. د ښه اثر نخښې خلک دا بولي چې یا ستا د زړه خبره وکړي او یادې 
منظرې په ذهن کې پاته شي سحرصاحب شاعري هم کوي ما يې له لومړني 

سره مینه  کتابه پرته نوره ټوله شاعري  لوستې، د ده په شاعري کې له وطنه
دي د کینې کرکې،  موضوعات اونوراقسام او انواع د مینې اصلي

په ضد شاعر دی کله چې زه د ده شاعري لولم نو له یو مهربان  ناروانفرت،
 اوخواخوږي انسان او شخصیت سره مخ يم یوغزل دی: 

 وطن ته لوګي مخکې،رڼا وروسته راځي زمونږ

 اول ژړا وي فرياونه،خندا وروسته راځي
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 راوليږي او غلي راته ووايې چې لېوس

 د ډوډۍ غم مه کوئ،دغه سخا وروسته راځي

 سپوږمۍ ده،خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي هغه

 تر مخ يې ډار د بيرته تلو وي او دا وروسته راځي
 

 کومو ګلو به ستا مينه ماتومه ګلې په

 وروسته راځي تاراځي،خو وايې ښکلې تر سپرلي
 

 جوړي اميل تسبو لړ نه يوې ښکلې ته د

 لمونځ قضاء کيږي،نيت تړی چې مال وروسته راځي

 يتيم ماښام پورې په خاورو کې لوبيږي وايي:

 يوازې نه ځمه خپل کورته،بابا وروسته راځي
 

 وايې وکړئ ګوزاره له ښامارانو سره دوی

 ډير زوروردي،کوه طور نه امساء وروسته راځي

داسې مثالونه ماالله ده،صفتونه لکه چې شاعري له  صاحبسحر د
بیخي ډېر شو سحرصاحب به په همدې مجل  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،بيرته ستا رخسار ته راشي نظر

 اشنا ديار ته راشيبې کوره مسافر دی،نا 

او بیا دې د همدې اثر په دا بل نظم هم یو څه راته ووايي چې دی د 
مشوقې په خاطر الرې ته سم شوی که د حورو په خاطر له مايې 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 ب  تمامه ورځ لګیا یم

 په دامونو کي مرۍ پېيمه

 سپینو کوترو ته پايزېب جوړوم

 اوس دبې موره وري له اوښکونه

 شراب جوړوم                                      

 اوپه سخت زړو یې ارزانه پلورم

 چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

 لېله زړه مي ټولې کرکې وایست

 اوس مساپر په کاڼو نه ولمه
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 اوس ګالن نه شکوم

 له الرو نه اغزي ټولوم

 په الره تلونکی ماشوم ښکل کړم

 د سپین ږیري بوډاالس ونیسم

 له زړه مي ټولې کرکې وایستلې

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 اوس دغومبسو کور په خټه باندي

 نه پټوم                                     

 مار د کاڼي ګوزار وکړم په

 خو خطا یې ولم

 ب  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

 اوس مي ټوپک پر اوږه نشته
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 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

نیازی ومان
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 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  لهکه تصادف په پام کې ونیسو نوشعر نزدپه  وپ ادګارالن د
 هم نظرکېپه ” بودلر شارل“ خبره د همدالري او وکارنهحقیقت سره سر

 ”ف نه لري. هدله ځانه بل  بې شعر“ څرګندیږي. کله چې وایي

 راوانيته ورته  بللیدل یو  خوبراوانشناسي پربنسټ شعراو  اوسنۍ د
او زړه ته رانږدې  تعاطفي تمایال هغهپه دواړو کې  ،ځکهحاالت دي

ته  ساحېاو سانسور په وجه د تحت الشعور لد کنترو عقلاحساسات چې د
ځنځیرونه ماتوي  عقلاو خوب لیدلو په وخت کې د  ۍاستول کېږي. د شاعر

او په خیالي یا هنري دنیا کې ازادۍ ته رسېږي، له دې امله شاعري او خوب 
په ” هایدګر“ ته ورته دي. زمونږ د پېړۍ د مفکر بللیدل په رواني لحاظ یو 

د شعر  وختډېر نوځکهد تفکر او په نتیجه کې د تخیل دښمن دی. ،منطقنزد
 سره استعارواو تصویرونه د خوب لیدلو له سمبولونواو  ه،استعارېسمبولون

په لویدیځ کې  او” زهره“ يلري او کله حتی یوډول وي.په ختیځ ک دېوالینږ
یې تریخ  پایمینې بل نوم دی چې پیل یې خوږ او په زړه پورې او  د ”افرودیت“

کسان د  غښتليسره تړلې او ډېرغم او اوښکو  لهتل  نهاو بدمرغه وي، می
 او کړیې په واویال ” اورفه“ نه لري او همدا ماته ده،چې تابمینې د سختیو 

همدې کبله دا اصل چې شاعر  لهبوټي او کاڼي وژړول  یې سوزوګدازپه خپل 
 السههم ورته تمامه شي باید تر هکه وغواړي وړونکی شي ماتې د مرګ په بی

 یې کړي.
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عقل احساسات وژني ته به وایي چې په دې توګه له مینې او  وچاو  منطق
ښکال څخه غچ اخلي مګر په دې کارکې پخپله عقل لیونی کیږي. شاعر 

د لپاره مینه اوښکال د عقل له سیوري څخه  تلکوالی شي یوځل او د 
 وژغوري.

د رنګ او توکیو په ورېښمین او رنګین دګرکې ښکال نقاشي کوي  ژبه
که چوپ وي  هغهغوږونه بلکې سترګې هم نازوي، ازېنه یو او په دې توګه

وي بلکې  یوایي او یا یې نقاشي کوي. شاعر نه غواړي یوازي لیدونک څههر
په موجداره رنګ کې نورو ته هم د  سمبول تصویراوښکال د تمثیل، اومینه 

نورو  له ېخبر زړهلیدو وړګرځوي.هغه نه غواړي د تړلې کړکۍ په مرسته د 
په اوبو مینځي او په دې توګه د عواطفو  اوښکو. نارنجي سیوری د پټې کړي

 کوي. زدهګونګۍ دنیا ته خبرې ور 

مونږ  واوسو،شاعر  همهڅه وشي چې په نثر کې  بایدپه اند ” بودلر“ د 
اما د  پېژنو غږپه ترږمۍ کې برېښنا د ابشار سمانټول دغه له ستورو ډک ا
 وتلي دي. وانهله ت زموږهغو شاعرانونه انځور 

خوند اخلو او د نقاشۍ رنګونه کوالی شي مونږ له  څخهله شعر مونږ
چې  دییوازې هنر بهیا په بله ژ غوري،دنیا نه ورځني عذاب څخه وژ واقعي

 ماتيد وزر  زموږدا ځکه چې هنر  ګرځويژوند د تحمل وړ و ږکوالی شي زمو
احساساتو تراژیک اواز دی چې د عقل د کنترول په وجه د ناخود اګاه پراخي 

شوي او دغه سانسورشوي ارزوګانې او  سرکوبسیمې ته په شاتمبول شوی او
او سمبول په مرسته  رتخیل، تصوی انهشاته وهل شوي تمایالت د شاعر

او ” ورشع اال تحت“خپل امیدونه وینو چې د  کېاثر هنريپه هر ږازادیږي، مو
 د عقل د قلمرو د زندان له زنځیرونو ازادیږي. 

کوالی شي د اور په  نقاشد طبیعت په وړاندې واقع دی، مانایوه  هنرپه
رنګ ټاکي نږدې دی ووایم داسې رنګونه  انځورکړي،نقاشمنځ کې ګالن 

له عقل څخه لوړ  نقاشي او. شعر کړيخپل تخیلي انځوربشپړ ېچ يترکیبو
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د شعر ښه  کړیله نقاشي کوالی شي د شاعر تخیل انځورانځور وي ک تخیالت
به هغه وي چې نقا ش هغه نقاشي کړای شي اما شعر د نقاشي  ر،تمثیلتصوی

 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

 شووغونچوسنګسار د                      

 ونې وچ ښاخونه ساندې وایي... د    

د شعرونو دغه غونډ چې د تاسې په مخ کې پروت  صاحبد سحر 
یې د رنګ په وسیله  هرنقاشچې ما  لرينوی تخیلي تصویرونه  داسېدی،ډیر
کې وجود ونه لري، د تخیل  یعتشي، داسې تصویرونه چې په طب والیانځور

پل، وږمینه الر، د  ورود ست ؛دي. د بېلګې په توګه شويپه مرسته انځور
شپې اوښکې،  دښاخونو ساندې،  دلمرچینه،  دد باران سترګې، ر،خوبونوښا
... د غاړوکې افقد  ژوند،الس، د سپوږمۍ په بڼ کې، رنځور  ید بڼ پریکړ

نوي پېښو ته په کې اشاره شوي ده دغه کتاب ځینې نمونې چې تاریخي افسا
ویښو سترګو خوب  پهچې ته به وایي شاعر نمونهبله  یوهډېرې په زړه پرې دي.

 لیدلی...

 خوب یو شاعر دی د نیمګړي غزل             

  مینوزما د روح په تخته لیکي د دوو             
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 داستان                                              

 ب په اوبو کې د کوچۍ پېغلې د حسن   خو    

 انځور                                                 

 خو زه د مینې په وزرونو خوب ته ورسېدم    

 زه شومه خوب                  

 او خوب پرما                               

 بدل شو...                                                

د سپوږمۍ په رڼا کې د ښکال ننداره کوي. دا ډول  شاعرډېرډېرځلي
تصویرونو په دغه شعري غونډ کې څوځله ځان څرګند کړی دی. یا په بله ژبه 

 تخیليښکال ته لېږدوي هغه د هر حساسات،په دې کمرنګه ړنا کې خپل ا
 ېصویر په باره کې مینه، کېنه امید او وېره لري. کوم عاشق دی چسمبول یا ت

 سمبولوري، دا ځکه چې هر نهاواز وا  خپل،زړهد معشوقې د نوم په اورېدو د 
بې شمیره شیان تداعي کوي. یعنی شاعر د معاني تداعي په مرسته هنري 

 تصویرونه انځوروي.  

 ه ووینو.شاعر د هیلو د غوټیو غوړېدو بڼ به په ګډه سر د

 همدمره اوس

 اسد اسمایي پوهندوی

 کابل پوهنتون

۱۳۷۷
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چې په هرې ورځې پسې ماښام راتلونکی دی او په هرې شپې پسې  دا
 څرکسحر وین یوهپښتو شعر په یوې اوږدې شپې پسې د  د سهار، نو دا دی
وار یې د دغې  خپلګل سحر دی چې پر علمنوی سحر دغهپه لګېدو دی، 

اوږې شپې په روڼونه کې برخه اخیستې او په خپلو لمرینو پلوشو د پښتو 
 او ساړه سمنج ګوګل ته رڼایي او تودوخی وربښي.   تیاره شعرتور

د غوړېده نه دهغو پرله پسې او نه ستړی  تعدادد دغسې یو ځوان اس 
 غیړنتیاکېدونکې هاندوهڅو زېږنده ده چې په وروستۍ لسیزه کې له کر

. که په دی( څخه د اوسني پښتو شعر د ژغورتیا لپاره رانښلول شوی ابتذال)
د نوې ادبپوهنې او نوې کره  وسپېزوبو څانګوال کېبهیر رنتیایېدغه ژغو

په وړاندې کولو او رامنځته کولو سره ونډه اخېستې کتنې دارانو او الواکانو 
شاعرانو په خپلو نوښتګرانه  ځوانود سحرغوندې یوشمیر یې ترشا وده ن

 دی. ښلییو ډینامیزم او خوځون ورب یرتهزېږنده ییو سره دغه به

زمونږ ځوان استعداد ونه  چېد همدغه نوی ادبي غورځنګ برکت دی 
بې ځایه  هسېنه وهي چې نورو وهلي او  الرې ږدېاو او کرغیړنېهغه  زړې 

یې ځانونه ستومانه کړی دي. د شعر په نامه یې دیوانونه کښلي، مګر 
چې په دې هم نه دي پوه شوي  اشعریت ته ندي رسېدلي. خواشینونکي بیا د

رېښتا دغې پوړۍ ته نه دي رسېدلي او هسې خوشې یې په اورولو  دويچې 
په کښلوسره یې هسې بې ځایه کاغذونه  سره  د خلکو غوږونه کاڼه کړي او

 تور کړي دي.    

 دېنه کوي خو پر ېریت کلو اتوټوله شاعرانه مخینه تر  احبسحرص د
ورسي.  را یپوړ او پولېشوی چې د نظم تربریده را واوړي او د شعرتر  بریالی

د سحر دا اته کلن پرمختیایي يون یو  نډهدغه مخ ته پروت شعري غو
په پرله پسې  نګهښکارنده بېلګه ده، دلته لیدل کیږی چې دغه ځوان شاعر څ

ډډه لګوي او  یښتپرخپل ازم لومړیورو،ورو را باسي، ځانډول له پېښوڅخه 
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“ نوی غزلیزه”هماغه  کېګامونه اخلي په قافیه وال ډګر ريبیا د نوښت پرلو
 ”  ازاد نوی“ډګر کې هم د خوا نیسي او په ازاد 

ما دودیز ناظمان څکه نیم اولسي شاعران بللي چې له اولسي شاعرانو 
سره کوم جوت توپیر نه لري یوازې دا توپیر چې دوي لیک لوست واال دي او 
خپل د نظمونوه په خپله کاږي او ولسي هغه خپل د نظمونه د سندرغاړواو 

لکه څنګه چې ماورته په خپل بدلیمیچ نورو مینه والو په مرسته ثپتوي. که نه 
نغوته کړې، په ډېرو برخوکې ولسي شاعران  کې” شعر څنګه جوړېږي پښتو“

ولسیانو یوازينۍ مخکوالی ښایي په  نیمتر نیم ولسي هغو د مخه برېښي. د 
ادبي برېښي هغه هم په چې دوي د  څهخبره یو  چاهمدې کې وي چې ژبه یې د 
 نوییونه زیات کاروي او د دوي ترڅنګه یو لیک لوست په برکت عربي وي

شاعرانو څخه راغال کوالی شي  سمهالههنري انځور له کالسیکو او یاهم له او
تکراري تشبیه ګانو  کرغېړنوشي له زړو  وڅېړلخوکه هغه انځورهم په ځیر 

پرته نور څه نه دي، لکه شونډې له اللونو، سترګې له بادامو او زلفې له 
 وییونه لکه عشق، متحدالمال. کوم عربي یا پاړسي ګولرندامونو سره هم

معشوقه ،جانان، دلدار، دلبر ... چې د ولسي شاعرانو په  شعرونو  عاشق،
د همدغو نیم ناظمانو له الرې ورسره پېژندویي  کېږي،زیاترهکې کارول 

 جوړويپیداکوي. دوي په رښتېنه د ولسي او دیواني شاعرانو تر منځ اړیکې 
به نه  رېد دواړو خواوو یو ګډوله بلل کېږي. ل يوګه یې شعروشاعراو په دې ت

ځو د ننګرهار یو ولسي شاعر لکه ارواښاد ملنګ جان به راواخلو او له 
منځ به ډېر څه سره ګد  داارواښاد محمد طاهر بینا سره به یې پرتله کړو. تر

پیدا کړو لکه نظمي ژانرونه ) چار بېتې،بګتۍ، لوبي، داستان، 
مقامونه...( او بیا انځورونو چې د دواړو ډولنو په شعرونو کې په غزلې،

هماغه یوه بڼه کارول کېږي. یوازینۍ بېلتیا ترمنځ هماغه درانه عربي یا 
پاړسي وییونه دي. چې د بینا شعر د هغه له شعره سره یو توپیر پیدا کوي، 

له  ٪۹۵دلته ډیري په زړه پوري د بېنا زنځیري چاربیتې دي چې په سلو کې 
. نور نو په ژب ښکالیزه برخه عربي او نورو پور وییونو څخه جوړښت مومي

توپیر نه لري او کله کله ترې ال د ملنګ جان هغه تېری کوي.  دومرهکې ورسره 
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د مځنپانګې او ټولیز اړخ له پلوه هم تردې منځ کوي جوتې بېلندې نښې نه 
 لیدل کیږي. 

شعر کې  ځواننوښتګر هپورتنۍ ځانګړتیاوې زمونږ د نن ورځ پ دغه
 اوانځور او سمبول اوبیا نوی انځور دکیږي، دلته زیاته هڅه  یدلډېرې لږې ل

نوی سمبول خواته کیږي. له همدې کبله زه علم ګل سحر د دغو مخته پرتو 
شعرونو له مخې له اولسي او نیم ولسي شاعرانو څخه رابېلوم او دا حق 

 شاعرانو په لیکه کې ودرېږي.  ګروکوم چې د ځوانو نوښتور

په  همدهولوستل او د  ترپایهما د ده دغه شعرونه په پوره پاملرنه سر
نیمګړتیاوې هغه هم زیاتره په ژبني او تخنیکي برخه  نۍاجازه مې ځنې کوچ

ښکلی شعري غونډ له چاپېدو  دغهکې ورسمې کړې. زه باور لرم چې د 
سره به زمونږ دغه نوی غوړېدلی سحر ال نویو شاعرانه ازمېښتونو  خپرېدواو

او نوښتونو ته وهڅېږي او ال زیات ارت او روښانه څنډونه او لرلیدونه به ورته 
د دغه ښکلی کتاب مبارکي وایم او لمرینه  ته احبغیږې پرانیزي،سحرص

 شاعرانه راتلونکی ورته غواړم.

 مینه په

 زیار ډوکتور مجاور احمد پوهاند

۱۳۷۰ لړم
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یې پاڼې راواړوم  کله مجموعه راته پرته ده، کله عرونود ش احبسحرص د
مې د چا د  هیڅکلهغزل پکې ولولم، زه نه محقق یم،نه نقاد، هیوه نیم

 سره نه دی لوستی کله یې د سرپاڼې لولم، یوهشعرونو مجموعه یا دیوان د 
مجموعه مې هم په مختلفو  وړه یوځای،کله بل ځای،دا ،کلهد پای کله

څوځله لوستې  یېمې  غزلکې دغه شان لوستې ده،چې ممکن ځینې  وختونو
خپل چاڼ باوري نه یم چې ما به  پهتېرشوی یم. ځکه  یهوي او په ځینو ښو

 کړي وي. خامخا غوره بېتونه ترې انتخاب

د بارتري  یېسړی دی، یاري دوستي  یيیو دروند او صمیم سحرصاحب
که  نوخلق یې اعتماد کیدای شي، هخبره یې باور او پ پهده، نهتجارت په څېر

شاعر او ښه کېسه  یښه مرغه د لهشاعر او لیکوال هم نه وای محترم به و. 
یې په ښه  نه ،څوک اثارو ته ښه ووایې که بد یېلیکونکی هم دی. که 

هم د دوستانو مشوره  البتهخواشنه کیږي، لوونه یې په رد یږي،رمغروویلو
 مني اوهم ځان رسول غواړي. چې دا یې د تکمیل پړاوته د رسیدلو ښه الره ده.

 اوس به د ده په څو بیتونو سره وغږېږو.

نظر لپاره مین شاعر کله کله د معشوق یا معشوقې تغافل له  غلچکی د
 وي؟ شي ترهغه ښه ساعت په ال کوم درنې، که یې سترګې له خوبه خدایه غواړي

 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
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و ښکاره نندارو مخه نیسي، که چې د پټو ا ده،مینې حیا هغه پرده  د
په قول هغې ابرو کمانې که  ایبمعشوق هر څومره مهربانه وي، یا د ص

مین سړی روح د  دد لطف سیوری ورباندې غوړولی وي بیا هم  څومرههر
درانه خوب  پهالندې وي. که معشوقه هر څومره ځان  چړېمینی له شرمه تر

ښکاره شي،  څاڅکیحیا ناکه وي پرمخ یې د خولو  همویده هم واړوي. حسن 
ورځي چې د حسن  ظرپه ن ګهمین ته یې د خولوهرڅاڅکی یوه وېښه ستر

 پاسداري یې کوي.

 یوه لڼدې هم دې ته څه ورته مطلب لري:

 یار مې چینار الندې ویده و

  نهباښه پرې زنګیدم راویښ مې ک لکه

اعتراف کوي چې یار  هبرپېغله په دې خ ېنهپه پورتنۍ لڼدۍ کې کې مې
دیدن فرصت په ګوتو ورغلی  غلچکیته د  دېیې تر چینارالندې ویده و،

ګړجونو او د پاولیو شرنګا  پایلومینې د اظطراب له امله یې د  د خوو،
 راویښ کړ.

د سپوږمې تتې ” افتد ودانی چنانچه“هم د سعدی په قول   سحرصاحب
 یخوږوي خو په زړه کې خدارڼا ته د ویدې معشوقې په پټ دیدن سترګې 

بیا خو به د مینې حیا د دیدن مخې  ځکهخدای وایي چې دا راویښه نه شي،
 ته الس ونېسي. 

 رڼا ته د سپوږمۍ یې پټ دیدن کومه  تتې

 په زړه کې خدای خدای یادوم چې دا راویښه نه شي  

را پیدا کېدل د زړښت پولې ته د نژدې  ویښتوږیره کې د سپینو  اوسر په
نجوني  ښایسته“لو عالمې دي، خوشحال بابا ځکه فرمایلی دي چې کېد

 ” ترهیږي له دوه مویه
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 دې خبرې ته په سره چې ښایسته نجلۍ نه وترهوي وایي       سحرصاحب

 چې ښکلی وویني له لیري، وارخطا غوندي شي

 سحر لګیا شي او له ږیري سپین تارونه باسي                       

سړی نه دی، د هغو کسانو غوندې نه دی چې د دنیا بدبین  سحرصاحب
چې د  یکو نهفکر ډېیا د ظالمان مله ګني،د هغوغون لمانوګړي درست ظا

ښکاریږی او د  غونډيد وېش  مظلوموموملتونو دورته  ونډېغ ملتونوملګرو
حقوقو  اعالمیي د لویو قدرتونو د تجاوز پلمې بولي، بلکې د نړۍ  دبشر 

حقونو رښتني مدافعان په نظر ورځي  دد بشر اوجوړي  روغيولسونه د 
العمل نه ښکاروي پړه یې په خوب  رعک کله کله په کومه بده پېښه ژ نړیوال

 اچوي وایي:

 جیلوانه! ورو زولنې اچوه السو ته زما        

 راویښه نه شي دنیاپه شرنګې یې دا ویده  چې

 په ګوته کړم نور تاسي  پوه شی، هاوس به یې یو څو فرده نور هم درت
 او نظرمو: مطالعه

 له ډېره وخته په ارمان د دستار              

 د صابر شاه ملنګ غنم ژاړي

 یم هیرجن،چې دا وعده مې هیره نه شي

 ګوتهتر هد پېکي تار دې راوتړ

 :یا
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 زنېځړیږی په دارونو،نغمه الس تر رباب

 ري ته    شرنګ ورکړه راځه د دیواله سیو 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

۱۳۸۱حمل -کابل
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 ترمنځکلونه په کابل کې د شعراو شعار ځهشپېتمې لسیزي وروستي پن د
د شعر په  چاد یو ښکاره برید د راکښلو کلونه وو، دا هغه وخت و،چې نورنو 

باد او مرده باد منظونو  دهاو د زن انوتر شنو او خبرو،سرونوم په ډانګ پېیلو
خلکو او تېره لوستونکو  بلکېاواورېدلو ته زړه نه ښه کاوه، لوستلونارو،

 د ځاینو او سرو نارو پرداسې یو څه غوښتل او لوستل چې د بې مفهومه ش
او په شعر  ټکورکړيدوي زخمونه او دردونه په نرمو،پستو او نازکو ویونو 

 عاطفېد رهرونهورکولو پرځای د دوي پ درونو  اخطاډوله مقفی نظمونو کې د 
په اسانه او ارزانه  هپه اوبو ووینځي. دا خوځون یا که لږ صفا ووایو اوښتون څ

ې یوه اوښتون د راتلو په تمه کلونه کلونه زیار همداس بلکې راغلی،هم نه و 
 عرهمدې کلونو کې د ش پهشاعرعلم ګل سحر بونوخو ل.ریاوګالل شو. د پا

شي سمدالسه د  سممیدان ته راودانګل او مخکې تردې چې په ناسمو الرو
 فضا او ښکلی ورشو ورګډ شو. پههنر

پښتو شعر . چې لودد شاعرۍ د پېل شعرونو دا زیری در احبسحرص د
دی. په همدې کلونو  کیورشو ته یوبل شهسوار راګډېون یپراخي او ښېراز
کله نا کله په د تو بل کوراودفتر ته سره  دلسره وپېژن احبص رکې ماله سح
لسیزې په  همدې دبیا  ېرهد یوبل شعرونه به مو اورېدل،په ت راتلوتلو او 

کوه قاف ته ځان  هنرد څنګه  چېورستیو کلونو کې موږ ټول په دې لټه کې و،
مشاعرې مو پیل  وناستې ا رسميو،چې ځینې شخصي او غیر هغه وورسو
سره په ډله کې ارواښاد اسحاق ننګیال،عارف خزان،ګران  موږکړی.

ګل سحر ملګري وو. په دې ناستو  علمازمون،نظیف تکل،مستان،زه او
تنې کولې او ک کرهیو بل به مو  پهکې به مو د یو بل شعرونه اورېدل، غونډواو

شاعري ګورم پوهېږم  رصاحبادبي بحثونه به مو کول او زه چې اوس د سح
 دی. کړیکار څومره دغوغونډوچې 

 سترګوتر ټولو د مخه مو درې خبرې تر لوچې د سحر شعرونه لو کله
 ځورونکې تراژېدي،انځورونه اومینه.  رانيد و ،د وطن ږيکې
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هم په  پیل پښتو دله وطن سره مینه د پښتوشعرترټولو پخوانۍ ګاڼه ده. 
ګل سحر شاعري هم د پښتو شعر  علمویاړنه او د وطن په مینه شوی او د 

هلته وینو چې  یېزړه چاودون خو  اوکړۍ ده.  یستوکيلړۍ یوه ښا داوږدې
ونه کله په وېښو ګوري چې وطن لوټېږي او د لمرونو قافلې لوڅېږي او ننګ

 خرڅېږي...

وایي چې ترعادي خلکو ډېرحساس دي او د  اوشاعران سحرشاعردی
وړاندې ژرعک  المعل ښکاره کوي او د ده شاعرزړه هم د ماشوم په  پهپېښو 

شان نهیلي په سر واخلي او لکه یو وزر ماتی مرغه ساندې وایي کله چې له 
 وایي:    شپې تېرېږي او په بله اوړي او د رڼا څرک نه ویني نو یوې

 لمر مو په شا د سحر کلی ته ځو 

 بېرته په شپو بېرته په سیورو اوړو

په شاعري کې بله د یادونې وړځانګړنه د کابل د ورستیو  رصاحبد سح
د سوځېدلو  ابلدمره په هنر د ک ي،هغهد ژړونکی حالت انځوررونه د لونوک

د وږیو او  مالتونو او نړیدلو کورونو اوبیا په دغو کوڅو کې ورانوکوڅو،
انځورونه کاږي چې هم د سړی خوښېږي او هم  ژوند الګربربڼدو خلکو د سو
 ئ: سړی ژړوي وګور

 زما وږی نظر دې اننګو کې ځای ونه موند                                           

  شوډوډۍ له څنګه تېر د و، الګرښارماشوم سو د

نا کله دومره  لهاو کشاعري کې ځیني ډېر ښکلی تصویرونه  پهسحر د
په  وکېږي چې د ده نسل د ګوت سترګونادر شاعرانه ترکیبونه او انځورونه تر

 یې ونه ګورو: بهشمیر شاعرانو په شعرونو کې 
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دي پاتې او کله نا  نهاو وېښ ذهن څخه هیڅ هم پټ  سترګوهغه تېزبینو د
مخي ته پام شي دومره یې شاعرانه  دوهد ځینو ظالموڅېرو  چېکله خو یې 

 احساس پرې زورشي چې ان په بربڼډه ورته نارې وکړي چې:

 الس له وینومینځې خو څېره دې بد لېدای نه شي

 څوک به د کابل ورانې کوڅې له یاده وباسي

ال د زشتۍ اوښکال د نمانځونکو د نمانځنو  منځد انسانانو تر هغه
تفاوت په دمره  منځنه پالو او وینه پالو ترد می بیااو  کېږيتفاوت ته هم ځیر

 هنرمندې راښیي چې لوستونکو ته خوند ورکوي:

 تفاوت دی مینه پالو وینه پالو کې څومره

 دا ستا له زلفو دوي سرونه سره لوبي کړي موږ

بېلګه  غورهخو د سحر د شعرونو یوتر ټولو تد همدې غزل د پای بی او
 کیدای شي:

 ښه رنګین خوب ولید        مې په وې کېپه تصور ستا

 بیا سحرماشوم وي او له نجونو سره لوبي کړي 

په لحاظ  رمکې د فو ”خوبونه  ل.پاریا “دې مجموعه  پهعلم ګل سحر د
شوي دي البته  ډاو یوشمیر ازاد شعرونه راغون منظومهنیمه قصیده، ،یوهغزل
 هم د دې مجموعې په ښکال ورزیاتیږي.  څلوریزيیوڅو 

 خوښد هغه تر ازادو شعرونوغزل ډېر اخپه نه شی زم احبکه سحرص 
ازادو شعرونو ښه نه دي بلکې  هدی خو دا په دې مانا هم نه دی چې د هغ

شعرونو کې ډېرې داسې نموني شته چې په سلو  زادوبرعک  د هغه په ا
بال وګرځي. هغه کله کله په ازادو شعرونو کې هم په دمره  دې وغزلوبدرنک

دردونو د یوه نماینده په توګه،  دځانه د کابل  لهره کوي او مهارت ځان ښکا
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کوي چې هېڅکله یې له ښکال سترګې نه  وړانديدردونو داسي یو انځور  د
 ئ ! شو پټولی که نه وګور

 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

انځور  نمایندهغمیزي تر ټولو ښکلی او نيپورتنی شعرد کابل د ورا
. شي ید کابل زخمي وجود ټول دردونه لیدل کیدا کېپه دې شعر شي یکیدا

زړه ټول غمونه راټول  يپه دې شعرکې زمونږ د هیواد د وران شوی او نړېدل
 دا بل شعر: واخلهدر  همداسېشوي دي او

 څپلۍ        دواړه

 د یوې لویې ښاېسته مانۍ په مخکې

 انتظار پرتې وې 

 بورلي کېویل د یوې بلې غوږ بهتا 

 د بېلتون ویرنې

 ب  له اوږد انتظار وروسته هلته

 یوه څپلۍ په وینو لژندو الړه 

 ر پاتې دهانتظا اوسهڅپلۍ هم ال تر کیڼه
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که  ګريزمونږ د اوږدې غمیزې ښه انځور دېپه یقین سره وایم چې تر زه
داسې  تههم نه ده. د علم ګل سحر دا مجموعه ما  اسانهنا ممکنه نه وي نو

به ما  لوستونکیاو ګران  انځورښکاري لکه د مینې اودردونو یواخښل شوی 
علم ګل سحر د  چېپه دې نه مالمتوي که زه د دې انځور په څڼده ولیکم،

په دې مانا هم نه دي  خبري داخپل نسل د ښو شاعرانو په ډله کې دی. خو 
وي. ښایي د هغه په  انتخابد هغه ټول شعرونه په تول برابراو  يچې ګواک

زما به  ،چېد نورو شاعرانو ډېرې د تامل وړخبري وي هشعرونو کې هم لک
ن دی او ال هم په الځوا صاحبیقین لروچې سحر وي،مګرموږورته پام نه 

به د  هغههوډ مال تړلی روان دی،نو ځکه زموږامید دی چې  تینګډېر
راتلونکو ډېرو ښو او ګوتو په شمیر شاعرانو له ډلې څخه وي. هغه همدا اوس 

ځانته ځای او خپل مقام موندلی دی. او که  کېهم د پښتو شعر په راون بهیر
همداسې په پیګړۍ د شاعري کار او ورسره ژوري او همېشنۍ مطالعې ته 

 رېښتنۍهغه ورځ به لېرې نه وي کې موږ یو  هللدوام ورکړي انشاا
به سحر وي. نور نو زه د  اوهغه هنرشهسوار دشهسوارولرو. د شعر شهسوار،

کېږم او تاسې د دې  نډنه خ منځترد شعرونو او لوستونکو  احبسحرص
 مجموعې لوستلوته رابولم.

 ډېر ادب په

 عبدالهادي هادي

لومړی ساعت شپه،کال لومړۍ   ۲۰۰۰د
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په نکلونو کې یې  ېریانود ښاپ چېښکال وې، ۍزړه مې ال هغه لیون هلک
 شيراتېر ګونابولي.خدای دې تر هن سانېزمونږ پرزوړنو پاچاهي کړی،تشي او

نیمکښو پلونو ته مې ځکه سودا وي زه سکه وایم،د نکلونو ښاپېرۍ به یې 
 وي. پټې ترشا

ښکالګانو ټاپو ته نرۍ الر  مرموزوراته د نیمکښو پلونو او  شاعري
سحراشنا مې یو الره وی دی. مادې دې ټولکې د پلونو ننداره څه  او ښکاري،

لمر  د“تولګه  یوهورګډ شوم، شاعر تر دې ړومبی  اوسپخوا کړې او په څه یې 
خبره ده چې ما په هغه ټولګې کې چندانې د  خولېدرلوده خو د ده د ” جنازه

ځکه مې په  دهېوینا مې لوه او تنده نه مات یرنهزړه غوټي نه وسپړلي او په برس
 بله بسم اهلل کړه.

 هم چې په دې ټولګه کې لکه د خامکو بخې او د السي ولونو کار شاعر
او  شعراو نوښت ټولی خواوې پاللې، تناسبغواړي اوهم  تیبمهین والی او تر

کانه او ټوکه نه ده  ۍشاعرۍ ته یې د زراعتي چرګوړو په څېر د یکنواخت
ورشوي. پخوا نو به ویل چې شاعر دې لږه دمره هڅه وکړي چې شعر یې د ده 

که اوس ژوندي وای له مونږ سره به یې څه وړ  خوپرې نکړي، پورپه ژوند 
او بیا نه  باسوکذاره وه چې د ورځې شل ټولګې لکه یخسوز او کنګل مړي را

برو چل نه راځي، شواړو به مو د کتابي خ همحساب منو نه نرخ،ما ته هسې 
طبعه او د غرونو  رهاو اوا نرمهسحرد دې زمانې سړی نه دی، ومڅه سر درخوږ

د زړه د دربچو ګاللي بلبالن بولم، تاسې  شعرونهدروند خوی اوعادت لري،
 ئ.یې په خپله طبعه غاړو ته غوږ کېږد
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 زړګی مې دې نفرت جهان کې میني غواړي ساده

 کابل ښارکې غلمیني غواړيدی،د  سوالګرماشوم

 السونه مات، دعا ېي نه رسي ترعرشه پوري    

 غواړي  نګینيچې شپې رڼا رڼا ورځې واړ هغه

 

 ډېر درنښت په

 ومان نیازی

۱۳۸۱/۱/۲۸ 
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 د ښاغلي علم ګل سحرد شعرونو دريمه” ته يې الندېسپوږمۍ ده  پاس“

که وړه ده په  روپۍ“ده. کتاب وړوکی دی خو هغه متل دی چې وايي  مجموعه
د کتاب په )ج( پاڼه کې ليکل شوي: تا ته په مينه. سحر دا د ګل ” تول پوره ده

ږي، دا ګوزار په ټولو لوستونکو کړی دی، خو دا ګل چې د چا په ټټر لګي
 .دی تنلوستونکي نه،بلکې يو ټولبختورنو 

چې په دې يو تن پسې د سحر د مينې دا شبنامې يوه يوه ولټوو،  راځئ
ګوندې وي چې د لفظونو په زرګونو ګلونو کې دا يوه ورکه لولکه پيدا کړو. 

غوږ  سېکه پيدا يې هم نه کړو له دې خواږه لټون خو به خوند واخلو. ای! تا
 .جانان د پښو نازکه ښکالو اوريدل کيږي دغزل کې د سحرشئ په دې ګل 

 خپل جانان راباندې ګران دی مېډېر څومره

 راباندې ګران دی ايمانلکه ځان لکه        

 لکه خپله خوږه ژبه راته ګرانه

 لکه ګران افغانستان راباندې ګران دی      

يو د دې دوو تر منځه خامخا  دلته ”سپوږمۍ ده الندې ته يې پاس“
درېيم قوت شته چې هغه د سحر مينه ده. خو دا مينه پټه ده او د کوم ديوال 
سيوري ته والړه ده. دا ديوالونه د لفظونو او کلماتو له رنګينو او زرينو خښتو 
جوړ د سحر شعرونه دي چې دی يې د مينې په جامه کې سيوري ته والړ او تر 

نسې د مشهور شاعر سپوږمۍ الندې د خپل معشوق پټ ديدن کوي. د فرا
د شعر يوه ترجمه شوې مسره مې چيرته لوستې او په زړه کې مې تر   المارتين

 :اوسه ناسته ده. المارتين وايي

 ”.هغه زرين زنځير دی چې ځمکه له اسمان سره تړي مينه“ 
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صاحب په دې کتاب کې خپل زړه راسپړلی دی. کله يې آزاد شعر  سحر
ه هم غزل. ځای ځای يې د ژوند نورې خبرې ويلی، کله قافيه وال شعر او کل

هم کړي دي. خو داسې ښکاري چې نورو ټولو خبرو ته يې زړه تنګيږي. ب  
  .يوازې مينه ده چې ډېر پرې غږيدلی دی

د سحر شعرونه وګورو نو تقريبًا د شعر په دې ټولو چوکاټونو کې يو  که
ه وال شعرونه ټول په شان روان دی. ماته خو يې غزل، آزاد شعرونه او نور قافي

يوه سويه ښکاري. کوم اضطراب چې شاعر يې شعر ليکلو ته هڅولی څه لږ 
 .شاعر څه نا څه تسال پرې کيږي دهم نه لري، يېغوندې سکون هم لري.که و 

 کې څړيکه د رڼا وه، ما وی ته يې هغه تيارو

 سپوږمۍ کې پاتې څه ځال وه، ما وی ته يې هغه   

 په زړه يې الس ايښی و راته موسکۍ وه او زما

 د زړه مې بل رنګې درزا وه، ما وی ته يې هغه      

همدې خواږه اضطراب د سحر خوبونه تښتولي دي او هماغه تر  ب 
 :سپوږمۍ الندې والړ انسان ته شعرونه وايي

 له ماښامه تر سهاره پورې زه

 ته شعرونه ليکم تا

 رانه هير وي خوب

 مې په ياد يې ته

 زه شعرونه ليکمته په پټه  تا

 د مينې شبنامې په ويره ويره ليکم دغه

همدغو شبنامو په برکت شاعر يوه شاعرانه واک ته رسيدلی او بې غمه  د
 يې په خپل زړه کې د مينې پاچاهي جوړه ده.

 وايي چې زه په تا مين يم خلک هسې وايي

 مې پاچا زه دې وطن يم خلک هسې وايي ته
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همدې مينې په برکت سحر داسې دوستان هم موندلي چې په تروږمۍ  د
 .کې يې هم غورځيدو ته نه پريږدي

 کې يې تيندک وخوړ ونه لويد تروږمۍ

 الس ونيوه سحر يوه سړي تر

د سحر شاعري ډېره ساده باده ده. دا رښتيا ده چې ښکال په ساده توب 
ول په کار دي چې له عادي کې ده. خو د شعر له پاره کله کله د ژبې داسې مات

او ورځنيوتصويرونو يو بل نوی هنري تصوير ترې پيدا شي.لکه خوشحال بابا 
 چې ويلي دي:

 د چا ناحقه له مرګه ويره ده

 دا چارکه ګورې هر ګوره غوره ده

 زرګر وښی مات کا اوږۍ سازه کا

 ال تر وښي اوږۍ بهتره ده

شاعر زده وي او په نو په کار ده چې دا مناسبه او ښکلې ماتونه د 
طبيعي ډؤل ترکيبونه، جملې او ژبني حالتونه داسې مات کړي چې يوه بله 

دې مات کړي چې ښکلې اوږۍ ترې جوړه  وښی.ښکلې جوړونه ترې پيدا شي
شي، خو داسې هم نه چې هم وښی مات شي او هم اوږۍ ترې جوړه نه شي. دا 

ن ته يې هم کوم او خبره يوازې سحر صاحب ته نه کوم، عمومي يې کوم، ځا
 .نورو ته هم

د سحر په دې اوږده شعر کې ځای ځای ” سپوږمۍ ده الندې ته يې پاس“
 .ګرامري غلطي شته چې ښه نه لګيږي

 پورته سپوږمۍ نه ده هغه

 سيوری د نتکۍ ده هغه
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سيوری د نتکۍ دی، بايد وای چې دا غلطي په نورو مسرعو کې  هغه
 .هم ترې شوې ده

 مې تنګ له دې نړۍ ده زړه

 ترينه تاو تار د کمڅۍ ده      

 دغه مينه څه کانې کړي

 هير غم د ډوډۍ ده رانه        

 ښکال تندر پريوتی د

 د زړه پر کوټنۍ ده زما

چې دلته په هره مسرعه کې ګرامري غلطي شوې ده چې د شعر خوند يې 
 .پيکه کړی دی

ی چې زما په خيال د کتاب کتاب کې يوازې ستا لپاره يو آزاد شعر د په
تر ټولو ښکلی شعر دی. داسې بريښي چې سحر خپله ټوله مينه په دې شعر 
کې راټوله کړې ده. دلته د شعر روح هم مينه مينه دی. او مينه هم داسې مينه 

 .چې د خير په قلمرو کې د شر په وړاندې غاړه هسکه والړه ده

 :داسې ښکلی پيل کيږي شعر

 نې وايستلېزړه مې ټولې کي له

 مې له ښکار ځنې توبه کړې ده اوس

 او ب  تمامه ورځ لګيا يم

 دامونو کې مرۍ پيمه په

 سپينو کوترو ته پايزيب جوړوم
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 .تر دې وروسته څه داسې خبره نه ده چې شاعرانه او هنري دې وي

درې څلور مسرې تاسې هم واورئ، کيدای شي ماته به نا آشنا او غير  دا
 :شاعرانه ښکاري. مسرې دا دي

 د بې موره وري له اوښکو نه  اوس

 شراب جوړوم                             

 او پر سخت زړو يې ارزانه پلورم

 .يې له زړونو کينې کډې وکړي چې

دې شعر و هم ايستل شي، هر صورت که دا درې څلور مسرې له هم په
شعر ته کوم زيان نه رسيږي. زيان خو څه چې زما په خيال د شعر ښکال به 

 .ورسره ال زياته شي

ډېرې نه اوږدوم، ترسپوږمۍ الندې چې هر څوک ده، خدای دې يې  خبرې
 ښکال د سحر په شعرونو کې وغځوي. آمين

 

 .اورول شوې ده: دا ليکنه د سحر صاحب د کتاب په مخکتنه کې يادونه

 

 کاروان پيرمحمد

کابل١٣/ثور/ ١٣٨٥
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  HUMANIST 

فلسفې پېل هم وشو  متضادې د خیروشر دسره سم  پېدايښت د انسان د
ډګر کې  دې  په په ورکو الرو مساپر شو. خو فلسفې او انسان د خیر و شر د

باچا  ورته وویل،  کایناتو مزی هم په الس کې ورکړلی شو او د اختیار ورته د
 ” تاسو ازمایم چې کوم يو په تاسو کې ښه کارونه کوۍ. زه“چې 

شر  خیرو هم پاتې شوه چې د جذبه په فطري توګه په انسانانو کې دا نو
 دسرشت سره سمه ده.؟  ده په دې ډګر کومه الره د

انسانانو سره مخ کېږۍ چې په ورځ کې ل   داسې که يو لورې تاسو د 
ځله انساني ارزښتونه له منځه وړي خو ولې تاسې به له داسې انسانانو سره 
هم مخ کېږۍ چې دهغې په سترګو کې د انساني مينې رڼا وي، دغه رڼا دهغه 

 نسان يې په خپلو وينو بلوي. څراغ وي کوم چې دانسان په زړه کې ناست ا

همدغه ډول انسانانو کې یو هم ښاغلی علم ګل سحر دی چې زه يې  اوپه
 د 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 

ي د دې ادبي مکتب پېروکاران په خپلو لیکونو کې انساني ارزښتونو ته کيږ
ځای ورکوي او هڅه 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 
ه دې برخه کې مونږ غني پانګه لرو تر ټولو ستر هیومیونیسټ نه ده بلکې پ

خو رحمان بابا دی، چې په خپل غزل کې يې د انساني ارزښتونو دساتنې 
 تبلیغ کړی دی 

په پښتنه سيمه له پخوا راهيسې را روان ناورینونو دې ته الره هواره کړې 
ي، د ده چې په دې قام کې دبشري حقونو د ساتنې شعور ژوندی پاتې ش
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هیومیونېزم نظریه مونږ ته دا ښايي چې دانسانانو سره ښه وکړو پرته له کوم 
پښتون  زاتو،توپيره پرته له نسلي او ژبني امتیا جعرافياييمذهبي او 

 وايي همهومیونسټان خو ال دا 

 که ته مې وژنې الس دې هم نه نيسم

 زما په یو حالت کې شر نه لګي: اکرام اهلل ګران

دې نه خفه کيږي چې ګوندې دهغه ژوند له خطر سره مخ  دلته شاعر په
دی بلکې دهغه په زړه او ذهن کې ب  دا یو څراغ رڼا کوي چې څنګه دانسان 

 پر وړاندې دانسان د ودرېدلو دود پای ته ورسيږي.

مونږ چې د ښاغلي علم ګل سحر شاعري لولو مونږ دهمداسې یو انسان  
 ن سره دمينې الره ښايي.سره مخ کيږو کوم چې انسان ته دانسا

 جرمن لیکوال ګویټه وايي:                                                           

چې سر په زنګون کېږدم او فکر وکړم، تاسو وینئ چې زما د  !ئپرېږد “
 ”ګویټه”   “زړه له چینې ډيرې خوږې اوبه راخوټيږي چې د بشر تنده ماتوي

ګل سحر شاعري لولو مونږ ته دهمداسې یوې د ښاعلي علم  چې مونږ
چینې نښې په الس راکوي چې په ريښتیا هم د بشر تنده ماتوي او دا چینه 
دښاعلي په هغه شاعرانه زړه کې ده چې له انساني مينې نه ډک دی اوهمدغې 
جذبې هغه شاعر کړی هم دی او خیال يې ورته دومره وړ کړی چې د جذبې 

 او ژوندي انځورنه تخلیق کړي دي. هعري عالمتوندبیان دپاره يې مناسب ش

 اثرتر  نظريېالشعوري توګه دهومیونېزم د  پهعلم ګل سحر  ښاعلی
الندې پاتې شوی، هغه د خپل کتاب ډالۍ مور ته ځکه وړاندې کوي چې په 

 زړه کې يې ورته د انسان او انسانيت سره مینه روزلې ده. 
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لۍ دوه کرښې د ده په انسان په خپله دلمر جنازې د کتاب همدا د ډا
دوستۍ داللت کوي دهمدې مینې له سوبه سحر صیب داسې نظمونه تخلیق 
کړي دي چې په لوستلو يې دانسان په زړه کې یوه زلزله جوړيږي د لمر جنازه 
شعري ټولګه کې د انسان په نوم يې یو نظم لیکلی دی په دغه نظم کې د 

جوړو شوو تصوراتو یادونه کوي په انسان دتخلیق پر ورخت دانسان په اړه د
کوم کې چې ویل کیږی د انسان د وجود له پاره 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 

و له ټکي ټکي څخه يې اضطراب څاڅي د صیب شعري ژبه طنزیه شوې ده خ
 نظم څو کرښې يې دي.

 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 

 یوبه د بل په وینو ژوند تېروي 

 مخ۴۸د لمرجنازه 

په خپلو شاعرانه شېبو کې له انسانه  صیبنه ده ګوندې سحر داسې
هم تړلي دي خو کله کله چې  امیدونهدی بلکې د انسان پورې يې ډير وسهمای

په شنه فصلونو کې دوه قبر کیدونکي ګوري نو سوچ يې 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

 کلي د ګودر په غاړوزمونږ د 

 په کار لګیا قبر کیندونکي ګوري

 کله یو ته شي په قهر ګوري 

 ځو شېبې وروسته د یو بل په غوږ کې

 څه سره ووايي 

 موسکي شي سره 

 اوبیا په کار لګیا شي 

 څومره په بیړه بیړه 

 زمونږ د کلي کروندو او شنو فصلونو کې دوي 

 لوی لوی قبرونه کيني 

 پيژنياو ستړیا نه 

 مخ  ۱۶ لمرجنازه ... د

په دغه نظم کې په تسلسل سره انسان ته ښايي چې له خپل سرشته  
څومره لرې تللی یې انسان ته دهغه دوه قبر کیدونکو یادونه کوي. چې په شنو 
د امیدونو په فصلو کې د ګودر چې د مینې او ژوند عالمت دی دوي څنګه د 

 قبرونو په کیندلو نه ستړي کيږي. 
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نظم په انځوریزه ژبه کې د افغانستان پر حاالتو یوه له معنی ډکه  دې د
تبصره 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  انسان د
دی چې په ټولو شعري شیبو کې يې چې دژوند په ښکالګانو څه وايي او که د 
ژوند په ډرامه کې د انسان د کرکټر د بدرنګيو یادونه کوي خو مقصد او 

 تصور يې د انساني ژوند ښېرازي ده. 

یقي ژوند زیاتره احساس او همدغې جذبې د سحر صیب د تخل همدغې
” خوبونه ل.پاریا د“شيبې شاعرانه کړي دي. او لکه څنګه چې هغه خپله هم 

شعري ټولګه کې یادونه کوي په ځنې شعرونو کې يې په ريښتیا هم دومره 
 کاپر“تاثیر پورت دی، چې د لوستونکي له خولې ورته په الشعوري ډول ووځي 

والي دلیل ګڼي چې  ښهر د . او همدغه ښاغلی اومان نیازی د شعدی” شاعر
 زه ورسره سل په سلو کې متفق یم. 

وجه دا ده چې سحر صیب د انساني هیلو او انساني غوښتنو  دې د او
شاعري کړې ده. او د شاعرۍ ژبه يې د خپل سوچ او فکر مطابق راوړې ده. 
تاسې چې د سحر صیب شاعري لولۍ نو هلته به له داسې عالمتونو او شعري 

ره مخ شۍ چې که له يو لورې ځانګړي دي نو بل پلو دهومیونېزم ترکیبونو س
 د نظریې استازولي هم کوي. 

 یه د سپوږمۍ په ماتم ناستو خلکو

 ترڅو به ژاړو په ورک شوي مړي

 څو به حیران ګورو دستورو جنګ ته

 راځئ چې سيوري کړو دځان ملګري

 کې زړي درڼا وکرو  سترګو
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 راځئ چې ورکه ښکال بیا راولو 

 وښکې پرې ورکړو او خندا راولوا

 راځئ بدل کړو دا باروت په رانجو

 دغه دودجن بڼ ته هوا راولو 

 مخ  ۲۳خوبونه  ل.پاریا د

په دې نظم کې ډیر داسې عالمتونه او ترکیبونه مونږ ته په نظر  یواځې
راځي چې له مخې يې د ښاعلي علم ګل سحر دشاعرۍ په هومیانیستي اړخ 

 نور هم باوري کیږو.

په ماتم ، دستورو جنګ،د سیوري دځان ملګري کول، د رڼا  سپوږمۍ د
زړي ،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 خبره دخوږو اوبو چینه د سحر صیب په زړه کې را

 بشر تنده پرې ماتيږي.  خوټيږي چې په ريښتیا هم د

دا مهال ماسره د ښآغلي علم ګل سحر دوه شعري تولګې غوړېدلي 
ايښي دي. او په دې دوه ټولوګو کې چې زه د سحر صیب د شعر په 
هیومیونسټي اړخ غږیږم  د نظمونوهره دویمه مصرعه راته چغي وهي چې ته 
څه لټوې. هغه دلته دي ځکه چې دهغې نظم جوړښتي پیکر له داسې توکیو 

 ترې انکار نه شي کولی. جوړ وي، چې سړی 

زه نه پوهیږم له هغه یو شمېر عالمتونو او ترکیبونو چې د سحر صیب په 
نظمونو کې کې موجود دي، څومره به هغه په شعوري توګه کارولي وي. 
اوڅومره به د الشعور د جزیرو نه د تخلیقي شیبو سره مل شوي وي. خو يو 

 ځانګړی رنګ اوخوند لري. 
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غزل هم لیکي او که په حقه قضاوت کوم نو ډيربد که څه هم سحر صیب 
يې هم نه ليکي خو زه يې چې کوم خوند او زور په نظمونو کې وینم د ستایلو 
دی. په ځانګړې توګه په ازاد نظم کې د سحر صیب کمال د ستایلو دی. ولې 
چې ما په ډيرو کتابونو کې کتلي دي چې د ازاد نظم په نوم يې هسې لنډې 

تاوې کړي وي، هغه رتهم چې په ازاد نظم کې بنیادي عنصردی اوږدې کرښې 
نه لري خو د سحر صیب ازاد نظمونه داسې نه دي، بلکې یو تسلسل لري او د 
فکر چې بنیاد يې په انسان دوستۍ والړ دی مزی ترې غوڅ شوی نه دی او نه 

 يې د خیال آس بې الرې شوی دی. 

اوړم چې هغه يې د ماشوم په پاي کې د سحر صیب دغزل یو داسې بیت ر
نقل قول ګڼي خو د نړۍ د پوهانو په مخ کې يې یو داسې سوال ایښی که څوک 
پرې غور وکړي، نو د انسان پر وړاندې د والړ انسان له السه به توپک 

 وغورځيږي. 

 سړي لکه سپي ولي کړي په خپلو کې جنګونه ؟

 سره خبرې” رومان“داسې کولې له  ” روښان“

ځالند طاهر
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داسې وخت هم کله راغلی چې په هغه کې یوازې مینه وي  کرکه نه  ایا
 وي اویا کرکه وي مینه نه وي؟

د کرکې ځای مینه نیولی او یا د مینې ځای کرکه نیسي؟کرکه څنګه  ایا
 په مینه بدلېدای شي او مینه څه وخت په کرکه بدلیږي؟

سوله زیږوي او یا جګړه د کرکې زیږنده ده که نه؟که  مینهښکال او ایا
هغه ژوند به څنګه وي چي په هغه کې کرکه  او مینه وي ژوند به څه ډول وي!

ه پوښتنې دي چې د تکړه نوښتګر شاعر علم ګل سحر په نوي ټولې هغ دا وي.
چاپ شوي شعري ټولګې)پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې(کې ځواب شوی 

کړې چې په اصلي مانا مینه خلکو ته وښایي او کرکه بولي.او  هڅهدی.سحر
 مینه د ژوند جوهر،د هري ستونزې حل او د هر زخم پټۍ ګڼي.

کې دی چې ده د خپلو شعرونو ډېره  دې والی په  نوی شعر د سحر د
برخه د مینې او کرکې پرتلې ته ځانګړې کړې ده. زه د ده په شعرونو کې په 
ترکیبونو،د الفاظو په جوړښت او یا نورو بر خونه غږیږم، زه یوازې د مینې او 

 کرکې یا کینې په اړه په عمومي ډول خبرې کوم.

سحر شعرونه مې  کیدای شي خبرې مې ډېرې نیمګړتیاوې ولري خو د
 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

 د ښکلو او جګړو یې سره څه؟ ایا ښکلي د جګړې مخنیوی کوالی شي؟
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ورکولو کې ډير څه کوالی شي او کړي هو ښکلي او جګړو په کموالي او 
یې هم دي که ښکلي نه وای نو دهغوئ له پاره به د خلکو په زړونو کې مینه نه 
وه او په زړونو کې به کرکه وه او کرکه ده چې جګړې زیږوي او هغه زړه چې په 
هغه کې مینه وي هیڅ کله جګړه نه غواړي، نو ښکلي د مینې سبب شول او 

 وایسته او د کرکې نشتوالي د جګړو کموالی راوست.مینې له زړه کرکه 

 ځایکې مینه او کرکه دواړه سره یو ړهسحر په دې باوري دی چې په یوه ز
 نشي ځایدلی له دې دوو څخه که یوه زړه ته راځی نو یوه به ترې وځي.

 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 کینې ځای نیسي، مینه د کینې په راتلو سره له زړه ووته.که چیرې 

 .ه وکړيموږ مینه وغواړو 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 مینې د نشتوالي سبب بولي.د شعر یوه برخه یې:

 ...لکه چې ته دلته بې وخته راغلې

 ال خو کینې دي،

 ال خو کرکې خورې

 ال خو د مینی جامي رنګ دي
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 د ګناه په وینو

 ال د قابیل هابیل کیسه ده

 ژبهد هرچاپه 

 او د بلقی  او سلیمان مینه

 له ټولو هېره

 ځمکه فساد نیولي...

شعر په زمانه کې کرکه ډیره غښتلې ده په دې وخت کې زړونو ته  دې د
مینه الر نشي پیدا کوالی. د شاعر دا وخت په ښکال نه لوریږي او هغه ته بې 

 وخته وخت وایي:

 د ده د شعر یوه بله برخه:

 که پسې ستړې ښکارې...ته لکه زه په یوه ور

 مینه،مینه،مینه!

 اوه،نه پوهېږم

 ښایي دا هم ستړې وي

 ښايي چې مینه هم

 تیارو کي سرګردانه ګرځي

 د یوه زړه په لټه

 داسي یو زړه چې کرکه نه پېژني...

 د دې شعر په اخر کې ښکال ته پنا وروړي او په مینه کې ځان نغاړي:
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 ...ته په وړانګینو السو

 راخورکړهدا د رڼا تناب 

 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 ګڼي، ځکه ټولې بریاوې په ښکلو پسې تړي او وایي ښکلي دي چي په 

 غیر مستقیم ډول انسان ژوندی ساتي )نو بل د ښکلو حق دی(شعر کې:

 وی جائزه د نوبل چاته ورکړهد

 یا زورور،یا یې پاچا ته ورکړه

 چې یې یوازې په خبرو مینه وستایله

 چې یې یوازی په خبرو کرکه وغندله

 هغو چې جنګ یې کاوه ویې نه کړ

 چې د څه وخت لپاره لیرې و

 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
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 نوټول ویاړونه یې د مینې ترنامه قربان کړل

 ټولې بریاوې یې بشر ته ورکړې

 ښایي دوی هېره وي اصلي خبره 

 هاچې الفرډ د ځنکدن وروستو شیبو کې وکړه

 نوبل د ښکلو حق دی -

 د ښکلو...ښکلو....ښکلو حق دی نوبل -

 ته ورکړهدوی جایزه د نوبل چا 

 یازورور، یا یې پاچا ته ورکړه

 بیا به یې ومنم چې دوی مینه او سوله غواړي

 که یې داځل جایزه تاته درکړه

شاعر له کینې څخه پاک زړه ښکال لیدل ګڼي او کرکو ته چلینج ورکوي 
 وایي:

 زه مې کینې ته دزړګي دروازې 

او د کرکې شاعر تل مینه غواړي د مینې په اسبابو ځان تر مینې رسول 
 اسباب ماتوي

 ...پالر راته آس او يو ټوپک په نذرانه ومنل

 په آس به ستا په لور مزل کومه

 ټوپک به مات کړم

 چې کینې خوروي
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 میل یې تا ته غاړګۍ جوړوم له

 د مال خوږ غږ مي غوږو ته راغی

 ما وې ستا نوم  یادوي

 سترګې مې پرانستلې...

کې په ډير ښه تمثیلی ډول د مینې او یو بل ځای یې د شعر په یوه برخه 

 او کرکې تصویر کښلی:

 ... معلم ریاضي راښوده

 خو زما یوازې)جمع( زده وه پکې

 )تفریق( مې بد ایسیده

 ما له کتابه د )تفریق( او)تقسیم( پاڼې،

 ټولې وښکولې                                  

 ټولې د زرمل د راده خړو اوبو یووړلې...

جمع یو ځای کیدل دي او کرکه او کینه بیلتون راولي او د  جمع مینه ده

 تفریق خاصیت لري.

ته يې( کتاب باندې بل کتاب لیکل کیدای  ندې په )پاس سپوږمۍ ده ال

شي. لنډه دا چې سحر د مینې الر ښود شاعر دی.ده په مستقیم او غیر 
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پاره( مستقیم ډول په خپلو شعرونو کې د مینې الرښوونه کړې )یوازې ستا ل

شعر یې زما په نظر دداسې شعرونو تر ټولو غوره نمونه ده. په دې شعر کې به 

چې شاعر د حسن لپاره څو مره لوړ انساني کارونه کوي او څنګه ئ تاسو واور

 د کرکې او کینې مخه نیسي زه خپلې خبرې په همدې شعر پای ته رسوم.

لري او دا برخه هم بریالی و نور خدای )ج( دې سحر په دې نوې الرکې ال

هنر ده، د غزل ستوري استاد پسرلي په وینا )مینه هنر ده د هنر عمرونه ډیر 

 اوږده وي(.

 !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 ب  تمامه ورځ لګیا یم

 پېيمهپه دامونو کي مرۍ 

 سپینو کوترو ته پايزېب جوړوم

 جوړوم شراب................   د بې موره وري له اوښکونه اوس

 او په سخت زړو یې ارزانه پلورم
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 چې یې له زړونو کینې کډه وکړي

 له زړه مي ټولې کرکی وایستلې

 اوس مساپر په کاڼو نه ولمه

 اوس ګالن نه شکوم

 له الرو نه اغزي ټولوم

 تلونکی ماشوم ښکل کړمپه الره 

 د سپین ږیري بوډا الس ونیسم

 زړه مي ټولې کرکې وایستلې له

 اوس له دښمن نه کسات نه اخلمه

 پټوم نه..............  اوس د غومبسو کور په خټه باندي

 خطا یې ولم خو...................  په مار د کاڼي ګوزار وکړم

 ب  هسي ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر *هغه هم هسي درحمان

 اوس له خوبونو مرور یم

 ټوله شپه په تالوت تېروم
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 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

 دا ټول دا ستا لپاره

 ځکه دوئ وایې

 ستا غوندې ديپه جنت کي حورې 

 نذیراحمد  نذیر
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 که زما وطن ته والړلې چیرې

 ارمانو ته سالم ووایه ماتو

والیت د ګردیز ښار وروستۍ غربي برخې نه د  پکتیاافغانستان د  د
زرمت ولسوالي شروع کیږي، دا سیمه هواره پرته ده، ښه هوا او اوبه لري. 
پخوا پکې ډیر ښوونځي و او یوه ښکلې لیسه یې هم درلوده هرسحر به ډلې 
ډلې شاګردان لیرې لیرې ښوونځیو ته روان وو او دول  کاله ما هم د دغو 

د وروستیو پیښو د وینو په  ند وط خوځان بایللی و. په ډلو کې محبتونو
د خپلو سرونو سره لوبې وکړې او  شاګردنومحشرکې ډیرو ښوونکو او

 ښوونځي ټول په ویروونکو کنډوالو بدل شول.

دې سیمې)زرمت( د خلکو لویه برخه له تعلیم سره د بې سارې مینې  د
شمار سړي چې اوس په په ټینګ تار تړلې ده. زیات شمیر تعلیم یافته او د 

بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، د دغې مهربانه سیمې له خوږې غیږې نه 
 راپورته شوي دي.

او ژورنالستان هم روزلي دي چې  لیکواالنسیمې ډیر داسې شاعران، دې
نه تنها د افغانستان په دننه بلکې زموږ له هیواده د باندې هم ښه شهرت لري 

 د وختونو دردونه سم ګاللي دي.او د خپل قلم په توره یې 

جاج  هللحبیب ا استادکې غالم محی الدین زرمتی، ښاغلیودغو  په
حلیم  مرحوم اخترمحمد ویسایي، مرحوم سیقي، میراجان پښتونزوی،
زرمتي، تاج محمد  هللنبي زرمتی، محمد نبي صالحي، نصرا ډاکټر ظریفي،
اوعلم ګل  فخرالدین هاشمي، مدت عیني سیدیاري.  عطامحمدیاري،
 دي. شاملسحر

دغه لیکنه کې نن زه د علم ګل سحر په اړه له ګرانو لوستونکو سره  په
چا لیدلی نه وي نو د نرم طبیعت  صیبلنډې خبرې کول غواړم. که سحر یرېډ
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او دروند شخصیت خاوند دی. په ظاهره خو یو ساده کلیوال پښتون بریښي 
ولي د لوړو تعلیماتو خاوند او د خپل هنر په اړوند یې ډیرې او بیلي بیلي 
دولتي چارې هم سرته رسولې دي. په هرڅه پوهیږي ولې پټه خوله د ده یو 

 همیشنی عادت ګرځیدلی دی. 

ه چې متجاوزینو زموږ خاوره په وروستیو لسیزو کې د جګړې اور ته کل
حواله کړه، علم ګل سحر زموږ د نورو قلموالو په څیر د ژوند ډیرې بدې او 
ترخې ورځې دهیواد  دننه تیرې کړې لوږې، تندې، توهین، تهدید او ډیرې 
ه د سړې تودې یې وګاللې. خو دی له دې هرڅه سره پټه خوله پاتې نه شود 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 دنیا خبره کړي، چې دده په 

 ټاټوبي څه تیریږي:

 که بدرنګ مو په سرو وهي میخونه

 خو دا ښکلي مو په زړو وهي میخونه

 دروازې د زندانونو یې پرانیستې

 زو وهي میخونهد مکتب په دروا

 ب  دمینې سخت سفر یې دی په مخ کې

 خوار سحر بیا په څپلو وهي میخونه

مطلب نغښتی دی او ساده  ترڅنګده په شعر کې د الهام او تصویر د
ګي درته پکې له لیرې ځان ښایي چې دا دغوره او ښې شاعري خصوصیات 

 دي.
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په شعر کې د ده د مینې د بې پایه انځورونو او خیالونو په  صیبسحر د
تنابونو کې یو ارمان تصویر شوی دی داسې ارمان چې د انسان او انسانیت په 

 رنګ او خوند ښکلی شوی دی او بااالخره جدا پیغام او پیام لري.

شاعر جنګ او جګړې ته د نفرت په سترګه ګوري او ټوپک ساالري او 
ې ډنډوچیان د خپل وطن د بهرنیو دښمنانو تحفه او سوغات ددغې ورور وژن

 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

او عدل په نامه دعویدارو یوه شیبه هم د  سیاستولیدل چې داسالم، هغه
 وطن مذهب قامولۍ او عزت په اړه سوچ ونه کړ: ده

 دلته دي ګرمي د روپۍ سندرې

 څوک کله اوري د سپوږمۍ سندرې

 مازدیګرقبر باندې هر شهید د

 دلۍ دلۍ سندرې بنګړود  وي

 سحره ښکلو ته غزل مه وایه

 پرې خوږې لګي د ډوډۍ سندرې

 ګړېنعلم ګل سحر یو ښاغلی او با شعوره شاعر دی یوه چاپ شوې ځا
نوم یې پرې ایښی دی. په دې  جنازهشعري مجموعه هم لري چې د لمر
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چغو او ساندو دشعري خوند ښکالو هم تر ښکلو  ماشومو د ده مجموعه کې د
انځورونو ځان رسولی دی او په لوستونکو باندې د پوهیدو کوښښ هم شوی 

 کومه شاعري چې ده له هغې وروسته کړې ده د یوې ډاډمنې الري د خودی،
 نوي رنګ او خوند شاعري ده.

د ده راتلونکې شاعري به د ډیرو مینه والو تنده  چېپوره ډاډه یم، زه
ماته کړي. او دی به د پښتو شعر د لویې الرې باوري الروی پاتې شي. په 

 همدغه امید او د دغې ګرمې هیلې په خواږه انتظار کې...

-------------------- 

کاـل د نـومبر    ۲۰۰۲: دغـه مقالـه د پیښـور چـاپ وحـدت ورځپـاڼې د د       یادونه
 میاشتې په ګڼه کې خپره شوې وه.

 محمداهلل رازق ډاکټر  
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 ښهویل د سریزې کار دی، له یوې مخې غرپه غره وله، چې چا ته  ما
به کوم کلي کې  وایيشوه، یادهرا  ټوکه( مې پرده کوله،جشي،خو خدای )
 نويیې امنا وکړه، نويواخیست او پر ېپس مال وړز لیوالوترهغه ورسته چې ک
 مخهوروسته څادراو پتکی وشرتل،د جومات تر جماعتمال د ماسپښین تر 

 سرهلکه لنده بړستنه چې پرې وغوړوي، لیوالټن ته ښه پونده ورکړه. کیې ا
ته یې مخ کړ:  لیوالوپرخولو لمن راتېروله، ک څټراغونج شول. مال چې د 

په چمبکښو او چکیدو مست  زموږعزیزانو! سبا به نه وایاست چې مال  ئګور
 له ځانه مست یم. زهشو،

ره سیخوله، نن سبا دا خبره دې ټوکې یو وېش او خپلو خبرو ته ال لهما 
ډلې دي: یو کوششي او بل جوشي،چا چې دا وېش  وېکیږي چې شاعران د

تر ډیره حده په تول  شعرونهکوي چې د کوششي شاعرانو  استداللکړی،
ډیرې ګوټې نه ورپریږدي،خو  منتقدینووینا یې د  چېدا  مطلببرابرخیژي،

دوی په  ددرولي، اندېد کوششیو په وړ رندوجوشی شاعران،چې وېش ګ
شعرونوکې یې بیا د منتقدینو د څادر او څپلۍ د زغم امکان نه دی رد کړی . 

د وېش په سر  رندو(  ته سودا وه،چې زه یې د وېش ګمستيخو زما د ټوکې )
یا  يکه کوششي و بیاچې شاعر باید له ځانه مست وي، اد ماناکې بولم،

 ومنه ضروري ده.دا قریحه یا ت ځکهجوشي، اهلل تعالی دې راولي،

خبره ده چې زموږ ډېری شاعران،شاعري په پېښو  لېله شکه وت دا
وي او که یې ورنه لېرې  نښتېپورې ” کرو پای“په همدې  پایهپیلوي. ځنې تر

کوې،پر ککرۍ لګېږي،هغه مخه یې شي او ځینې پرپښوتګ پیلوي.مطلب دا 
ته یې مخه شي او دا بیا هغه وخت دی چې زموږ له یو حسابي  تجربوچې خپلو

او قلمرو ولري. ما د وضاحت په  فضاسروکار وي چې خپل بیرغ ، عرسرهشا
خاطر یو دوې بېلګې را اخېستې دي اونه غواړم چې خبرې رانه شواړې شي. 

د اوږدې پرپړې تمه  چېمې په سر کې غاړې خالصې کړې وې، سحرصاحبپه 
  دې نه لري.
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د شاعرۍ او انډیوالۍ  ېسره له ډیرې مودې راهیس صاحبزه له سحر 
دې نه وي چې د ده له خوا کله نا کله اومړی شي، خو زه یې بېرته  ټهپ لرمتار
وخت مې خوند ترېنه اخېستې؛د ده  کتلې،هر يکړم . ما چې د ده شاعر یمز

انې اوارزو ګانې ګډې او مشترکې دي. ی هیلېپه شاعرۍ کې درد،غوښتنې،
چې دی د مینې  کلهچې ووایم هر انسان درد دی. خو ده بهتره رافغان،یاد ه
بې غشه، سوتره او سوچه مینه  لیوالغږوي، د ده مینه د یو سپېڅلي ک هپرد

لکه د) ویلون(  کالسیکه  کېځنځیرونو  بندونو،ده،چې په ډیرومحرومیتونو،
د ده شاعرۍ  ېچنوا ایساره ښکاري او زه یې همدې کونج ته خوشحاله یم،

کې یې نوی خوند او رنګ را پیدا کړی دی. زه دې پښتو شاعرۍ د ودې په 
 خاطر په همداسې مینه کې پکو غواړم.

ډیر شعرونه په زړه خپړې  ګېد دې ټول صاحبکه څه هم د سحر 
ما د خپلو پورتینو خبرو د کره والي په خاطر دا دوې بېلګې  خولګوي،

 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 ب  تمامه ورځ لګیا یم

 په دامونو کي مرۍ پېيمه

 سپینو کوترو ته پايزېب جوړوم

 موره وري له اوښکونه بېاوس د 

 وړومشراب ج                                      
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 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

 سات نه اخلمهاوس له دښمن نه ک

 اوس دغومبسو کور په خټه باندي

 نه پټوم                                     

 ګوزار وکړم کاڼيپه مار د 

 خو خطا یې ولم

 ب  هسي ځان ترې ژغورم

 د یارانې په خاطر *هغه هم هسي درحمان

 اوس له خوبونو مرور یم

 ټوله شپه په تالوت تېروم
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 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: 

 ده کړې ما ال خپل ځان ته ستا د تلو خبره نه

 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

 خورې شي کېنېنه ټوله دنیا کرکه شي، هسې

 چاته مې ستا د ناکردو خبره نه ده کړې  

 پرتاهم ګرانې دي، زما غوندې ستا ښکلې سترګې  

 نه ده کړې اینې ګورم، اینو خبره
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 تر پایه ...

 کې علم ګل سحر ته د ال زیاتو بریو دعا کوم اهلل ج دی شین چمن لري. په
 

 نیازی اومان

۱۳۸۳ /۶ /۱ 
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خیالي تصویرونه یې په ” خوبونه یال پار د“علم ګل سحر،چې  ښاغلی
 سندرو اړولي دي، دا دی د سپوږمۍ بې ازارې رڼا نندارې ته مو وربولي.

خپل مرموزاثر  همخوب داسې دی،چې پر ويښو شپو ښکلییو  شعرلکه
 خوپه خیالي نندارو کې لیدلی وي، نوخوبو یال شیندي. سحر به تاسې د پار

 ې به له بل سحر سره مخامخ شی. اوس به پاس سپوږمۍ ده الندې ته یې ک

دمره نه  خولږو ډېرپه ظاهراو باطن کې له یوبل سره توپیر لري، انسانان
هر څوک د خپلې پیمانې په اندازه په غم غمجن، په خوښۍ خوښ او له ښکال 

 څخه کیف اخېستونکی دی.

 وګرځه، ،مینهجهان کې په مینه پهګرانه لوستونکيه! د سحر د شعر 
راغلی وي. داسې څه به بې ویلي وي چې ستا  ړهستا له ز ځای،به ځای خامخا

ته ځال  ارواوویې ښه شعر  لوعاجزپه زړه به ګرځېدلي وي اوته بې له هنري کو
ذوقونه روزي اوښه شعر انسان له  عواطف،وربښي،ښه شعراحساسات،
 بدرنګیو څخه ژوغوري.

دی  او صمیمیي انسان یوخوږهمدې کتاب شاعرښاغلی علم ګل سحر  د
او دا شعرونه د ده د ښکلې طبعې زېږنده دي او د کاغذ پر مخ به هم کیفیت 

له سپوږمۍ څخه خوند  ندرولېږدوي. د سپوږمۍ په شپه به مو د شنه اسما
سپوږمۍ په اوبو کې هم یو بل کیف او خوند لري.  همدااخېستی وي،

وند همداسې د شاعر له زړه او احساسه راوتي شعرونه د کاغذ پر مخ هم ژ
کوي، د شاعر شعرونه ستاسې په ژوند کې هم خوند او رنګ شیندلی شي. 

 .ښکلو شعرونو د پنځولو دعا وکړو وراځی چې سحر ته د ال ډېر

 مینه او ډېر ادب په

 محمد کاروان پیر
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سم يون  سره تو د وخت له حاال اود خپل شاعر له ژوند  شعرهم
يې بدليږي اود شاعر له پړاوونو سره سم  انځورونهکوي،پخيږي، سکالو او

د اکثرو شاعرانو لپاره نه  چېپړاو وهي. که څه هم مينه داسې يوه سکالو ده،
ګورو چې کله  خوسلګۍ سره هم د مينې غزلې وايي، ۍزړيږي او له وروست

هم د مينې سکالو يې بيان ژبه، کله يې د احساساتو انځورونه او کله يې 
زلفو او رخسار څخه وطن ته اوړي ،کله د دواړو له څښتن ) انسان(  لهبدليږي،

سره په مجرده مانا او کله هم بيا د درې 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

 ټول جهان کې ګورم په
 

 ئ:ياهم په )کمال (کې دا ښکلی فکر وګور او
 

 زړه ته دې الر نه کړه پیدا دانسان

 په آسمان الره اوښتل څه معنا؟

د ځينو شاعرانو په شعر کې  فکري يون او د ځينو شاعرانو په شعر کې 
بيا د زمانې يون ډېر پياوړی وي. د خوشال بابا په شاعرۍ کې فکر او زمانه  
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واړه څنګ په څنګ روان وي. د پښتو ژبې د پياوړي شاعرعبدالباري جهاني د
په شاعرۍ کې هم د همداسې پړاوونو غوره بېلګې ليدالی شو، که موږ د 
جهاني صيب شاعرۍ ته وګورو نو په لومړۍ ټولګه کې يې زيات د جهاد، 
مقاومت او مېړانې جذبې څپې وهي، دويمه ټولګه يې زياتره دهيلو او 

ونو وړانګې شيندي، په درېيمه کې بېرته ناهيلي څپې وهي او په همدې امېد
 ترتيب وړاندې .

په شعرونو کې هم د فکراو ژوند د يون او بدلون  صيبپه اند د سحر زما
”  هم څارمه ستا الرې ال“همداسې نښې ليدالی شو. د شعرونو په دې ټولګه 
و داسې ښکاري چې کې ال هم مينه د زياترو شعرونو اساسي سکالو ده، خ

عقل پر احساساتو غلبه کړې او د احساساتو پر ځای عقل پر زړه باندې حکم 
 چلوي .

 څه را نه هير و، ته مې ياد وې پخواهر

 مې ژوند ته هم ور پام دچ، اوس

 ژوند كومه                              
 

 ئ:هم دا بيت وګور اويا
 

 هم له هغې كوڅې تيريږم اوس

 ته ګورمه او لوېږم نه خو اوس ځمكې

وايي، چې مينه ړنده وي او چې څومره  ړنده وي هومره يې زورډېر وي، 
 خو چې څومره بينا کيږي هومره محتاطه کيږي او هومره سنجيده کيږي.

 زده دی هیرولو دمې هنر اوس

 اوس د احساس په خوښه نه ځم چیرته !!!
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ره،له زلفو او له کې نه يوازې له ښکال س شعرونوپه اوسنيو  صيبسحر د
په مينه کې سنجيده ګي او تعقل ښکاري، بلکې د وطن په مينه  سرهرخسار

روښانه څرک لګيږي او زما په اند همدا  اوتجربېکې هم د پخوالي،فکر 
سنجيده مينه کولی شي وطن له اوسنيو اورونو او دردونو څخه وژغوري. زما 

يده ګۍ ته ورسيږي. او په اند که چېرې افغان ول  همداسې پخوالي او سنج
د خپلې هرې قربانۍ پر وړاندې يې د ثمرې غم هم وخوري نو بويه چې دا 
هېواد او ول  به نور د رښتيني سرلوړۍ پر لوري ګام اخلي. له بده مرغه موږ 

نه مو  خوله همدې امله تل قربانۍ ورکوو  اوله وطن سره هم ړنده مينه کوو
ته، ځکه چې زموږ مينه د تعقل پر ځای ځان ته ګټه رسيږي او نه مو هم وطن 
په شعر کې د افغانانو ړندو ” څلی ازادۍ “يوازې پر احساساتو بنا وي. د  

 احساساتو او غرور ته ډېره ښه نغوته شوې: 
 

 غاصب راشي زموږ وطن ته  هریو

 زموږ سرونو څخه جوړ کړي څلي

 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

 موږ وایو دادی بل قدرت مو مات کړ

 اوس به مو بیرته وران وطن آباد شي
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 څلي نور هم آباد کړو درېیو دوه، ب 

 وطن مو هغسې ړنګ بنګ پاتې شي

 غاصب په روغو پښو ووځي رانه

 یو بل جنګ پاتې شيراته میراث یې 
 

 يا هم په دې شعر کې : او    

 په وینو ازادي ده تل اخیستې  موږ

 موږ په خوشي شي بایللې ازادي ده

 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 صيب د خپل قام له خوب او غفلته ډېر ښه واقف دی، او د غالمۍ  
بابا په څېرپه  خوشالپه راز يې هم خبر شوی. او له همدې امله دی هم  د 

 :چېغوسه کيږي او وايي،

 که ویده وای زما په چیغو به راویښ و

 یا دي مړه یا یې په خوب ځان اړولی
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 هم دغه بيت: اويا        
 

 نو څه ارزښت لري ، په ټوکو به یې تیر کړمه وخت

 زه د هر پښتون غوندې بیکاره عادت شوی یم

اوس  صيبافشا کړم،اوهغه دا چې سحر همغواړم تاسو ته يو بل راز 
خپله ټوله مينه يوازې په شاعرانه احساساتو کې نه ختموي، بلکې د يوه ژمن 

 هرانسانواد  د او د دې هې ځوريږيخوسنجيده مين په توګه زړه خوري،
په  رهد مسووليت احساس کوي. او د پښتون قام د ويښتيا لپا وړاندېپر

تر نورو  ډېراړاولپاره،چې ترنورو  مېرمنواو  ماشومانوځانګړې توګه د 
 ماز البته وهي او د مرستې الس يې تل ورغځېدلی وي. منډېډېرحقدار دي،

يوازې د  پورتنۍ خبرې په دې مانا نه دي،چې د سحرصيب شعر اوس
يا يې هنر ټول د فکر قرباني کړی،  اووعظ،احتياط او ځانساتنې خبرې کوي،

 نازکبلکې په دې ټولګه کې تاسې د مينې او ښکال ډېر ښکلي رازونه،
 خيالونه او تنکي فکرونه ليدالی شیء:

 لكه خوب وړچ دچ زړهپه ويدو سترګو دې زما 

 اوس مې د ما ت زړه د ژغورلو هيله هم نه لرم

 ښه ده تللى يار مې را په ياد كړي وږمۍسپ

 پوی زما په خوچ ته لمره ياره نه يې

 هر سحر يې د مو بايل پيغا م را شي

  چير ته ورك يې ته سحره ياره نه  يې
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 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

 ستوري مې راوړل څو مره ډیر

 خو چې راغلم ته بیا نه وې!!

ښکلي بېلګې  ټپوډېرېپه دې ټولګه کې تاسو د غزل، ازاد شعر او 
له همدې امله دا هم تاسو او دا هم د سحرصيب ښکلې  نولوستالی شیء،

 !شاعري

 

 درنښت په

خوشال روهي
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 جنازه لمر د اواز شوی نقاشې دعطرو

افغانستان د تکړه شاعر او لیکوال علم ګل سحرد یوې شعري ټولګې         د
)د لمر جنازه( د خپریدو او کراچۍ ته له رارسیدو وروسته دغه شعر ولیکل 

 شو:

 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 

 

 محمداهلل رازق ډاکټر

 

 

 

 

لمر جنازه: دښاغلي علم ګل سحر دشعرونو دوهمه ټولګه د* 
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 بـيا په اوږو راوړه” ۱لمـــر جنازه “  د  تا
 ټول اوس هدېـرې ديد پكـتيا باغونه 

 د اللــي تر شناخته شين دسمــال تـــــړلى
 خدايـه! څنګـه نـا مرادي يارانـــې دي

 چي ستــا ژبه يې پسته كړه ګل پاشي كړي
 څو خطونه او د مات بنګړي ټوټې دي

 سحر وايې” ۳سپوږمۍ ده الندي ته يې  پاس“
 جادوګــــرې ستا رنګــونه پيـــمانې دي

 ناست يې تسپــې وايـــې د ګل رخو په چم
 د خـرقې الندي سـور كړې دي پيـالې دي

 ستا د نور شراب مي داسي په سر كش كړل
 ټول اوس ترانې دي” ۲خوبونه  ل.د پاريا“ 

 ستا له ستـــرګو يې چل زده د اشارو كــــړ
 شــاعـري ده او رنګــيـنــي زاويـــې دي

 چي په خـيـــال دي نوراني لفظــــونه اوري
 د قاف غره له ښاپـــېرو سره دي شپــې دي
 هاشمــي! د سحـر هر غــــــــزل ګــيــــله ده
 د زرمــــت د ښايستـــــه پــېغلو ښېـــرې دي

 فخــرالــدين هاشمــي سيـــد

 

 

 :    د علم ګل سحر د شعرونو دوهمه ټولګه۱)لمر جنازه(  

 دریمه ټولګه :   د علم ګل سحر د شعرونو۲خوبونه(  ل.)د پاريا

:  د علم ګل سحر د شعرونو څلورمه ټولګه۳)پاس سپوږمۍ ده الندي ته يې( 
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!

 به ويــل چې اوس بيــديــا ده دروغجـــنــو
 هغســــي بسيــادهالعشــــــــق مېنه خــو د 

 د النــور اوچــت پرواز تـــياري کــيـږي
 د توپان تر راتــلو مخکي لـږ چوپــتيـــا ده
 اوس مي سمه زړه تــه ولويـــدله دا چـــې
 بازخــانه بې بــازه نه وي دارشــتـيــا ده
 د کړکۍ څراغ مو بـــل بادو پــرې ايښی

 ته حيــرانتيا ده زموږ داسي نيک مرغي
 د سحرغونـــدي روښـان ګــل يي نشان ده
 لکه څــنګه يي عــلم داســـــي پکــتــيا ده
 تــروږمۍ نــوره دي خــپله شــړۍ نـغاړه

 د )نور(اوس له خپل څـــراغ سره ملــتـيا ده

سعيــد نـــورمحــمد
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 ژوندون را باندې کړی تا روښان سحره تياره

 د ژوندانه الر دې راوښوده آسان سحره

 زه د غمونو په دنيا کې سر تر پایه ډوبه 

 تا را ته وښوده قانون د دې جهان سحره

 دي را وښوده چې زه څنګه الوت وکړمه الر

 هېر به هیڅ نکړمه تر مرګه ستا احسان سحره

 زه د خيالونو له دنيا نه ال وتلې نه وم

 تا راته وښود حقيقت د دې جهان سحره

 زړه کې يوه کلمه سم ال جمع شوې نه وه

 راته دي وويل رازونه تر آسمان سحره

 مغوښتل مې يو قدم دنيا کې زه پر مخ الړه ش

 خو زه دي بوتلم سل قدمه په جهان سحره

 زه خو د مينې فلسفې باندې هېڅ نه پوهېدم

 ستا په ليدو مې هم پوره شو دا ارمان سحره

 زما خبرې ستا په حق باندې يوازې دادي

 چې خدای دې وژغوره له شر د بد انسان سحره

 مینه شګوفه

-------------------- 

ځم انسانه( شعر څخه په الهام یرېعلم ګل سحر د) یم کمزوری له تا ل د *
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 !ته افغانستان تكړه شاعر اوليكوال ښاغلي علم ګل سحر صاحب  د

 يــــــــــــــركلــــــــــــونـه وړانـدې ډ

 دژونــــــدښكلــــــــــــوشيبـوكــــــې

 هـيـلـــــو ارمـــــانـــــو كــــې پــــه

 مـلــــــګـرتـوب خـوږو شيبـــــوکــــې د

 څــپـــــــــــــو دطــوفـــانــــــونـــــو لـه

 مـــــــهـــــال لـــه ســـــتـمـــونـو د

 ژونـــــــــــدون لــــه كـــړاوونـــــــــو د

 وتــــنــــــدومجـــــبـــوريــــــــو لــــــوږ

 كله مااوتــــاسره لـــيــدلــې چې

 شونــــــــډي مسكـــــنـــــي وي ســــتابه

 ځــــيـــره دې غـــــــوړيــــــــدلــــې وه

 ځــــلـيــدلــې ســــتــــــرګــې

 خــــــبـره دې خـــــــوږ ه وه هـــــره

 خــــــــونــــدورو به ستـــــــامجـــل 

 د رڼــــو ورځــــــــــو  زمــــا

 مـلګـريــــه تــــــــــــــــوروشپـــــو
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 راتــــه وايــــــه  پــــــټ

 زمـــان دې ګــــــزارونـــــــــو د

 مــــــــهــال دې ګـــــردابـــونـــو د

 غــــمـونـودې دردونـــو دې

 تـاهـيځ اغــــيــــز ونــه كـــــړ پــه

 ســــــــرلــــوړي الهمــاغســــــې

 خوشـحـــــالـه الهــماغســـې

 پـــه ميــنه،ميـنه ګـوري ژونــــد

 پــــټ احـــــــــساس دغــــه

 زړه كي دغـــــه راز ستــــاپـــــه

 هــــم خــــــــــــــــومـــــــاتــــــه

 ووايـــــــــــــــه ـږلــــــــــــ

 دبی -ګیالنوال

2009/1/1
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 !ته سحر ګل علم اواز شوی نقاشې دعطرو



 

 

 


