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  د دويم چاپ سريزه)) مټكور((د 

  
 زمــا د شــعرونو لــومړۍ ټولګــه ده، چــې اساســاً پــر       مټكــور

ورته ځكه  )) ل كال 1369اساساً پر   . ((ل كال چاپ شوې ده    1369
وايــم، چــې د همــدې كــال پــه بهيــر كــې د افغانســتان د ليكوالــو  
ټولنې له خـوا د چـاپ پـالن كـې وه او د همـدې كـال د وروسـتيو                     

. بهير كـې د همـدې ټـولنې لـه خـوا چـاپ تـه الړه         درېو مياشتو په    
ترننه نږدې شل كاله دمخـه، چـاپ دومـره پرمختللـى نـه و، هغـه             

وسـپنيز وو،   اوخت د چاپ توري اكثره له سـرپو نـه جوړېـدل يـا               
) الـف (يو يو تورى به په ځانګړي صندوق كې پروت و، كله چې            

 همغـه   پورې هر تورى په كارېده، نو بيا به حروفچين،        ) يا(نه تر   
صندوق ته، ته او اړتيا وړ تورى به يې را اخيسـته، دا تـوري بـه                 
يې پر يوه ډېر اوږده مېز، چې لس پنځه متره واټن به يې درلود،              

د . په همغـو جـوړو شـويو صـندوقونو يـا كورونـو كـې ايښـي وو                 
يـــوې كلمـــې لپـــاره كـــه د يـــو تـــوري ټولـــوونكي تـــګ اوراتـــګ 

ن يــې هــم وهــالى محاســبه كــړو، كېــدى شــي ســل متــره پلــى واټــ
وي، دا نو بيا د يوه كتاب په لسګونو زرو او يا هم لكونو كلمـو     

ښـودل  ېدا تـوري بيـا يـو تربلـه څنـګ پـه څنـګ ا               . ته محاسبه كړه  
كېدل او پر يـوه تـار تـړل كېـدل، پـه دې ډول تـرې يـوه كلمـه، بيـا             
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، كلـه چـې بـه    مله او جملـې او بيـا هـم مـتن جوړېـدل     كلمې، بيا ج 
سته، هغـه كلمـه بـه بېرتـه خالصـېدله، خـو             دې په كې سمون راو    

دا كتــاب مــا پــه همغــه شــكل  . ولنــډه دا چــې خــورا زړه چــاودون 
ــړى دى  ــولګي     . چــاپ ك ــيم ټ ــون د درې ــل پوهنت ــال د كاب زه دا مه

محصل وم، د درسونو ترڅنګ مې نور فرهنګي مصـروفيت هـم            

درلود او چاپخونې ته به هم هره ورځ روان وم، كله چـې د كتـاب                
 ســـمون لـــومړني كارونـــه خـــالص شـــول او ماتـــه يـــې د چـــاپ او

ل كـال خـداى پامـاني    1369وروستي توري راكـړل، نـو دا مهـال       
ــد اكاډميســين محمــد       ــا كتــاب قــدرمن اســتاد كاندي وكــړه، م
صـــديق روهـــي او ګـــران ورور محمـــد ابـــراهيم شـــينواري تـــه د   
سريزو لپاره وسپاره، زما بل ملګري ممتاز ارمـان ال وار دمخـه             

ــرې ســريزه   ــه خــاطر       پ ــم د ســريزو پ ــوده نــور ه كښــلې وه، څــه م
وځنډېـــده، نـــو ځكـــه خـــو د اســـتاد روهـــي او ښـــاغلي ابـــراهيم   

نېټــې ) 1370/1/13(او ) 1370/1/2(شــينواري تــر ســريزو النــدې 
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ليكل شوي، ما د لومړي چـاپ او دويـم چـاپ پـر مهـال دا نېټـې                
ځكه بدلې نه كړې، چې زموږ ګـران لوسـتونكي د هغـه وخـت لـه            

ر سره ال ښه اشنا شي، چې د يو عادي كتـاب چـاپ هـم                چاپي بهي 
ــه       ــا لرل ــه اړتي ــن ت ــه وخــت څــو مياشــتني واټ ــرخ  . هغ ــانې څ د زم

تاوېږي، چاته صبر نه كوي، اوس چې له هغې زمـانې نـږدې شـل        
كاله تېرېږي، استاد روهي زموږ په منځ كې نه شته او د هغـه پـه        

ګــران حــق كــې لــه دعــا پرتــه نــور هــېڅ زمــوږ لــه الســه نــه كېــږي،   
ــراهيم شــينوارى او زه   ــون(اب ــو،    ) ي ــر خپــل وطــن ي ــدي او پ ژون

خبـر چـې ددې     ) ج(خـداى . ممتاز ارمان هم رانه مهاجر شـوى دى       
پـه  . شعري جونګ تر درېيم چاپ پـورې بـه مـوږ تـه څـه پېښـېږي                

همدې خاطر مې د خپل تېر شلكلن فرهنګي كار پـر بيـا سـمون،         
 بـې بـاوره يـم او        اوډون او بيا چاپ الس پورې كړ، پـر ژونـد ډېـر            

ژوند پر ما ډېر ناباوره دى، نه غواړم زما پر كړي كار سبا ته نور               
څوك په تكليف شي، څه چې مې كړي، ښه دي كه نـا ښـه، پـوره                 
دي كه نيمګړي، كـره دي كـه نـاكره؟ ښـه ده چـې خپلـه يـې راټـول           

  .كړم چې د ټولو پازوالي زما پر خپله غاړه شي
 پــه مــاتو  زمــوږري، چــېراتلــونكى نســل بــه ددې وخــت ونــه لــ

ګوډو ليكنو پسې وګرځي، د هغوى ليكنې او پنځونې بايـد تـر             
چتـــــې نـــــه وي دا نـــــو ددې مانـــــا مـــــوږ اوچتـــــې وي او كـــــه او

چې ژوند او فكر والړ دى او پرمختګ نه كوي، خـو دا             وركوي،
زموږ د اوسني نسل وظيفه ده چې خپل كارونه په خپلـه خـالص              

 ولـي چـې تېـرو تـر مـوږه           كړي او پـه هغـه تسلسـل كـې خلـل رانـه             
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ــده ده، چــې تــر بــل پښــت يــې ورســوو، د      رارســولى او زمــوږ دن
  . بشري ژوند ارتقا د همدغه تسلسل تركيب دى
نسل څخـه بـل تـه       له ټولو قدرمنو ليكوالو دا هيله لرم، له يوه          

ــ    ږدي او تــر خپلــه وســه پــورې د وخــت لــه      كلتــوري خــال پــرې ن
ځاني او ملـي، ټولـه      تخنيكي امكاناتو ګټه پورته كړي او خپله        

  .كلتوري شتمني خوندي كړي
  

  د همدې هيلې د بري په ارمان
  پوهندوى محمد اسمعيل يون

   افغانستان-كابل
  .مه7ل كال، د سلواغې 1387
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  سريزه
  

 چـې كېـدى شـي د فرهنګـي          ،په وروستيو څلورو كلونـو كـې       
ازادۍ پيالمه يې وبولو، زموږ د هنـري فرهنـګ پـه تېـره د شـعر                 

 كـــې رنګارنـــګ ګـــالن وغوړېـــدل او د ادب او هنـــر د  پـــه ګلـــبڼ
رښتيا خبره داده، كله چـې د هنـر     . مينوالو زړونه يې باغ باغ كړل     

د ازاۍ وږمه په غرو، رغو، كلـو او بانـډو وچلېـږي د شـعر بلبـل              
د تعجـب خبـره نـه ده        . يې د هـر كلـي لپـاره ګلـورينې ترانـې وايـي             

نـدې لـه ځانـه      كـوم طلسـم تـر اغېـزې ال        د  حتى هغه شـاعران چـې         
ــرد ــهو، و ي شــويپ ــدل     ل ــه راوګرځې ــه بېرت  مســخ شــوي حالــت ن

داسې ښكارېده چې هغوى خپله حافظه ترالسه كـړه، خپـل كلـى        
زه پـه دې خبـره بحـث    . مالت او دوستان او دښمنان يـې وپېژنـدل        

نه كوم چې د شعر ګلبوټي په هوسـا او بسـيا خـاوره كـې ښـه وده                   
 راويښـوي او طغيـان   كوي او كه بحراني حالت د شاعر احساس    

ته يې لمسوي، خو ددې خبرې يادونه ضروري ګـڼم چـې شـعر او               
د تخليق ازادي د مجنون او ليال په شان يو له بله جدايي نه شـي                

ه وه خـداى خبـر چـې        ــــــــــ زغمالى، چېـرې چـې د تخليـق ازادي ن         
ـــڅــومره خبــرې بــه د شــاعرانو پــه مغ   ـــزو كــې پــــــــــ ه ابــدي ــــــــــــ

ـــ ويخــوب وې وي، څــومره د شــعر چينــې بــه وچــې  ـــــــــــــدې شــــــ
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 وي او ي څــومره اســتعدادونه بــه مټكــور پــاتې شــو  شــوې وي،
څومره خبرې به په نه زړه ويل شوې وي، حتى هغه كسان چې لـه               

 پالن سره سم شعرونه غواړي د تخليق له ازادۍ سـره            لهشاعر نه   
: سـې تعبيـروي   مخالفت نه كـوي، خـو هغـوى د تخليـق ازادي دا            

ــې        ــه كنځل ــوږ دښــمنانو ت ــوو چــې زم ــه ازادي ورك ــوږ شــاعر ت م
  . د تخليق د ازادۍ اصلي او ژور مفهومىدا د. وكړي

زه پوهېږم چې ځينې كسان به ددغـو يـادونو پـه لوسـتلو سـره                
بې حوصلې شوې وي او وبه وايي چې دا خو زړې بابواللې دي،             

ومنو خو دا هـم  د هغو تكرارول څه ګټه لري؟ ښه، دا نصيحت به          
زما ښه پـه يـاد      . بايد ووايو چې په تاريخ كې سپين فصل نه شته         

داود په جمهوريت كې د تاريخ په درسي مفرداتو كـې           دي چې د    
د ظاهرشــاه دوره حــذف شــوې وه او لــه موجوديــت نــه يــې انكــار  

خ كـې سـپين فصـل يـوازې     شوى و خو ما ورته وويل چې په تاري       
  .لري او بيا هغه خاليګاه ډكه شوه دوره پورې اړه په اسطوره يي

اچــوو چــې فرهنــګ يــوازې د مــوږ غــواړو پــر دغــه ټكــي زور و
ه وكوالى شي، كه څوك غواړي چې       دموكراسۍ په فضا كې ود    

په دې خاوره كې فرهنګ وغـوړېږي نـو بايـد د نوښـت ازادۍ تـه                 
ړي، پـه تېـرو څلـورو كلونـو كـې سـره لـه دې چـې                 ـــــــــدرناوى وك 

خپلـــو بچيـــانو پـــه وينـــو ولمبولـــه، اوره دـــــــــــــجګـــړې زمـــوږ خ
ــ ــه كنـــډوالو بدل ۍودانـ ـــ يـــې پـ ــورو او  ـــــ ې كـــړې، د كونـــډو، بـ

يتيمانو اسوېلو يې د فلك ماڼۍ تـوره كـړه، باغونـه، ځنګلونـه       
يې پو پناه كړل او مادي هستي يې تاال كړه خو لـه دې ټولـو سـره                  
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و څـه  سره د فرهنګ په برخه كې د يـوې نسـبي ازادۍ لـه بركتـه يـ               
  .تنوع او ښكال ليدله كېږي

  

د دولس كلنـې جګـړې پـه وړانـدې د شـاعرانو انتطباعـات او         
ــه دي   څــوك د اتالنــو حماســې انځــوروي،   : تــاثرات يــو شــانته ن

څــوك د شــهيدانو پــر مقبــرو اوښــكې تويــوي، څــوك د ســولې     
ارمانونه بيانوي، څوك وران كلى او زړې خاطرې راپه يادوي،           

غمـې غـږوي، څـوك سـباوون تـه پـه            څوك د نهيلۍ او بېوسـۍ ن      
  .تمه ناست دي او ځينې په تورتم كې د اميد مشالونه ګوري

په نامـه د شـعرونو دغـه مجموعـه چـې د ځـوان او                ) مټكور(د  
 امېــل دى، د پښــتني ېښــنوحســاس شــاعر، اســمعيل يــون د اند

پاره په ډېر ظرافت جوړ شـوى دى، دا مجموعـه د پښـتو              لغاړې  
 ولـس   ښـكلې تـابلو ده، چـې لـه خپـل          كې يـوه    په فرهنګي ګالرۍ    

سره د اورنۍ مينې په زمينه كې انځور شوې ده، دا مجموعـه د               
ــوان د       ــالي ځـ ــوه فرهنګيـ ــې د يـ ــږ دى چـ ــدان غـ ــداقت او وجـ صـ
احساساتو ترجماني كوي او څه چې وايي شاعرانه مګر رښـتيا            

  .دي
ظــي اړخونــو څېړنــې كــوي نــو كــه څــوك ددې مجمــوعې پــه لف

  نري اتذاذ څخه ــــــبه خپل ځان له هغه هوى الس ـــه لښايي چې پ
  

بې برخې كړي چې د شعر په كليت، انسجام، تصوير او رسـالت             
د ځوان شاعر اسمعيل د شعر هره ټوټه يوه هنـري           . كې پروت دى  
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 كـې ښـكال، تناسـب او د خيـال ظرافـت ځـان           تابلو ده چې په هغه    
اسمعيل يون د خپل وخـت تصـوير ايسـتلى دى او            . ښكاره كوي 

  . دغه تصوير كې يې خپل موقعيت هم ښودلى دىپه
 دى او ولـې بـه مټكـور نـه پـاتې          ېهو، هغـه مټكـور شـوى پـات        

)) يلېـون ((هغه شاعر دى، زموږ د وخت شاعر چې نه يې           . كېږي
. سـره پـه يـوه الره تلـالى شـي          )) هوښـيارانو ((خوښېږي او نـه لـه       

دده برخليك دادى چې مټكور پاتې شي او زموږ اكثر شـاعران          
نــه پرتــه بــل  زمــوږ د وخــت شــاعر لــه معنــوي ويــاړ. داســې ديهم

دواړه نـه كېـږي رحمانـه يـا بـه      : ((هېڅ نه لـري او نـه يـې لرلـى شـي         
خــو څــوك چــې معنــوي ويــاړ لــري هغــه پــه .)) ديــن كــړې يــا دنيــا

  :واقعيت كې هر څه لري
  

  ه كې دى موندلىقخرقه پوشو په خر
  ظ چې په دنيا كې دنيا دار كاحهغه 

 ون شعرونه تر زياتې اندازې له خپـل كلتـور سـره            د اسمعيل ي   
دا .  خاصـــو حـــاالتو نـــه يـــې رنـــګ اخيســـتى دىلـــه او ي ديتړلـــ

تصادفي خبره نه ده چې د شاعر په تصـويرونو كـې د اور لمبـې،                
و سيند، قطـار قطـار جنـازې، اغزنـه        ـــــــــو څپې، د اوښك   ـــد وين 

ـــخــوني الر، دتېزاب ــى اســمان او ــــــ ــاران، اورن ـــ بو ب االخره ــــــــــــ
  دي شاعر هغه څه ته اريان پاتې     . سوى اسمعيل تر سترګو كېږي    

د وينـو سـوداګري د معنويـت    : چې نور خلك هم ورتـه اريـان دي        
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سقوط، د عقيدې او اعتماد بحران، د شخصي ګټـې پـه مقابـل              
  .ورمونو نه تېرېدل او داسې نوركې له ټولو اخالقي ن

 اره كـې د خپـل برداشـت        په ب  زه نه غواړم چې ددغې مجموعې     
. ټول اړخونه بيان كـړم او يـا دده د اشـعارو مضـمون تفسـير كـړم                 

ــو عينكــو څخــه        ــه خپل ــه ل ــږدئ چــې لوســتونكي دده شــعر ت پرې
وګوري، په دې مجموعه كې رمزي شعرونه هم شته، خـو څـوك              
چې له موږ سره اوسېږي هغوى په اسانۍ سـره پـه دغـو رمزونـو                

ى او ځوانــان خپــل احساســات اســمعيل ځــوان د. پوهېــدى شــي
نېغ پـه نېغـه بيـانوي زه فكـر كـوم چـې زمـان بـه دغـه د اسـتعداد                

  .خاوند شاعر ته ال زياتې هنري هستونې ورپه برخه كړي
  

  په درناوي
  نيكانديد اكاډميس
  محمد صديق روهي

  د خوشال د فرهنګي ټولنې رئيس
1370/1/2  
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  ريضتق
  

 لـوړو ژورو،    ،هسې خـو پـه ټـوليزه توګـه ژونـد د خـوږو ترخـو               
خـو د ژونـد د ژورو   . بريو ناكـاميو، اميـدونو او نهيليـو نـوم دى          

د . دى تــل تــه رســېدل او د تيــاره ګوټونــو كشــف د هــر چــا كــار نــه 
ژوند د رښتينې مانا پيدا كولو او پېژنـدلو لپـاره بينـا سـترګو،         
حســاس ذهــن، لــه ولولــو ډك زړه او بليغــې ژبــې تــه اړه وي او د   

  .ه شاعر واييهمدغه څيزونو څښتن ت
ــه نــه دي  دۍهغــوى چــې د شــعر او شــاعر ارزښــت او اســتا       ت

پـه  . ملتفت كله له شعر نه علم غـواړي او كلـه فلسـفه او سياسـت     
داســــې حــــال كــــې چــــې علــــم او سياســــت د يــــو شــــمېر ټــــاكلو 
پرنسيپونو او فورمولونو د ننـه د نـړۍ فورموليكـه شـرحه ده او             

ــه   ــام پايل ــوږ    . شــعر د اله ــه نېكــه مرغــه زم ــاوال  خــو ل زلمــى وين
اسمعيل يون د شعر ضـرورت او رسـالت پـه رښـتينې مانـا درك               

 د شعريت په    ۍنې يې په پوره ځان خبر     ېكړى او ان له تنكي زلمي     
، ښه ټينګ او پاخه ګامونه يـې ايښـي او اميـد             ى د ىيون كړ   الر

دى چې د پښـتو شـعر د ال لـوړو پوړيـو پـه لـور نـور هـم ګړنـدي،                       
  .پورته كړيارزښتمن او اغېزمن ګامونه 

ځكه يون يو داسې شاعر دى چې د شـعر پـه ټولـو بـاريكيو او            
نزاكتونو پوهېږي او زيار يې ايستلى دى، شعر وليكي كله يـې      
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مظلوميت او محكوميـت غـم      د خپل مظلوم او محكوم ولس په        
كله يې د خپل غيرتي او ننګيـالي        .  څرګنده كړې ده   او خواشيني 

د ټــولنيزو بــدبختيو پــه   دي، كلــه يــې يولــس پــه بريــاوو ويــاړل 
ــې لــه خپلــې        ــه كــړې ده او كلــه ي ــدې احتجــاج او ګوتڅنډن وړان
ــتعارو،     ــايو، اسـ ــو د كنـ ــولى، نـ ــر ټكـ ــورۍ او بېوســـۍ سـ مجبـ
تشـــبهاتو او الفـــاظو پـــه شـــاعرانه كـــارونې ســـره يـــې شـــاعرانه 

  :ي، ګواښلي او ژړلي ديوياړل
  څومره مو مينه د احساس رګو كې ننوته

  و سره مينه كوولكــه مــنصور د دار خـتل
  :يا

  دود شـــــو تكـــــل د اســـــوېليو پـــــه اور 
  ورتــــــه پرهــــــر زړه ارمــــــاني وخنــــــدل 

ــونډې م   ــن شـ ــبا د حسـ ــور د سـ ــيونـ   ښـ
  بانـدې ماضـي وخنـدل     ) شمال(په توند 

  

  :يا دا چې
  چـــا د اور پــه ستــرګو كې ليدلې د اوبو مينه
  عقل بې احساس دى په لمن كې د پردو رغړي

 شــاعر د منځپــانګيز او د ډېــرې خوښــۍ ځــاى دى چــې زمــوږ  
نوښت ترڅنګ جوليز نوښـت تـه هـم متوجـه دى د غزلـو ترڅنـګ           
يــې ازاد شــعرونه هــم ليكلــي، ښايســته او خــواږه وييونــه يــې        
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كــارولي، نــوي ســمبولونه او تركيبونــه يــې زېږولــي، د مضــمون 
 وسه پام ساتلى او ژبه يـې كـره او           رنګيني او تنوع ته يې تر خپل      

ونګ يې د ډېرې ستاينې او بيابيا       معياري ده او د شعرونو دا ج      
 شـاعر د    خـو پـه خواشـينۍ زمـوږ ښـه او قـدرمن            . لوستلو وړ دى  

ډېرو برياوو او ښېګڼو ترڅنګه ځينې ښـويېدنې هـم لـري،            خپلو  
كله كله يې د ځينو ناپېژندلو سمبولونو په كـارونې سـره د شـعر               

  :ځينې بيتونه ګونګېږي او روڼ مفهوم نه شي ښندلى لكه
  

  ته شوى نرم؟ښك د مــكر تــخيل تـــــه ومـــرهڅـــ
  په نوم د ميو راته مخكې ږدي پيالې د اوښكو

  
يــا دا چــې كلــه كلــه يــې ډېــر خــاص او يــوازې پــه همــده پــورې    

، بلكـې  ي كړي دي، چـې نـه يـوازې عـام نـه د          ممربوط مسايل نظ  
ري ارزښت نه شي درلوداى     ـــــــپه خاصو مواردو كې هم كوم شع      

 رې درېغــه هغــه يــې پــه يــو داســې خونــدو  او زه افســوس كــوم چــ
ــه واى راوړ   او )) درې مياشــتې مخكــې (( لكــه يجونــګ كــې ن

 پـــه هـــره توګـــه زه دغـــه جونـــګ يـــو )).يادګارونـــه يادګارونـــه((
 شــعر پــه ځــولۍ كــې يــې يــوه  ارزښــتمن او ګټــور اثــر او د پښــتو

ــه        ــرم چــې دران ــڼم او يقــين ل ــه ګ ــورې زياتون ــه زړه پ ــه او پ رنګين
شـعرونو لـه لوسـتلو پـوره خونـد واخلـي او             لوستونكي بـه ددې     

  .خپله شعري تنده به پرې ماته كړي
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  ومرهاوس همد

  د ملګرتيا په خلوص او مينه
  ممتاز ارمان

1369/1/10  
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  څو خبرې د مټكور په باب
  

اوس زموږ مخې ته يو داسې كتاب پروت دى چې په هغه كې             
د د انساني احساس او تخيل يو عاطفي تړون پروت دى او هغه             

  .ګران اسمعيل يون شعرونه دي
شــعر پــه خپــل څــو اړخيزتــوب د يــوې جــالبې پديــدې شــكل      

 هيلـــــې او ،نيـــــولى دى او دا ځكـــــه چـــــې د انســـــان جوړښـــــت 
 دي، نـو همـاغومره يـې د دغـو           احساسات  چـې څـومره بېالبېـل       

احساســاتو او هيلــو د بيــان ډول بېــل دى او ځكــه مــوږ بايــد هــر   
  .شعر يوه نوې زېږېدنه وبولو

عـاطفي حـالتونو    - انسان د نه بيانېدونكو ژورو حسي      شعر د 
هغه څه چـې پـه زړه كـې ګرځـي او ده تـه د يـوه        . د بيان سمبول دى   

موجود حقيقـت پـه شـان ښـكاري، دى يـې د شـعر پـه ورېښـمين                   
پــوښ كــې نغــاړي او مــوږ تــه يــو ښــكلى لــذت بښــونكى پيغــام    

شـعر ځكـه پـه خلكـو ښـه لګـي چـې شـعر د احساسـاتو او                    . كېږي
 پرخـې  ۍنـو كـې د سـحرن      و معنـوي غوښـتنو د بـڼ پـه ګال          مينې ا 

 ښكال خوښوونكى ذوق ارضا كوي او د ماتو         ېڅاڅكي دي، چ  
زړونو، ژوبلو احساساتو او لطيفو هيلو نه اورېدونكى اوغلـى      
اواز دى چـې يــوازې دحســاس انسـان د زړه او مغــزو پــه برجونــو   

  .زلزله راوليكې د مينې 
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چــې . حالــت محصــول دىهــر شــعر د شــاعر د ځــانګړي فكــري  

، چاپېريـال او پېښـو نـه اغېـزمن شـوى            ټـولنې شاعر بيا طبعـاً د      
دى او كه د خپل رسالت سرته رسول غـواړي، نـو خپـل احسـاس       

  .په رښتيني ډول وړاندې كوي
 ددې وروستيو كلونو شـعرونه دي او        شعرونهد اسمعيل يون    

 حتماً په كې د همدې كلونو د پېښو او ټـولنې انځـور وينـو هغـه                
 اور او وينـــو پـــه ســـمندر كـــې كلونـــه چـــې زمـــوږ بـــاتور ملـــت د 

 او د خپـــل ى دىوالمبـــل، د ازمونونـــو پـــه ازمـــون كـــې ال ژونـــد
حيثيــت او غــرور او ســتروالي ثبــوت لپــاره يــې ويــاړنې هســتې  

  .يكړ
كه په شعر يا ليكنه كې ليكوال په صداقت سره يـو څـه نـه وي       

پـه نظـر هغـه      ه همېشني نه شـي او ځكـه زمـا           ب نو هېڅكله    ،ويلي
 هغـه  ،څه چې د اسمعيل يون د شعر تر ټولو لوى بريـاليتوب دى      

 هغــه د پغمــان د جنتــي چينــو پــه  ،دده پــه بيــان كــې صــداقت دى
غاړه د افريقا د سارا له ګرمۍ نـه فريادونـه نـه كـوي، خـو د كـب                    

  .په شان چې د سرو تېلو په منځ كې وي ثنا هم نه وايي
 يـې او پـرې      ي وينـ  هغه، هغه څـه وايـي چـې محسوسـوي يـې،           

پــوهېږي، هغــه د اوســني بهيــر رښــتينى حالــت بيــانوي او خپــل  
عـــاطفي احســـاس ورســـره پـــه صـــادقانه ډول يوځـــاى كـــوي، د   

  . او ځينې نور شعرونه كتالى شئ)د خندا قتل(بېلګې لپاره 
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بله مسئله چې د اسمعيل په شعرونو كې په څرګند ډول ليـدل    
 ســرغړونه ده، د كېــږي، هغــه يــو ســپېڅلى بغــاوت او خپلواكــه  

اســتاد الفــت د وينــا لــه مخــې شــاعران پــه هګيــو كــې د مرغــانو   
الــوتنې او د لمــر ســپېدو پــه څيــرې ګرېــوان كــې د لمــر پلوشــې     

نـو ځكـه    )) شاعران له قيد و شرطه بې پـروا وي        : ((ليدى شي او    
  :موږ د يون په شعر كې هم دغه شان شعرونه لولو

  
ــون   ــه شـــول لمبـــه لېـ ــر نـ   يد عشـــق نظـ

ــا  ــورو تي ــون   ت ــوه لې   يرو كــې شــول ډي
ــاڅي  ميكــدې خــود د ز    هــد اور كــې ن

   هغــــه لېــــونييپــــه كــــې دېــــره نــــه د 
  د عشــق پــه تــور يــې پــه دار مــه ځــړوئ
  كلـــــه كـــــوي چاتـــــه ســـــجده لېـــــوني 
ــې وي ال    ــه لمبـــ ــور بـــ ــه كـــ ــوږ پـــ   زمـــ
ــوني  ــاتې وي دا دوه لېـ   .ترڅـــو چـــې پـ

  
 او ځينې نور شعرونه هم په دې بـاب د ځـانګړي           )د جنګ باج  (

  .پام وړ دي
يل يون په خپل شعر كې ډېـر ژور حالتونـه انځـوروي او       اسمع

دا د پښــتو د ولســي شــعر هغــه غــوره عنعنــه ده، چــې نــن ســبا د    
 مهمه ځانګړنـه هـم ده او اوس پـه پښـتو             هنړيوال معاصر شعر يو   
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)) درې مياشـتې مخكـې    ((د  . معاصر شعر كې هـم پيـل شـوې ده         
غـره  ((شعر د يوه عشقي حالـت ډېـر دقيـق بيـان دى، همـدا راز د               

ــورېم)) ((اور اخيســــتى ــعرونه )) ږتونخــ ــور شــ د . او ځينــــې نــ
كاناډايي شعر پېژندونكي ايزابل مـور پـه عقيـده، تېرېـدونكو            
ــورول او د       ــت انځـ ــدل، د حالـ ــم كېـ ــه تـ ــكالوو تـ ــانګړو ښـ او ځـ
نامحسوسو غوښتنو بيان د اوسني شـعر يـوه خاصـه عنعنـه ده،           

ېـر سـاده    د الندې بيت په لومړۍ برخه كې يو ځانګړى حالت په ډ           
  :ډول بيان شوى دى

  
  زما زړګى درزا كړي او دتا شونډې رپېږي
  دي څومره خوندورې زما وستا پټې خبرې

  

مينه او الفت لكه څنګه چې د انسانيت د خالصـون الره ده، د       
لــو عامــل هــم دى شــاعر او مــين زيــاتره   وشــعر د ملكــې د ظهور

ني توكم  د انسا ((انساني مينه   . وختونه په يوه مانا كارول كېږي     
ــا او دوام ــه خــم كــې رنــګ شــوي      )) بق ــې پ دى او د انســاني مين

ــه  . شــعرونه همېشــني او تلپــاتې شــعرونه دي   ــون پ د اســمعيل ي
ــه د     ــتيز بيانونــ ــاطفې نوښــ ــاني مينــــې او عــ ــعر كــــې د انســ شــ

، ))كليـــزه((، ))ســـوي اســـوېلي((، ))يادګارونـــه يادګارونـــه((
تـر  ) )پخـه سـكروټه   ((او  )) د حسن لومـه   ((،  ))دعقل احساس ((

څخـــه دا څـــو )) ســـوي اســـوېلي ((لـــه. ســـرليكونو النـــدې لولـــو
  :بيتونه
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  د ســترګو پــه خــوږو كــې ډوبېــدم نــه پوهېــدم  
ــدم    ــه پوهېـ ــدم نـ ــو كـــې تاوېـ ــه لمبـ   د مينـــې پـ
  احســاس مــې عقــل پرېښــوده پــه الره د جنــون 
ــه پوهېــدم       منصــور ومــه پــه دار كــې ځړېــدم ن
  موسكۍ شه ال هم نوره زمـا سـوو اسـوېلو تـه             

  ه تـــا مينېـــدم نـــه پوهېـــدم   ســـاده وم چـــې پـــ  
  

د اسمعيل شعر كه د مينې اوښـكال پـالنې هـر څـومره ښـكلي                
 ژورې مانـا نـه هـم ډك    لـه بيانونه دي خو ورسره د هېواد او ملـت   

 رنګينــو پوښــونو تــردي، زيــاتره غزلونــو كــې د ښــكال او مينــې  
الندې د هېواد پالنې، انسان دوسـتۍ، سـپېڅلي بغـاوت، حـق             

دا د پښــتو د اوســني . نــې پرتــې ديخوښــوونې او خپلــواكۍ ترا
غزل يـو مثبـت بـرى دى چـې د ښـكال او مينـې تـر پـوښ النـدې د             
ژوند د ارزښتمنو مسايلو خواتـه عامـه ذهنيـت اړوي پـه النـدې               

  :بېلګه كې په ډېر خوندور ډول همدغه شان بيان شته
  

  چــــــامو دمينــــــې د جانــــــان زلفــــــو تــــــه اور ونيــــــوه  
  لـــيچـــې شـــنه دودونـــه يـــې زمـــوږه پـــه شـــعرو كـــې ځ 

  زما د عشق ستونى دې لونـد نـه كـړ پـرې يـو ځلـې هـم                  
ــو كـــــې ځلـــــي    ــين دې اننګـــ ــو اباســـ ــه د ميـــ ــه كـــ   څـــ
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اسمعيل يون يـو مسـول شـاعر دى او تـل پـه خپـل شـعر كـې د                     
ــو ســره د خلكــو      ــام كــې نيول ــه پ ــانونو پ ــاريخي جري  ،هېــواد د ت

 لـه هغـه  . ټولنې او هېواد پر وړانـدې خپـل مسـئوليت نـه هېـروي             
نور يې د سترګو په جادو كې بند نه      (( چې   خپلې مينې نه غواړي   

كړي او پرې يې ږدي چې د منصوري وطن د غم او اور د توپـانو                
 او د ځوانـانو او      ستړى كاروان او د وطن د بچو د ويرونو فريـاد          

او همدغـــه حـــاالتو هغـــه )) زلمـــو قطار،قطـــار جنـــازې ووينـــي 
 خپل شعر نه د همدردۍ يوه ډالۍ جوړه كړي          لهمجبور كړى چې    

د نپه داسې حال كې چې نور د باران نه النـدې د ميـو پـه سـي             ((و  ا
 جانان سره غوټې وهي او خاندي او د ګلونو په بسـتر كـې               لهكې  

د دردمن  ) يون(يې په نرمو شونډو، شونډې ايښې وي، خو دى          
او د احساس په اور كـې د كړېـدلي انسـان پـه توګـه خپلـه ډالـۍ                    

  :داسې وړاندې كوي
  ګلونه د شعر د بزم د مسرو 
  يم ترې امېل جوړومېد خپلو اوښكو په تار پ
  ډالۍ كوم يې ورته

  يوه د درد او د شعرونو ډالۍ
  ))د زړه د سوز او پرهرونو ډالۍ

  .او د شاعر ډالۍ بايد همدغسې وي
د اســمعيل يــون شــعر د شــكل لــه مخــې ډېــر ښــكلى او پــه زړه  

ې ښــكال خوښــوونې او لــوړ   ځــانګړېغــزل يــې د يــو . پــورې دى



  20

 لــه، اســتعداد او مينــې څرګنــدوى دى او ېوچتــې قريحــ ا،ذوق
  .ښكلو تركيبونو، انځورونو، تشبيهاتو، استعارو نه ډك دى
ــكوونكى دى او     ــدور او زړه راښـ ــم خونـ ــې هـ ــعر يـ ــهازاد شـ  لـ

  . نه ډك دىانساني عاطفې او غني انځورونو
هم د يادولو وړ ده، هغه دا چې كلـه مـوږ يـو شـعر                 يوه بله خبره  

ــو پــه دې   ــو ن ــا شــاعر خپــل د نننــي      لول هــم بايــد پــوه شــو چــې اي
احساس بيـان كـړى دى او كـه هسـې د ورځـې د مـود مسـايلو تـه               
اړم شوى دى؟ د اسمعيل يون د شعر په څو كوچنيـو بېلګـو كـې                
موږ وليدل چې د هغه بيان مسوالنه، زړور او صريح دى او هېڅ             
ډول تكلف او تصنع په كـې نـه شـته، نـو بايـد وپـوهېږو چـې ايـا                     

 زه چـې د دوه كلونـو راپـه      ؟په خپله هم دغه شان دى او كه نه        هغه  
دېخوا له هغه سره ډېرې نږدې اړيكي لرم، نو هغه مـې پـه عملـي          
ژوند كې هم يو صادق او زړور انسان موندلى دى، هغه چـې هـر               

 ژورې مينې او ډېر پاك احساس نـه راټوكېـدلي           لهڅه وايي دده    
نـه كـوي ځكـه ده تـه          شـعر سـره مينـه لـري، هـوس يـې              لههغه  . وي

دف چـې هغـه پـرې د        ـــــــــــ داسـې ه    شعر پـه خپلـه يـو هـدف دى،           
ـــخپـــل زړه پرهرونـــه ټك ـــوروي او د غمــــــــــ ونو پېټـــى پـــرې ــــــــ

ـــسپك ــ   ـــــــــ ــه يــې هــم وړان ــورو دردمنــدانو ت ـــدې كـوي او ن . ويــ
ي زيانونـه رسـولي دي،      روانو بدمرغه پېښو هغه ته درانه عاطف      

 زيانونو اغېزې دده شعر ته يـو ځـانګړى سـوز او سـاز               چې ددغو 
افســوس چــې قبــر دې   ((وركــړى دى او علــت يــې كــولى شــو د     

دې سـره سـره     له  خو  . په شان شعرونو كې ومومو    ...)) معلوم واى 
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 ي،د هغــه بــل هــدف د هېــواد د لوړتيــا پــه الر كــې خــدمت كــول د
 ددې لــوړ هــدف لپــاره كلــه د شــعر نــه د وســيلې پــه توګــه هــم كــار
اخلي او په دې خاطر خو په مجموعي ډول د هغه شعر مقـاوم او                

 په لوګيو كې يـې هـم د خنـدا    ثابت شعر دى چې د سوو فريادونو      
هغه كه د ژونـد     . ګلونه ټوكېږي او د موسكا غوټۍ خولې سپړي       

د ازمون د اور په سره بټۍ كـې د جـوارو د دانـې پـه شـان پـه اور                      
ى، نـو د احسـاس او    او مټكـور پـاتى شـوى د       ى را اوښـت   ىاوښت

عاطفې په بڼ كې د مينې د نسيم وږمو د يوه ښكلي ګل پـه شـان            
غــوړولى دى، چــې د شــعرونو نغمــې يــې زمــوږ د زړونــو تارونــه  

  .خوځوي او ځانګړى خوځند عاشقانه حالت رابښي
، ځكـه د يـوه هنـري اثـر د           مزه دده د شعر په باب نور څه نـه وايـ           

اغـه اثـر لوسـتل تـر ټولـو       ډېرې ښې پېژندنې لپاره پـه خپلـه د هم         
سـره لـه دې   : اسانه الره ده، خو خپلـې خبـرې پـه دې ډول رالنـډوم      

چــې اســمعيل بــه ال تراوســه د ځــانګړي ســبك خاونــد نــه وي او   
ايل او ســليم تــر اغېــزې ـكېــدى شــي پــه ځينــو مــواردو كــې د ســ  

  ر خوځون، دـر كې يې نوښتګــــــــلى وي، خو په شعـــــالندې راغ
 ښــكالييز ذوق شــته ي زړور بيــان، د ځــانګړ ســپېڅلي احســاس

 شـعر سـره د زړه لـه كـومي مينـه          لهوالى ، مسوليت ته ځيرتيا او       
او اړيكي او تړون مـوږ تـه دا هيلـه پيـدا كـوي، چـې ډېـر ژر بـه د                  
هغه شـعر نـور هـم پـرمخ الړ شـي او د ځـانګړي سـبك خاونـد بـه                      

 په دې هيله چـې دده شـاعرانه احسـاس تـر پايـه دې تـه ځيـر                  . شي
  :وي چې وايي
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  !ور كلى يوازې نه كړېــغه كــساسه هــوره احـــګ
   ګرېوانو كې يې ټول عمر ګرځېدلې اوښكېچې

 مينې ډك، بريالى او پرمخ تلـونكى        له ده ته د شعر په الر كې        
  .يون غواړو

  
  په مينه او درناوي
  ابراهيم شينوارى

1370/1/12  
  
  



  23

  
  
  
  
  

  لېوني
  
  
  
  

ــون    ــه لېــــ ــول لمبــــ ــه شــــ ــر نــــ ــق نظــــ   يد عشــــ
  يتـــــورو تيــــــارو كــــــې شـــــول ډيــــــوه لېــــــون  

  
ــود د ز  ــدې خــــ ــاڅي ميكــــ ــې نــــ ــد اور كــــ   هــــ

ــه د   ــره نـــــ ــې دېـــــ ــه كـــــ ــون يپـــــ ــه لېـــــ   ي هغـــــ
  

ــنادا چــــې بــــې درېغــــه پــــرې قــــدم ږدې    ! اشــ
  ي ســـــوچه لېـــــون يكلـــــي كـــــې نـــــه شـــــته د   
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ــړوئ      ــه ځــ ــه دار مــ ــې پــ ــور يــ ــه تــ ــق پــ   د عشــ
  يكلـــــــــه كـــــــــوي چاتـــــــــه ســـــــــجده لېـــــــــون

  
ــې وي ال    ــې بلــــ ــه لمبــــ ــور بــــ ــه كــــ ــوږ پــــ   زمــــ

ــاتې وي دا    ــې پـــ ــو چـــ ــر څـــ ــوني) دوه(تـــ   .لېـــ
  

1367/5/26  
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  كليزه

  
  
  
  
  
  

  ګلونه شه غوټۍ شه پاڼې پاڼې شه! شعره
  د ميو پاڼې
  زما د يار په نرمو او خوږو زلفو كې! الړ شه
  وځلېږه
  وخنده

  او زما د زړګي
  د خوږې مينې د اسرو او اميدو له تله
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  ورته په مينه مينه
  مباركي ووايه

  نن يې كليزه ده
  د ژوند كليزه

  يوه د حسن او ښكال كليزه    
  .د اسمعيل د محبوبا كليزه       

  
  
  
  

  مركزي ليليه



  27

  
  

  
  
  زمانه

  
  
  

ــوړل     ــانې وخـــــــ ــوك زمـــــــ ــه څـــــــ ــا زمانـــــــ   چـــــــ
  چــــــــا ميخانــــــــه څــــــــوك ميخــــــــانې وخــــــــوړل

  
ــه   ــا د عشـــــــــق تنكـــــــــي تنكـــــــــي ګلونـــــــ   زمـــــــ
  د تــــــــــــا د ســــــــــــترګو پيمــــــــــــانې وخــــــــــــوړل 

  
ــره  ــپېره مېـــــــــ ــريد اســـــــــــمعيل ســـــــــ    ملګـــــــــ

ــوړل   ــارانې وخـــــــ ــې يـــــــ ــې خپلـــــــ ــنم  چـــــــ   .مـــــــ
  

  ل كال1367
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  اوښكه او خندا
  
  
  
  
  
  

   مخ راشمهرزه اوښكه اوښكه شم پ
  ېږېسته ټول هوس شې او بيا ومو
  زه اسوېلى شمه د سوو هيلو

  ته په نڅا شې او كړس كړس وخاندې
  نو زما و ستا يارانه نه شي سره

  .ځكه چې اوښكې خندا نه جوړېږي
  

1365/11/19  
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  د عقل احساس
  
  
  

ــ   ي چـــې ځـــل ووهـــيخرســـتا د غمبـــورو د ښـــكال سُـ
ــه ت   ــه لــ ــى ورتــ ــا زړګــ ــي  زمــ ــل ووهــ ــدې ځنــــې جــ   نــ

  
ــه دوړوه    ــورو مـ ــه نـ ــواږه پـ ــه دې خـ ــام نـ ــونډو جـ   د شـ
ــړه اجــل ووهــي       ــه خــداى مــه ك ــاو مــې درن   د مينــې ت

  
   تــل مــې پرهرونــه ســره او شــنه غونــدې شــي رد زړه پــ

  كلـــه چـــې ټـــال دې ســــره ګلونـــه پـــه وربـــل ووهــــي      
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  زمــــا د عقــــل احســــاس دود شــــولو د مكــــر پــــه اور
ــ  ــه بــ ــي    څنګــ ــزل ووهــ ــتا منــ ــه ســ ــنه اميدونــ   ه حســ

  
ــږ دې  ــوه   لـ ــل نڅـ ــې تسـ ــترګو كـ ــه سـ ــر پـ ــوړين نظـ   ګـ

  .چـــې مـــې زړګـــى د مينـــې ســـختې پـــه تكـــل ووهـــي
  

1366/2/11  
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  !نازك خيال ته
  
  
  
  
  

  ته ال تراوسه پورې
  د عشق په اور كې
  د سكروټو په سر
  تڼاكې شوى نه يې

  

  ته ال تراوسه پورې
  د اسوېليو او آهونو په اور

  ه داسې اوښتى نه يېلكه نين
  

  ته ال تراوسه پورې
  د غم تنور كې
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  اور لړوني غوندې
  لوغړن شوى نه يې
  !نو نازك خياله
  !د خوښيو خياله

  !د هوسونو خوشاليو خياله
  الړ شه د عشق د اور په ګرمو لمبو

  ښهوخپله سينه وم
  او د احساس په سيند كې ولمبېږه

  !بيا نو راځه
  موږه د اور بڅرو

   سره كاڼو كلكوتر
  د عشق او پاكې مينې
  په نوم سنګر ونيسه

  !او د اسمان كاڼو ته سر ونيسه
  

  
1366/8/14  
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  د حيا په الس

  
  
  
  
  
  

  عشـــــــــقه لېـــــــــونى شـــــــــومه دتـــــــــا پـــــــــه الس 
  زړه دې زمــــــــا وركــــــــړ د بــــــــل چــــــــا پــــــــه الس 

  
ــېزه   ــه وســــــــ ــل راتــــــــ ــي تــــــــ ــر د زړګــــــــ   هجــــــــ
  خـــــداى خـــــو دې نـــــور واخلـــــي د بـــــال پـــــه الس

  
  رســــــــي د اميــــــــد كــــــــار و ان منــــــــزل پــــــــورې 

ــ   م كــــــه چېــــــرې نــــــه شــــــي د جفــــــا پــــــه الس  تــــ
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ــ   ــې رنګينــــــ ــه كــــــ ــو يارانــــــ ــړېۍخلكــــــ    وكــــــ
ــه الس    ــا پــــــ ــوى د حيــــــ ــر شــــــ ــې ګيــــــ   زه هســــــ

  
  څنګــــــه بــــــه تنــــــدى پــــــه ځمكــــــه نــــــه وهــــــم      
  ويــــــــــنم جــــــــــام د ميــــــــــو د مــــــــــال پــــــــــه الس

  
ــه ژاړه ! بختــــــــــه   ګــــــــــدايي بانــــــــــدې دې مــــــــ

ــه الس     ــدا پـــــ ــوېږي د ګـــــ ــكلې لـــــ ــرې ښـــــ   .ډېـــــ
  

1365/5/15  
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  ډالۍ
  
  

  نن د ديدن په ورځې
   شېبو نه وروستهترنو د اور او وي

   باران نه الندېترڅوك د عطرونو 
  د ميو سيند كې له جانان سره غوټې وهي او خاندي خاندي

  څوك د هوس په ميو
  د مرغلرو د خوندو له پاسه

  رغړي را رغړي مينه مينه وايي
  چا د ګلونو په بستر كې

  شونډې ايښې دي په نرمو شونډو
  او د عشقونو د خوندو جامونه

  غه درېغه په سرو اړويبې درې
   درد نه رغېدلى انسانلهخو زه 
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  د اور په څڼو زنګېدلى انسان
  د احساس اور كې كړېدلى انسان

  نن د سرو اوښكو او د وينو د موسم له بڼه
  خپلې خوږې مينې ته

  شاعرانه او ښكلو سترګو ته يې
  پستو پستو خماري زلفو ته يې
  د شعر د بزم د مسرو ګلونه

  يمېه تار پد خپلو اوښكو پ
  ترې امېل جوړوم
  ډالۍ كوم يې ورته

  يوه د درد او د شعرونو ډالۍ
  .د زړه د سوز او پرهرونو ډالۍ

  
  

  مه مياشت5ل كال 1367     
  د لوى اختر دويمه ورځ      
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  ژوندى حسن
  
  
  

ــهمــوږ مالمــت يــو چــې    ــه كــوو  ل    ښــكلو ســره مين
ــره مينــــــه كــــــوو     د زړه پــــــه وينــــــه نــــــازولو ســــ

  
ــدلې  ــا ده ليـ ــو چـ ــوټۍ؟  د اورونـ ــې غـ ــمندر كـ   سـ

ــه   ــوږ لېـــوني يـــو چـــې لـ ــه كـــوو مـ ــره مينـ    ګلـــو سـ
  

  ي اننګـــــو پـــــه ميـــــو ولمبـــــو دنـــــور يـــــې نظـــــر  
ــه كــوو      ــدلو ســره مين   مــوږ يــې د تشــې خــولې خن
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  خلــك لمبــه شــي د ژونــدي حســن لــه مينــې څخــه  
ــو   ــاده زړي خـ ــوږ سـ ــهمـ ــوو  لـ ــه كـ ــره مينـ ــو سـ    تللـ

  
ــه    ــو مينـ ــومره مـ ــه   دڅـ ــې ننوتـ ــو كـ ــاس رګـ    احسـ
  ر ختلـــــو ســـــره مينـــــه كـــــوولكـــــه منصـــــور د دا

  
   خـوږو سـترګو پـه سـترګو كـې مـو           داړوه جام دې    

ــه  ــوږه اورونـ ــهمـ ــوو   ا  لـ ــه كـ ــره مينـ ــلو سـ   .ورڅښـ
  

1367/7/5  
  مركزي ليليه
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  ...غره اور اخيستى
  
  
  

   په تلونونن د ښكال د غرو د ښكلو شنو ناو
  دېېهلته چې سپينې غيرتي اوبه به تل به
  هيد عشق د زاڼو د بچيو وينې دارې و

  رود سوربخن غوندې دى
  او شاوخوا تيږې يې هم په وينو ولمبېدې

  اور ورته ناڅي له خندا نه شين دى
  ان هلته لرې يې په تالو او ډاګونو كې هم
  له ډېره تاوه د سيسيو بچي وسوزول
  ځكه چې لرې لږ څه وړاندې هلته

   هغې تورې غټې تيږې باندېرپ
  ناست دى) باز(يو ښكاري 
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   د سيسيو د زړګو په وينوپنجې يې سرې دي
  او خپل وزرونه په غرور ټپوي

  هم پاس د اسمانو له څوكو) شاهين(
  د ښكار نظر تړلى

  څو چې د زركو سينې وڅيري په خپلو پنجو
  خو الندې ګوري چې غره اور اخيستى

  لوخړې خېږيله ګڼ ځنګله څخه 
  او د مرغانو بچي سېزي په كې

  څوك يې لمبې نه ويني
  .وريناڅوك يې اواز 

  
  ې مياشت سلواغل كال د1366
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  زوالنه غمونه
  
  
  
  

  غمونــــــه مــــــې تړلــــــو پــــــه غمــــــو كــــــې زوالنــــــه  
ــه    ــه ګرېوانـــــ ــرد پـــــ ــولې د خـــــ ــې بلـــــ ــې مـــــ   لمبـــــ

  
  غيــرت بــه مـــې اغيــارو تـــه ښــودلى د پښـــتو واى    

  .پښـتانه ) بـې ننګـه   (په مخ كې كه مې خنـډ نـه واى           
  

1366/5/26  
  خوشال خان لېسه
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  د ښكلو باران
  
  

   باراندلته د ښكلو
  په لپو لپو ډكو ډكو كاسو

  د خماري ورېځو له شونډو څخه       
  اوري را اوري نازولو باندې

   دې وريت اسمعيلرخو پ      
  په دې ستي او كړېدلي باندې          

  د غم په څڼو زنګېدلي باندې               
  يو څاڅكى هم نه اوري                    
  ...يو څاڅكى هم                         

  
  ل كال د غويي مياشت1367د 
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  ازمون
  
  
  
  

  عقـــل مـــې د عشـــق پـــه تكـــل اور كـــې پـــه لمبـــو رغـــړي
  مينـــه مـــې خـــوږلن كـــې پـــه انګـــار او پـــه ايـــرو رغـــړي  

  
  راتـــه پـــه ســـترګو كـــې لمبـــه د قهـــر تـــاوه كـــړه       ) نـــن(

  هيلــــه مــــې لــــه دې هــــم د ســــكروټو پــــه ســــرو رغــــړي  
  

ــې ګو    ــازي مـ ــه نـ ــه مينـ ــد پـ ــومره د اميـ ــې زړه څـ ــل كـ   ګـ
ــرو رغــړي        ــو پره ــه خپل ــالګو كــې پ ــه م ــدې پ   عشــق بان
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ــدلې د اوبــــو مينــــه؟      ــترګو كــــې ليــ ــا د اور پــــه ســ   چــ
ــړي      ــردو رغـ ــې د پـ ــن كـ ــه لمـ ــاس دى پـ ــې احسـ ــل بـ   عقـ

  
   ازمــــون نــــه پښــــې وكښــــلې   لــــهبيــــا نــــازكو نرمــــو    

ــړي      ــزو رغـــ ــه اغـــ ــه پـــ ــره چېرتـــ ــورو ســـ ــوږه مټكـــ   مـــ
  

  ښكل بـه مـې اميـد كـړي د سـره حسـن اننګـي پـه عشـق                   
  . وخــت ورتــه پـه پښــو كــې پــه توبــو رغــړي ځكـه چــې نــن 

  
1365/12/15  
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  پرهري اميد
  
  
  

ــه چــې خــواږه وروې    ــه خونــد ن   د دوزخــي شــونډو ل
ــه وروې   ــاڼي تـــ ــالګو كـــ ــو مـــــې دمـــ ــه پرهرونـــ   پـــ

  
  څنګـــه بـــه عقـــل د جنـــون پـــه اور كـــې ونـــه رغـــړي  
ــه وروې    ــرې نـ ــو پـ ــو خـ ــه د وختونـ ــې خوندونـ   داسـ

  
  دود شــو زړګــى مــې ســتا د حســن د ښــكال پــه نظــر  

   خـــــوږو ځنـــــې ترخـــــه وروې  لـــــهمكـــــر دام دې د 
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  قلـــم تـــاو بـــه عقـــل لولپـــه كـــړي     د ســـتا د شـــاعر  
ــه وروې    ــه ګرېوانـ ــل پـ ــه تـ ــې ورتـ ــترګو اور چـ   د سـ

  
  ه مټكـــوره نينـــېخـــود بـــه لمبـــه شـــي ســـتا نظـــر نـــ 

ــره وروې   ــه چـــې پـــرې سـ ــاو نـ   د اورنيـــو شـــونډو تـ
  

   چنګاښل كال،1367
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  مټكور
  
  
  

  زه د ارمان لپاره
  لكه د جوارو دانه

  بټۍ كېد اور 
  د ازمون په ګوتو

  په مينه مينه
  ښتلموپه اور واوښتم راوا
  خود لمبو له تاوه

  سپينه پولۍ نه شولم
  او د خوږې مينې

  د عشق له زوره      
  د اور لمبو كې          

  .مټكور پاتې شوم                    
  

1365/11/3  
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  د ماضي عشق
  
  

  اشـــنا دا ســـتا د ماضـــي عشـــق لـــه زوره    
ــم زه  ــه خونــــــــــدو د نننــــــــــي ووتــــــــ   لــــــــ

  
  رنګينـــــو جهـــــان تـــــهد عشـــــقه دا ســـــتا 

  خــــــــالي راغلــــــــى وم خــــــــالي ووتــــــــم    
  

  
  

1367/4/21  
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  پټې خبرې
  
  

  تـــر څـــو بـــه مـــو پـــه مـــنځ كـــې وي اشـــنا پټـــې خبـــرې 
ــرې     ــې خبــــــ ــا پټــــــ ــو او حيــــــ ــې د رازونــــــ   د مينــــــ

  
ــږي     ــونډې رپېــ ــا شــ ــړي او دتــ ــى درزا كــ ــا زړګــ   زمــ
ــتا پټــــې خبــــرې   ــا و ســ   دي څــــومره خونــــدورې زمــ

  
  ږو بــــه پــــرې زه او تــــه اشــــنا او زمــــوږ مينــــهســــوزې

  زمــا او ســتا پــه بــاب كــړي نــور همــدا پټــې خبــرې        
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ــازان شــول      ــه غم ــا رقيــب رقيــب شــوه او وختون   دني
  مجبــــوره يــــو چــــې وكــــړو يــــاره بيــــا پټــــې خبــــرې  

  
  چــا ويــل درتــه چــې وايــه اســمعيل تــه پــټ رازونــه       
  .اخــــر يــــې درتــــه ټــــولې كــــړې رســــوا پټــــې خبــــرې 

  
  

1367/10/4  
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  تاود اور 

  
  
  
  

  
  د زړه ټـــــــوټې مـــــــې پـــــــه انګـــــــار ونيســـــــئ    
  ژونـــد تـــه مـــې غـــم عشـــق تـــه مـــې دار ونيســـئ 

  
ــه    ــې ترېنــــــ ــوږې مينــــــ ــذت د خــــــ ــم لــــــ   اخلــــــ
  مـــــــا د غـــــــم زور تـــــــه پـــــــه وار وار ونيســـــــئ 

  
  و لــــــه څــــــه ونــــــه وايــــــئ   بــــــپــــــام چــــــې رقي 

ــئ     ــار ونيســـــ ــدې يـــــ ــل بانـــــ ــه قتـــــ ــا پـــــ   زمـــــ
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ــوم     ــه نـــ ــې پـــ ــوږې مينـــ ــئ د خـــ ــو راځـــ   !خلكـــ
ــا ګناهكـــــــار ونيســـــــئ     ــه تـــــــاو مـــــ   د اور پـــــ

  
ــمع ــرو  د اســــــــ ــپېرو ملګــــــــ ــړو ســــــــ   يل خــــــــ
  . ډيـــــوه مـــــې پـــــه مـــــزار ونيســـــئ    ۍســـــورك

  
1367/7/19  

  مركزي ليله
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  د حسن لومه
  
  
  
  

   نظـــــــر ونڅېـــــــدعقـــــــل كـــــــې ســـــــتا شـــــــيرين
ــر ونڅېــــــد    ــه ســــ ــر پــــ ــون شــــــو ســــ ــه جنــــ   ځكــــ

  
ــوړوه   ــاز غـــــــ ــه نـــــــ ــه دې پـــــــ ــن لومـــــــ   د حســـــــ
  چـــــې پـــــه ســـــينه كـــــې مـــــې ځيګـــــر ونڅېـــــد      

  
  وينــــــــــې د مينــــــــــې د ازمــــــــــون وختونــــــــــه؟   
  ېــــــدســــــر مــــــې د مــــــرګ پــــــه تــــــود ډګــــــر ونڅ
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  ســـــــتا د خـــــــواږه نظـــــــر پـــــــه تونـــــــد كتلـــــــو     
ــد   ــر ونڅېـــــ ــه تـــــــل كـــــــې مـــــــې پرهـــــ   د زړه پـــــ

  
ــوه    ــه بلــــــــ ــونډو مــــــــ ــو شــــــــ ــه د ګرمــــــــ   لمبــــــــ
ــد   ــتر ونڅېـــــــ ــه نشـــــــ ــاكې زړه مـــــــــې پـــــــ   تڼـــــــ

  
  حســـــن كـــــې غـــــرور تـــــاو شـــــوى    څـــــومره دې 

  . دې لمـــــــــر ونڅېـــــــــدشـــــــــوخو كتلـــــــــو تـــــــــه 
  

  
1365/11/6  

  رحمان بابا لېسه
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  پخه سكروټه
  
  

  
ــه وم     ــو نـــ ــور خـــ ــه نـــ ــه څـــ ــون ومـــ ــقه جنـــ   عشـــ

ــو  ــو نــــــه وم    يــــ ــه اور خــــ ــوېلى ومــــــه څــــ   اســــ
  

  ســـــــتا نـــــــاكردې دي څـــــــه ويلـــــــى نـــــــه شـــــــم
  د ټنګـــــــــه ســـــــــرو د پېغـــــــــور خـــــــــو نـــــــــه وم

  
   زړه ږده زمـــــارچـــــا درتـــــه ويـــــل چـــــې پـــــل پـــــ

ــه وم    ــو نــــ ــكور خــــ ــكروټه وم ال ســــ ــه ســــ   پخــــ
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ــې ژر    ــو كــــ ــړم اننګيــــ ــت كــــ ــه دې وريــــ   څنګــــ
ــه وم     ــو نــ ــور خــ ــدې خــ ــرې بانــ ــل پــ ــه اوربــ   لكــ

  
ــم    ــوى يــــــ ــن اور ســــــ ــا د حســــــ ــو د تــــــ   دا خــــــ

  .ومـــــره تـــــور خـــــو نـــــه ومكـــــه نـــــه لـــــه ســـــره د
  

1366/5/15  
   لېسه خانخوشال
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  سوى اسوېلى
  
  

  د ســــترګو پــــه خــــوږو كــــې ډوبېــــدم نــــه پوهېــــدم
  د مينـــــې پـــــه لمبـــــو كـــــې تاوېـــــدم نـــــه پوهېـــــدم 

  
  احســــاس مــــې عقــــل پرېښــــوده پــــه الره د جنــــون 
ــدم    ــه پوهېــ ــدم نــ ــه ځړېــ ــه دار كــ ــه پــ ــور ومــ   منصــ

  
  دا ســتا د مينــې زور و كــه د عشــق د خــوږو تـــاو؟     

ــره    نڅېــــدم نــــه پوهېــــدم  چــــې پــــه اور كــــې پــــه نــ
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  حيـــرت كـــې شـــو غيـــرت زمـــا د مينـــې پـــه ازمـــون 
ــدم    ــه پوهېـ ــدم نـ ــه رژېـ   ســـورګل غونـــدې بـــې وختـ

  
ــور    ــم ن ــه   هموســكۍ شــه ال ه ــا ســويو اســوېلو ت    زم

ــا مينېـــــدم نـــــه پوهېـــــدم   ــاده وم چـــــې پـــــه تـــ   .ســـ
  

1366/3/31  
  لغمان
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  .د خپل پالر د شهادت د تلين په درنښت

  
  ! واىافسوس چې قبر دې معلوم

  
  

  ما به د ګرم احساس وينو باندې
  د عشق د پاڼو د خندا په څپو
  ستا د تڼاك اميد پولۍ ليكلې
  او د تيزابو د اورونو په سيند

  ستا د عشق د تكلونو په زوربه لمبېدلم 
  هر مازيګر به مې دپېغلو د وربل ګلونه

  د خپلو سپينو توپاني اوښكو له سپينو امېلونو سره
  دې ليكلو سرو شعرونو سرهد اور په رنګ بان

   مزار شيندلو پاڼې پاڼېرتا پ
  افسوس چې قبر دى معلوم واى

  ... .افسوس چې قبر
  

  ل كال1366
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  د ماضي خندا
  
  

  
ــدل    ــوني وخنــــ ــق لېــــ ــاو عشــــ ــه تــــ   د آه پــــ
  شــــونډو د ګــــل كــــې چــــې اغــــزي وخنــــدل

  
  عقـــــل بـــــه ونـــــاڅي احســـــاس تـــــه خجـــــل
  حســـــن د غـــــم كـــــې كـــــه زړګـــــي وخنـــــدل 

  
ــوې   ــل د اســـــ ــو تكـــــ ــه اوردود شـــــ   ليو پـــــ

ــدل   ــاني وخنــــــ ــر زړه ارمــــــ ــه پرهــــــ   ورتــــــ
  

ــوه   ــو ونيــــ ــه لمبــــ ــدا يــــــې پــــ   د ګــــــل خنــــ
  ســــــيلۍ پــــــه مينــــــه د ســــــپرلي وخنــــــدل
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ــونډې م  ــبا د حســـــن شـــ ــور د ســـ   ښـــــيونـــ
  .بانــدې ماضــي وخنــدل  ) شــمال( تونــدرپــ
  

1366/6/20  
  خوشال لېسه
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  خوږلنې سترګې
  
  
  

ــره م   ــار ســـ ــې د وخـــــت د انګـــ ــه كـــ ــمومينـــ   ښـــ
ــه م  ــه درانــــــ ــواور مــــــــې د ګوګــــــــل پــــــ   مښــــــ

  
ــون واړوم   ــه د ازمــــــــ ــږده چــــــــــې څپــــــــ   پرېــــــــ

  ښــــــموســــــوزندو ســــــكروټو كــــــې مــــــې زړه م
  

ــر   ــرور نظـــــــ ــړه د مغـــــــ ــه كـــــــ ــه دې لمبـــــــ   بلـــــــ
ــه م     ــه كـــې نـ ــې پـ ــل چـــې زړګـــى مـ ــا ويـ ــموچـ   ښـ
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ــوې؟    ــه زوره څنـــــګ كـــ ــق لـــ ــه ولـــــې د عشـــ   تـــ
  ښــــــمواور كــــــې خــــــو د مينــــــې ځيګــــــر زه م   

  
  ســــتا خوږلنــــو ســــترګو كــــې اشــــنا پــــه عشــــق

ــاره م   ــه تنــــــ ــه وړه پــــــ ــې لكــــــ ــموزړه مــــــ   ښــــــ
  

ــ   ــه خـــ ــور دې بـــ ــړ  نـــ ــاس ولـــ ــې احســـ   يوږو كـــ
  ښــــــموزه خـــــو مــــــې شـــــعرونو كــــــې ترخـــــه م   

  
ــل     ــن ګـــ ــتا د حســـ ــاره ســـ ــه يـــ ــه كړمـــ ــوى بـــ   بـــ

  .ښـــــمونـــــن چـــــې يـــــې اغـــــزي پـــــه ګرېوانـــــه م 
  

1365/11/18  
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   آهىژړغون
  
  
  
  
  

   شـــــــــونډو تلوســـــــــې وځلـــــــــيرغـــــــــوني آه پـــــــــړد ژ
ــي      ــرې وځلـ ــه اسـ ــې تـ ــې مينـ ــې چـ ــل كـ ــه عقـ ــق پـ   د عشـ

  
ــل د اور  ــرواوړي تكــــ ــو  تــــ ــاكو پښــــ ــه تڼــــ ــو پــــ    پولــــ

   اننګـــــــــو چـــــــــې ارادې وځلـــــــــيرل پـــــــــد مســـــــــتقب
  

  ودلو شـونډو  اد اوښـكو حسـن ښـكل كـړه پـه چـ            ! شعره
ــق څپـــې څپـــې وځلـــي       ــې د ويـــر بحـــر كـــې دې عشـ   چـ
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  المبــي څپــه چــې ســتا د خونــد زمــا د اوښــكو پــه ســيند  
ــي    ــترګو مـــــې ګيلـــــې وځلـــ ــه ســـ ــد پـــ ــري اميـــ   د پرهـــ

  
ــرې       ــه ل ــولۍ ل   داســې مــې ښــكاري د ســوركي زړګــي پ

  لـــــيلكـــــه د يـــــار پـــــه اننګـــــو كـــــې چـــــې خـــــولې وځ  
  

  د تنكــــي ارمــــان غــــوټۍ مــــې پــــه اور ! واړوه عشــــقه
ــي      ــې وځلـ ــم لمبـ ــې هـ ــيند كـ ــوس سـ ــتا د هـ ــه سـ ــر بـ   .اخـ

  
1366/10/12  
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  تر كاڼو الندې
  
  

ــدا   ــه لمبـــــــــې چـــــــــې د خنـــــــ   وتلـــــــــيزړه نـــــــ
ــي     ــا وتلــــ ــې د تــــ ــه مــــ ــولې نــــ ــه خــــ ــه لــــ   ورتــــ

  
  دا چــــې هغــــوى پــــه زغــــرده خانــــدي پــــر مــــوږ 
  څــــــه شــــــى دې زړه نــــــه ورتــــــه بيــــــا وتلــــــي     

  
ــه د پ  ــول قوتونـــــــــــ ــه ردټـــــــــــ ــو دلتـــــــــــ   يـــــــــــ

ــه غــــــــال وتلــــــــي   ــكاره راغلــــــــي دي پــــــ   ښــــــ
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  دا اســـــمعيل تـــــر كـــــاڼو النـــــدې كـــــړئ ښـــــه     

ــا يـــــې  ــهبيـــ ــتيا وتلـــــي لـــ   . خـــــولې ځنـــــې رښـــ
  

  ل كال1367



  68

  
  

  درې مياشتې مخكې
  
  
  

  درې مياشتې مخكې
  زه او يار مې سره

  سترګې پر سترګو شولو
  ما د هغې سترګو كې
  هغې زما سترګو كې

  د يوه ژوند د اميدونو كيسه وكرله
  ره موسكي شولو او ومو خندلس

  بيا د هغې سترګو كې
  زما د هيلو اميدونو انځور وګرځېده

  او بيا زما سترګو كې
  ددې د سترګو تصوير پاتې شو

  .تراوسه پورې
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  هغه چاته چې سترګې يې زما
  سترګو ته خواږه راكوي

  
  
  

  ښمهونور دې د سترګو په خوږو كې سترګې نه م
  رمو ميو نظر نه ډوبومنور دې د ګرمو اننګو په ګ

  نور دې د نرمو ښكلو شونډو د خوندونو سيند كې نه المبمه
  رانه هېرېږې

  رانه هېرېږي د ستي هيلو ساړه اسوېلي
  د غيرتي اوښكو مست رود، د وينو مستې څپې

  د منصوري وطن د وينو ليكې
   كاروانشوىد غم او اور د توپانونو ستړى 

  و سترګونو راته مه ګوره خوږې خوږې په ښكل
   احساس مې د سرو شونډو د خوندونو خواږه مه اوروهراو پ
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  چې رانه هېر نه شي
  ددې وطن د هر بچوڼي د ويرونو فرياد
  د وينو رود د اوښكو سيند

  ار جنازېكتار كتاو د ځوانانو او زلمو       
  ...اركت كتار

  
1367/4/1  
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  د وينو رود نيل
  
  

ــ     لپـــو عقـــل بلـــې كـــړې لمبـــې پـــه لپـــو     راحســـاس پـ
  جنونــــــه پــــــه ســــــر واړوه نشــــــې پــــــه لپــــــو لپـــــــو      

  
  د شـــــونډو تبســـــم دې رانـــــه ګـــــرد د غـــــم ونـــــه ليـــــد
  د زړه وينــــې كــــه غــــړپ كــــړې زمــــانې پــــه لپــــو لپــــو

  
  موســـكۍ شـــه د ســـوركي پرهـــر د وينـــو رود نيـــل تـــه
ــو    ــو لپــــ ــه لپــــ ــالې پــــ ــه پيــــ ــوه ترېنــــ ــيني ډكــــ   حســــ

  
  لــذت كــې د خنــدا دې چــې الهــو شــي خونــد د نــورو      

  يلــې پــه لپــو لپــو   پــه ســترګو كــې مــې تــاوې شــي ګ     
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   پــــــه اور ســــــوىىاغــــــزو د ګــــــل د پــــــاڼو تبســــــم د 
  پـــــه زلفـــــو چـــــې دې ټـــــومبم ترانـــــې پـــــه لپـــــو لپـــــو 

  
  هوس دې د ښايست بيـا د جنـون پـه سـيند كـې المبـي                

  . چــې ايــرې پــه لپــو لپــو    يښــود عشــق پــه زړه مــې م  
  

1366/6/21  
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  د وير سكروټې
  
  
  

ــ   ــو تــــ ــې خــــ ــقه زورور يــــ ــاتوه عشــــ ــه مــــ   وبې مــــ
  لې مــــــه مــــــاتوه ســــــېشــــــونډو د اشــــــنا تــــــه او  

  
  پـــــروت پـــــه كـــــې لـــــذت دى د زمـــــان د لېونـــــو     
  پـــــام كـــــوه ســـــاقي ډكـــــې پيـــــالې مـــــه مـــــاتوه      

  
   اغزنــــه خــــوني الررو اشــــنا پــــه عشــــق كــــې پــــځــــ

  غېــــــــږې د وصــــــــال تــــــــه ارادې مــــــــه مــــــــاتوه    
  

  وكـــــړه پـــــه مغـــــرور نظـــــر خـــــواږه خـــــواږه كاتـــــه 
  تاتــــــه مــــــې اســــــرې دي دا اســــــرې مــــــه مــــــاتوه 
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  ښـــم نـــن پـــه شـــونډو ســـتا ســـره ښـــكلي اننګـــي وم
   دې وعــــدې وې اوس وعــــدې مــــه مــــاتوه   كــــړې

  
  خيــر كــه زه دې وريــت كــړم پــه ســكروټو كــې د ويــر 
  څانګـــــــه د اميـــــــد مـــــــې زمـــــــانې مـــــــه مـــــــاتوه 

  
ــار     راز د محبـــــــت پـــــــه كـــــــې نغښـــــــتى دى د يـــــ
ــاتوه   ــه مـــــــ ــمعيله زولنـــــــــې مـــــــ ــويه اســـــــ   .ســـــــ

  
1365/11/13  
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  د اوښكو جنازې
  

  
ــ    ســــوي مــــخ مــــې دي روانــــې سلســــلې د اوښــــكو  رپــ

ــوه مــــــې  ــدېږه او كــــ ــه خنــــ ــكو راتــــ    تماشــــــې د اوښــــ
  

   شـــونډو د خنـــدا د څپـــې ځـــل ونـــه ليـــد     رچـــا مـــې پـــ  
   مرحلــــې د اوښــــكو يګــــرم نــــه يمــــه راغلــــ   ! عشــــقه

  
  ركتــاد كــوم احســاس لــه خــولې نــه وځــي د زګېرويــو       

  چې د شعر سترګو نـه مـې خوشـې دي ويـالې د اوښـكو               
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  دا بــــه تصــــوير د چــــا د ويــــر وي انځــــور كــــړى قلــــم      
ــويېږي ترانـــــې د اوښـــــكو    ــه تـــ ــه يـــــې نـــــوكې نـــ   ځكـــ

  
  ! نـــــرم يڅـــــومره د مكـــــر تخيـــــل تـــــه كښـــــته شـــــو     

ــكو     ــالې د اوښـ ــه مـــخ كـــې ږدي پيـ ــو راتـ ــوم د ميـ ــه نـ   پـ
  

ــا      ــترګو زمــ ــي د ســ ــه شــ ــور نــ ــاټي مټكــ ــه ګــ ــه بــ   څنګــ
  چــې شــپه او ورځ ترېنــه تــاوېږي ســرې لمبــې د اوښــكو  

  
  شـــي بـــه كـــږې د يـــار مغـــرورې ســـترګې عقلـــه كـــه نـــه؟ 
ــتړې شـــوې اندېښـــنې د اوښـــكو    ــم سـ ــه يوسـ   چـــې ورتـ

  
ــاظر دې  ــتا د لــــذت نــ ــا  ســ ــه زمــ ــق هيلــ ــېزي د عشــ    ســ

ــكو     ــازې د اوښــ ــې جنــ ــټ كــ ــدا كــ ــه وړم د خنــ ــر بــ   .اخــ
  

1366/2/2  
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  ګيله... له جېل نه

  
  
  

  ته په وړوكي جېل كې(( 
  ))موږ دلته لوى زندان كې

  د يوې مينې د ارمان په هيله وسوزېدو
  ته خو ال ښه وې

  د خوږې مينې د پاڼو شنه دودونه دې ونه ليدلو
  موږ ورته ښه كتلې

  و د مينې سره ګلونه د يارانو د لمبوچې م
  د سمندر څپو كې وسوزېدل

  ژبه مو ګونګه وه تړلې وه د اور د دار په
  مستو ليكو

  چغې مو نه شوې وهى
  ښه مو ليدله خپله مينه د انګار د سمندر ګوتو كې
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  پاڼې يې ورژېدې
  خندا يې وچه شوله

   حسن يې مړاوى شو د درد په چړوياو ليالي
   ده الخو مينه مړه نه

  پام چې نهيلى نه شې
  اوس نو زموږه مينه

  زما او تا غوندې يو څو لېوني
  په مينه مست څيرې ګرېوان

  او سرببري غواړي
  چې ورته وناڅي لمبه شي

  او د خپلو زړګو د وينو مستې فوارې
  ورته امېل امېل كړي
  بيا به زموږه مينه
  له خندا شنه شي

  او ګلونه به يې بيا زلفو كې وټوكېږي
   بيا به موږ لېونياو

  .هم ورته هلته له خندا نه شنه شو
  

1368/2/12  
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  د لمبو څاڅكي
  

ــې   ــه كـ ــه ائينـ ــن پـ ــرون دى  د نـ ــه پـ ــكى راتـ ــې موسـ    چـ
ــنا دادې ــون دى؟   اشـــ ــه جنـــ ــادو او كـــ ــه جـــ    ادا ده كـــ

  
ــ    ــوم يــو ګــل پ    شــونډو د خنــدا ســندره شــنه كــړم    رد ك

ــ ــو پســـرليو رپـ ــې پېغلـ ــې كونتـــون دى ى راغلـــ مـ    چـ
  

   خــو يــو بــل ښــكلوى نــه شــو  خانــدوپــه ګرمــو شــونډو
ــړون دى    ــې تـ ــډ كرښـ ــه د ډيورنـ ــرمنځ څـ ــا و ددې تـ   زمـ
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ــه د  ــمال((منمـ ــته   )) شـ ــه شـ ــه نـ ــاڅكي دلتـ ــو څـ   د لمبـ
ــبڼ پــ  ــاڼو يــې پــرې ايښــى خــو طــاعون دى   رددې ګل    پ

  
ــړه      ــتنه وكــ ــو پوښــ ــتينو لېونــ ــه د رښــ ــا كــ ــوم چــ   !كــ

  .په دغـه وران مالـت كـې خـو يـې يـو اسـتازى يـون دى                 
  

1369/8/23  
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  ا قتلد خند

  
  
  

  موږ د خداى په كتابو
  او د نبي په احاديثو كې 

  :لوستي وو چېدا 
  قتل د روح لويه ګناه ده په ژوندون كې د چا

  ياو ماليكې د خداى ذات د
  چې له ټولو ګناهو نه پاكې
  خو اوس كلونه كېږي

   مودو نه مخكېترچې 
  زموږ د سوي زړه د مينې كور نه
  د بېګناوو ماشومانو او ځوانانو

   ژوندون جنازې د
  د فرښتو په بېګناوو ګوتو
  ځي د اسمان غېږي ته

  نو اوس د مينې تخيل كې د وجدان
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   څپو ناستوراو عاطفې د سمندر پ
  د احساس بڅرو
  :ووايئ چې

  دا بېګناهه او معصومې فرښتې به زياتي
  د نازولو ماشومانو د تنكۍ خندا په قتل

  ؟!ګنهكارې نه شي
  

1369/4/26  
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  كروټېد آه س
  
  

  د درد پـــه ژرنـــده دل نـــه شـــوې زمـــا د عشـــق نينـــې 
ــې       ــا د عشــق نين ــه شــوې زم ــو شــونډو ځــل ن   د نرم

  
ــوږو     ــه خـ ــر پـ ــن د مكـ ــې اوړي نـ ــه اور چـ ــوز پـ   د سـ
  د چــــا د زلفــــو ول نــــه شــــوې زمــــا د عشــــق نينــــې 

  
ــې واړوه    ــد مـــ ــاك اميـــ ــرتڼـــ ــون تـــ ــو د ازمـــ    پولـــ

  لمبـــو تـــه بـــې تكـــل نـــه شـــوې زمـــا د عشـــق نينـــې  
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  مـې احسـاس غـوټې وهلـې       ند كـې    د چا د مينې سي    
   پــه اجــل نــه شــوې زمــا د عشــق نينــې      چــې بنــدې 

  
  د آه ســـــــكروټو دود كړلـــــــې بټيـــــــو كـــــــې د اور   
ــوې زمـــا د عشـــق نينـــې       ــو ســـره مـــل نـــه شـ   .پوليـ

  
1366/9/26  
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  مهېغيرتي ل

  
  
  
  
  

  زما د مينې ښكال
  لكه بېباكه ماڼو
  د قهرجنو لمبو

  د سيند په مستو څپو
  تاوه راتاوه شوه
  او ډوبه شوله

  او د اميد هيله مې
  د اور په غېږه كې په نرمو پښو

  په اسوېلو اسوېلو
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  ونڅېده
  خو زه هغسې چې پخوا ومه څه         

  هسې به يم هسې به اوسمه ال                
  ندمهانه به د چا خندا ته وخ         

  نه به قبلې ته د ښكال او حسن              
  .مه كاږه ونيسمېد خپل غيرت ل                                   

  
1366/10/4  
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  دميو اباسين
  

ــردو كــې ځلــي        د مينــې څړيكــه مــې د وريــت زړګــي پ
ــي     ــې ځلــ ــوېلو كــ ــويو اســ ــا ســ ــاه دې زمــ ــقه ګنــ   عشــ

  
ــوه    ــه اور ونيـــ ــو تـــ ــان زلفـــ ــو دمينـــــې د جانـــ ــا مـــ   چـــ
  چـــې شـــنه دودونـــه يـــې زمـــوږه پـــه شـــعرو كـــې ځلـــي  

  
  دا خـــــــو زمـــــــا د اســـــــوېلو د تـــــــپ تاونـــــــه وينـــــــي 

ــ ــې د ســرو شــونډو پــه ســرو كــې ځلــي      ځك   ه خــواږه ي
  

  زمــا د عشــق ســتونى دې لونــد نــه كــړ پــرې يــوځلې هــم
ــي    ــو كـــــې ځلـــ ــين دې اننګـــ ــو اباســـ ــه د ميـــ ــه كـــ   څـــ

  



  88

ــړې         ــه ك ــه نظــر ون ــې حســن ت ــو نظــر ي ــه تري ــام چــې پ   پ
  .د خوشـــال تـــوره مـــې تراوســـه ال پښـــتو كـــې ځلـــي      

  
1366/4/21  

  خوشال لېسه
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  د اوښكو سمندر
  
  

  نـه سـور تكـل تـه شـونډې وسـپړي           ې  سـ وخت چې له غو   
  ژوند په اوښكو لوند شـي او اجـل تـه شـونډې وسـپړي              

  
ــه     ــكو پـ ــپينو اوښـ ــمندر د سـ ــې سـ ــرمينـ ــد ځيـ ــه ليـ    ونـ

ــپړي    ــونډې وسـ ــه شـ ــا تســـل تـ ــو زړګـــى د چـ ــه نـ   اوس بـ
  

ــاد چغـــه پـــرې    ــاوه شـــي ترخـــو كـــې د احســـاس د فريـ   تـ
  دا د غــــم قلــــم مــــې چــــې غــــزل تــــه شــــونډې وســــپړي   
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  ه ســـيندونو كـــېډوب چـــې وي زړګـــى د اورنـــي غـــم پـــ
ــين  ــپړي  ېچېـــرې بـــه حسـ ــتا وربـــل تـــه شـــونډې وسـ    سـ

  
  ورغــــــړي تڼــــــاك هــــــوس مــــــاحول د اغزيــــــو كــــــې     
  عقــــل او اميــــد چــــې مســــتقبل تــــه شــــونډې وســــپړي

  
ــې      ــې مـ ــينه كـ ــه سـ ــونډو پـ ــو شـ ــه د ګرمـ ــړه لمبـ ــاوه كـ   تـ
  .وريــت ويــده زخمونــه بــه يــې ځــل تــه شــونډې وســپړي   

  
  ل كال،تله1366
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  د خوږو مكر
  
  
  
  

  ســـن پـــه ســـپرغيو ســـولوي تڼـــاك ځيګـــر مـــې ح
ــولوي    ــيو سـ ــه مايوسـ ــق پـ ــې عشـ ــكه مـ   د آه اوښـ

  
ــر     ــده پرهــ ــه ليــ ــترګو ونــ ــاس ســ ــل د احســ   د عقــ
  د وخـــت د اور پـــه زور يـــې پـــه اغزيـــو ســـولوي     

  
  خنـــدا يـــې ســـمندر شـــي زمـــا درد تـــه پـــه هـــوس   
ــولوي     ــيليو ســ ــه ســ ــې پــ ــل مــ ــڼ ګــ ــې د بــ   د مينــ
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ــه نظــر كــړ      ! اوښــكو نــن ئد عشــق د خــوږ مكــر ت
ــدې آه د لېو  ــونډو بانــــ ــه شــــ ــولوي پــــ ــو ســــ   نيــــ

  
  د درد پــه كړايــي كــې پــه زړګــي شــي خــود لــوګى   
  خــــوږې زلفــــې چــــې يــــار پــــه اننګيــــو ســــولوي  

  
  د ســور مســتقبل ټــال كــې بــه عشــق وزانګــي اخــر 
ــولوي     ــوېليو ســ ــه اســ ــد پــ ــن اميــ ــه نــ ــدا كــ   .خنــ

  
1366/7/29  
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  !ارام سمندر ته
  
  

  ولې غلى او ارام يې
  ته خبر يې چې څه وشول او څه كېږي

  غرونو، سپېرو دښتو، ځنګلو كې؟د نړۍ په وچو 
  ته خبر يې چې څه اوري
  د اسمان له ګرېوانه نه

   مينو؟رد بېوسه روح پ
  ته خبر يې چې ټول ژوي
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  يو د بل د ژوند په بيه د ژوندون شېبې رانيسي؟
  ته خبر يې د وحشت د پاچايانو

  واكمني دقاف له غرونو ان زموږ تر كوره رسي؟
  كېته خبر يې چې زموږ د كلي خوا 
  هره  ورځې د كارغانو ډلې ډلې

   سينو باندې ټونګې كړي؟رد وګړو پ
  :كه نور هم غواړې همداسې
  چې ماران او څمڅرې دې
  د سيسيو بچي وخوري

   سمه لويه الر دېراو پ
  د لېوانو كاروانونه

  د شپنو په رمو ګډ شي
  كه نور هم غواړې همداسې
   چې بيا هم روحي وګړي
  د چا مينې ته اور وركړي

  چار روح كړي تيږو الندې؟د 
  نو كه داسې نه وي خو ځه

   پېړيو زغم نه وروستهتر
  په څلور كونجه دنيا كې
  د توپان نغمه خوره كړه
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  چې نړۍ له بوى شي پاكه
  نهكارو هوسونوګاو شي ړنګه پاچاهي د ځناورو، 

  او څو تنه بېګناه به
  .شي سپاره د نوح بېړۍ كې

  
1369/4/22  
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  د تېزابو باران

  
  

  زما د عشق د تنكو هيلو سترګې
  ال د هوس د خوږلنيو په بڼ               

   پاڼو غوړېدلې نه وېرد ګل پ                   
  چې تا د قهر د تېزابو باران                          

  د اورني اسمان له شونډو څخه                                
  په زغرده زغرده پرې راوه وروه                                     

  او دتنكۍ مينې په سترګو كې دې                                      
  .د وير لمبه په خندا تاوه كړه راتاوه كړله                                    

  
  

1366/6/26  
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  يسندرغاړ

  
  
  
  
  

  !ديځ وګړوې لو-د ختيځ
  !هيلود مرګي له وېرې مړاو مړاو 

  !د ژوندون په جېل كې بندو د نړۍ د هوسونو پاچايانو
  او د عشق د رنګينيو د سيندو  مستو څپو كې

  !ستړو ستړو ماڼو ګانو
  د ژوندون هره شېبه مو

   تېرههد نڅا و خنداګانو په ټالونو كې كړ
  په هر رګ كې د وجود مو
  ئد عطرو وينه جاري كړ
  او هوس هوس زړګو ته
  !ئړد خوښيو لمبې غړپ ك
  چې كلونه مودې وشوې
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  د مرګونو سندرغاړي
  زموږ كور كې مېلمانه دي

  ! ګورئهوجرههغه لويه 
  چې شاوخوا يې د زمزم ويالو نيولې
  نو شين واو په مخ كې يې د توتو انګور تاكو

  سيورى جوړ كړى
  په همدغه ځاى كې ناست دي
  يو سپين ږيرى په كې نه شته
  ټول ځوانان ترېنه راتاو دي

  ر چې ترنګ او ترونګ شيپه هر وا
   شيله څو تنو روح جال

  بس كلونه مودې وشوې
   كېهوجرهچې زموږ د كور 

  .سندرغاړي مېلمانه دي
  

1369/4/22  
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  د طاعون په لوپټه كې

  
  

  د طاعون په لوپټه كې
  د سرزورو احساساتو      

  شينكى فصل ټوكېدلى           
  د ياغي مينې په تور يې                

  الس و پښې دي پرې تړلې                     
  د اجل وږمه پرې اوري                                 

  رژوي يې خنداګانې                                           
  )دواړه(خو د روح قاتالن  

   غاښ ناست ديرورته ګوتې پ             
   عشق دىوايي څه مټكور                           

  وايي څه لمبه جذبه ده                                           
  د اورونو ټال كې زانګي                                                 

  ؟!د ژوندون سندرې وايي                                                       
  

1369/6/5  
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  د احساس لوخړه
  
  

  بو د ترحم په سيند كې ولمبوئما د لم
  او د حسين قهر په سترګو كې مې

  د توندې مينې د احساس لوخړه                        
  د اور په غېږه كې د وير په تنور                               

  د اور لړوني غوندې تاوه كړئ                                       
  د مينې په الس                                                                   

  څو چې د عشق له كاڼو سترګو څخه                
   د سوزېدلي احساس كړيكه باندې                      

  د عاطفې اوښكې راوڅڅېږي                      
   دود وهلې دښتهر او د جنون پ                        

  .  تنكي تنكي ګالن راوټوكېږي                           
  

1366/6/25  
  خوشال خان لېسه
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  يادګارونه يادګارونه
  
  

ــعرونه    ــعرونه او شــــ ــي واى شــــ ــه ليكلــــ ــا درتــــ   مــــ
ــه     تــــــا زلفــــــو كــــــې ايښــــــي واى ګلونــــــه او ګلونــــ

   واى ســــوالونهيمــــا پــــه وچــــو شــــونډو درنــــه كــــړ 
ــه    ــه او زخمونـــ ــي واى زخمونـــ ــه زړه را ايښـــ ــا پـــ   تـــ

ــ  ــا ژونـــ ــول مـــ ــه نيـــ ــه يد تـــ ــه او دارونـــ    واى دارونـــ
   غورځنګونـه غورځنګونــه اىسـتا شــونډو خنـدا كــړ  

ــه ســـره اورونـــه      ــل واى ســـره اورونـ ــې زمـــا بـ   زړه كـ
  ســـــتا ژونـــــدون ډيـــــوې واى څراغونـــــه څراغونـــــه 
  دغســـــــې واى هيلـــــــې او همداســـــــې ارمانونـــــــه   

ــ    ولونــــــه ولونــــــهى تــــــا خنــــــدلىمــــــا ورتــــــه ژړلــــ
  و داســــــــتانونه داســــــــتانونه حســــــــن بــــــــه د تــــــــا

ــا و يادګارونـــــه يادګارونـــــه ژونـــــد بـــــه   . ټـــــول زمـــ
  

1368/7/21  
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  كاڼو ونه ژړلې
  
  

  عشق د هوس په لمبو
  اڼو د خندا په څپوــد مستو ك

  ونو د اورونو ژرندهــېزابــد ت 
  تاوه راتاوه كړه د درد په وينو
  او د اميد د ګلو موسك نظر يې

   ليكه په اور واړاوه راواړاوه د حسن په زوررد غم پ
  نه ژړلخو كاڼو و

  الهسې خاندي له خندا نه شنه دي
  ې اميدونه كريـبو كــمـــشق لــد ع

  ه كريـــونـــې ګلــــو كـــزيــزړو د اغ
  د خوږې مينې د ښكال په اميد

  .د سرو سكروټو سره تخمونه كري                                            
  

1367/1/1  
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  مېږتونخور
  
  
  
  

  ه د ونېڅنګ ته ناست وم
  د ټپي پرېشانۍ خيال مې سترګې ورو ورو خوبولې

  پام مې شو د ونې ډډ ته
   مېږتونخور پرې خپل وزرونه رپولوييو سورك
  ه ژبه يې له خولې نه بهر كړې په هنر وهاوږد

  چې مېږيان به پرې راټول شول
  لكه غړپ د مستو ميو به يې تېر كړلو له ستوني

  ه روان كړىد خوندو د عشق لمبو و مخ په پورت
  ورو نږدې شو د غومبسو د ژوندون د ځالې څنګ ته

  ېندې جل وهل له تېچې ټول عمر و
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  له غوسې نه تكې سرې په اور كې تاوې
  كړه يې ژبه ورته مخكې په هنر په مكر وړاندې

   مښوكهر ژبه پريو ناڅاپه سرو غومبسو يې پ
   سترګوراو پ

  زهرجن نېشونه ښخ كړل
  :ه مې كتل چې وروست))لس يوولس شېبې((

  درد كې تاو مېږتونخور
  .د ونې ډډ نه راګوزار شو

  
1369/6/14  
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  د اميد څانګه
  
  
  

ــوړېږي    ــوټۍ غـ ــعر غـ ــې د شـ ــې مـ ــور كـ   د زړه كـ
  د خــــــــــزان ســــــــــړه ســــــــــيلۍ ده رژوي يــــــــــې 

  
ــي    ــانته اوږده شــ ــږ شــ ــې لــ ــه چــ ــد څانګــ   د اميــ
  .د ظــــالم پــــه الس كــــې لــــور دى پرېكــــوي يــــې

  
  

  ل كال1365
  خوشال لېسه
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  فيل شپېلۍد اسرا
  
  
  
  

  د اورنيـــــو اغـــــزو زړه كـــــې ښـــــكال چېرتـــــه لګـــــي 
ــ   و شـــونډو پـــه لمبـــو كـــې خنـــدا چېرتـــه لګـــي  ود سـ

  
  زمـــــــا د زړه د پرهرونـــــــو ســـــــره او شـــــــنه ګلونـــــــه 
  ســـتا د خمــــارو زلفــــو ول كــــې اشــــنا چېرتــــه لګــــي 

  
  مــنم احســاس مــې د اورونــو زړو كــې ګــل ټوكــوي      
ــي     ــه لګــ ــې دا چېرتــ ــو كــ ــزم رنګينيــ ــتا د بــ ــو ســ   خــ
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ــ د تخانــده پــه كــړس مــې    اكو شــونډو ليكــو بانــدې ڼ
ــي      ــه لګــ ــدا چېرتــ ــې ګــ ــل كــ ــه محفــ ــو پــ   د خوږلنيــ

  
  د اســــــرافيل د شــــــپېلۍ غــــــږ ورتــــــه راورســــــېده 

ــپېره   ــتنو ســ ــند پښــ ــي   وطــ ــه لګــ ــا چېرتــ ــې رڼــ    كــ
  
   سـتا دمينـې د رنګينـې كـوڅې ګـوټ تـه نـه ځـم                 دخو

ــه لګــي       ــډ كــې د ســرو اوښــكو ځــال چېرت ــو ډن   .د مي
  

1367/7/11  
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  د جنګ باج
  
  

ــكو   ــان د اوښـــــ ــوړ ارمـــــ ــازولو وخـــــ   نـــــ
   موســـكى شـــبنم چـــې ګلـــو وخـــوړ    لكـــه

  
ــې    ــن مــ ــن حســ ــالب وطــ ــالب ګــ   ددې ګــ
  څــــه هــــم پرديــــو څــــه هــــم خپلــــو وخــــوړ  

  
  چاتــــــه لمبــــــه لمبــــــه احســــــاس وښــــــيم 
ــوړ   ــابللو وخــــــــ ــوږه نــــــــ ــن زمــــــــ   وطــــــــ

  
ــو     ــتانه د وختـ ــول پښـ ــتو شـ ــې پښـ ــه بـ   څـ
  بـــــاج د جنګونـــــو تـــــرې مغولـــــو وخـــــوړ
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ــې      ــي كـ ــوى كلـ ــه لـ ــه دغـ ــمعيل پـ ــو اسـ   يـ
  .نـــــيم نـــــازولو او نـــــيم ښـــــكلو وخـــــوړ    

  
  

  ل كال1367
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  د سيند په منځ كې
  
  

   زلفـــــو وټـــــومبم ګـــــالن كتـــــار كتـــــاررچـــــې د نـــــن پـــــ
ــر    ــړم پـ ــرلي كـ ــې پسـ ــنه چـ ــه شـ ــانلكـ ــار  بيابـ ــار كتـ    كتـ

  
  ې وعـدې مـې خيـال كـې    دا خوږې خوږې خبـرې دا خـوږ    

  ورې او غلمـــــان كتـــــار كتـــــار  ټوكـــــوي د جنـــــت حـــــ  
  

ــوه ورځ همداســـې راشـــي    ــوږه يـ ــه زمـ ــه بـ ــه مرګـ   پـــس لـ
  ه رهبـــــــران كتـــــــار كتـــــــاردرېــــــدلې بـــــــه وي دار تـــــــ 
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ــړو    ــارانې دود كـ ــه خـــوږې يـ ــو څـ ــه اولـــې مينـــې وسـ   څـ
  اوس والړ د ســـيند پـــه مـــنځ كـــې پښـــېمان كتـــار كتـــار

  
ــه    ــزل وايـــ ــندرو غـــ ــانو د ســـ ــاده ګـــ ــدا د ســـ   بـــــس همـــ
  .چـــې تـــرې وځـــي هـــره ورځـــې هوښـــياران كتـــار كتـــار  

  
  ل كال د وري مياشت1369
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  سوى ګودر
  
  
  
  

  ېســــــــــترګو اوتــــــــــرو ورتــــــــــه هــــــــــېڅ ونــــــــــه و 
  ېســـــــــــــندرو ورتـــــــــــــه هـــــــــــــېڅ ونـــــــــــــه ود زړه 

  
  لويـــــــــــه څپـــــــــــه د اوبـــــــــــو راغللـــــــــــه پـــــــــــرې    

  ېد اور بڅـــــــــــــرو ورتـــــــــــــه هـــــــــــــېڅ ونـــــــــــــه و   
  

ــې    ــويې كړلــــــــ ــې تــــــــ ــوږه وينــــــــ ــوى زمــــــــ   هغــــــــ
ــه و    ــېڅ ونــــــــ ــه هــــــــ ــرو ورتــــــــ ــوږ ملګــــــــ   ېزمــــــــ
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  تېــــــــــــره لمبــــــــــــه شــــــــــــوه د پرديــــــــــــو دلتــــــــــــه 
  ېزمــــــــــوږ لښــــــــــكرو ورتــــــــــه هــــــــــېڅ ونــــــــــه و  

  
  نظـــــر مـــــې ښـــــكل كـــــړې خـــــوږې شـــــونډې د يـــــار

  ېنـــــــــــه وولمبـــــــــــو شـــــــــــكرو ورتـــــــــــه هـــــــــــېڅ 
  

ــان  ــيال ګــــــــــــ ــوځېده د لــــــــــــ ــودر وســــــــــــ   و ګــــــــــــ
ــه و خـــــــــــو ــه هـــــــــــېڅ ونـــــــــ ــرببرو ورتـــــــــ   ې ســـــــــ

  
  اخــــــر يــــــې ښــــــكل كــــــړ اســــــمعيل پــــــه شــــــونډو 

ــرو   ــا خبـــــــــ ــه و ورد چـــــــــ ــېڅ ونـــــــــ ــه هـــــــــ   .ېتـــــــــ
  

  ل كال د سلواغې مياشت1367
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  مړاوي اننګي
  
  
  
  
  

  دلې اوښـــــــــكېېـــــــــژونـــــــــد ســـــــــوزېدلو نهيلـــــــــۍ نـــــــــه تو 
ــكې     ــدلې اوښـــــــ ــې څڅېـــــــ ــازو كـــــــ ــو جنـــــــ ــا د مينـــــــ   د چـــــــ

  
  !شــــــهيد و تاســــــو نــــــه كــــــه هلتــــــه چــــــا پوښــــــتنه وكــــــړه       

ــ   ــه وايــــ ــه بــــ ــكې   ئورتــــ ــدلې اوښــــ ــې بهېــــ ــن كــــ ــې وطــــ    چــــ
  

ــه     ــرزو مننـــــــ ــه پېـــــــ ــرحم او لـــــــ ــه تـــــــ ــتا لـــــــ ــه د ســـــــ   خدايـــــــ
  نـــــــــورې دې واخلـــــــــه دا ډالـــــــــۍ دا رالېږلـــــــــې اوښـــــــــكې    
  څــــومره ښــــه ښــــكاري هلتــــه ســــتا د موســــكو شــــونډو خنــــدا  
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  دلتــــــــه پــــــــه مــــــــړاوو اننګــــــــو كــــــــې ځلېــــــــدلې اوښــــــــكې 
  

ــه    ــه كومـــــــ ــه ګيلـــــــ ــو نـــــــ ــه عواطفـــــــ ــه د رب لـــــــ   خـــــــــود بـــــــ
ــېدل   ــه ولـــــــــې رســـــــ ــداوې دلتـــــــ ــه خنـــــــ ــكېهلتـــــــ   ې اوښـــــــ

  
  ګــــــوره احساســــــه هغــــــه كــــــور كلــــــى يــــــوازې نــــــه كــــــړې       
  .چـــــې ګرېوانـــــو كـــــې يـــــې ټـــــول عمـــــر ګرځېـــــدلې اوښـــــكې   

  
1367/1/24  
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 د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه
محمــد اســمعيل 
ــاجي   ــون د حـــ يـــ
محمــدخان زوى 

ل كــال، 1346پــر 
د لغمان واليت د   
الينګــــــــــــــــــــار 
ولســـــــــــــــوالۍ 
دنيازيو پـه يـوې     
ــنفكرې  روښـــــــــ
ــې   ــورنۍ كــــ كــــ
  .زېږېدلى دى

لــومړنۍ زده كــړې يــې د الينګــار ولســوالۍ د ســلينګار پــه لــومړني  
ښوونځي كې  سرته رسولي دي، تر هغه وروسـته كابـل تـه راغـى او                  

ل كال له نوموړې لېسـې  1366پر  . په خوشال خان لېسه كې شامل شو      
ل كـال د كابـل پوهنتـون د ژبـو     1367څخه په دويم نومره بريالى او پر   

ل كـال لـه   1370پـر  .  څـانګې محصـل شـو   او ادبياتو پوهنځي د پښتو  
نومــوړې څــانګې څخــه اول نــومره بريــالى  او پــر همــدې كــال بېرتــه     

ل كـال پـه نومـوړې څانګـه         1385پـر   . دپښتو څانګې د كدر غړى شو     
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كې د ماسټرۍ دوره پيل شوه، يون په ډېر ښه او بريـالي ډول دا دوره            
  .پايته ورسوله

 تــر ننــه پــورې د كابــل  ل كــال څخــه بيــا1370محمــد اســمعيل يــون لــه 
) پوهندوى(پوهنتون د ژبو او ادبياتو پوهنځي تدريسي غړى   او  د            

علمــي پــوړۍ تــه  رســېدلى دى، پــر اســتادۍ سربېره،اســتاد يــون د   
مجلــو د چلــوونكي ))شمشــاد((او)) هيلــې((، ))كابــل پوهنتــون((

پــه پېښــور كــې د چاپېــدونكې . دنــده هــم پــه ښــه ډول ترســره كــړې ده
همدارنگـه ديـو شـمېر نـورو        . ې كتونكى غړى هم و    مجل)) معارف((

  . چاپي خپرونو همكار هم پاتې شوى دى
ل كال، په  جالل ابادكې بېړنۍ لويې جرګې  تـه  د    1381استاديون پر   

ختيزو واليتونو د انتخاباتو د دفتر مشر شـو، ددې جرګـې لپـاره تـر              
ټاكنو وروسـته د جرګـې غـړى، بيـاد جرګـې د غـړو لـه خـوا  د بېړنـۍ                   

اسـتاد يـون پـه دې       .لويې جرګې دلومړي منشي په توګه انتخاب شو       
جرګه كې  تر خپل وروستي وسه خپل ملي او تاريخي مسـوليت  ادا               

  .كړ او د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخه يې ونيوله
تــر دې جرګــې وروســته، كلــه چــې  د افغانســتان د اساســي قــانون د    

دې بهيـر لپـاره د ختيـزو    تدوين بهير پيـل شـو،  نـو اسـتاد يـون بيـا د         
په ختيزو واليتونو كې  . واليتونو د داراالنشاد دفتر مشر وټاكل شو

د اساسي قانون د لويې جرګې لپاره انتخابات هـم د همـدې دفتـر لـه                 
استاد يون د اساسي قانون د تصويب په لويه جرګـه         .خوا ترسره شول  

رول ادا  كې  د نوموړې جرګې د داراالنشا د غړي په توګه خپل فعـال               
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ټاكل شوې وه، استاد يون  په  ختيزو واليتونو كې د افغانسـتان              . كړ
د جمهوري رياست لپاره د عمومي ټاكنو د دفتر مسول شي، خـو پـه     
كابل كې د لويو جنګساالرانو او ځينـو تنظيمـي مشـرانو لـه خـوا پـر        
حكومــت او ملګــرو ملتونــو د زيــات فشــار لــه املــه لــه كــاره ګوښــه     

استاد يون ته وړانديز وكړ، چې پـه        ) UNAMA(ملګرو ملتونو .شو
كابل كې به تر دې لوړه دنده دروسپارو، خو استاد يـون ونـه منلـه او                 

  .خپلې استادۍ ته يې دوام وركړ
درې كاله وروسته  يې د ځينو ملګرو په زيات ټينګار او غوښتنه، د       
جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر كې  د فرهنګي چارو د              

دنده ومنله او په كابل پوهنتون كې پر استادۍ سربېره ال تـر             رياست  
ل كال د افغانسـتان او      1385استاد يون پر    .اوسه دا دنده پر مخ وړي     

پاكستان د امن ګډې جرګې لپـاره د افغانسـتان لـه خـوا د منشـي پـه                   
  .توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره كړه

توګه پـه تېـرو شـلو كلونـو كـې ګـڼ              استاد يون د خپلواك ليكوال په       
شـــمېرفرهنګي او ټـــولنيز خدمتونـــه ترســـره كړي،پـــه ګڼـــو چـــاپي،  
ــايقو د       ــو او حق ــې د و اقعيتون ــوني مركــو كــې ي ــويي او ټلويزي رادي

كـه څـه هـم      . څرګندبيان  له امله د خلكو په زړونوكې ځـاى نيـولى دى            
ډېر خلك د يون ليكنې، مركې او نظريـات خوښـوي، خـو يـو شـمېر                 

د هغه ملي .  خلك هم شته، چې د يون سرسختي مخالفين دي داسې
ــر وركــوي، دا ډول        ــط رنــګ  او تعبي ــم  غل ــه ه ــاتو ت ــورو نظري او ګټ
اشخاص، چې اكثـره يـې زورواكـي او د سياسـي ډلـو ټپلـو غـړي او                   
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مشران دي، د استاد يون نظريات خپلو شخصي او تنظيمي ګټو تـه             
زه ددې شـاهد يـم،   . يخطر بولي، نو ځكه  يې په ټينګـه مخالفـت كـو      

هر كله چـې يـون كومـه ليكنـه او مركـه كـړې، نـو دده پـر وړانـدې يـې              
مثبــت او منفــي غبرګونونــه دواړه راپــارولي دي، منفــي غبرګونونــه  
اكثره وخت د هغو اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېـر كـړكېچن          
سياسي بهير كې يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه كړي او ځانونه يې            

  .ړي ديمطرح ك
مثبــت غبرګونونــه اكثــره د ولــس دمشــرانو، روښــنفكرانو او نــورو    
مخورو له خوا وي، خو استاد يون په دغسې سختو اغزنـو او تنګـو               
شرايطو كې بيـا هـم خپـل فرهنګـي، سياسـي او ټـولنيز كـار تـه دوام                    

  . وركوي
دا اوسنى فرهنګي كار، چې  تاسو يې  اوس په مسلسل ډول ګـورئ،       

لونـو كارونـه  دي، چـې  لـه تېـر يـو نـيم كـال راهيسـې             دا د تېرو شـلو ك     
پرې په مـنظم ډول كـار شـوى، اوډل شـوي او دادى ستاسـو مخـې تـه                    
ايښودل كېږي، په داسې يو دولتي دفتر كې چـې بوختيـاوې پـه كـې                
ډېــرې وي، د مــنظم او ســتر فرهنګــي كــار ســرته رســول اســانه كــار نــه  

د ګڼو فرهنګي ټولنو    استاد يون پر خپلو فرهنګي كارونو سربېره        .دى
د غړي، همكار او موسـس غـړي پـه توګـه هـم خپـل فرهنګـي رول ادا                    
ــو       ــي ټولنـ ــتو فرهنګـ ــان مېشـ ــې د دوو المـ ــې يـ ــور كـ ــه پېښـ كړى،پـ

د پښــتني فرهنــګ  د ودې  (او) دافغانســتان دكلتــوري ودې ټــولنې (
د همكـار پـه توګـه د بېالبېلـو ليكوالـو پـه لسـګونو                ) پراختيا ټولنې 
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ــډيټ او چــا  ــار، اي ــه ســلګونو كورنيــو    . پ كــړي دياث دغــه راز يــې پ
مشاعرو، ادبي غونډو او سيمينارونو كې ونـډه اخيسـتې ده، خپلـه             
يې هم په لسګونو مشاعرې،سيمينارونه او علمي وركشاپونه جـوړ          

  .كړي دي
سربېره پر دې،  په يو زيات شمېر، ملي او نړيوالـو كنفرانسـونو كـې           

دلتــه بــه يــې د اثــارو . دهيــې پــه ښــه ډول د خپــل هېــواد اســتازي كــړې 
  :يادونه وكړو

  اثار
  : پنځونې-الف

            چاپكال                  څرنګوالى    كتاب نوم
 1387        دويم       لومړۍ شعري  ټولګه          مټكور •
 1387په اورونو كې سندرې      دويمه شعري ټولګه                  دويم  •

 : راټولونې-ب
  1387 ټولګه                         دويم    ګډه شعري    هيلې •
 1387د حيران شعري ټولګه                    دويم   نيمګړي ارمانونه  •
 1387          دويم     ګډه شعري ټولګه  د لوونو فصل •
 1387          دويم                    د سيمينار د ليكنو ټولګه د نازو انا ياد •
 1387درېيم     داستاد الفت نثرونه                 د استاد الفت نثري كليات    •
 1387        دويم د اسحق ننګيال شعري منتخبات     سيندونه هم مري        •

 : ژباړنې-ج
  په  افغانستان كې د واك جوړښتونه:   د ټولنپوهنې له نظره •

  1387      دويم    دپوهنوال روستارتره كي اثر     
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 راثونو ته  يوه كتنه         د افغانستان فرهنګي   مي. •
  1387       دويم      د نينسي دوپرې اثر             

  په افغانستان كې د جګړې جنايتكارانو محاكمه •
  1387 د پوهنوال روستار تره كى  اثر                   دويم                 
  : يونليكنې-د
  1387    دويم د اماراتو يونليك                      د اماراتو سفر •
 1387كه يون دى يون دى       د اروپا يونليك                            لومړى  •
 1387      لومړى         دپنټاګون ترڅنډو        د امريكا يونليك •

 : څېړنې او شننې-هـ
  1387د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه كتنه      دويم  •
  1387       دويم    يو ځالند ستورىاستاد زيار د پښتني فرهنګ •
  1387        دويم   دكابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي   پښتو كتابښود •
  1387        دويم        د افغانستان فرهنګ ته  اوښتي زيانونه •
  1387        شپږم     د پښتو شعر هندسي جوړښت           •
 1387 دويم له افغانستانه د مسلكي كادرونو د فرار عوامل        •
  1387                        دويم                     ساينسي پرمختياوې •
 1387       دويم    بېړنۍ لويه جرګه ولسواكي او زورواكي •
 1387        لومړى         انديال خوشال •
 1387        لومړى     هيله د خپلو سريزو په لمن كې          •
 1387        لومړى              كلتوري يون •
 1387        لومړى              فرهنګي فقر •
 1387        لومړى             مركه او مركې •
 1387        لومړى         خوشال په خپل ايډيال •
 1387        لومړى        دكتابونو په وږمو كې •
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 1387        لومړى     افغانستان په سياسي كږلېچ كې •
 1387        لومړى         پښتو ليكنى سمون •
 1387        لومړى          رسنۍاوسنۍ •
 1387         لومړى                       كه نړيوال  ماته وخوري؟ •

دې استاد يون ته ډېر عمـر وركـړي او جرئـت دې ورتـه هـم           ) ج(خداى  
دې دى لـــه هـــر ډول بـــدو  بـــالوو وژغـــوري، پـــه  ) ج(تانـــد لـــري،اهللا

 .فرهنګي كارو زيار كې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم
  په درناوي
  وفاالرحمن وفا

   افغانستان-كابل
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