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 د کتاب لړليک

  د ))مټکور(( د دويم چاپ

  سريزه

 سريزه  

 تقريض  

 د مټکور په باب څو خبرې  

 لېوني  

 کليزه  

 زمانه  

 اوښکه او خندا  

 د عقل احساس  
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 د ښکلو باران  

 ازمون  

 پرهري اميد  
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 د ماضي عشق  
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  د اور تاو 

 د حسن لومه  
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 خوږلنې سترګې  
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 تر کاڼو الندې  

  درې مياشتې مخکې 

 هغه چاته چې سترګې يې....  

 د وينو رود نيل  

  د وير سکروټې 

 د اوښکو جنازې  

 له جېل نه... ګيله  

 د لمبو څاڅکي  

 د خندا قتل  

 د آه سکروټې  

 غيرتي لېمه  

 د ميو اباسين  

 د اوښکو سمندر  

 د خوږو مکر  

 ارام سمندر ته!  

 د تېزابو باران  

 سندرغاړي  

 د طاعون په لوپټه کې  

  د احساس لوخړه 

 يادګارونه يادګارونه  

 کاڼو ونه ژړلې  

 مېږتونخور  

 د اميد څانګه  

  د اسرافيل شپېلۍ 

 د جنګ باج  

  د سيند په منځ کې 

 سوى ګودر  

 مړاوي اننګي  

  د محمد اسمعيل يون لنډه

  پېژندنه

 د ))مټکور(( د دويم چاپ سريزه 

 

 

ل کال(( ورته ځکه ٠٦٣١ل کال چاپ شوې ده. ))اساساً پر ٠٦٣١ولګه ده، چې اساساً پر مټکور زما د شعرونو لومړۍ ټ

يو درېو وايم، چې د همدې کال په بهير کې د افغانستان د ليکوالو ټولنې له خوا د چاپ پالن کې وه او د همدې کال د وروست

وخت د  له دمخه، چاپ دومره پرمختللى نه و، هغهمياشتو په بهير کې د همدې ټولنې له خوا چاپ ته الړه. ترننه نږدې شل کا

)الف( نه تر  چاپ توري اکثره له سرپو نه جوړېدل يا اوسپنيز وو، يو يو تورى به په ځانګړي صندوق کې پروت و، کله چې

وري به يې ت )يا( پورې هر تورى په کارېده، نو بيا به حروفچين، همغه صندوق ته، ته او اړتيا وړ تورى به يې را اخيسته، دا
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ي وو. د پر يوه ډېر اوږده مېز، چې لس پنځه متره واټن به يې درلود، په همغو جوړو شويو صندوقونو يا کورونو کې ايښ

وي، دا نو  يوې کلمې لپاره که د يو توري ټولوونکي تګ اوراتګ محاسبه کړو، کېدى شي سل متره پلى واټن يې هم وهالى

ودل کېدل او پر ا هم لکونو کلمو ته محاسبه کړه. دا توري بيا يو تربله څنګ په څنګ اېښبيا د يوه کتاب په لسګونو زرو او ي

په کې  يوه تار تړل کېدل، په دې ډول ترې يوه کلمه، بيا کلمې، بيا جمله او جملې او بيا هم متن جوړېدل، کله چې به دې

 اودون و. دا کتاب ما په همغه شکل چاپ کړىسمون راوسته، هغه کلمه به بېرته خالصېدله، خو لنډه دا چې خورا زړه چ

او  دى. زه دا مهال د کابل پوهنتون د درېيم ټولګي محصل وم، د درسونو ترڅنګ مې نور فرهنګي مصروفيت هم درلود

 چاپخونې ته به هم هره ورځ روان وم، کله چې د کتاب د چاپ او سمون لومړني کارونه خالص شول او ماته يې وروستي

 ل کال خداى پاماني وکړه، ما کتاب قدرمن استاد کانديد اکاډميسين محمد صديق روهي او٠٦٣١نو دا مهال  توري راکړل،

ښلې ګران ورور محمد ابراهيم شينواري ته د سريزو لپاره وسپاره، زما بل ملګري ممتاز ارمان ال وار دمخه پرې سريزه ک

 د استاد روهي او ښاغلي ابراهيم شينواري تر سريزو الندې وه، څه موده نور هم د سريزو په خاطر وځنډېده، نو ځکه خو

ې ( نېټې ليکل شوي، ما د لومړي چاپ او دويم چاپ پر مهال دا نېټې ځکه بدلې نه کړې، چ٠٦١١/٠/٠٦( او )٠٦١١/٠/٢)

تني ياشزموږ ګران لوستونکي د هغه وخت له چاپي بهير سره ال ښه اشنا شي، چې د يو عادي کتاب چاپ هم هغه وخت څو م

تاد روهي واټن ته اړتيا لرله. د زمانې څرخ تاوېږي، چاته صبر نه کوي، اوس چې له هغې زمانې نږدې شل کاله تېرېږي، اس

و زه زموږ په منځ کې نه شته او د هغه په حق کې له دعا پرته نور هېڅ زموږ له السه نه کېږي، ګران ابراهيم شينوارى ا

متاز ارمان هم رانه مهاجر شوى دى. خداى)ج( خبر چې ددې شعري جونګ تر درېيم ژوندي او پر خپل وطن يو، م ()يون

ا چاپ الس چاپ پورې به موږ ته څه پېښېږي. په همدې خاطر مې د خپل تېر شلکلن فرهنګي کار پر بيا سمون، اوډون او بي

ه تکليف کړي کار سبا ته نور څوک پ پورې کړ، پر ژوند ډېر بې باوره يم او ژوند پر ما ډېر ناباوره دى، نه غواړم زما پر

د  شي، څه چې مې کړي، ښه دي که نا ښه، پوره دي که نيمګړي، کره دي که ناکره؟ ښه ده چې خپله يې راټول کړم چې

 .ټولو پازوالي زما پر خپله غاړه شي

ايد تر موږ پنځونې براتلونکى نسل به ددې وخت ونه لري، چې زموږ په ماتو ګوډو ليکنو پسې وګرځي، د هغوى ليکنې او 

اوچتې وي او که اوچتې نه وي دا نو ددې مانا ورکوي،چې ژوند او فکر والړ دى او پرمختګ نه کوي، خو دا زموږ د 

ږه رارسولى اوسني نسل وظيفه ده چې خپل کارونه په خپله خالص کړي او په هغه تسلسل کې خلل رانه ولي چې تېرو تر مو

يې ورسوو، د بشري ژوند ارتقا د همدغه تسلسل ترکيب دى او زموږ دنده ده، چې تر بل پښت .  

ت له تخنيکي له ټولو قدرمنو ليکوالو دا هيله لرم، له يوه نسل څخه بل ته کلتوري خال پرې نږدي او تر خپله وسه پورې د وخ

 .امکاناتو ګټه پورته کړي او خپله ځاني او ملي، ټوله کلتوري شتمني خوندي کړي

 

ري په ارماند همدې هيلې د ب  

 پوهندوى محمد اسمعيل يون

افغانستان -کابل  

مه١ل کال، د سلواغې ٠٦٣١ . 

 سريزه 

 

د شعر په  په وروستيو څلورو کلونو کې، چې کېدى شي د فرهنګي ازادۍ پيالمه يې وبولو، زموږ د هنري فرهنګ په تېره

هنر د  غ باغ کړل. رښتيا خبره داده، کله چې دګلبڼ کې رنګارنګ ګالن وغوړېدل او د ادب او هنر د مينوالو زړونه يې با

بره نه ده ازاۍ وږمه په غرو، رغو، کلو او بانډو وچلېږي د شعر بلبل يې د هر کلي لپاره ګلورينې ترانې وايي. د تعجب خ

ې داس حتى هغه شاعران چې د کوم طلسم تر اغېزې الندې له ځانه پردي شوي وو، له مسخ شوي حالت نه بېرته راوګرځېدل

حث نه کوم ښکارېده چې هغوى خپله حافظه ترالسه کړه، خپل کلى مالت او دوستان او دښمنان يې وپېژندل. زه په دې خبره ب

ن ته يې چې د شعر ګلبوټي په هوسا او بسيا خاوره کې ښه وده کوي او که بحراني حالت د شاعر احساس راويښوي او طغيا

ي شعر او د تخليق ازادي د مجنون او ليال په شان يو له بله جدايي نه شلمسوي، خو ددې خبرې يادونه ضروري ګڼم چې 

زغمالى، چېرې چې د تخليق ازادي نـــــــــه وه خداى خبر چې څومره خبرې به د شاعرانو په مغـــــــــــزو کې پـــــــــــــه 

وي  څومره استعدادونه به مټکور پاتې شوي ابدي خوب ويـــــــدې شـــــــــــوې وي، څومره د شعر چينې به وچې شوې وي،

له  او څومره خبرې به په نه زړه ويل شوې وي، حتى هغه کسان چې له شاعر نه له پالن سره سم شعرونه غواړي د تخليق

ه ازادۍ سره مخالفت نه کوي، خو هغوى د تخليق ازادي داسې تعبيروي: موږ شاعر ته ازادي ورکوو چې زموږ دښمنانو ت

ړي. دا دى د تخليق د ازادۍ اصلي او ژور مفهومکنځلې وک . 



اللې دي، زه پوهېږم چې ځينې کسان به ددغو يادونو په لوستلو سره بې حوصلې شوې وي او وبه وايي چې دا خو زړې بابو

په  . زما ښهد هغو تکرارول څه ګټه لري؟ ښه، دا نصيحت به ومنو خو دا هم بايد ووايو چې په تاريخ کې سپين فصل نه شته

ياد دي چې د داود په جمهوريت کې د تاريخ په درسي مفرداتو کې د ظاهرشاه دوره حذف شوې وه او له موجوديت نه يې 

ه خاليګاه انکار شوى و خو ما ورته وويل چې په تاريخ کې سپين فصل يوازې په اسطوره يي دوره پورې اړه لري او بيا هغ

 .ډکه شوه

 چې فرهنګ يوازې د دموکراسۍ په فضا کې وده وکوالى شي، که څوک غواړي چېموږ غواړو پر دغه ټکي زور واچوو 

ه دې په دې خاوره کې فرهنګ وغوړېږي نو بايد د نوښت ازادۍ ته درناوى وکـــــــــړي، په تېرو څلورو کلونو کې سره ل

او يتيمانو  لـــــې کړې، د کونډو، بوروچې جګړې زموږ خــــــــــاوره دخپلو بچيانو په وينو ولمبوله، ودانۍ يې په کنډوالو بد

سره سره د  اسوېلو يې د فلک ماڼۍ توره کړه، باغونه، ځنګلونه يې پو پناه کړل او مادي هستي يې تاال کړه خو له دې ټولو

 .فرهنګ په برخه کې د يوې نسبي ازادۍ له برکته يو څه تنوع او ښکال ليدله کېږي

 

څوک د  رانو انتطباعات او تاثرات يو شانته نه دي: څوک د اتالنو حماسې انځوروي،د دولس کلنې جګړې په وړاندې د شاع

د  شهيدانو پر مقبرو اوښکې تويوي، څوک د سولې ارمانونه بيانوي، څوک وران کلى او زړې خاطرې راپه يادوي، څوک

يد مشالونه ګورينهيلۍ او بېوسۍ نغمې غږوي، څوک سباوون ته په تمه ناست دي او ځينې په تورتم کې د ام . 

 د )مټکور( په نامه د شعرونو دغه مجموعه چې د ځوان او حساس شاعر، اسمعيل يون د اندېښنو امېل دى، د پښتني غاړې

لس سره د لپاره په ډېر ظرافت جوړ شوى دى، دا مجموعه د پښتو په فرهنګي ګالرۍ کې يوه ښکلې تابلو ده، چې له خپل و

و شوې ده، دا مجموعه د صداقت او وجدان غږ دى چې د يوه فرهنګيالي ځوان د احساسات اورنۍ مينې په زمينه کې انځور

 .ترجماني کوي او څه چې وايي شاعرانه مګر رښتيا دي

خه که څوک ددې مجموعې په لفظي اړخونو څېړنې کوي نو ښايي چې په لـــوى الس به خپل ځان له هغه هــــــنري اتذاذ څ  

 

وټه يوه ه کليت، انسجام، تصوير او رسالت کې پروت دى. د ځوان شاعر اسمعيل د شعر هره ټبې برخې کړي چې د شعر پ

ايستلى  هنري تابلو ده چې په هغه کې ښکال، تناسب او د خيال ظرافت ځان ښکاره کوي. اسمعيل يون د خپل وخت تصوير

 .دى او په دغه تصوير کې يې خپل موقعيت هم ښودلى دى

ي(( دى او ولې به مټکور نه پاتې کېږي. هغه شاعر دى، زموږ د وخت شاعر چې نه يې ))لېون هو، هغه مټکور شوى پاتې

 دده برخليک دادى چې مټکور پاتې شي او زموږ اکثر شاعران .خوښېږي او نه له ))هوښيارانو(( سره په يوه الره تلالى شي

ا به نه يې لرلى شي: ))دواړه نه کېږي رحمانه ي همداسې دي. زموږ د وخت شاعر له معنوي وياړ نه پرته بل هېڅ نه لري او

 :دين کړې يا دنيا.(( خو څوک چې معنوي وياړ لري هغه په واقعيت کې هر څه لري

 

 خرقه پوشو په خرقه کې دى موندلى

 هغه حظ چې په دنيا کې دنيا دار کا

ى. دا تصادفي التو نه يې رنګ اخيستى دد اسمعيل يون شعرونه تر زياتې اندازې له خپل کلتور سره تړلي دي او له خاصو حا

ه خوني خبره نه ده چې د شاعر په تصويرونو کې د اور لمبې، د وينـــو څپې، د اوښکـــــــــو سيند، قطار قطار جنازې، اغزن

تې دي يان پاالر، دتېزابـــــــو باران، اورنى اسمان او بـــــــــــــاالخره سوى اسمعيل تر سترګو کېږي. شاعر هغه څه ته ار

قابل چې نور خلک هم ورته اريان دي: د وينو سوداګري د معنويت سقوط، د عقيدې او اعتماد بحران، د شخصي ګټې په م

 .کې له ټولو اخالقي نورمونو نه تېرېدل او داسې نور

کړم.  ضمون تفسيرزه نه غواړم چې ددغې مجموعې په باره کې د خپل برداشت ټول اړخونه بيان کړم او يا دده د اشعارو م

ک چې پرېږدئ چې لوستونکي دده شعر ته له خپلو عينکو څخه وګوري، په دې مجموعه کې رمزي شعرونه هم شته، خو څو

په  له موږ سره اوسېږي هغوى په اسانۍ سره په دغو رمزونو پوهېدى شي. اسمعيل ځوان دى او ځوانان خپل احساسات نېغ

دغه د استعداد خاوند شاعر ته ال زياتې هنري هستونې ورپه برخه کړينېغه بيانوي زه فکر کوم چې زمان به  . 

 

 په درناوي

 کانديد اکاډميسين

 محمد صديق روهي

 د خوشال د فرهنګي ټولنې رئيس
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 ب سرپاڼه

 تقريض 

 

 

رو تل هسې خو په ټوليزه توګه ژوند د خوږو ترخو، لوړو ژورو، بريو ناکاميو، اميدونو او نهيليو نوم دى. خو د ژوند د ژو

ا سترګو، حساس ته رسېدل او د تياره ګوټونو کشف د هر چا کار نه دى. د ژوند د رښتينې مانا پيدا کولو او پېژندلو لپاره بين

او بليغې ژبې ته اړه وي او د همدغه څيزونو څښتن ته شاعر واييذهن، له ولولو ډک زړه  . 

په داسې  هغوى چې د شعر او شاعر ارزښت او استادۍ ته نه دي ملتفت کله له شعر نه علم غواړي او کله فلسفه او سياست.

ر د الهام پايله. ده او شع حال کې چې علم او سياست د يو شمېر ټاکلو پرنسيپونو او فورمولونو د ننه د نړۍ فورموليکه شرحه

کي خو له نېکه مرغه زموږ زلمى ويناوال اسمعيل يون د شعر ضرورت او رسالت په رښتينې مانا درک کړى او ان له تن

ې د پښتو زلميېنې يې په پوره ځان خبرۍ د شعريت په الر يون کړى دى، ښه ټينګ او پاخه ګامونه يې ايښي او اميد دى چ

په لور نور هم ګړندي، ارزښتمن او اغېزمن ګامونه پورته کړيشعر د ال لوړو پوړيو  . 

يکي کله يې د ځکه يون يو داسې شاعر دى چې د شعر په ټولو باريکيو او نزاکتونو پوهېږي او زيار يې ايستلى دى، شعر ول

يالي تي او ننګخپل مظلوم او محکوم ولس په مظلوميت او محکوميت غم او خواشيني څرګنده کړې ده. کله يې د خپل غير

خپلې مجبورۍ او  ولس په برياوو وياړلي دي، کله يې د ټولنيزو بدبختيو په وړاندې احتجاج او ګوتڅنډنه کړې ده او کله يې له

واښلي او ژړلي بېوسۍ سر ټکولى، نو د کنايو، استعارو، تشبهاتو او الفاظو په شاعرانه کارونې سره يې شاعرانه وياړلي، ګ

 :دي

د احساس رګو کې ننوته څومره مو مينه  

 لکــه مــنصور د دار خـتلو سره مينه کوو

 :يا

 دود شو تکل د اسوېليو په اور

 ورته پرهر زړه ارماني وخندل

 نور د سبا د حسن شونډې موښي

 په توند)شمال( باندې ماضي وخندل

 

 :يا دا چې

 چـــا د اور پــه ستــرګو کې ليدلې د اوبو مينه

لمن کې د پردو رغړيعقل بې احساس دى په   

يې  او د ډېرې خوښۍ ځاى دى چې زموږ شاعر د منځپانګيز نوښت ترڅنګ جوليز نوښت ته هم متوجه دى د غزلو ترڅنګ

ون رنګيني او ازاد شعرونه هم ليکلي، ښايسته او خواږه وييونه يې کارولي، نوي سمبولونه او ترکيبونه يې زېږولي، د مضم

يابيا لوستلو اتلى او ژبه يې کره او معياري ده او د شعرونو دا جونګ يې د ډېرې ستاينې او بتنوع ته يې تر خپل وسه پام س

، کله کله وړ دى. خو په خواشينۍ زموږ ښه او قدرمن شاعر د خپلو ډېرو برياوو او ښېګڼو ترڅنګه ځينې ښويېدنې هم لري

لکه نګېږي او روڼ مفهوم نه شي ښندلىيې د ځينو ناپېژندلو سمبولونو په کارونې سره د شعر ځينې بيتونه ګو : 

 

 څـــومـــره د مــکر تــخيل تـــــه کښته شوى نرم؟

 په نوم د ميو راته مخکې ږدي پيالې د اوښکو

 

ه يا دا چې کله کله يې ډېر خاص او يوازې په همده پورې مربوط مسايل نظم کړي دي، چې نه يوازې عام نه دي، بلکې پ

 عـــــــري ارزښت نه شي درلوداى او زه افسوس کوم چې درېغه هغه يې په يو داسې خوندورخاصو مواردو کې هم کوم ش

جونګ کې نه واى راوړي لکه ))درې مياشتې مخکې(( او ))يادګارونه يادګارونه((. په هره توګه زه دغه جونګ يو 

چې درانه  ياتونه ګڼم او يقين لرمارزښتمن او ګټور اثر او د پښتو شعر په ځولۍ کې يې يوه رنګينه او په زړه پورې ز

 .لوستونکي به ددې شعرونو له لوستلو پوره خوند واخلي او خپله شعري تنده به پرې ماته کړي

 

 اوس همدومره

 د ملګرتيا په خلوص او مينه
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 ممتاز ارمان
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 د مټکور په باب څو خبرې 

غه د ساني احساس او تخيل يو عاطفي تړون پروت دى او هاوس زموږ مخې ته يو داسې کتاب پروت دى چې په هغه کې د ان

 .ګران اسمعيل يون شعرونه دي

چې  شعر په خپل څو اړخيزتوب د يوې جالبې پديدې شکل نيولى دى او دا ځکه چې د انسان جوړښت، هيلې او احساسات

که موږ بايد هر شعر يوه نوې څومره بېالبېل دي، نو هماغومره يې د دغو احساساتو او هيلو د بيان ډول بېل دى او ځ

 .زېږېدنه وبولو

ه د يوه عاطفي حالتونو د بيان سمبول دى. هغه څه چې په زړه کې ګرځي او ده ت-شعر د انسان د نه بيانېدونکو ژورو حسي

يغام کېږي. موجود حقيقت په شان ښکاري، دى يې د شعر په ورېښمين پوښ کې نغاړي او موږ ته يو ښکلى لذت بښونکى پ

څاڅکي  ځکه په خلکو ښه لګي چې شعر د احساساتو او مينې او معنوي غوښتنو د بڼ په ګالنو کې د سحرنۍ پرخې شعر

اواز دى  دي، چې ښکال خوښوونکى ذوق ارضا کوي او د ماتو زړونو، ژوبلو احساساتو او لطيفو هيلو نه اورېدونکى اوغلى

ينې زلزله راوليچې يوازې دحساس انسان د زړه او مغزو په برجونو کې د م . 

 

 

وى دى هر شعر د شاعر د ځانګړي فکري حالت محصول دى. چې شاعر بيا طبعاً د ټولنې، چاپېريال او پېښو نه اغېزمن ش

 .او که د خپل رسالت سرته رسول غواړي، نو خپل احساس په رښتيني ډول وړاندې کوي

نو هغه کې د همدې کلونو د پېښو او ټولنې انځور وي د اسمعيل يون شعرونه ددې وروستيو کلونو شعرونه دي او حتماً په

يت او کلونه چې زموږ باتور ملت د اور او وينو په سمندر کې والمبل، د ازمونونو په ازمون کې ال ژوندى دى او د خپل حيث

 .غرور او ستروالي ثبوت لپاره يې وياړنې هستې کړي

ه نظر هغه وي ويلي، نو هېڅکله به همېشني نه شي او ځکه زما پ که په شعر يا ليکنه کې ليکوال په صداقت سره يو څه نه

ينو په څه چې د اسمعيل يون د شعر تر ټولو لوى برياليتوب دى، هغه دده په بيان کې صداقت دى، هغه د پغمان د جنتي چ

يثنا هم نه وايغاړه د افريقا د سارا له ګرمۍ نه فريادونه نه کوي، خو د کب په شان چې د سرو تېلو په منځ کې وي  . 

عاطفي  هغه، هغه څه وايي چې محسوسوي يې، ويني يې او پرې پوهېږي، هغه د اوسني بهير رښتينى حالت بيانوي او خپل

 .احساس ورسره په صادقانه ډول يوځاى کوي، د بېلګې لپاره )د خندا قتل( او ځينې نور شعرونه کتالى شئ

ونه ده، د استاد د ډول ليدل کېږي، هغه يو سپېڅلى بغاوت او خپلواکه سرغړبله مسئله چې د اسمعيل په شعرونو کې په څرګن

يدى شي او : الفت د وينا له مخې شاعران په هګيو کې د مرغانو الوتنې او د لمر سپېدو په څيرې ګرېوان کې د لمر پلوشې ل

ونه لولو))شاعران له قيد و شرطه بې پروا وي(( نو ځکه موږ د يون په شعر کې هم دغه شان شعر : 

 

 د عشق نظر نه شول لمبه لېوني

 تورو تيارو کې شول ډيوه لېوني

 ميکدې خود د زهد اور کې ناڅي

 په کې دېره نه دي هغه لېوني

 د عشق په تور يې په دار مه ځړوئ

 کله کوي چاته سجده لېوني

 زموږ په کور به لمبې وي ال

 .ترڅو چې پاتې وي دا دوه لېوني

 

( ور شعرونه هم په دې باب د ځانګړي پام وړ ديد جنګ باج( او ځينې ن . 

ا د اسمعيل يون په خپل شعر کې ډېر ژور حالتونه انځوروي او دا د پښتو د ولسي شعر هغه غوره عنعنه ده، چې نن سب

ې(( نړيوال معاصر شعر يوه مهمه ځانګړنه هم ده او اوس په پښتو معاصر شعر کې هم پيل شوې ده. د ))درې مياشتې مخک

 د يوه عشقي حالت ډېر دقيق بيان دى، همدا راز د ))غره اور اخيستى(( ))مېږتونخور(( او ځينې نور شعرونه. دشعر 

او د نامحسوسو  کاناډايي شعر پېژندونکي ايزابل مور په عقيده، تېرېدونکو او ځانګړو ښکالوو ته تم کېدل، د حالت انځورول

ه ډول بيان الندې بيت په لومړۍ برخه کې يو ځانګړى حالت په ډېر ساد غوښتنو بيان د اوسني شعر يوه خاصه عنعنه ده، د

 :شوى دى



 

 زما زړګى درزا کړي او دتا شونډې رپېږي

 دي څومره خوندورې زما وستا پټې خبرې

 

 مينه او الفت لکه څنګه چې د انسانيت د خالصون الره ده، د شعر د ملکې د ظهورولو عامل هم دى شاعر او مين زياتره

شوي  نه په يوه مانا کارول کېږي. انساني مينه ))د انساني توکم بقا او دوام(( دى او د انساني مينې په خم کې رنګوختو

ه د ))يادګارونه شعرونه همېشني او تلپاتې شعرونه دي. د اسمعيل يون په شعر کې د انساني مينې او عاطفې نوښتيز بيانون

ندې ))دعقل احساس((، ))د حسن لومه(( او ))پخه سکروټه(( تر سرليکونو اليادګارونه((، ))سوي اسوېلي((، ))کليزه((، 

 :لولو. له ))سوي اسوېلي(( څخه دا څو بيتونه

 

 د سترګو په خوږو کې ډوبېدم نه پوهېدم

 د مينې په لمبو کې تاوېدم نه پوهېدم

 احساس مې عقل پرېښوده په الره د جنون

 منصور ومه په دار کې ځړېدم نه پوهېدم

کۍ شه ال هم نوره زما سوو اسوېلو تهموس  

 ساده وم چې په تا مينېدم نه پوهېدم

 

ک د اسمعيل شعر که د مينې اوښکال پالنې هر څومره ښکلي بيانونه دي خو ورسره د هېواد او ملت له ژورې مانا نه هم ډ

اوت، حق دوستۍ، سپېڅلي بغ دي، زياتره غزلونو کې د ښکال او مينې تر رنګينو پوښونو الندې د هېواد پالنې، انسان

الندې د  خوښوونې او خپلواکۍ ترانې پرتې دي. دا د پښتو د اوسني غزل يو مثبت برى دى چې د ښکال او مينې تر پوښ

 :ژوند د ارزښتمنو مسايلو خواته عامه ذهنيت اړوي په الندې بېلګه کې په ډېر خوندور ډول همدغه شان بيان شته

 

ه اور ونيوهچامو دمينې د جانان زلفو ت  

 چې شنه دودونه يې زموږه په شعرو کې ځلي

 زما د عشق ستونى دې لوند نه کړ پرې يو ځلې هم

 څه که د ميو اباسين دې اننګو کې ځلي

 

و، ټولنې او اسمعيل يون يو مسول شاعر دى او تل په خپل شعر کې د هېواد د تاريخي جريانونو په پام کې نيولو سره د خلک

ه کړي او خپل مسئوليت نه هېروي. هغه له خپلې مينې نه غواړي چې ))نور يې د سترګو په جادو کې بند نهېواد پر وړاندې 

 پرې يې ږدي چې د منصوري وطن د غم او اور د توپانو ستړى کاروان او د وطن د بچو د ويرونو فرياد او د ځوانانو او

ى چې له خپل شعر نه د همدردۍ يوه ډالۍ جوړه کړي او زلمو قطار،قطار جنازې وويني(( او همدغه حاالتو هغه مجبور کړ

تر کې ))په داسې حال کې چې نور د باران نه الندې د ميو په سيند کې له جانان سره غوټې وهي او خاندي او د ګلونو په بس

ډالۍ  خپله يې په نرمو شونډو، شونډې ايښې وي، خو دى )يون( د دردمن او د احساس په اور کې د کړېدلي انسان په توګه

 :داسې وړاندې کوي

 د شعر د بزم د مسرو ګلونه 

 د خپلو اوښکو په تار پېيم ترې امېل جوړوم

 ډالۍ کوم يې ورته

 يوه د درد او د شعرونو ډالۍ

 ((د زړه د سوز او پرهرونو ډالۍ

 .او د شاعر ډالۍ بايد همدغسې وي

ذوق،  غزل يې د يوې ځانګړې ښکال خوښوونې او لوړ د اسمعيل يون شعر د شکل له مخې ډېر ښکلى او په زړه پورې دى.

ىاوچتې قريحې، استعداد او مينې څرګندوى دى او له ښکلو ترکيبونو، انځورونو، تشبيهاتو، استعارو نه ډک د . 

 .ازاد شعر يې هم خوندور او زړه راښکوونکى دى او له انساني عاطفې او غني انځورونو نه ډک دى

احساس  وړ ده، هغه دا چې کله موږ يو شعر لولو نو په دې هم بايد پوه شو چې ايا شاعر خپل د ننني يوه بله خبره هم د يادولو

وږ وليدل بيان کړى دى او که هسې د ورځې د مود مسايلو ته اړم شوى دى؟ د اسمعيل يون د شعر په څو کوچنيو بېلګو کې م

غه په تصنع په کې نه شته، نو بايد وپوهېږو چې ايا ه چې د هغه بيان مسوالنه، زړور او صريح دى او هېڅ ډول تکلف او



خپله هم دغه شان دى او که نه؟ زه چې د دوه کلونو راپه دېخوا له هغه سره ډېرې نږدې اړيکي لرم، نو هغه مې په عملي 

 ژوند کې هم يو صادق او زړور انسان موندلى دى، هغه چې هر څه وايي دده له ژورې مينې او ډېر پاک احساس نه

هغه له شعر سره مينه لري، هوس يې نه کوي ځکه ده ته شعر په خپله يو هدف دى، داسې هــــــــــدف چې  .راټوکېدلي وي

هغه پرې د خپل زړه پرهرونه ټکــــــــــوروي او د غمــــــــونو پېټى پرې سپکــــــــــوي او نورو دردمندانو ته يې هم 

و هغه ته درانه عاطفي زيانونه رسولي دي، چې ددغو زيانونو اغېزې دده شعر ته ي وړانـدې کـــوي. روانو بدمرغه پېښو

په شان شعرونو کې ومومو.  ((...ځانګړى سوز او ساز ورکړى دى او علت يې کولى شو د ))افسوس چې قبر دې معلوم واى

لې هدف لپاره کله د شعر نه د وسيخو له دې سره سره د هغه بل هدف د هېواد د لوړتيا په الر کې خدمت کول دي، ددې لوړ 

ګيو په توګه هم کار اخلي او په دې خاطر خو په مجموعي ډول د هغه شعر مقاوم او ثابت شعر دى چې د سوو فريادونو په لو

وارو د کې يې هم د خندا ګلونه ټوکېږي او د موسکا غوټۍ خولې سپړي. هغه که د ژوند د ازمون د اور په سره بټۍ کې د ج

ږمو د يوه شان په اور اوښتى را اوښتى او مټکور پاتى شوى دى، نو د احساس او عاطفې په بڼ کې د مينې د نسيم ودانې په 

لت ښکلي ګل په شان غوړولى دى، چې د شعرونو نغمې يې زموږ د زړونو تارونه خوځوي او ځانګړى خوځند عاشقانه حا

 .رابښي

ر ټولو هنري اثر د ډېرې ښې پېژندنې لپاره په خپله د هماغه اثر لوستل تزه دده د شعر په باب نور څه نه وايم، ځکه د يوه 

سره له دې چې اسمعيل به ال تراوسه د ځانګړي سبک خاوند نه وي او  :اسانه الره ده، خو خپلې خبرې په دې ډول رالنډوم

خوځون، د ـــــــر کې يې نوښتګـرکېدى شي په ځينو مواردو کې د سـايل او سليم تر اغېزې الندې راغـــــلى وي، خو په شعـ  

ومي مينه او سپېڅلي احساس زړور بيان، د ځانګړي ښکالييز ذوق شته والى ، مسوليت ته ځيرتيا او له شعر سره د زړه له ک

ه اړيکي او تړون موږ ته دا هيله پيدا کوي، چې ډېر ژر به د هغه شعر نور هم پرمخ الړ شي او د ځانګړي سبک خاوند ب

هيله چې دده شاعرانه احساس تر پايه دې ته ځير وي چې وايي شي. په دې : 

 !ګـــوره احــساسه هــغه کــور کلى يوازې نه کړې

 چې ګرېوانو کې يې ټول عمر ګرځېدلې اوښکې

 .ده ته د شعر په الر کې له مينې ډک، بريالى او پرمخ تلونکى يون غواړو

 

 په مينه او درناوي

 ابراهيم شينوارى

٠٦١١/٠/٠٢  

 مټکور داستايون لومړنۍ شعري ټولګه 

 لېوني

 

 د عشق نظر نه شول لمبه لېوني

 تورو تيارو کې شول ډيوه لېوني

 

 ميکدې خود د زهد اور کې ناڅي

 په کې دېره نه دي هغه لېوني

 

 !دا چې بې درېغه پرې قدم ږدې اشنا

 کلي کې نه شته دي سوچه لېوني

 

 د عشق په تور يې په دار مه ځړوئ

چاته سجده لېونيکله کوي   

 

 زموږ په کور به لمبې بلې وي ال

 .تر څو چې پاتې وي دا )دوه( لېوني



 

٠٦٣١/٥/٢٣  

 

 کليزه

 شعره! ګلونه شه غوټۍ شه پاڼې پاڼې شه

 د ميو پاڼې

 الړ شه! زما د يار په نرمو او خوږو زلفو کې

 وځلېږه

 وخنده

 او زما د زړګي

 د خوږې مينې د اسرو او اميدو له تله

مينه مينه ورته په  

 مبارکي ووايه

 نن يې کليزه ده

 د ژوند کليزه

 يوه د حسن او ښکال کليزه

 .د اسمعيل د محبوبا کليزه

 

 مرکزي ليليه

 

 

 زمانه

 

 چا زمانه څوک زمانې وخوړل

 چا ميخانه څوک ميخانې وخوړل

 

 زما د عشق تنکي تنکي ګلونه

 د تا د سترګو پيمانې وخوړل

 

 د اسمعيل سپېره مېره ملګري

 .منم چې خپلې يارانې وخوړل

 

ل کال٠٦٣١  

 

 

 اوښکه او خندا

 

 زه اوښکه اوښکه شم پر مخ راشمه

 ته ټول هوس شې او بيا وموسېږې

 زه اسوېلى شمه د سوو هيلو

 ته په نڅا شې او کړس کړس وخاندې

 نو زما و ستا يارانه نه شي سره

 .ځکه چې اوښکې خندا نه جوړېږي



 

٠٦٣٥/٠٠/٠١  

 سرپاڼه

 مټکور داستايون لومړنۍ شعري ټولګه  

 د عقل احساس

 ستا د غمبورو د ښکال ُسرخي چې ځل ووهي

 زما زړګى ورته له تندې ځنې جل ووهي

 

 د شونډو جام نه دې خواږه په نورو مه دوړوه

 د مينې تاو مې درنه خداى مه کړه اجل ووهي

 

تل مې پرهرونه سره او شنه غوندې شيد زړه پر   

 کله چې ټال دې سره ګلونه په وربل ووهي

 

 زما د عقل احساس دود شولو د مکر په اور

 څنګه به حسنه اميدونه ستا منزل ووهي

 

 لږ دې ګوړين نظر په سترګو کې تسل نڅوه

 .چې مې زړګى د مينې سختې په تکل ووهي

 

٠٦٣٣/٢/٠٠  

 

 !نازک خيال ته

 

تراوسه پورېته ال   

 د عشق په اور کې

 د سکروټو په سر

 تڼاکې شوى نه يې

 

 ته ال تراوسه پورې

 د اسوېليو او آهونو په اور

 لکه نينه داسې اوښتى نه يې

 

 ته ال تراوسه پورې

 د غم تنور کې

 اور لړوني غوندې

 لوغړن شوى نه يې

 !نو نازک خياله

 !د خوښيو خياله

 !د هوسونو خوشاليو خياله

عشق د اور په ګرمو لمبو الړ شه د  

 خپله سينه وموښه

 او د احساس په سيند کې ولمبېږه
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 !بيا نو راځه

 موږه د اور بڅرو

 تر کاڼو کلکو سره

 د عشق او پاکې مينې

 په نوم سنګر ونيسه

 !او د اسمان کاڼو ته سر ونيسه

 

 

٠٦٣٣/٣/٠٤  

 

 د حيا په الس

 

 عشقه لېونى شومه دتا په الس

چا په الس زړه دې زما ورکړ د بل  

 

 هجر د زړګي تل راته وسېزه

 خداى خو دې نور واخلي د بال په الس

 

 رسي د اميد کار و ان منزل پورې

 تم که چېرې نه شي د جفا په الس

 

 خلکو يارانه کې رنګينۍ وکړې

 زه هسې ګير شوى د حيا په الس

 

 څنګه به تندى په ځمکه نه وهم

 وينم جام د ميو د مال په الس

 

ي باندې دې مه ژاړهبخته! ګداي  

 .ډېرې ښکلې لوېږي د ګدا په الس

 

٠٦٣٥/٥/٠٥  

 

 ډالۍ

 

 نن د ديدن په ورځې

 د اور او وينو تر شېبو نه وروسته

 څوک د عطرونو تر باران نه الندې

 د ميو سيند کې له جانان سره غوټې وهي او خاندي خاندي

 څوک د هوس په ميو

 د مرغلرو د خوندو له پاسه

مينه مينه واييرغړي را رغړي   

 چا د ګلونو په بستر کې

 شونډې ايښې دي په نرمو شونډو

 او د عشقونو د خوندو جامونه



 بې درېغه درېغه په سرو اړوي

 خو زه له درد نه رغېدلى انسان

 د اور په څڼو زنګېدلى انسان

 د احساس اور کې کړېدلى انسان

 نن د سرو اوښکو او د وينو د موسم له بڼه

ته خپلې خوږې مينې  

 شاعرانه او ښکلو سترګو ته يې

 پستو پستو خماري زلفو ته يې

 د شعر د بزم د مسرو ګلونه

 د خپلو اوښکو په تار پېيم

 ترې امېل جوړوم

 ډالۍ کوم يې ورته

 يوه د درد او د شعرونو ډالۍ

 .د زړه د سوز او پرهرونو ډالۍ

 

 

مه مياشت٥ل کال ٠٦٣١  

 د لوى اختر دويمه ورځ

ومړنۍ شعري ټولګه مټکور داستايون ل  

 ژوندى حسن

 

 موږ مالمت يو چې له ښکلو سره مينه کوو

 د زړه په وينه نازولو سره مينه کوو

 

 چا ده ليدلې د اورونو سمندر کې غوټۍ؟

 موږ لېوني يو چې له ګلو سره مينه کوو

 

 نور يې نظر د اننګو په ميو ولمبوي

 موږ يې د تشې خولې خندلو سره مينه کوو

 

د ژوندي حسن له مينې څخه خلک لمبه شي  

 موږ ساده زړي خو له تللو سره مينه کوو

 

 څومره مو مينه د احساس رګو کې ننوته

 لکه منصور د دار ختلو سره مينه کوو

 

 اړوه جام دې د خوږو سترګو په سترګو کې مو

 .موږه اورونه له اورڅښلو سره مينه کوو

 

٠٦٣١/١/٥  

 مرکزي ليليه

 

 ...غره اور اخيستى



ښکال د غرو د ښکلو شنو ناوونو په تلنن د   

 هلته چې سپينې غيرتي اوبه به تل بهېدې

 د عشق د زاڼو د بچيو وينې دارې وهي

 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 کې هم

چي وسوزولله ډېره تاوه د سيسيو ب  

 ځکه چې لرې لږ څه وړاندې هلته

 پر هغې تورې غټې تيږې باندې

 يو ښکاري )باز( ناست دى

 پنجې يې سرې دي د سيسيو د زړګو په وينو

 او خپل وزرونه په غرور ټپوي

 شاهين( هم پاس د اسمانو له څوکو)

 د ښکار نظر تړلى

 څو چې د زرکو سينې وڅيري په خپلو پنجو

غره اور اخيستىخو الندې ګوري چې   

 له ګڼ ځنګله څخه لوخړې خېږي

 او د مرغانو بچي سېزي په کې

 څوک يې لمبې نه ويني

 .څوک يې اواز ناوري

 

ل کال د سلواغې مياشت٠٦٣٣  

 

 زوالنه غمونه

 

 غمونه مې تړلو په غمو کې زوالنه

 لمبې مې بلولې د خرد په ګرېوانه

 

 غيرت به مې اغيارو ته ښودلى د پښتو واى

کې که مې خنډ نه واى )بې ننګه( پښتانهپه مخ  . 

 

٠٦٣٣/٥/٢٣  

 خوشال خان لېسه

 

 د ښکلو باران

 

 دلته د ښکلو باران

 په لپو لپو ډکو ډکو کاسو

 د خماري ورېځو له شونډو څخه

 اوري را اوري نازولو باندې

 خو پر دې وريت اسمعيل

 په دې ستي او کړېدلي باندې

 د غم په څڼو زنګېدلي باندې



هم نه اورييو څاڅکى   

 ...يو څاڅکى هم

 

ل کال د غويي مياشت٠٦٣١د   

  

 مټکور داستايون لومړنۍ شعري ټولګه 

 ازمون

 

 عقل مې د عشق په تکل اور کې په لمبو رغړي

 مينه مې خوږلن کې په انګار او په ايرو رغړي

 

 نن( راته په سترګو کې لمبه د قهر تاوه کړه)

رغړيهيله مې له دې هم د سکروټو په سرو   

 

 څومره د اميد په مينه نازي مې ګوګل کې زړه

 عشق باندې په مالګو کې په خپلو پرهرو رغړي

 

 چا د اور په سترګو کې ليدلې د اوبو مينه؟

 عقل بې احساس دى په لمن کې د پردو رغړي

 

 بيا نازکو نرمو له ازمون نه پښې وکښلې

 موږه مټکورو سره چېرته په اغزو رغړي

 

کړي د سره حسن اننګي په عشقښکل به مې اميد   

 .ځکه چې نن وخت ورته په پښو کې په توبو رغړي

 

٠٦٣٥/٠٢/٠٥  

  

 پرهري اميد

 

 د دوزخي شونډو له خوند نه چې خواږه وروې

 په پرهرونو مې دمالګو کاڼي ته وروې

 

 څنګه به عقل د جنون په اور کې ونه رغړي

 داسې خوندونه د وختونو خو پرې نه وروې

 

ى مې ستا د حسن د ښکال په نظردود شو زړګ  

 د مکر دام دې له خوږو ځنې ترخه وروې

 

 ستا د شاعر د قلم تاو به عقل لولپه کړي

 د سترګو اور چې ورته تل په ګرېوانه وروې

 

 خود به لمبه شي ستا نظر نه مټکوره نينې

 د اورنيو شونډو تاو نه چې پرې سره وروې



 

ل کال، چنګاښ٠٦٣١  

 

 مټکور

 

لپارهزه د ارمان   

 لکه د جوارو دانه

 د اور بټۍ کې

 د ازمون په ګوتو

 په مينه مينه

 په اور واوښتم راواوښتلم

 خود لمبو له تاوه

 سپينه پولۍ نه شولم

 او د خوږې مينې

 د عشق له زوره

 د اور لمبو کې

 .مټکور پاتې شوم

 

٠٦٣٥/٠٠/٦  

 

 د ماضي عشق

 

 اشنا دا ستا د ماضي عشق له زوره

ننني ووتمزه له خوندو د   

 

 عشقه دا ستا د رنګينو جهان ته

 خالي راغلى وم خالي ووتم

 

٠٦٣١/٤/٢٠  

 پټې خبرې

 

 تر څو به مو په منځ کې وي اشنا پټې خبرې

 د مينې د رازونو او حيا پټې خبرې

 

 زما زړګى درزا کړي او دتا شونډې رپېږي

 دي څومره خوندورې زما و ستا پټې خبرې

 

نا او زموږ مينهسوزېږو به پرې زه او ته اش  

 زما او ستا په باب کړي نور همدا پټې خبرې

 

 دنيا رقيب رقيب شوه او وختونه غمازان شول

 مجبوره يو چې وکړو ياره بيا پټې خبرې

 



 چا ويل درته چې وايه اسمعيل ته پټ رازونه

 .اخر يې درته ټولې کړې رسوا پټې خبرې

٠٦٣١/٠١/٤  

 

 د اور تاو

 

نيسئد زړه ټوټې مې په انګار و  

 ژوند ته مې غم عشق ته مې دار ونيسئ

 

 اخلم لذت د خوږې مينې ترېنه

 ما د غم زور ته په وار وار ونيسئ

 

 پام چې رقيبو له څه ونه وايئ

 زما په قتل باندې يار ونيسئ

 

 !خلکو راځئ د خوږې مينې په نوم

 د اور په تاو ما ګناهکار ونيسئ

 

 د اسمعيل خړو سپېرو ملګرو

په مزار ونيسئسورکۍ ډيوه مې  . 

٠٦٣١/١/٠١  

 مرکزي ليله

  

 

 د حسن لومه

 

 عقل کې ستا شيرين نظر ونڅېد

 ځکه جنون شو سر په سر ونڅېد

 

 د حسن لومه دې په ناز غوړوه

 چې په سينه کې مې ځيګر ونڅېد

 

 وينې د مينې د ازمون وختونه؟

 سر مې د مرګ په تود ډګر ونڅېد

 

 ستا د خواږه نظر په توند کتلو

په تل کې مې پرهر ونڅېدد زړه   

 

 لمبه د ګرمو شونډو مه بلوه

 تڼاکې زړه مې په نشتر ونڅېد

 

 څومره دې حسن کې غرور تاو شوى

 .شوخو کتلو ته دې لمر ونڅېد

٠٦٣٥/٠٠/٣  

 رحمان بابا لېسه

  



 پخه سکروټه

 

 عشقه جنون ومه څه نور خو نه وم

 يو اسوېلى ومه څه اور خو نه وم

 

نه شم ستا ناکردې دي څه ويلى  

 د ټنګه سرو د پېغور خو نه وم

 

 چا درته ويل چې پل پر زړه ږده زما

 پخه سکروټه وم ال سکور خو نه وم

 

 څنګه دې وريت کړم اننګيو کې ژر

 لکه اوربل پرې باندې خور خو نه وم

 

 دا خو د تا د حسن اور سوى يم

 .که نه له سره دومره تور خو نه وم

 

٠٦٣٣/٥/٠٥  

 خوشال خان لېسه

 سرپاڼه

 

 سوى اسوېلى

 

 د سترګو په خوږو کې ډوبېدم نه پوهېدم

 د مينې په لمبو کې تاوېدم نه پوهېدم

 

 احساس مې عقل پرېښوده په الره د جنون

 منصور ومه په دار که ځړېدم نه پوهېدم

 

 دا ستا د مينې زور و که د عشق د خوږو تاو؟

 په نره چې په اور کې نڅېدم نه پوهېدم

 

 حيرت کې شو غيرت زما د مينې په ازمون

 سورګل غوندې بې وخته رژېدم نه پوهېدم

 

 موسکۍ شه ال هم نوره زما سويو اسوېلو ته

 .ساده وم چې په تا مينېدم نه پوهېدم

٠٦٣٣/٦/٦٠  

 لغمان

 

 .د خپل پالر د شهادت د تلين په درنښت

 

لوم واىافسوس چې قبر دې مع ! 
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 ما به د ګرم احساس وينو باندې

 د عشق د پاڼو د خندا په څپو

 ستا د تڼاک اميد پولۍ ليکلې

 او د تيزابو د اورونو په سيند

 به لمبېدلم ستا د عشق د تکلونو په زور

 هر مازيګر به مې دپېغلو د وربل ګلونه

 د خپلو سپينو توپاني اوښکو له سپينو امېلونو سره

اندې ليکلو سرو شعرونو سرهد اور په رنګ ب  

 تا پر مزار شيندلو پاڼې پاڼې

 افسوس چې قبر دى معلوم واى

 . ...افسوس چې قبر

ل کال٠٦٣٣  

 

 د ماضي خندا

 

 د آه په تاو عشق لېوني وخندل

 شونډو د ګل کې چې اغزي وخندل

 

 عقل به وناڅي احساس ته خجل

 حسن د غم کې که زړګي وخندل

 

اوردود شو تکل د اسوېليو په   

 ورته پرهر زړه ارماني وخندل

 

 د ګل خندا يې په لمبو ونيوه

 سيلۍ په مينه د سپرلي وخندل

 

 نور د سبا د حسن شونډې موښي

 .پر توند)شمال( باندې ماضي وخندل

٠٦٣٣/٣/٢١  

 خوشال لېسه

  

 خوږلنې سترګې

 

 مينه کې د وخت د انګار سره موښم

 اور مې د ګوګل په درانه موښم

 

د ازمون واړوم پرېږده چې څپه  

 سوزندو سکروټو کې مې زړه موښم

 

 بله دې لمبه کړه د مغرور نظر

 چا ويل چې زړګى مې په کې نه موښم

 

 ته ولې د عشق له زوره څنګ کوې؟

 اور کې خو د مينې ځيګر زه موښم



 

 ستا خوږلنو سترګو کې اشنا په عشق

 زړه مې لکه وړه په تناره موښم

 

ولړينور دې به خوږو کې احساس   

 زه خو مې شعرونو کې ترخه موښم

 

 بوى به کړمه ياره ستا د حسن ګل

 .نن چې يې اغزي په ګرېوانه موښم

 

٠٦٣٥/٠٠/٠٣  

 ژړغونى آه

 

 د ژړغوني آه پر شونډو تلوسې وځلي

 د عشق په عقل کې چې مينې ته اسرې وځلي

 

 واوړي تکل د اور تر پولو په تڼاکو پښو

وځليد مستقبل پر اننګو چې ارادې   

 

 شعره! د اوښکو حسن ښکل کړه په چاودلو شونډو

 چې د وير بحر کې دې عشق څپې څپې وځلي

 

 المبي څپه چې ستا د خوند زما د اوښکو په سيند

 د پرهري اميد په سترګو مې ګيلې وځلي

 

 داسې مې ښکاري د سورکي زړګي پولۍ له لرې

 لکه د يار په اننګو کې چې خولې وځلي

 

کي ارمان غوټۍ مې په اورواړوه عشقه! د تن  

 .اخر به ستا د هوس سيند کې هم لمبې وځلي

٠٦٣٣/٠١/٠٢  

  

 تر کاڼو الندې

 

 زړه نه لمبې چې د خندا وتلي

 ورته له خولې نه مې د تا وتلي

 

 دا چې هغوى په زغرده خاندي پر موږ

 څه شى دې زړه نه ورته بيا وتلي

 

 ټول قوتونه د پرديو دلته

  وتليښکاره راغلي دي په غال

 

 دا اسمعيل تر کاڼو الندې کړئ ښه



 .بيا يې له خولې ځنې رښتيا وتلي

ل کال٠٦٣١  

 

 درې مياشتې مخکې

 

 درې مياشتې مخکې

 زه او يار مې سره

 سترګې پر سترګو شولو

 ما د هغې سترګو کې

 هغې زما سترګو کې

 د يوه ژوند د اميدونو کيسه وکرله

 سره موسکي شولو او ومو خندل

سترګو کېبيا د هغې   

 زما د هيلو اميدونو انځور وګرځېده

 او بيا زما سترګو کې

 ددې د سترګو تصوير پاتې شو

 .تراوسه پورې

  

 

 هغه چاته چې سترګې يې زما

 سترګو ته خواږه راکوي

 

 نور دې د سترګو په خوږو کې سترګې نه موښمه

 نور دې د ګرمو اننګو په ګرمو ميو نظر نه ډوبوم

شونډو د خوندونو سيند کې نه المبمهنور دې د نرمو ښکلو   

 رانه هېرېږې

 رانه هېرېږي د ستي هيلو ساړه اسوېلي

 د غيرتي اوښکو مست رود، د وينو مستې څپې

 د منصوري وطن د وينو ليکې

 د غم او اور د توپانونو ستړى شوى کاروان

 نو راته مه ګوره خوږې خوږې په ښکلو سترګو

دونو خواږه مه اوروهاو پر احساس مې د سرو شونډو د خون  

 چې رانه هېر نه شي

 ددې وطن د هر بچوڼي د ويرونو فرياد

 د وينو رود د اوښکو سيند

 او د ځوانانو او زلمو کتار کتار جنازې

 ...کتار کتار

 

٠٦٣١/٤/٠  

 سرپاڼه

 د وينو رود نيل

 

بې په لپو لپواحساس پر عقل بلې کړې لم  
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 جنونه په سر واړوه نشې په لپو لپو

 

 د شونډو تبسم دې رانه ګرد د غم ونه ليد

 د زړه وينې که غړپ کړې زمانې په لپو لپو

 

 موسکۍ شه د سورکي پرهر د وينو رود نيل ته

 حسيني ډکوه ترېنه پيالې په لپو لپو

 

 لذت کې د خندا دې چې الهو شي خوند د نورو

تاوې شي ګيلې په لپو لپوپه سترګو کې مې   

 

 اغزو د ګل د پاڼو تبسم دى په اور سوى

 په زلفو چې دې ټومبم ترانې په لپو لپو

 

 هوس دې د ښايست بيا د جنون په سيند کې المبي

 .د عشق په زړه مې موښي چې ايرې په لپو لپو

٠٦٣٣/٣/٢٠  

  

 د وير سکروټې

 

 عشقه زورور يې خو توبې مه ماتوه

اوسېلې مه ماتوهشونډو د اشنا ته   

 

 پروت په کې لذت دى د زمان د لېونو

 پام کوه ساقي ډکې پيالې مه ماتوه

 

 ځو اشنا په عشق کې پر اغزنه خوني الر

 غېږې د وصال ته ارادې مه ماتوه

 

 وکړه په مغرور نظر خواږه خواږه کاته

 تاته مې اسرې دي دا اسرې مه ماتوه

 

 موښم نن په شونډو ستا سره ښکلي اننګي

ړې دې وعدې وې اوس وعدې مه ماتوهک  

 

 خير که زه دې وريت کړم په سکروټو کې د وير

 څانګه د اميد مې زمانې مه ماتوه

 

 راز د محبت په کې نغښتى دى د يار

 .سويه اسمعيله زولنې مه ماتوه

٠٦٣٥/٠٠/٠٦  

  

 د اوښکو جنازې

 

 پر سوي مخ مې دي روانې سلسلې د اوښکو

شې د اوښکوراته خندېږه او کوه مې تما  



 

 چا مې پر شونډو د خندا د څپې ځل ونه ليد

 عشقه! ګرم نه يمه راغلي مرحلې د اوښکو

 

 د کوم احساس له خولې نه وځي د زګېرويو کتار

 چې د شعر سترګو نه مې خوشې دي ويالې د اوښکو

 

 دا به تصوير د چا د وير وي انځور کړى قلم

 ځکه يې نوکې نه تويېږي ترانې د اوښکو

 

ه د مکر تخيل ته کښته شوي نرمڅومر ! 

 په نوم د ميو راته مخ کې ږدي پيالې د اوښکو

 

 څنګه به ګاټي مټکور نه شي د سترګو زما

 چې شپه او ورځ ترېنه تاوېږي سرې لمبې د اوښکو

 

 شي به کږې د يار مغرورې سترګې عقله که نه؟

 چې ورته يوسم ستړې شوې اندېښنې د اوښکو

 

سېزي د عشق هيله زماستا د لذت ناظر دې   

 .اخر به وړم د خندا کټ کې جنازې د اوښکو

٠٦٣٣/٢/٢  

 

 له جېل نه... ګيله

 

 ته په وړوکي جېل کې ))

 ((موږ دلته لوى زندان کې

 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 کتلې

سره ګلونه د يارانو د لمبو چې مو د مينې  

 د سمندر څپو کې وسوزېدل

 ژبه مو ګونګه وه تړلې وه د اور د دار په

 مستو ليکو

 چغې مو نه شوې وهى

 ښه مو ليدله خپله مينه د انګار د سمندر ګوتو کې

 پاڼې يې ورژېدې

 خندا يې وچه شوله

 او لياليي حسن يې مړاوى شو د درد په چړو

 خو مينه مړه نه ده ال

ام چې نهيلى نه شېپ  

 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 کړي

 بيا به زموږه مينه

 له خندا شنه شي

 او ګلونه به يې بيا زلفو کې وټوکېږي

موږ لېونياو بيا به   

 .هم ورته هلته له خندا نه شنه شو

 

٠٦٣٣/٢/٠٢  

 سرپاڼه

 د لمبو څاڅکي

 

 د نن په ائينه کې چې موسکى راته پرون دى

 اشنا دادې ادا ده که جادو او که جنون دى؟

 

 د کوم يو ګل پر شونډو د خندا سندره شنه کړم

پېغلو پسرليو مې راغلى چې کونتون دىپر   

 

 په ګرمو شونډو خاندو خو يو بل ښکلوى نه شو

 زما و ددې ترمنځ څه د ډيورنډ کرښې تړون دى

 

 منمه د ))شمال(( د لمبو څاڅکي دلته نه شته

 ددې ګلبڼ پر پاڼو يې پرې ايښى خو طاعون دى

 

 !کوم چا که د رښتينو لېونو پوښتنه وکړه

کې خو يې يو استازى يون دى په دغه وران مالت . 

٠٦٣١/٣/٢٦  

 

 د خندا قتل

 

 موږ د خداى په کتابو

 او د نبي په احاديثو کې 

 :دا لوستي وو چې

 قتل د روح لويه ګناه ده په ژوندون کې د چا

 او ماليکې د خداى ذات دي

 چې له ټولو ګناهو نه پاکې

 خو اوس کلونه کېږي

 چې تر مودو نه مخکې

ينې کور نهزموږ د سوي زړه د م  

 د بېګناوو ماشومانو او ځوانانو

 د ژوندون جنازې 
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 د فرښتو په بېګناوو ګوتو

 ځي د اسمان غېږي ته

 نو اوس د مينې تخيل کې د وجدان

 او عاطفې د سمندر پر څپو ناستو

 د احساس بڅرو

 :ووايئ چې

 دا بېګناهه او معصومې فرښتې به زياتي

 د نازولو ماشومانو د تنکۍ خندا په قتل

 ګنهکارې نه شي!؟

٠٦٣١/٤/٢٣  

 

 د آه سکروټې

 

 د درد په ژرنده دل نه شوې زما د عشق نينې

 د نرمو شونډو ځل نه شوې زما د عشق نينې

 

 د سوز په اور چې اوړي نن د مکر په خوږو

 د چا د زلفو ول نه شوې زما د عشق نينې

 

 تڼاک اميد مې واړوه تر پولو د ازمون

د عشق نينېلمبو ته بې تکل نه شوې زما   

 

 د چا د مينې سيند کې مې احساس غوټې وهلې

 چې بندې په اجل نه شوې زما د عشق نينې

 

 د آه سکروټو دود کړلې بټيو کې د اور

 .پوليو سره مل نه شوې زما د عشق نينې

٠٦٣٣/١/٢٣  

 

 غيرتي لېمه

 

 زما د مينې ښکال

 لکه بېباکه ماڼو

 د قهرجنو لمبو

 د سيند په مستو څپو

اوه شوهتاوه رات  

 او ډوبه شوله

 او د اميد هيله مې

 د اور په غېږه کې په نرمو پښو

 په اسوېلو اسوېلو

 ونڅېده

 خو زه هغسې چې پخوا ومه څه

 هسې به يم هسې به اوسمه ال

 نه به د چا خندا ته وخاندمه



 نه به قبلې ته د ښکال او حسن

 .د خپل غيرت لېمه کاږه ونيسم

 

٠٦٣٣/٠١/٤  

 سرپاڼه

 دميو اباسين

 

 د مينې څړيکه مې د وريت زړګي پردو کې ځلي

 عشقه ګناه دې زما سويو اسوېلو کې ځلي

 

 چا مو دمينې د جانان زلفو ته اور ونيوه

 چې شنه دودونه يې زموږه په شعرو کې ځلي

 

 دا خو زما د اسوېلو د تپ تاونه ويني

يې د سرو شونډو په سرو کې ځليځکه خواږه   

 

 زما د عشق ستونى دې لوند نه کړ پرې يوځلې هم

 څه که د ميو اباسين دې اننګو کې ځلي

 

 پام چې په تريو نظر يې حسن ته نظر ونه کړې

 .د خوشال توره مې تراوسه ال پښتو کې ځلي

٠٦٣٣/٤/٢٠  

 خوشال لېسه

  

 د اوښکو سمندر

 

شونډې وسپړيوخت چې له غوسې نه سور تکل ته   

 ژوند په اوښکو لوند شي او اجل ته شونډې وسپړي

 

 مينې سمندر د سپينو اوښکو په ځير ونه ليد

 اوس به نو زړګى د چا تسل ته شونډې وسپړي

 

 تاوه شي ترخو کې د احساس د فرياد چغه پرې

 دا د غم قلم مې چې غزل ته شونډې وسپړي

 

 ډوب چې وي زړګى د اورني غم په سيندونو کې

ېرې به حسينې ستا وربل ته شونډې وسپړيچ  

 

 ورغړي تڼاک هوس ماحول د اغزيو کې

 عقل او اميد چې مستقبل ته شونډې وسپړي

 

 تاوه کړه لمبه د ګرمو شونډو په سينه کې مې

 .وريت ويده زخمونه به يې ځل ته شونډې وسپړي

ل کال،تله٠٦٣٣  
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 د خوږو مکر

 

 تڼاک ځيګر مې حسن په سپرغيو سولوي

اوښکه مې عشق په مايوسيو سولويد آه   

 

 د عقل د احساس سترګو ونه ليده پرهر

 د وخت د اور په زور يې په اغزيو سولوي

 

 خندا يې سمندر شي زما درد ته په هوس

 د مينې د بڼ ګل مې په سيليو سولوي

 

 !د عشق د خوږ مکر ته نظر کړئ اوښکو نن

 په شونډو باندې آه د لېونيو سولوي

 

ي کې په زړګي شي خود لوګىد درد په کړاي  

 خوږې زلفې چې يار په اننګيو سولوي

 

 د سور مستقبل ټال کې به عشق وزانګي اخر

 .خندا که نن اميد په اسوېليو سولوي

٠٦٣٣/١/٢١  

 

 !ارام سمندر ته

 

 ولې غلى او ارام يې

 ته خبر يې چې څه وشول او څه کېږي

 د نړۍ په وچو غرونو، سپېرو دښتو، ځنګلو کې؟

خبر يې چې څه اوريته   

 د اسمان له ګرېوانه نه

 د بېوسه روح پر مينو؟

 ته خبر يې چې ټول ژوي

 يو د بل د ژوند په بيه د ژوندون شېبې رانيسي؟

 ته خبر يې د وحشت د پاچايانو

 واکمني دقاف له غرونو ان زموږ تر کوره رسي؟

 ته خبر يې چې زموږ د کلي خوا کې

 هره ورځې د کارغانو ډلې ډلې

وګړو پر سينو باندې ټونګې کړي؟د   

 :که نور هم غواړې همداسې

 چې ماران او څمڅرې دې

 د سيسيو بچي وخوري

 او پر سمه لويه الر دې

 د لېوانو کاروانونه

 د شپنو په رمو ګډ شي

 که نور هم غواړې همداسې

 چې بيا هم روحي وګړي



 د چا مينې ته اور ورکړي

 د چار روح کړي تيږو الندې؟

نه وي خو ځه نو که داسې  

 تر پېړيو زغم نه وروسته

 په څلور کونجه دنيا کې

 د توپان نغمه خوره کړه

 چې نړۍ له بوى شي پاکه

 او شي ړنګه پاچاهي د ځناورو، ګنهکارو هوسونو

 او څو تنه بېګناه به

 .شي سپاره د نوح بېړۍ کې

 

٠٦٣١/٤/٢٢  

 سرپاڼه

 د تېزابو باران

 

 زما د عشق د تنکو هيلو سترګې

 ال د هوس د خوږلنيو په بڼ

 د ګل پر پاڼو غوړېدلې نه وې

 چې تا د قهر د تېزابو باران

 د اورني اسمان له شونډو څخه

 په زغرده زغرده پرې راوه وروه

 او دتنکۍ مينې په سترګو کې دې

 .د وير لمبه په خندا تاوه کړه راتاوه کړله

 

 

٠٦٣٣/٣/٢٣  

 

 

 سندرغاړي

 

لوېديځ وګړو -د ختيځ ! 

 !د مرګي له وېرې مړاو مړاو هيلو

 !د ژوندون په جېل کې بندو د نړۍ د هوسونو پاچايانو

 او د عشق د رنګينيو د سيندو مستو څپو کې

 !ستړو ستړو ماڼو ګانو

 د ژوندون هره شېبه مو

 د نڅا و خنداګانو په ټالونو کې کړه تېره

وجود مو په هر رګ کې د  

 د عطرو وينه جاري کړئ

 او هوس هوس زړګو ته

 !د خوښيو لمبې غړپ کړئ

 چې کلونه مودې وشوې

 د مرګونو سندرغاړي

 زموږ کور کې مېلمانه دي
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 !هغه لويه هوجره ګورئ

 چې شاوخوا يې د زمزم ويالو نيولې

 او په مخ کې يې د توتو انګور تاکو ونو شين

 سيورى جوړ کړى

است ديپه همدغه ځاى کې ن  

 يو سپين ږيرى په کې نه شته

 ټول ځوانان ترېنه راتاو دي

 په هر وار چې ترنګ او ترونګ شي

 له څو تنو روح جال شي

 بس کلونه مودې وشوې

 چې زموږ د کور هوجره کې

 .سندرغاړي مېلمانه دي

 

٠٦٣١/٤/٢٢  

  

 

 د طاعون په لوپټه کې

 

 

 د طاعون په لوپټه کې

 د سرزورو احساساتو

ټوکېدلى شينکى فصل  

 د ياغي مينې په تور يې

 الس و پښې دي پرې تړلې

 د اجل وږمه پرې اوري

 رژوي يې خنداګانې

 (خو د روح قاتالن )دواړه

 ورته ګوتې پر غاښ ناست دي

 وايي څه مټکور عشق دى

 وايي څه لمبه جذبه ده

 د اورونو ټال کې زانګي

 د ژوندون سندرې وايي!؟

 

٠٦٣١/٣/٥  

  

 

 د احساس لوخړه

 

 

د لمبو د ترحم په سيند کې ولمبوئ ما  

 او د حسين قهر په سترګو کې مې

 د توندې مينې د احساس لوخړه

 د اور په غېږه کې د وير په تنور

 د اور لړوني غوندې تاوه کړئ

 د مينې په الس

 څو چې د عشق له کاڼو سترګو څخه



 د سوزېدلي احساس کړيکه باندې

 د عاطفې اوښکې راوڅڅېږي

ود وهلې دښتهاو د جنون پر د  

 .تنکي تنکي ګالن راوټوکېږي

 

٠٦٣٣/٣/٢٥  

يادګارونه يادګارونهخوشال خان لېسه  

 

 ما درته ليکلي واى شعرونه او شعرونه

 تا زلفو کې ايښي واى ګلونه او ګلونه

 ما په وچو شونډو درنه کړي واى سوالونه

 تا په زړه را ايښي واى زخمونه او زخمونه

نه او دارونهما ژوند ته نيولي واى دارو  

 ستا شونډو خندا کړاى غورځنګونه غورځنګونه

 زړه کې زما بل واى سره اورونه سره اورونه

 ستا ژوندون ډيوې واى څراغونه څراغونه

 دغسې واى هيلې او همداسې ارمانونه

 ما ورته ژړلى تا خندلى ولونه ولونه

 حسن به د تا و داستانونه داستانونه

ه يادګارونهژوند به ټول زما و يادګارون . 

٠٦٣٣/١/٢٠  

 

 کاڼو ونه ژړلې

 

 عشق د هوس په لمبو

 د مستو کــاڼو د خندا په څپو

 د تــېزابــونو د اورونو ژرنده

 تاوه راتاوه کړه د درد په وينو

 او د اميد د ګلو موسک نظر يې

 د غم پر ليکه په اور واړاوه راواړاوه د حسن په زور

 خو کاڼو ونه ژړل

خندا نه شنه ديالهسې خاندي له   

 د عــشق لـــمــبو کـې اميدونه کري

 زړو د اغــزيـــو کــــې ګلـــونـــه کري

 د خوږې مينې د ښکال په اميد

 .د سرو سکروټو سره تخمونه کري

٠٦٣١/٠/٠  

 

 مېږتونخور

 

 څنګ ته ناست ومه د ونې

 د ټپي پرېشانۍ خيال مې سترګې ورو ورو خوبولې

 پام مې شو د ونې ډډ ته

سورکي مېږتونخور پرې خپل وزرونه رپولويو   



 اوږده ژبه يې له خولې نه بهر کړې په هنر وه

 چې مېږيان به پرې راټول شول

 لکه غړپ د مستو ميو به يې تېر کړلو له ستوني

 د خوندو د عشق لمبو و مخ په پورته روان کړى

 ورو نږدې شو د غومبسو د ژوندون د ځالې څنګ ته

جل وهلې چې ټول عمر وې له تندې  

 له غوسې نه تکې سرې په اور کې تاوې

 کړه يې ژبه ورته مخکې په هنر په مکر وړاندې

 يو ناڅاپه سرو غومبسو يې پر ژبه پر مښوکه

 او پر سترګو

 زهرجن نېشونه ښخ کړل

 :لس يوولس شېبې(( وروسته مې کتل چې))

 درد کې تاو مېږتونخور

 .د ونې ډډ نه راګوزار شو

٠٦٣١/٣/٠٤  

 

څانګهد اميد   

 

 د زړه کور کې مې د شعر غوټۍ غوړېږي

 د خزان سړه سيلۍ ده رژوي يې

 

 د اميد څانګه چې لږ شانته اوږده شي

 .د ظالم په الس کې لور دى پرېکوي يې

 

 

ل کال٠٦٣٥  

 خوشال لېسه

 سرپاڼه

 د اسرافيل شپېلۍ 

 

زړه کې ښکال چېرته لګيد اورنيو اغزو   

 د سوو شونډو په لمبو کې خندا چېرته لګي

 

 زما د زړه د پرهرونو سره او شنه ګلونه

 ستا د خمارو زلفو ول کې اشنا چېرته لګي

 

 منم احساس مې د اورونو زړو کې ګل ټوکوي

 خو ستا د بزم رنګينيو کې دا چېرته لګي

 

 خانده په کړس مې د تڼاکو شونډو ليکو باندې

خوږلنيو په محفل کې ګدا چېرته لګيد   

 

 د اسرافيل د شپېلۍ غږ ورته راورسېده
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 د پښتنو سپېره وطن کې رڼا چېرته لګي

 

 خود ستا دمينې د رنګينې کوڅې ګوټ ته نه ځم

 .د ميو ډنډ کې د سرو اوښکو ځال چېرته لګي

 

٧٦٣١/١/٧٧  

 

 د جنګ باج

 

 ارمان د اوښکو نازولو وخوړ

وخوړ لکه موسکى شبنم چې ګلو  

 

 ددې ګالب ګالب وطن حسن مې

 څه هم پرديو څه هم خپلو وخوړ

 

 چاته لمبه لمبه احساس وښيم

 وطن زموږه نابللو وخوړ

 

 څه بې پښتو شول پښتانه د وختو

 باج د جنګونو ترې مغولو وخوړ

 

 يو اسمعيل په دغه لوى کلي کې

 .نيم نازولو او نيم ښکلو وخوړ

ل کال٧٦٣١  

  

 د سيند په منځ کې

 

ې د نن پر زلفو وټومبم ګالن کتار کتارچ  

 لکه شنه چې پسرلي کړم پر بيابان کتار کتار

 

 دا خوږې خوږې خبرې دا خوږې وعدې مې خيال کې

 ټوکوي د جنت حورې او غلمان کتار کتار

 

 پس له مرګه به زموږه يوه ورځ همداسې راشي

 درېدلې به وي دار ته رهبران کتار کتار

 

خوږې يارانې دود کړوڅه اولې مينې وسو څه   

 اوس والړ د سيند په منځ کې پښېمان کتار کتار

 

 بس همدا د ساده ګانو د سندرو غزل وايه

 .چې ترې وځي هره ورځې هوښياران کتار کتار

 

ل کال د وري مياشت٧٦٣١  



  

 سوى ګودر

 

 سترګو اوترو ورته هېڅ ونه وې

 د زړه سندرو ورته هېڅ ونه وې

 

پرېلويه څپه د اوبو راغلله   

 د اور بڅرو ورته هېڅ ونه وې

 

 هغوى زموږه وينې تويې کړلې

 زموږ ملګرو ورته هېڅ ونه وې

 

 تېره لمبه شوه د پرديو دلته

 زموږ لښکرو ورته هېڅ ونه وې

 

 نظر مې ښکل کړې خوږې شونډې د يار

 لمبو شکرو ورته هېڅ ونه وې

 

 د ليال ګانو ګودر وسوځېده

 خو سرببرو ورته هېڅ ونه وې

 

يې ښکل کړ اسمعيل په شونډواخر   

 .د چا خبرو ورته هېڅ ونه وې

 

ل کال د سلواغې مياشت٧٦٣١  

  

 

 مړاوي اننګي

 

 ژوند سوزېدلو نهيلۍ نه توېدلې اوښکې

 د چا د مينو جنازو کې څڅېدلې اوښکې

 

 !شهيد و تاسو نه که هلته چا پوښتنه وکړه

 ورته به وايئ چې وطن کې بهېدلې اوښکې

 

ترحم او له پېرزو مننهخدايه د ستا له   

 نورې دې واخله دا ډالۍ دا رالېږلې اوښکې

 څومره ښه ښکاري هلته ستا د موسکو شونډو خندا

 دلته په مړاوو اننګو کې ځلېدلې اوښکې

 

 خود به د رب له عواطفو نه ګيله کومه

 هلته خنداوې دلته ولې رسېدلې اوښکې

 



 ګوره احساسه هغه کور کلى يوازې نه کړې

نو کې يې ټول عمر ګرځېدلې اوښکېچې ګرېوا . 

٧٦٣١/٧/٤٢  

 د محمد اسمعيل يون لنډه پېژندنه

ۍ کې ل کال، د لغمان واليت د الينګار ولسوالۍ دنيازيو په يوې روښنفکرې کورن٧٦٢٣محمد اسمعيل يون د حاجي محمدخان زوى پر 

 .زېږېدلى دى

ه راغى او په وونځي کې سرته رسولي دي، تر هغه وروسته کابل تلومړنۍ زده کړې يې د الينګار ولسوالۍ د سلينګار په لومړني ښ

ل کال د کابل پوهنتون د ٧٦٣١ل کال له نوموړې لېسې څخه په دويم نومره بريالى او پر ٧٦٣٣خوشال خان لېسه کې شامل شو. پر 

بريالى او پر همدې کال بېرته  ل کال له نوموړې څانګې څخه اول نومره٧٦١١ژبو او ادبياتو پوهنځي د پښتو څانګې محصل شو. پر 

ل کال په نوموړې څانګه کې د ٧٦٣١دپښتو څانګې د کدر غړى شو. پر 

رسولهماسټرۍ دوره پيل شوه، يون په ډېر ښه او بريالي ډول دا دوره پايته و . 

د  ل کال څخه بيا تر ننه پورې د کابل پوهنتون ٧٦١١محمد اسمعيل يون له 

سېدلى غړى او د)پوهندوى( علمي پوړۍ ته ر ژبو او ادبياتو پوهنځي تدريسي

دى، پر استادۍ سربېره،استاد يون د ))کابل پوهنتون((، ))هيلې(( 

ور او))شمشاد((مجلو د چلوونکي دنده هم په ښه ډول ترسره کړې ده. په پېښ

همدارنگه ديو شمېر  .کې د چاپېدونکې ))معارف(( مجلې کتونکى غړى هم و

پاتې شوى دى نورو چاپي خپرونو همکار هم .  

زو ل کال، په جالل ابادکې بېړنۍ لويې جرګې ته د ختي٧٦٣٧استاديون پر 

روسته د واليتونو د انتخاباتو د دفتر مشر شو، ددې جرګې لپاره تر ټاکنو و

شي جرګې غړى، بياد جرګې د غړو له خوا د بېړنۍ لويې جرګې دلومړي من

ه خپل خپل وروستي وس په توګه انتخاب شو.استاد يون په دې جرګه کې تر

ې ملي او تاريخي مسوليت ادا کړ او د هېواد دښمنه عناصرو د توطيو مخه ي

 .ونيوله

هير پيل تر دې جرګې وروسته، کله چې د افغانستان د اساسي قانون د تدوين ب

اد دفتر شو، نو استاد يون بيا ددې بهير لپاره د ختيزو واليتونو د داراالنش

ل.استاد يون د ختيزو واليتونو کې د اساسي قانون د لويې جرګې لپاره انتخابات هم د همدې دفتر له خوا ترسره شومشر وټاکل شو. په 

وه، استاد  اساسي قانون د تصويب په لويه جرګه کې د نوموړې جرګې د داراالنشا د غړي په توګه خپل فعال رول ادا کړ. ټاکل شوې

ويو د جمهوري رياست لپاره د عمومي ټاکنو د دفتر مسول شي، خو په کابل کې د ليون په ختيزو واليتونو کې د افغانستان 

جنګساالرانو او ځينو تنظيمي مشرانو له خوا پر حکومت او ملګرو ملتونو د زيات فشار له امله له کاره ګوښه شو.ملګرو 

لې سپارو، خو استاد يون ونه منله او خپاستاد يون ته وړانديز وکړ، چې په کابل کې به تر دې لوړه دنده درو (UNAMA)ملتونو

 .استادۍ ته يې دوام ورکړ

هنګي چارو درې کاله وروسته يې د ځينو ملګرو په زيات ټينګار او غوښتنه، د جمهوري رياست د ملي امنيت شورا په دفتر کې د فر

ل کال د افغانستان ٧٦٣١مخ وړي.استاد يون پر د رياست دنده ومنله او په کابل پوهنتون کې پر استادۍ سربېره ال تر اوسه دا دنده پر 

 .او پاکستان د امن ګډې جرګې لپاره د افغانستان له خوا د منشي په توګه غوره شو او دا دنده يې هم په ښه ډول ترسره کړه

و چاپي، راديويي او ه ګڼاستاد يون د خپلواک ليکوال په توګه په تېرو شلو کلونو کې ګڼ شمېرفرهنګي او ټولنيز خدمتونه ترسره کړي،پ

ر خلک د يون ټلويزيوني مرکو کې يې د و اقعيتونو او حقايقو د څرګندبيان له امله د خلکو په زړونوکې ځاى نيولى دى. که څه هم ډې

نظرياتو  ليکنې، مرکې او نظريات خوښوي، خو يو شمېر داسې خلک هم شته، چې د يون سرسختي مخالفين دي. د هغه ملي او ګټورو

د يون غلط رنګ او تعبير ورکوي، دا ډول اشخاص، چې اکثره يې زورواکي او د سياسي ډلو ټپلو غړي او مشران دي، د استاته هم 

ون کومه نظريات خپلو شخصي او تنظيمي ګټو ته خطر بولي، نو ځکه يې په ټينګه مخالفت کوي. زه ددې شاهد يم، هر کله چې ي

د هغو  مثبت او منفي غبرګونونه دواړه راپارولي دي، منفي غبرګونونه اکثره وختليکنه او مرکه کړې، نو دده پر وړاندې يې 

رح کړي اشخاصو او ډلو له خوا وي، چې په تېر کړکېچن سياسي بهير کې يې ډېرې نامشروع ګټې ترالسه کړي او ځانونه يې مط

 .دي

تنګو  ، خو استاد يون په دغسې سختو اغزنو اومثبت غبرګونونه اکثره د ولس دمشرانو، روښنفکرانو او نورو مخورو له خوا وي

  .شرايطو کې بيا هم خپل فرهنګي، سياسي او ټولنيز کار ته دوام ورکوي



ال راهيسې دا اوسنى فرهنګي کار، چې تاسو يې اوس په مسلسل ډول ګورئ، دا د تېرو شلو کلونو کارونه دي، چې له تېر يو نيم ک

په کې  و دادى ستاسو مخې ته ايښودل کېږي، په داسې يو دولتي دفتر کې چې بوختياوېپرې په منظم ډول کار شوى، اوډل شوي ا

و فرهنګي ډېرې وي، د منظم او ستر فرهنګي کار سرته رسول اسانه کار نه دى.استاد يون پر خپلو فرهنګي کارونو سربېره د ګڼ

ټولنو  پېښور کې يې د دوو المان مېشتو فرهنګيټولنو د غړي، همکار او موسس غړي په توګه هم خپل فرهنګي رول ادا کړى،په 

ونو اثار، ايډيټ او)د پښتني فرهنګ د ودې پراختيا ټولنې( د همکار په توګه د بېالبېلو ليکوالو په لسګ ()دافغانستان دکلتوري ودې ټولنې

ه لسګونو ستې ده، خپله يې هم پاو چاپ کړي دي. دغه راز يې په سلګونو کورنيو مشاعرو، ادبي غونډو او سيمينارونو کې ونډه اخي

 .مشاعرې،سيمينارونه او علمي ورکشاپونه جوړ کړي دي

ه يې د اثارو سربېره پر دې، په يو زيات شمېر، ملي او نړيوالو کنفرانسونو کې يې په ښه ډول د خپل هېواد استازي کړې ده. دلته ب

 :يادونه وکړو

 اثار

پنځونې -الف : 

 کتاب نوم څرنګوالى چاپکال

٧٦٣١کور لومړۍ شعري ټولګه دويم مټ �  

٧٦٣١په اورونو کې سندرې دويمه شعري ټولګه دويم  �  

راټولونې -ب : 

٧٦٣١هيلې ګډه شعري ټولګه دويم  �  

٧٦٣١نيمګړي ارمانونه د حيران شعري ټولګه دويم  �  

٧٦٣١د لوونو فصل ګډه شعري ټولګه دويم  �  

٧٦٣١د نازو انا ياد د سيمينار د ليکنو ټولګه دويم  �  

٧٦٣١د استاد الفت نثري کليات داستاد الفت نثرونه درېيم  �  

٧٦٣١سيندونه هم مري د اسحق ننګيال شعري منتخبات دويم  �  

ژباړنې -ج : 

 د ټولنپوهنې له نظره: په افغانستان کې د واک جوړښتونه �

٧٦٣١دپوهنوال روستارتره کي اثر دويم   

� . نه د افغانستان فرهنګي ميراثونو ته يوه کت  

٧٦٣١د نينسي دوپرې اثر دويم   

 په افغانستان کې د جګړې جنايتکارانو محاکمه �

٧٦٣١د پوهنوال روستار تره کى اثر دويم   

يونليکنې -د : 

٧٦٣١د اماراتو سفر د اماراتو يونليک دويم  �  

٧٦٣١که يون دى يون دى د اروپا يونليک لومړى  �  

٦٣١٧دپنټاګون ترڅنډو د امريکا يونليک لومړى  �  

څېړنې او شننې -هـ : 

٧٦٣١د محمدګل خان مومند اند و ژوند ته يوه لنډه کتنه دويم  �  

٧٦٣١استاد زيار د پښتني فرهنګ يو ځالند ستورى دويم  �  

٧٦٣١دکابل پوهنتون د ادبياتو پوهنځي پښتو کتابښود دويم  �  

٧٦٣١د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زيانونه دويم  �  

٧٦٣١جوړښت شپږم د پښتو شعر هندسي  �  

٧٦٣١له افغانستانه د مسلکي کادرونو د فرار عوامل دويم  �  

٧٦٣١ساينسي پرمختياوې دويم  �  

٧٦٣١بېړنۍ لويه جرګه ولسواکي او زورواکي دويم  �  

٧٦٣١انديال خوشال لومړى  �  



٧٦٣١هيله د خپلو سريزو په لمن کې لومړى  �  

٧٦٣١کلتوري يون لومړى  �  

٧٦٣١ فرهنګي فقر لومړى �  

٧٦٣١مرکه او مرکې لومړى  �  

٧٦٣١خوشال په خپل ايډيال لومړى  �  

٧٦٣١دکتابونو په وږمو کې لومړى  �  

٧٦٣١افغانستان په سياسي کږلېچ کې لومړى  �  

٧٦٣١پښتو ليکنى سمون لومړى  �  

٧٦٣١اوسنۍ رسنۍ لومړى  �  

٧٦٣١که نړيوال ماته وخوري؟ لومړى  �  

عمر ورکړي او جرئت دې ورته هم تاند لري،الله)ج( دې دى له هر ډول بدو بالوو وژغوري، په خداى )ج( دې استاد يون ته ډېر 

 .فرهنګي کارو زيار کې ورته دنور زغم او اوسېلې هيله لرم

 په درناوي

 وفاالرحمن وفا

افغانستان -کابل  


