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  محمدامين بسمل

 ٢٠١٢ جون ١٨

  

  په جرمني کې دنښترمشاعرې رپوټ

  

  يالت کې ھم دنښتر مٻله اومشاعره ترسره شوهادجرمني په بايرن 

  !عزتمنولوستونکو

نګل څخه منندوی يو چې پخپل زيار يې دګردٻز له ښارڅخه دنښتر مشاعرې رپوټ ليکلی موږ له ښاغلي ساحل م

  : او رااستولی دی  زموږ دمشاعرې او مٻلې جريان په الندې ډول دی

  .لکه چې په خبرتيا کې ليکل شوي و، که ورځ لمرينه وه نونښتر به له تاالره پرته لمانځو ھمداسې وشول

چې اول خو دسھارله لمانځه څخه وروسته زموږ ھغه ملګري  ه په زړه پورې وي،زموږ لپاره دنښتر مشاعره ځک

راټوليږي چې وزګار وي بايد زياته کړم، چې په جرمني کې زموږ دجمعې مباره کې په ورځ ھم خلګ کارونو ته 

  .ځي نو له دې کبله دګڼ شمٻر ګډونوالو رابلل يو څه ناشوني وي 

په پنځنيموبجودنوروکلونو په ډول له ګردٻز ښار سره تليفوني اړيکه ونيوه لکه پاس چې ياده شوه سھار وختي مو

  .ھلته دسھار اته بجې وې دا داسې وخت و، چې ال خو ګردٻز ښار ته مٻلمانه  پوره نه وو رارسٻدلي

زموږ ملګرو دتليفون په کرښه دګردٻزمشاعرې دجريان ځينې برخې په مخامخ ډول  اورٻدلې او په عين وخت کې 

  .ثبتولې مو 

دګردٻز مشاعرې له ختمٻدوڅخه  وروسته مودميرويس نيکه په جومات کې د جمعې مباره کې ورځې لمونځ ادا اود 

  .هللا تعالی شکر وکړ، چې دګردٻز مشاعره په خير او بې له کومې واقعې څخه سر ته ورسٻده

 اداکوونکو ته په لويه پکتيا کې له دعا څخه وروسته مې دامام دميک په وسيله دجمعې مباره کې دلمانځه ټولو

دنښترمشاعرې دتنظيموونکودرنې ھيلې اوسالمونه ورسول ھغوی ټولود وعليکم وسالم په ويلو سره خپله خوښي 

  .وښوده

له ھغه څخه وروسته له يو شمٻر محدودو مٻلمنواو ګډونوالوسره يوځای داتريش او جرمني پولې ته څٻرمه دنښترو 

  .ځنګلونو ته وروخوځٻدو
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  :موږ دنښترمٻله او مشاعره په الندې ډول وهز

لمړی ښاغلي نعيم چې زموږمٻلمه ودقران پاک څو ايتونه ولوستل  بيا موھغوګډونوالوته دګردٻزمشاعرې ثبت شوی 

جريان دټيپ په مرسته واوراوه کومو، چې سھار له موږ سره ګډون نه و کړی په عين وخت کې مو ھغه ملګري 

  . کومو، چې سھار دګردٻزمشاعرې جريان اورٻدلی ودګريل تيارولو ته ولٻږل

دوھمه دمشاعرې برخه وه، په دې برخه کې دريو شاعرانو ښاغلي بازمحمد، اکبرخان اوما بسمل يويوشعرواوراوه 

ښاغلي نعيم اوجمال دواړو په خپل نوبت ددرنو او منلو شاعرانو جھاني صاحب اوکاروان صاحب يو يو شعر 

  .ګډونوالو ته واوراوه

دا چې وروسته له څو اونيوبارانونو څخه يوه لمرينه ورځ زموږ په برخه وه نو ځکه مودمشاعرې لپاره زيات 

وخت ونه نيو زموږ لپاره دګردٻز مشاعره خورا مھمه وه چې په ښه ډول اوپه خير سر ته ورسٻده دمٻلمنو عزت 

  .وشواو خپلو کورنيو ته په خير  سره ورسٻدل

يمه برخه مٻله وه ھغه په دې مفھوم، چې دګريل ترڅنګ مودټيپ  په مرسته دلويې زموږ دنښتر لمانځنې در

پکتيازرمت ولسوالي دسھاکو دوتلو کليوالي ھنرمندانو خوږه او په زړه پورې موسيقي واورٻده ددې موسقي تفصيل 

  :اړين ګڼم

دا ھغه موسيقي وه چې مادنښتردوديزې اوکالنۍ مشاعره له دودولوڅخه لږه موده مخکې زما دوروڼواو خوريی په 

  .ودونو کې ثبت کړې وه

ديادولو ده چې، پوره اوه ويشت کاله نه په زرمت کې مطرب رباب ته ترنګ ورکړی و اونه خويې دډھل غرب 

  .ايستلی و

زو خپل کلي ته والړم حاالتو اودخلګو ھرکلي دې ته تشويق کړم، چې دخپلو کله ، چې زه وروسته له دوه نيمو لسٻ

  .وروڼواو خوريی ودونه په ډھل اوډنګ راوړم

 پاک رب مې مدتګار و ھمداسې مې وکړل ھم مې دسيمې مشھورھنرمندان  لکه رضأ محمد اوملګرې يې دخپلو 

  .لپاره دډھل غربولوته )نيزه بازي(م مې دسانګو موسيقي االتوله ګردو څخه پاکولو او ترميمولو ته تشويق کړل ھ

دا ھر څه په يوه اونۍ کې ترسره شول زلميانواو سپين  ږيرو مست مست اتڼونه وکړل سانګې ووھلې شوې اودوه 

  .شپې دزرمت ترخاورو الندې موسقي بيا وزرې  ورپولې

له يو دوو کلونو يو ځل بيا غرغره   خوله بده مرغه، چې  زيات دوام يې ونه کړ په زرمت کې موسيقي  وروسته 

او  له  ھرې  خواھلته وحشت  حاکم شو دا ښه و،چې  ھغه  ځل مې ھر څه  ثبت کړل دخپل سفر وروستۍ اونۍ 

  .مې دھسک نښتر لپاره وقف کړه

يوه اونۍ په ګردٻز  ښار کې له ډٻرو ھلوځلو وروسته پاک پروردګار د نښتر مشاعرې او مٻلې  په دودولو بريالی 

  .کړم

اوس له نٻکه مرغه زموږ لويه پکتيا دنښتر په نوم ددوديزې کالنۍ مٻلې اومشاعرې نه يوازې څښتنه، بلکې په يوه 

  .ورځ دا مٻله او مشاعره په ګران افغانستان او جرمني کې لمانځله کيږي

 ته يې يو نه څخه شکر کوم، چې ما) ج( زه دنښتر مشاعرې ديوحقير اوفقيربنسټګرپه حيث ترټولواول له خدای

ھٻرٻدونکی او ثمربخش سفر را په برخه کړی وه او بيا دلويې پکتيا له باتوروفرھنګيانواوفرھنګپالو په تٻره بيا له 

استاداحمدجان څخه مننه کوم، چې زما لپاره يې ګڼ شمٻر شاعران خپل کورته راوبلل اوپه اتفاق سره يې زما 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ت برحال والي حکيم تڼيوال غوښتل دشيندي ګل په نوم مشاعره وي وړانديز په داسې حال کې ومانه، چې دھغه وخ

نه دنښتر خو ګران شاعر وروڼه  دمقام ترڅنګ نه، بلکې زماترڅنګ ودرٻدل ځکه خويې تل منندوی او ھرکال يې 

 وربولم لکه وړم کال چې  تر خپله وسه پورې پالم خالي الس يې نه پرٻږدم آن زموږ نورفرھنګپاالن يې مرستو ته

  .غرخٻل منګل،  تٻر اوسږ کال دھلمند والي ښاغلي ګالب منګل مرستې ورسره وکړېصښاغلي ا

ھمداراز دا د اووکلونوپه جريان کې دنښترمٻلې اومشاعرې له ټولو مٻلمنو او کوربنو څخه تر رسنيو پورې مننه 

  .ورته واچويکوم، چې په پوره اخالص سره يې ھمکارۍ وکړې خدای پاک دې ھر قدم دنٻکۍ په تله کې 

دنښترخاطرې ډٻرې خو ستاسو درنو خويندو او وروڼو وخت به زيات نه نيسم لنډه دا چې په جرمني کې د 

نښترمٻله او مشاعره له لمرلوٻدوسره سمه په پاو باندې نھو بجو پای ته ورسٻده ځينې مٻلمانه اتريش او ځينې له 

لته دي له ھمدې کبله به دنښترلمانځنې مصوير رپوټ  موږ سره  دمونشن  ښارته  راستانه شول چې ال تراوسه د

 .وروسته دتاسو خدمت ته وړاندې کړو 

  :يادونـــــــــــــــــــــه 

  .دا چې مٻلمانه لرم  نو په بيړه بيړه مې رپوټ وليکه که کومه سھو پکې وي پخپل درنښت سره ما وبخښئ 

  له حوصلې او مٻنې څخه مو مننه کوم

  وسئ هللا مو ونازوهتل درانه او ھسک ا

 


