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  په ګردٻز او مونشن ښارونوکې دنښتر دوديزه مشاعره ولمانځل شوه
 

 
 

 .ر دوديزې مشاعرې اومٻلې شپږمه کليزه ولمانځل شوه ردٻز په لرغوني ښارکې دنښتګزپرون دلوٻې پکتيا مرک

  .ياده مشاعره  دګردٻز  ښاروالۍ په  دوھم  تاالر کې جوړه شوې وه 

غونډه دساحل منګل ،لمرنيازي ،سميع هللا پيوند او شاھد خان تنھا په ويندويي د قران کريم دڅو مبارکو آيتونو په 

  .تالوت  پيل او ورپسې  ملي سرود وغږول شو 

د پرونۍ غونډې  په  پيل کې  د لويې  پکتيا د فرھنګيانو په  استازيتوب  ډاکتر عبدالھادي  حماس  ګډونوالو ته  د 

  .ښه  راغالست  ترڅنګ  پرانستونکې وينا واوروله  

  :ده په خپلو خبرو کې وويل 
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سره راټول شوي يو ، ډٻرخوښ  يو، چې  ديو کال  په  تٻرٻدو سره بياھم دنښتر مشاعرې دلمانځلو په موخه 

خومتاسفانه ، چې دھيواد روانو حاالتوپه  پام کې نيولو سره دنوروکلونوپه  شان  سږ کال  دنورو واليتونو ګڼ شمٻر 

شاعران  له  ځان سره نه لرو ځکه  خو دې  دھيواد درانه  فرھنګيان د روانوامنيتي ستونځوله وجې زموږ دغه  

  . عذر ومني 

  دنښتر دمشاعرې له پاره دپکتيا قدرمن والي جمعه خان  ھمدرد د څلورو سووکسانو لپاه حماس وويل ، چې سږکال

  زره افغانۍ  په  ۵٠٠٠٠د ډوډۍ  لګښت  پر غاړه اخيستی  او ھمدارنګه  ملي سوداګر حاجي محمد ګردٻزې 

 ١٠٠٠٠  ھم  او دپکتيا دقبايلو رياست١٠٠٠٠جرمني کې زمونږ  ھڅاند  فرھنګي  شخصيت  محمد امين بسمل 

  .افغانۍ  مرسته کړې وه 

دډاکتر حماس له ويناوروسته رسمأ دشعر برخه پيل شوه ، چې په سرکې نجيب هللا شاکري دنښتر مشاعرې لپاره 

ليکل شوی نظم واوراوه  په ھمدې  ترتيب  سره  مشاعره روانه  او دګډون والو له  خوا په  ګرمو ولولو 

  .اوچکچکوبدرګه  کٻده

  .ه  جريان کې  دنورومشاعرو په  شان  ښاغلي مطيع هللا تراب  ھم  يو اوږد نظم واوراوه دمشاعر ې  پ

ده په خپل نظم کې ھغه واقيعتونه رانغښتي وو، چې په اوس وخت کې پرافغانانو اوپه ځانګړې توګه دپښتنو په سيمو 

  .کې تٻريږي 

 په زړه پورې تمثيلي  پارچه وړاندې شوه ،چې دښاغلي تراب له  شعر ه وروسته  دپکتيا فلم دځوانانوله  خوايوه

دګډون والو له خوا په  چکچکو بدرګه  شول له  ھمدې  سره  مشاعره پای  ته ورسٻده او مٻلمانه  ټاکلي ځای ته 

 .دډوډۍ خوړولو لپاره  والړل 

 شعرونه ياده دې وي ، چې په دې مشاعره کې شاوخو يو زر کسانو ګډون کړی وو او ګڼ  شمٻر شاعرانو پکې

 .واورول 

پاته دې نه وي ، چې  زموږ مشاعره  په لويه  پکتياکې له ملي  راديواو پکتيا راديو څخه  په  ژوندۍ  بڼه  په  ټوله  

پکتيا او ھمدا راز  د تيليفون  په کرښه  زرګونه کيلو متره  اخوا د جرمني  په  بايرن  آيالت کې زموږ   پردٻسو 

  . بڼه ورخپرٻده افغانانو ته  ھم  په ژوندۍ

  مننه

 ساحل منګل
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دتصويرونو دحجم دزياتوالي له کبله يوازې دښاغلي مطيع هللا تراب او ښاغلي حنيف حيران تصويرونه  ويبپاڼو ته ولٻږل  شول خوپه نښتر 

  .اوسوله ويبالګونو کې به يې بيا په تفصيل سره وګورئ البته يو څه وخت غواړي 

 

  

  !درنو او پتمنوھيوادوالو

اسوله لويې  پکتياڅخه  دښاغلي ساحل منګل لخوارالٻږل  شوی  رپوټ  ولوست ،  چې زه  ورنه مننه کوم  دادی  ت

  .په الندې  ډول  زموږ  دمشاعرې  رپوټ  ھم  تاسو ته  په  خورا درناوي سره وړاندې کوم  

  .کې  په ګډه ولمانځه لکه دتٻر  په څٻر سږ کال مو ھم ښکلی او ھسک نښتر  په ګردٻز او مونشن  ښارونو 

  .بجو پورې  ديادو ښارونوترمينځ  تيليفوني کرښه ټينګه وه ١١پرون  سھاروختي  تر برٻځره مانا څه کم  يوولسو 

موږ له ګرديز څخه  دنښتر لمانځنې  پروګرام  په ژوندۍ  بڼه  واورٻداو د خپلو بااحساسوشاعرانوله  پونځونومو 

  .زيات خوند واخيست 

يواد پښتون  مٻشتې سيمې  په  تٻره بيا سويلي او سويل  ختيځې سيمې  تر يو پالن شوي ناورين داچې زموږ دھ

ته  السونه  لپه کول ، چې ای  خالقـــه  د نښتر لمانځنې  )  ج(الندې  دي  نو باور وکړئ، چې ھر شٻبه  مو خدای 

  .ټول ګډونوال  خوښ اوسالمت  خپلو کورنيو ته ورسوې 

 بې له کومې پٻښې نښتر په ګردٻزښارکې  ولمانځل  شوھيله  من يو، چې  ټول  مٻلمانه به خپلو دهللا پاک په فضل

  .کورونو ته  خوښ تللي وي 

کله، چې  په ګردٻز کې  د نښتر ګډونوال  له  تاالر څخه  دغرمې  ډوډۍ  ته والړل  موږ  ھم  دنښتر لمانځنې  په  

 لمونځ  دمونشن  ښار ميرويس  نيکه  په  جومات کې  ادا نٻت وخوځٻدو خولمړی مودجمعې دمباره کې ورځې

  .اودهللا پاک شکر مو وٻست،  چې  په ګردٻزښار کې  کومه  پٻښه ونه  شوه 
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 دډوډۍ خوړلوپه جريان او له  ھغه  څخه  وروسته مو ھم له ګردٻز سره تيليفوني اړيکه لرله اوله  حاالتوبه  

  .ښاغلي ساحل منګل ډاډ راکاوه 

مو وي تٻر کال دنښتر له لمانځنې څخه وروسته  دالرې په اوږدو کې دلويې پکتيا په والي ښاغلي ھمدرد که ياد 

  .ځانمرګی بريد وشو خو هللا  پاک بچ کړ 

لنډه دا، چې موږ  ھم  په  خوښي سره  دنښتر لمانځنو پيل  دقران  عظيم الشان د څومبارکو ايتونو په  تالوت  سره  

ګډونوال  معموأل ھغه  ځوانان  وو، چې  يا يې له کار څخه  رخصت  اخيستی و اويا خو ستړي وکړزموږ دغونډې 

  .له  کار څخه  راورسٻدل  دلته  خو دجمعې  په  مباره که ورځ  ھم  خلګ کار کوي 

زموږ  په  مشاعره کې  د وخت  دکموالي له سببه  محدود شمٻر شعرونه وويل  شول زيات  وخت  مو له ګردٻز 

ه دثبت  شوي  جريان  اورولو ته  ورکړ  او زموږ  د غونډې  ستړوستومانو ګډونوالو ورڅخه  ډٻر خوند څخ

  . واخيست  په تٻره بيا د ښاغلي مطيع هللا  تراب  اوښاغلي فيض هللا مالګين شاعري  په  ټولو خورااغٻز وکړ 

  سره ديپلوم انجنير صابر محمد ارمانلي زموږ د مشاعرې  په  جريان کې مو داکراين  په اديسه  ښار کې له ښاغ

  .تيليفوني اړيکه ونيوه اوزموږ دغونډې دګډونوالو پيغام  مو په ژوندۍ بڼه ور واوراوه 

زموږ  دا پيغام  له  دوی  څخه  د مننې  په  اړوند و ھغوی  ھلته  پخپل  ھمت  سره  زموږ د ھيواد دنام وتي  او 

  .جھاني  د درناوي  غونډه نيولې وه نازک  خيال  شاعر ښاغلي عبدالباري 

کٻدای شي درانه لوستونکي ووايي، چې دګردٻز او مونشن تيليفوني اړيکه خو د شپږوتٻروکلوپه څٻرمعمولي بڼه 

  لري خو د  اکراين ادٻسې  له  ښار سره يې اړيکه  څه  ده ؟

 ته  ډاډ ورکړم، چې له  ھيواد څخه ځواب  مې  دادی، چې خپلو په  ھيوادمينو اوتر خونړي ستم الندې  ھيوادوالو

بھر او دننه افغانان  دخپل کولتور پالنې اوخپلو مشرانو درناوي  ته  ژمن دي  د اکراين  په ادٻسه ښار کې زموږ د 

  .پردٻسوخو با ھمتوافغانانو پرونۍ غونډه يې  ژوندۍ بٻلګه ده

ره خومو په وس و،چې دتيليفون په کرښه ھم د که موږ د ورځنيوستونځوله کبله  اکراين  ته نه شوای  ورتالی دوم

قدرمن جھاني صاحب  درناوی وکړو اوھم  ددې غونډې  ھيوادپال تنظيموونکي وستايوترڅوھم  دھغې غونډې د 

ګډونوالو روحيه  لوړه شي  او ھم  دنورو افغانانو لپاره دداسې الھام سبب وګرزي، چې دخپلو مشرانو درناوي ته 

  .ور واوړي يې ال نور ھم  پام  

زه باوري  يم که  په موږ کې  دا روحيه يو څه نوره ھم  وده وکړي  ھم به مودخپلو مشرانوحق په ځای کړی وي  

  .او ھم به  د دوی له  مينځه يو داسې مشر  ډګر ته  راووزي، چې دا په زنکدن  پروت افغانستان  ته نجات ورکړي 

ارکې د پرونۍ درنې غونډې له ټولو درنو  تنظيموونکو څخه  دزړه په  له زياتو خبرو تٻرٻږم  يوځل بياپه ادٻسه  ښ

مينه  مننه کوم  ھمداراز  زموږ  ددواړو غونډو  له ګډونوالوڅخه  ھم مننه کوم، چې نښتر يې  راسره ولمانځه بايد 

  .زياته کړم، چې په مونشن ښار کې زموږ نښتر لمانځنه  په  شپږوساعتونوکې ختمه شوه 

  :ـــــــــــــــــــــــــــــــه يادونــــــ

دګرديز ښار مشاعرې په اخٻر کې  يو شمٻر کسان په ستاينليکونو  ھم ونازول  شول، چې متاسفانه نومونه يې په 

پورتني  رپوټ کې نه  دي  رالٻږل  شوي  له  بلې  خوا د ستاينليکونو په وخت کې  ميکروفونونه په خوځنده حالت 

م   د تيليفون   په کرښه  موږ   ښه  واضع  واورٻد  ھغه  ښاغلی استاد احمدجان  دی،  چې کې وو خو د يو کس نو

نن يې تيليفوني شمٻره الس ته  راغله او  اړيکه  مې ورسره ونيوه دښاغلي استاد احمد جان  په اړوندتاسو ته دومره 
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لويې  پکتيا دولتي  چارواکو له  ماسره عرض کول  غواړم کله، چې  شپږ کاله  مخکې  زه لويې  پکتيا ته  والړم  د

  .دنښتر  په  دودولو کې  دومره مرسته ونه کړه لکه  ښاغلي استاد احمد جان 

ښاغلي استاد احمد جان  پخپل شخصي مصرف  دلويې پکتياله ھره ګوټه  داسې شاعران راته  راوبلل، چې  ما د  

  .مخه  نه وو ليدلي 

اعرانودغرمې  په  دوو بجو داستاداحمدجان کور ته  تشريف  راوړ استاد دروژې مباره که مياشت وه،چې يادوش

احمد جان  ټول  را وپٻژندل  ھغوی  ته يې  وويل، چې زموږ مسافر ورور له جرمني څخه  راغلی غواړي، چې  

  .لويه پکتيا دنښتر په نوم کالنۍ مشاعره ولري 

نښتر په نوم  په  داسې حال کې سالشول، چې دلويې پکتيا درنوګډونوالو بې له کوم  بل نظره اتفاق وکړ او ټول  د

والي خدای بښلی حکيم تنيوال  راسره مخالف وھغه  دشندي ګل نوم خوښ کړی و خوزه  د خپلو باتورو شاعرانو 

اوفرھنګيانو په  مالتړ ورباندې  غالب  شوم  نښتر نه  يوازې  په لويه  پکتيابلکې په  جرمني کې ھم  دودشو، چې 

.  وسه  کوم بل  څوک داسې بٻلګه  نه لري، چې په يوه ورځ  دنړۍ  په  دووملکونوکې  کالنۍ  مشاعره ولمانځي ترا

له قدرمن استاد احمد جان څخه يو ځل بيا مننه کوم اوددې شپږوکلونو نښترلمانڅونکو څخه ھم مننه کوم، چې په 

  .سختو شرايطو کې  يې ھسک نښتر پخپل ھسک ھمت سره ولمانځه 

  ه درنوافغان ويبپاڼو چلونکو څخه په ځانګړي ډول مننه کوم، چې تل يې له موږ سره ھمکاري کړې ده ل

  محمدامين بسمل

 


