
 

ارواښاد حاجي عبدالهاشم دولت زی زموږ دهیواد 

قومي شخصیت او ولسي شاعر، روحاني، ملي  

لمٌچ ٌا پښتو شعر څنګه پښتو بد ل ٌوه نوي اثر)په خپپوهاند ډاکتر مجاور احمد زٌار، 

ته  دې پاٌلېوروسته  ٌنو، څٌړنواو پلټنو څخهېمآز اوږدوله  داسې لٌکً: )) جوړٌږي(کې

سره نه شلٌدونکً تړاو  پوهه او غږپوهه چې د هرې ژبې او بٌا پښتو شعر  ،رسٌدلی ٌم



او له همدې کبله پرې دا دومره مهال د دودٌزو پوهانو له خوا دعربً عروضً  لري

 سېستم د راتپلو هڅې ناکامه شوې دي.((

صاحب له خبرې دا راڅرګندېږي چې په رښتېٌا هم پښتو ژبه د شعر ژبه ده، او  زٌار د

او بٌا  )و(ګړنۍ )فولکلورٌکې( شتمنې استعداده لوستی پښتون کوالی شً، د خپلې هر با

کې تر بل هر  پښتوپانګې په الروۍ شعر و شاعري وکړي. همدا المل دی چې  په  لٌکلې

دآسمان د ستورو په شان پکې شاعران دا ډېر دود لري او  څخه پېٌلی ناپېٌلً ځېل )ژانر(

ب لکه د نړۍ د نورو هغو په څٌر پر دوه برخو وٌشل د پښتو شعر واد بې شماره دي.

  شوې دی :

ادب. (فلکلورٌکشفاهً ) –)و(ګړنۍ ٌا ولسً   -۱  

ادب.)تحرٌري( لٌکلً  -۲  

 تر هر څه زٌات پرشعر شعري ادبٌات دي اوزموږ فرهنګً مٌراث زٌاتره زموږ ادبٌات 

 شاعران دپښتوادب)کالسٌک(او اوسنً)معاصر( نً په پښتو ادب کې پخوا .والړ دی

هغوی خپل شعرونه له خپل ذوق، شوق، مٌنې، عاطفً  )مشعلداران( بلل کېږي. بلٌنډه وال

الونواوانځورونو خٌ ښکلًمون محتوا او فورم له مخې په ډٌراو انسانً احساساتواو د مض

زموږ د هٌواد د تارٌخ په او زړه راکښونکً ډول راپنځولً چې  زړه پوريداسې کې په 

ې د خلکو په راوٌښولواو د دوی د احساساتو په راپارولو کې ٌې اغٌزمن نقش او اوږدو ک

 رول لوبولی دی.

 ،څٌرې، نومٌالً او مٌړنً او وٌاړلې پاتې ځالندېتل کًوٌاړلً تارٌخ په هرپړاو زموږ د

، څٌړنوال او لٌکوال پوهان قلم خاوندان، پاک او سپٌڅلً داتالن، لنٌز ملً، سٌاسً او ټو

او  او فرهنګ ډګر ته راوتلً او بٌالبٌل پېرونه او پړاوونه ٌې رامنځته کړيد پوهې 

دوٌاړ او افتخاراتو نه ډک تارٌخ لري.  همدارنګه دپښتو ادب تارٌخ د ٌوه ټاکلً پړاو نه 

لري. دی، چې هرپېر ٌې خپلې ځانګړنې وٌشل شوې شوی اوپه بٌالبٌلو پړاوونو تٌر  

نمانځنه او د دوی پر آثارو  او فرهنګپالو سټو نګًفره درنو ملً، علمً، ادبً، د دغو

نسلونه به پرې وٌاړي پښتونه او راتلونکً  اوسنً چې زموږ  هغه څه دي  او پلټنه څٌړنه

اخلً. به ځنې او ګټه  

 ښاغلً عبدالقدٌر ه شعري ټولګه زما ګران دوستٌو ېنوم (د هٌلو بهٌر)مخکې  ه مهالڅ

د دغې ټولګې  ، چې د ادب او فرهنګ سره ځانګړې مٌنه لري ماته ډالۍ کړه. دولت زي

لٌکوال په  د ګېلشعري ټوې د دغاو  اثر دې د چې زه دې ته وهڅٌدم له لوستلو وروسته،

ې ولٌکم.ٌو څو کرښ ،دولت زی دی هاشمل، چې ارواښاد حاجً عبدااړه  



حبٌب هللا رفٌع، چې زموږ د هٌواد ٌو نامتو، وتلې، پٌاوړې او مخکښ شاعر استاد ښاغلً 

سې کښلً ااو لٌکوال دی، په خپله ٌوه لٌکنه کې د حاجً عبدالهاشم دولت زي په اړه د

 دي:

 پښتون ټٌپٌك دٌوه ځكه شوې، خوږې پرې سترګې كتوكې لېدو لومړي همدې په زما))... 

 نورانً ،ګردى وې تن پر ٌې جامې اوملً پرسر ٌې لونګۍ ورٌښمٌنه درلوده، ٌې څېره

 مالګه، ٌې كې خبرو په خبرې، اوشمېرلې نرمې پستې ږٌره، سپٌنه پاكه ورسره او مخ

 .موسكا نرۍ مله ورسره او لطافت لطٌف او ظرافت ورسره

 پرڅوكۍ دمېلمه راغى، ته بهٌر ادبً افغان سره صاحب پسرلً له وروسته ورځې څو

 دى هم شاعر صاحب وكٌل چې شوه څرګنده ٌې سره اورولو له دشعر او شو كښېنول

 ادبً دا منځ تر زموږ هم ٌې علت ٌو وو شوي خواږه سره چې كې ناسته لومړۍ اوپه

 . و پٌوستون ادبً او تړون

 وړو له بهٌر د شو، ملګرى داٌمً بهٌر دادبً زموږ صاحب وكٌل وروسته ورځې تردې

 به مٌنه كولې، خبرې خوله ډكه موسكا په  ٌې به ټولوسره له شو، صمٌمً سره زړو او

 پولې ټولې بېګانګۍ د  ترمنځ ملګرو د بهٌر د او ده د كې وخت  لږ ډېر اوپه كوله ٌې

 زړو له او ووړ وړوسره له ساتلوسره په متانت او درنښت خاص خپل د او شوې ړنګې

 :وه مېنه مٌنې د ټولو د ٌې جونګړې له زړه د او زوړ سره

راشه ملهمه زړه د تور سترګو د  

راشه غمه بې مې كورته زړګً د  

ېراش پرې ته چې دي ډېرې خو الرې  

راشه سمه په اوس الرو كږو د  

راځه كېږده كوركې په دزړه مې پل  

راشه زړوردمه په زړور راشه  

وپالم ښه دې به مٌنه په زړه د  

راشه څوقدمه خواته په زما  

وكړم دې دٌدن چې كښېنه مې ته څنګ  

راشه شمه مې ته جونګړې زړه د  



تېر ستړي هاشم په شوه تېر كلونه  

 ((! راشه دمه پاره د زړه د ٌې ته

جً سلطان محمد خان دولت زي حا دولت زی د خدای بښلً عبدالهاشمحاجً ارواښاد 

مرکز د سمنګانو والٌت ي مٌاشتې پر شپږمه ور  د( لمرٌز کال ۱۳۱۱، چې د )زوی وو

وتلً  او کورنۍ کې زٌږٌدلی دی.  په ٌوه درنه، شتمنه او دٌنپاله کلً کوټ نډېد زاٌبکو 

د ننګٌال په خپله ٌوه لٌکنه کې د ارواښاد عبدالهاشم  شهرتپٌاوړې لٌکوال او څٌړنوال، 

:اند و ژوند په اړه داسې لٌکلً  

)... حاجً صاحب په ٌوه مخوره او شتمنه کورنۍ کې سترګې غړولې، خو مال او جاٌداد 

؛ دا هر څه ٌې د هللا تعالً امانت ګڼلً او په دوی کې د کبر او لوًٌ تلوسه نه ده پارولې 

په دغه امانت کې ٌې له خٌانت نه ځان تر پاٌه ساتلی دی، مانا دا چې دوی دغه مال او 

و عٌاشٌو نه دی لګولی بلکې د خدای د مخلوق په خٌر او خدمت کې دولت په بدمستٌو ا

 ٌې لګولی. درحمان بابا په وٌنا

 د دلبرو صدقې لره ٌې غواړم

 هسې نه چې په دنٌا پسې زهٌر ٌم

حاجً صاحب د وقار او درنښت سمبول او دمٌنې ، الفت او صداقت پرانٌستی کتاب دی   

انه شخصٌت خواږه څکلی شً :چې په هره پاڼه او کرښه ٌې د ده د در  

 په سترګو پورې کړه رانجه دمٌنې

 هرچاته ګوره په کاته دمٌنې

درٌغ نه کړي ترې سرهاشم به هٌڅکله   

 که ٌې حالل کړي په چاړه دمٌنې....(

ه لومړنً ښوونځً کې سرته عبدالهاشم لومړۍ زده کړې د اٌبکو د ښار پارواښاد حاجً 

او ناضمانو په ت ٌې د خپل کلً د ٌو شمٌر دٌنپوهانو ، دٌنً، پښتواودري لٌک لوسرسولً

 دکورنۍ کتابونه هم لوستلً دي.  علمً او ادبًو تر څنګ ٌې مرسته ترسره کړي دي ا

اګرۍ، ځمکوالۍ اومالدارۍ او د سود ،وواو مشران خانان ٌې د خپلې سٌمې مشران 

له همدې ه، ته کولخپل پالر سره په دې الره کې هم مرس ده له چارې ٌې پر مخ بٌولې.

د  خپلې نورې زده کړې پر مخ ٌوسً. ده دخپل پالر او دکورنی یوالو ککبله ده ونش

، چې بهر په پرله پسې توګه سفرونه کولمشرانو په الرښوونه په هٌواد کې دننه او نورو

په رڼا کې نه ٌوازې مادي بلکې معنوي  ازمېښتو په دغو سفرونو کې ده د خپلو مشرانو د



ځانګړې له شعر او ادب  سره له ځوانۍ راهٌسې ربې هم تر السه کړې. ده ګټې او تج

( لمرٌز کال د ده لومړی ۱۳۲۱) مخه شوه . پرشعر وٌلو ته په دې ډول ٌې مٌنه لرله او

دا  ٌې ورځپاڼه کې خپور شوی دی، چې څو بٌتونه ((بٌدار))په شعر د مزارشرٌف ښار 

 دي:

 څوک مې چې غواړي ذلت

 بربادوي مې عزت

 هغه دښمن زما دی

ر په تن زما دیکه ورو  

او د خپلو  او هٌوادوالو سره بې کچه مٌنه درلوده د خپل هٌواد حاجً صاحب عبداهاشم

مخور په توګه اغٌزمن او  خلکو  دسٌمې په ملً مساٌلو کې دٌو خوږمن، ولسً او قومً

ون لپاره سً بدلنقش او رول لوبولی دی.کله چې په هٌواد کې د ٌوه ملً او سٌا ارزښتمن

ته غوره جرګې اړوندې ( لمرٌز کال ۱۳۳۲)د د نوي اساسً قانون اړتٌا رامنځته شوه، 

ولسً جرګې په دٌارلسمه دوره کې د  دٌې پکې کړی وو. وروسته بٌا ګډون شوی او

له خوا د وکٌل په توګه وټاکل شو، نو د ولس او سٌمې د  سمنګان والٌت د اٌبکو د خلکو

ملً، ټولنٌزاو مخور  ترالسه کړه. هسې ٌې خو همٌشه د ٌو ال ښه ترا خدمت کابو)موقع(

مه ٌزو ستونزو او ناخوالو په اړه دجرګو او مرکو له الرې خلکو ته ٌمشر په توګه د س

 د ٌو ٌې ورسره او جرګو کېالرښوونې کولې او د دوی په رسمً او غٌر رسمً ټولنو

.په توګه برخه اخٌسته اغٌزمن ولسپال  

خوږ  هسره سره د ٌو وړو له دغو ټولو کړنو او کړو عبداهاشم دولت زیصاحب حاجً 

ژبې ولسً شاعر او لٌکوال په توګه هم خپلې ژبې او ولس ته پوره خدمت کړی او دپښتو 

، پرې د تل لپاره سمسور دا بڼ به  داسې رنګٌن ګلونه کرلً دي، چې ٌې په ګلبڼ کېادب 

ښٌرازه وي.ښکلی او    

په خپله ٌوه لٌکنه کې ښاغلً جنرال عبدالصمد مومند، لٌکوال  شاعراو زموږ دهٌواد تکړه

حاجً صاحب عبدالهاشم د ادبً شخصٌت او شاعرۍ په اړه داسې کښلً دي:د   

چې په دې توده ً عبدالهاشم دولت زی صاحب هم ٌو د دغو څخه دی )... ښاغلی حاج

ځمکه ٌې قدم اٌښی دی. دی د پاکې عقٌدې خاوند او ٌو مجاهد انسان دی د ښه او نٌک 

اخالقو څښتن دی خو اصول ٌې ښه سخت او پوره پاخه دي او وبرخورد او نرم مزاج لوړ

بوتې حوصلې مالک خوش لباسه کم ګفتاره حراف ترې نه کوي د روڼ تندي او مضان



ري کوي او شاعري ٌې د هغه د پاکواو سپٌڅلو احساساتو او روانه او عام فهمه شاع

 جذباتو ترجمانه ده....(

او روحانً اخالقً  د دحاجً صاحب عبدالهاشم په شعرونو کې دتصوف په رڼا کې -

ساده،  ،روانه آندونه په ډٌرهاو پرمختٌا په اړه د ده خٌالونه اواو د خلکو وٌښتٌا  وحاالت

ٌې دا الندې څو ٌښتٌنې توګه انځور شوي دي. دبٌلګې په توګه خوږه او شاعرانه ژبه په ر

په ګډه لولو: سره شعره  

 دهللا ورکړه

 خدای چې ورکاندي و چاته خپل عزت

 بل ٌې نشً ورکوی په هٌڅ صورت

 دا د خدای د خوا نه چا ته چې پٌرزو شً

 شرافت وي کرامت وي که قدرت

 دا عطٌه د خدای )ج( په شکر ساتل کٌږي

تٌږي د بنده په لوړ همتاال زٌ  

 دواړه کونو کې به لوړ مقام د ده وي

ت وي او په پتبر د هر چا په حرم  

وال نه لري داٌم وي هم قاٌم ويز  

 هم ساتلی وي محفوظ په لوړ چت

 نه دی بخل څوک په چا کړي چې دا ولی

 عبادت په مقابل شته ورته ست
شه )هاشمه( ته هم خدای ته په سجده اې  

سره شته برخه هم قسمتستا هم خدای   

(۲/۹/۱۹۹۹پٌښور ) -کاکشال  

 خړقبا



 خداٌه ستا لطف او کرم په ما عطا کړې

 دا زما مخه مخ په تا، دا ستا په ما کړې

 عبادت ته دې توفٌق کړې را په برخه

 د شٌطان لعٌن د څنګه مې جدا کړې

 هر څه ټول د ستا په الس دي ته مالک ٌې

راکړېچې راضً پرې ته شې ما ته ٌې ته   

 زه په خپل خٌر او شر نه پوهېږم خداٌه

 چې الزم ګڼې هغه ته مهٌا کړې

اره ستا د لطفهزه به شم شکر ګز  

ثواب سودا کړېچې ګناه مې ورکه ته،   

 زما فکر ستا د ښو طرف ته بوزې

 خٌال وزرونه مې ستا لور ته په هوا کړې

 بې باکً له هر مرضه لوی مرض دی

 دې مرض ته مې دستا کرم دوا کړې 

 که فاخر خلک کړي فخر په زرپوشو

 ما )هاشم( په ستر پټ، په خړقبا کړې

(۲۱/۱۲/۱۹۹۱)پٌښور -مسلم آباد  

 دعا

 الس په دعا والړ ٌو تاته

 هٌله مو نشته ده بل چا ته

 د آخرت پېټی مو دروند دی

 ستړي ستومان په الر ٌو پاته



احتٌاج ٌو د ستا کمک ته  

پاکه ربه لوٌه ذاتهای   

مو درنٌسه ته مهربان ٌېالس   

 لږ مو نژدې کړه خپلې خواته

.... 

(۱۱/۱۱/۱۹۹۱پٌښور ) -مسلم آباد  

 مناجات

 هر وٌښته مو ثنا خوان د ستا د حمد کړې

 ټول وجود مو تا ته وقف او هٌله مند کړې

ته محمود ٌې حمد دي تا ته ټول مخلوق په   

بند کړېموږه هم د دې حلقې په لومو   

 لکه څنګه چې الٌق د ستا د شان وي

 پٌرزوٌنه په موږ وکړې موږ پسند کړې

 شرافت او کرامت زموږ نصٌب کې 

 ستا په ٌاد مو د خولو خوند لکه د قند کړې 

.... 

(۲۳/۱/۱۹۹۱پٌښور) -مسلم آباد  

 غم د آخرت خوره

 چې د چا شً نوم په نٌکو باندې ٌاد

غم خوري په رښتٌنً د اوالدڅه به   

 نه ٌې مال نه ٌې دولت وي ور په کار



 ښه هغوی دي چې په ښو باندې وي ښاد

ا چې کور د خټو جوړ کړو هغه خام ويچ  

 پوخ هغه وي چې تهداب لري بنٌاد

 دا رښتٌا چې د دنٌا کورونه وران دي

 دا خبره سً هم واوره په بنٌاد

 ته دې غم د آخرت خوره چې باقً دی

ادپه دې قول به مې ضرورکړي اعتم  

 پس له مرګه له هر کاره الس خطا شً

ٌادرکه هر څو پسې وٌر وکړې هم ف  

 د )هاشم( دشعر متن ته په ځٌر شه

 د قرآن، او دحدٌث دی دا ارشاد

(۲۹/۱۱/۱۹۹۱پښتونخوا ) -پٌښور    

پاک او ، بدو اوتراژٌکو خاطراتواود هٌوادوالو د ـ د ده په شعرونو کې دخپل هٌواد 

مٌنه او خواخوږي له وراٌه خلکو سره انسانً  او ملً ولولې او جذبې، له سپٌڅلً

لولو:  دا شعرونه ٌې بٌلګې په توګهږي.دراڅرګندٌ  

 د غم فضا

 څه دغم فضا ده په کابل کې لور تر لوره

 لوی واړه ژړا کا دي مجبور وزي له کوره

سام شوي د تګ لوري ترٌنه ورک ديټول دي سر  

پښېبلې پښې په سر سرتورهمور ٌې بچٌان پرٌښً   

 د پالر مړی ٌې پروت دی په سرک کې بې څښتنه

 نشته څوک په کور کې چې ٌې پورته کړي تر کوره

 عقل د چا کار نکړي چې داسې صحنې وٌنً



 غږ به د چا وانه ورې د ډزو زوژ له شوره

 څه دې څه بال ده په دوی شوې، لٌونٌان شول

وروره ٌو دبل دښمن شول، بٌزار شوی ورور له  

 چور چپاو تاالن دی، بده ورځ ده بازخواست نشته

 شر فساد جوړ شوی هر سړی تښتً له زوره

چار چارپېره او د غرو څوکوما )هاشم( لٌدل چې   

 توپ ټوپک ګولۍ دي او خوښً نه شته ده نوره

( ۲/۱۳۱۱/ ۱۱درٌمه کارته کابل )  

 دګاونډ خندا

وٌنو کې کابل ولې لمبٌږي وپه سر  

زخمً زړه مې درزٌږي زلزله ده که  

 هر طرف ته ګورم توپې دي راخالصې

 معلوم نه دی چې دچا په سر لګٌږي

 هم لونا او اورګان دي چې وٌشتل کا

 طٌارې دي په هوا کې پرې غړمبٌږي

 دا حساب نه دی معلوم چې څوک ٌې ولً

 هره سمته چې راځً خو پرې رالوٌږي

 عالمونه، عالمونه قتل عام شول

ه ډٌر قتل خوشحالٌږيدوی ال نور هم پ  

 چې پوښتنه د چا وشً د چا جنګ دی

څً ورور سره جنګٌږياواًٌ ورور راپ  

 نه پوهٌږو د دوی څه شی نا تقسٌم دي



 معلوم دار چې په تقسٌم ٌې نه جوړٌږي

 ډالر سر دی، سالح سر دی، بال سر دی

 حرٌصان لکه لٌوان دي نه مړٌږي

.... 

(۱۹/۱۱/۹۱پېښور)  

 قتلیږو

ږود وطن شول پرې شرمېڅه حاالت مو   

ږوپه رڼو سترګو ٌې ګورو چې غرقې  

 نصٌحت دچا په هٌچا اثر نه کا

 چې دا حال وي نو به څه رنګ هوسېږو

 څوک په زجر څوک په هجر رانه ورک شول

 موږ په هر صورت دې دواړو ته زورېږو

 خداٌه مکړې چې ٌو مخ تباه تباه شو

 ترقً رانه شوه پاتې روستو کېږو

تېرېږي څه به وٌنو هشو په موږ تېره  

 بدې ورځې ته چې ګورو موږ دردېږو

 تېره تېره شوه د خپله السه ورانه

 نا معلومه مو راتلونکې ده وېرېږو

 هر سړی په توره تېښته ترې روان دی

 دبل در کې نوکري کوو درېږو

 د)هاشم( په زړه دا کله هوارېږي 

 تدرٌجً مرګمو راغلی دی قتلېږو



(۱۱/۱۱/۱۳۱۱پٌښور ) –کاکشال   

 د وطن سوز

غرونو نه جار  وطنه ستا د تورو  

 وطنه ستا د غرو رغونو نه جا

 وطنه ستا سترو سٌدونو نه جار

 وطنه ستا د ګړنګونو نه جار

 زه به دچا ډنګی ماڼۍ او لوړ قصرونه څه کړم

 زه به دچا بحر غاړې او پارکونه څه کړم

مزه به دچا د رٌل پټلۍ او جهازونه څه کړ  

 زه به دچا د ترقٌو کاروانونه څه کړم

 ماته په کار د خپل وطن دي خړ ډاګونه په کار

 ماته په کارد خپل وطن دي وران ښارونه په کار

ماته په کارد خپل وطن دي ارمانونه په کار     

 ماته په کارد خپل وطن دي درمانونه په کار

 راځئ چې اوس ژوندون د سره پٌل کړو

وطن ته مٌل کړووخت دالس ورنکړو   

 څو به دبل د ودانٌو سٌل کړو

 د وطن مٌنه خپل هدف او نٌل کړو

 شاړې ودانې کړو دسره په کار

 وکړو د ځانه دا ٌو ښه ابتکار

 څو به دبل د السه غواړو تٌار

 دا خپل وطن به په خپل الس کړو تٌار



.... 

لې، کړاوونه، ااخوخلکو کړکٌچن حاالت،  ند کړٌدلود وطن او ـ  ده په خپلو شعرونو کې 

و او فکرونو کې ښکلً خٌالوناو پردٌسۍ شپی او ورځې په ډٌر او دکډوالۍستونزې 

دا شعرونه ګورو: ٌې دبٌلګې په توګه دي. انځورشوي  

 د وطن غمیزه

 چې حرم مو د وطن راته ماتم شو

تم شوهره خوا ځمکه سما راته تور  

 په ځان پوه نه شوو چې کومه الر شوه غوره

چې د چا مخه شوه پرې سم شو په هر لور  

 توره تېښته وه ٌو بل ته ستانه نه شوو

 هر ٌو هرې خوا چې پاتې شو په غم شو

رت نه شوبې خوندي شوه خوند ٌې الړو هج  

 بٌخ بنٌاد مو پرې راوخوت راته بم شو

 دعزت په خوان چې ناسته وه هغه نشته

 جٌره خوار شو سرمو هر چاته راخم شو

موږ شرمٌږوخجالت ٌو ٌو دبل نه   

 شپې او ورځې په دارنګ راته الم شو

 د )هاشم( په زړه پولً دغم راخٌژي

 راته ښکاري باقً عمر په دا چم شو

(۲۱/۱/۱۹۹۹کاکشال، پٌښور )  

دلي زړونهدېدر  

دلً زړونه ولې دردویدېدر  



ورویدا خوږلن اورونه ولې ښ  

 زه وېرېږمه چې اور به دې تن واخلً 

ته وروړېته چې الس د ژوبلو زړونو   

 دٌتٌم دزړه آزار به دې آزار کړي

 چې سکروټې ٌې په زړونو وروې

 تا وٌشتل د وٌشتو زړونو څه لٌدلً

 چې دالسه ٌې ال نور هم زوروې

 دا ٌې بس نه دي تر اوسه چې کړېږي

 چې کلمې ٌې ال په غنو خوروې 

ٌې خوښً مکړه الس ترې واخله په کړاو  

 بوږنٌدلً زړونه ولې بوږنوې

ه( چې مراد دزړه حاصل کړېاې )هاشم  

ښه کوېزخمً زړونه به په ښه خلق   

  (۲۳/۱/۱۳۱۱پٌښور ) -کاکشال

 د وطن ساتنه

 ځورومې دوطن غم اودردونه

ښکې مې په مخ راځً رودونهوځکه ا  

 شا مې ورته کړه ترې راغلم بې پروا شوم

 د ده مخ ته مې وروشٌندل ګردونه

 اوس که وٌر کړمه بې ځاٌه څه فاٌده ده

 ځګرخون ٌم زړه د سرو وٌنو ډنډونه

 هر خبر چې اورم تل ورانه ورانً وي



له ورخه وړي بندونهاوبه واوښتې   

 مالمته پدې کار زه د هر چا شوم

 چې مې نکړل په اول کې دا فکرونه

 د وطن ساتنه فرض ده ما ونکړه

 الس تر زنې اوس والړ ٌم زٌړه ګونه

 دهجرت شپې مې چې سود ګڼلې غم شوې

پت شته نه مې ست شته نه مې خونهنه مې   

 قهرمان د زمانې وم دوران سازوم

 اوس دبل په ور کې خواست کوم عرضونه

 د افغان په نوم په ټول جهان حقٌر شوم

 په هر ځای کې شوم پانډي وړمه پنډونه

 ښه پوهېږم چې دا ولې داسې وشوه

)هاشمه( چې تا نه منل پندونه اې  

(۲۳/۲/۱۹۹۱پښتونخوا )  

په خورا ښکلً  لوړ خٌالونه او ژور اندونه یپه شعرونو کې ښاٌسته اوپه زړه پورـ  د ده 

:دا شعرونه لولو ٌې د بٌلګې په توګهشوي دي.  او ظرٌفانه انداز سره پېٌل  

 د مور مقام

 مورې نه وم پوهٌدلی ستا په قدر

مې هره شپه وه شپه د قدر ستا ترڅنګ  

 په لولو، لولو، دې خوب ته هڅولم

شپو مې خوا کې ناسته وې تر فجرپه شپو   

 چې شاهد د بٌداري د ستا د شپو وه



 نه شته ستوري نه هغه سپوږمۍ د بدر

 اوس چې ته په خوب وٌده ٌې زه په وٌښه

 دسپېرو خاورو په خوا کې ستا د قبر

 ټول بدن مې رېږد اخٌستی نه پوهېږم

 بې صبري ته ځان تٌار کړم ٌا شم صبر

عا نهبل څه نه لرم تحفه بې له د  

 ٌا څو اوښکې چې نثار کړم تا له نذر

 جنتونه دې نصٌب شه ادې مورې

 خدای دې درکاندي عالً مقام د صدر

 زه )هاشم( دې په اکرام الس په تعظٌم ٌم

 لټوم دستا په قدر کې خپل قدر

(۱۱/۱/۱۹۹۱پٌښور) -مسلم آباد  

هلکه شمع  

ژړا کړه لکه شمعه که خندا غواړې  

کړه لکه شمعهځان کړه وٌلې زړه رڼا   

 که ٌاران غواړې خوشحاله په محفل کې

 خوله خندا په بې رٌا کړه لکه شمعه

 که اٌثار دچا نه غواړې ځان اٌثار کړه

 په سره اور کې مشغال کړه لکه شمعه

 په رښتٌا که خدمتګار دخپل ټولً ٌې

 په والړه شپه سبا که لکه شمعه

 تړمې تړمې اوښکې غورځوه ځګر ته



و صفا کړه لکه شمعهزړه په سرو اوښک  

 اور دې واچوه هستۍ ته بٌا رهبر شه

 تٌارې وڅېره ځال کړه لکه شمعه

 په سره ژبه دې دشمن ته ځواب ورکړه

 دوست په مخکې رهنما شه لکه شمعه

)هاشمه( دا دخولې خبرې نه دي اې  

 په عمل کې ځان فدا کړه لکه شمعه

د    لپاره موسی شفٌق د شهٌد کال ل.(۱۳۱۱) پرشعر حاجً صاحب عبدالهاشم  دا   

             د باور رای په بهٌر کې اورولې دی. ولسې جرګې  دٌارلسمې دورې

                          :دا څو نورې خوندورې ټوټې او ٌا            

 دریغه دریغه

چې تٌرٌږي زما عمر درٌغه درٌغه  

 ) د اوبو په شان بهېږي زما عمر(

تېره شوه په منډههلک توب او ځوانً   

 اوس دوه کم اوٌا چلېږي زما عمر

 څه مې نشته ده په الس کې څه به ٌوسم

 په افالس داسې تېرېږي زما عمر

 ثمره مې دټول عمر ٌو اخالص دی

 په هغه باندې وٌاړېږي زما عمر

 هسې خوشً له ما تېر شو ولې تېر شو

 نور په ما باندې شرمېږي زما عمر

خاوندهآخر عمر دی توفٌق راکړې   



 اٌمان ٌوسم بٌا ختمېږي زما عمر

تعمٌر دی!!خفه نه ٌم چې مې عمر پوخ   

 که نن نشوه سبا لوېږي زما عمر

 دا دٌوال دخامو خښتو دی )هاشمه(

 خښته خښته ترې رالوېږي زما عمر

(۱۳/۱۱/۱۹۹۹پٌښور ) -مسلم آباد  

 مقام د شعر

 څومره ښکلی دی اوچت مقام دشعر

بام دشعرما لٌدلې ده سپوږمۍ په   

 څومره پورته چې سپوږمۍ ځً شعر هم ځً

 ګٌره شوې ده سپوږمۍ په دام دشعر

 هره کرښه کې ٌې سٌند دمعنً پروت دی

 هسې تګ کړي سمندر ارام دشعر

 په جمله جمله ٌې زړه د شاعر درد کړي 

 چې ٌې څکلې وٌنې سرې په جام دشعر

 ځوروي مې ځنې خلک کوتاه بٌنه

دشعرچې ناقص ګڼً جمله کالم   

.... 

(۱۱/۱۱/۱۳۱۱پٌښور ) -مسلم آباد  

 افالک

 هر سړی په خپل عمل کې د خپل واک دی



 متقً دی که شقً دی که بې باک دی

 خدای ٌې پوه کاندي په ښو او بدو الرو

 که دی ښه کړي که خراب د ده ادراک دی

 د ښو ښه د بدو بده نتٌجه وي

 د هر کار مالک په خپله کار مالک دی

خپل جوړښت پوره معمار دیهر انسان د   

 د ده فهم اراده او د ده ځواک دی

 دی کولی شً چې خپله الر کړي غوره

 دا انسان دی نن ختلی تر افالک دی

.... 

( ۲۲/۳/۱۹۹۹پٌښور ) -کاکشال  

 لرې برې پرګڼې

 لرې برې پرګڼې دي سره وروڼه

 بٌلوی ٌې نشً غرونه ګړنګونه

 )د آمو نه تر اټکه افغان ٌو دی(

تارٌخ کې پرې شاهد دي کتابونهپه   

 دهرات تر پٌښوره فرهنګ ٌو دی

 هڅه ونکی ثقافت او دماغونه

ٌو د پېړٌو په اوږدو کې سره ٌو  

 چېرې فرق شً دافغان او دپښتونه

 فرق مو نشً دڅېرو او درنګونو

 د سکې ٌو دوه اړخونه دوه مخونه



 په ٌوه رسۍ مو الس سره دی اٌښی

قوتونهاتفاق مو همٌش ٌو دی   

 دٌن مذهب مو سره ٌو او کلچر ٌو دی

 سره ټٌنګ مو په اسالم دي پٌوندونه

.... 

(۱۱/۹/۱۹۹۹پښتونخوا ) -پٌښور  

 رانجه د مینې

 په سترګو پورې کړه رانجه دمٌنې 

 هر چاته ګوره په کاته دمٌنې

 بٌا به دې زړه کې دهر چا مٌنه وي

 درته هر څه به وي پراته دمٌنې

مطاع که غواړې  بازار دمٌنې کې  

هر څه دمٌنېدر ته عرضه به وي   

 که هسې ګرځې هر طرف ته ګورې

 هرڅه خواږه ګورې پاسته دمٌنې

 مٌنه چې زړه کې چا ته ځای ونٌسً

 په زړه خواږه د خولې خواړه د مٌنې

 هغه دهر چا په خوله خوږ لګېږي

 چې ورته راشً په راتله د مٌنې

  )هاشم( به هٌڅ کله درٌغ نکړي ترې سر

 که ٌې حالل کړي په چاړه د مٌنې

(۱/۱/۱۳۱۱پٌښور ) -مسلم آباد  



 لوړ درشل

 دا جهان په شان د بڼ دی موږ ٌې ګل ٌو 

 څوک نرګس ٌو، څوک ګالب او څوک سنبل ٌو

 دا چې څوک د چا خوښېږي بٌل سوال دی

 موږه خپل ٌو جاروتلی ٌو تر بل ٌو

بٌل دی، رنګ ٌې بٌل دی  بوټی بٌل دی ، بوی ٌې  

اعضا ٌو په داخل دٌو ګوګل ٌو بٌل  

 ٌو هدف لرو مرام او زړه مو ٌو دی

 د نٌکونو دا مٌراث دی داسې تل ٌو

ېېږود دښمن په دسٌسو موږ نه غول  

 د وحدت الس مو ٌو کړی ګوتی شل ٌو

 ځان ځانً مو داسې نه چې فکر نه کړو

 په جرګو کې نظر بٌل بٌل، جمله سل ٌو

دی عنعنې مو په تارٌخ کې فصل او باب  

 لوړ همت لرو مٌړونه د مرچل ٌو

 د )هاشم( فکر او قلم ٌې وړ مثال دی

 ادٌبان لرو پوهان د لوړ درشل ٌو 

(۱۳/۱/۱۳۳۳سمنګان )  –اٌبک   

نبريزلفې ع  

مخ راغله خورې زلفې عنبريپه  ناڅاپه   

 د خٌاله را روانه لکه زرکه د دري



 سپوږمۍ ٌې د مخ پټه وه په ورٌځو کې د زلفو

نرۍ غاړه سپٌنې لٌچً مرمريدا هسکه   

په زړونو بې پروا غوندې مغروره وٌشتل ٌې کړل  

وروځً لٌندې وي کږباڼه ٌې خنجريکنجک   

 مسکا ٌې په سرو شونډو کې د وراٌه مسٌدله

 دغاشو ٌې برېښنا وه لکه ستوري مشتري

 دسترګو په کاسو کې ٌې دوه سترګې ال بل شی وې

 خوشحاله تورې سترګې لکه سترګې د وري

 د مخ په اننګو کې ٌې مڼې دسمرقند وې 

 دزنې سر ٌې ناک وه ٌا وه ګوړه شکري

 ښاٌست نهورته نه کتل کٌده په رډو سترګو

ه ګل د عنطريکنرۍ شونډې نازکې ل  

 قفقاز د غرو هوسۍ وه پورته پورته غورزٌدله

 تر څو چې ښکارٌدله ترٌدله اوتري

په نخرو تلهپه ځٌر شوم زه )هاشم( ورته د نازه   

ګل اندامه شاه پري  کې ادا ٌې هر قدم  

(۲۱/۳/۱۹۹۳آزرباٌجان ) -باکو  

 

 مین فقیر

ځړولی روپه تندي دې ټٌک د ز  

 د مٌن فقٌر دې زړه دی هسې وړی

 ډار اخٌستی زغرد کتلی درته نشً



 د پٌکً الندې دې خال دی ورته غلی

 کله سم کله ناسم په غال ٌې ګوري

 شونډې الندې شٌنکً خال دې وېرولی

 کله لرې نه په ځٌر شً ورته ګوري

رپېږي دا مور مړی ستی ټولپړک اخ  

 کله ځان ته جرات ورکړي وردانګم

 واًٌ پرٌده چې څوک ٌوسً زما مړی

شً پښې ٌې رېږديبٌا د ځان سره چرتً   

 قدم نه اخلً شً بې حسه ٌې هر غړی

 تردد ورته پٌدا شً بې تصمٌمه

 غلی ناست وي زېړه ګونه روح وژلی

ته ورسره مل شې خوار زبون دیخداٌه   

 په ټول عمر ٌې ارمان نه دی ختلی

 د )هاشم( سره احساس په هڅېدو شً

 واًٌ کاش مې داسې حال نه وی لٌدلی

(۱۲/۹/۱۹۹۹پٌښور ) -کاکشال  

 

 مینه لباسي شوه

 مٌنه لباسً شوه وفا نشته ده

 زړونه دي تور شوي صفا نشته ده

 نشته الرښوونه الس نٌوی دچا

تروږمۍ ده رڼا نشته دهتوره   



 هر سړی کوهً کنً په الره کې

 چل فرٌب دغا ده رښتٌا نشته ده

 هک او پک حٌران ٌمه دې کار ته زه

 هر لور ناروا ده روا نشته ده

 سترګو ته ورترپلً د جاموسره

 شرم به په څه کړي حٌا نشته ده

 هر ٌو په تالش دی ټولول کوي 

 ټول واًٌ زما ده د ستا نشته ده

او برکت به نو په څه کې ويخٌر   

 حرص په سر اخستً بسٌا نشته ده

 ټوله غلطً ده سازشونه دي

 ورانه دا دنٌا ده، دنٌا نشته ده

)هاشمه( ځه چې ترٌنه کډه کړو اې  

 دې تورتم کې مو شپې دي سبا نشته ده

(۱۱/۱۱/۱۹۹۱پٌښور ) -کاکشال  

 څلوریزه

مې وطن باندې خزان ولګېد چې  

طوفان ولګېدزما په زړه باندې   

 دغه طوفان څومره بدمرغه راغی

 ٌو په ما نه په ټول جهان ولګېد

**** 

 



څلوریزه   

مو وران کړو د اغٌارو په خوله وطن  

 د څو خونکارو څو غدارو په خوله

 اوس خجالت او ځوړند سرپاتً ٌو

 د څو لوټ مارو څو خود چارو په خوله

هم لٌکلً دي.شعرونه پارسً  -پر پښتو سر بېره دري حاجً صاحب عبدالهاشم  

ن ښاغلً حاجً عبدالودود خا ، د، چې د )د هٌلو بهٌر( په نوم ٌادٌږيشعري ټولګهده  د

 دانش کتابتون مشر د او د ښاغلً اسدهللا صافً ، هڅوونکې وونوموړي  چې د دولت زی

 شهرت ننګٌال او ، منلًمحمد آصف صمٌم په مرسته د چاپ په ګاڼه ګاڼل شوی، اواستاد

دي. سرٌزې لٌکلېپرې بدالصمد مومند جنرال ع  

اخالقو، پاک او  ښو ،درنو کړو وړو، مزاج د ډٌر سادهارواښاد عبدالهاشم دولت زی 

ند او ، بې کبره، زړه سوادی ٌو مات مخی .صافواو دنٌکو خصاٌلو څښتن وووسپٌڅلوا

 پاک زړی انسان وو.

 ،(۱۱دفبروري مٌاشتې پر ٌوولسم ) کال ز.(۲۱۱۱) پراو قومً مخور شاعر دغې ولسً 

درنښت په ډٌر او په کابل کې له دې نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې.کې  په پٌښور

خاورو ته وسپارل شو. سره  

ژوندی وي یې تل د یې ښاده او یاد اروا  

انجنٌرعبدالقادرمسعودمٌنه : او شاعرانه  افغانً -ټوله پښتنً په  

 


