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Abstract 

Suleiman Layeq is a talented Pashto poet in the field of natural images. This great poet has 

been able to learn the original language of nature based on his deep objective and mental 

observations and to give this language a lasting color and essence with the help of the perfection 

of his poets. He also describes his observation business from the point of view of an able poet, 

from Mount CHONGHAR) Beautiful and natural hills and one of the poetic collections of this poet 

(a beautiful landscape in the Pakhlamari city of Baghlan province. In this article, from the effect 

songs of CHONGHAR and SANDARI PA SAWOO WTOONO KI) Songs on burnt roads (, different 

songs have been selected, which has been focused more on the sixth song for analysis. The sixth 

song is one of the mediocre songs of this book, and in terms of time, it is the time when the poet 

has taken refuge in the natural embrace of CHONGHAR for the first time. The visual language of 

CHONGHAR songs is simple and romantic, which has taken on a sweet color in the process of 

illustration of popular knowledge and culture. CHONGHAR has a total of 32 natural songs, the 

first of which are very natural and have reconciled with nature. But the middle and last songs also 

include the poet's ideas and complaints. 

  لنډیز

سلیمان الیق په پښتو شاعرۍ کې د خپل هېواد د طبیعت انځورونې یو ماهر شاعر بللی شو، نوموړی توانېدلی چې د خپلو ژورو عیني 

او ذهني مشااااااااهدو پر ببیاااااااز د طبیعت ژبه  ده خپل او بیا په خپل شااااااااعرانه خمان او کوهر کې تلپامې رنو ورخپل  خه  ه ه  د نوموړل 

ورونه خورا  یات دل، خو تر ټولو مه  یې د چونغر طبیعي سیمې انځور دی  الیق صاحب په  چونغر کې چې په شاعرۍ کې د طبیعت انځ

د بغالن والیت د پلخمرل اړونده ښاااااااااااااپلې سااااااااااااایمه ده خپلې تهرزې او لیدنې د یوه شااااااااااااااعر له  اویې نه انځور خپ  دل، په د  م اله کې د 

و کې شااعرل ټول ې هخه چونغر ته اوساان  او پۍوانال بېالبېلې ترانې  وره شااو ، خو نوموړل د چونغر ترانې اثر او سااردر  په سااوو واټون

ډېر تمرخز په شاااه مه ترانه شاااوی دی چې د مهان له اړخه مرځن  ترانه ده او شااااعر  لومپی رل د چونغر ښاااپلې او ښااااها    نې ته پراه ور 

ور کوړونه کې یې د ولسااااوي پووې او ګرهرو خواره ور  یات خپل دل  د وړ  ده  د چونغر د انځورونو ژبه ساااااده او رومان یپه ده چې په انځ



ترانو له مرځه لومپۍ برخه یې خورا طبیعي او له طبیعت ساااااااااااااره له پۍالینې ډکې دل، خو په مرځریو او وروسااااااااااااا یو کې بیا د  ۳۲چونغر د 

 شاعر ع یده او شکایتونه ه  شامل شول دل  

 سریزه

و په ټاخره کې خورا ژور او ټاکونکی ا از لرل او ران پنې یې د هغه د ژوند په بېالبېلو پپاوونو کغراګیه د انیااااااانت دااااااخ اااااا ت د ران پن

کې وخت ناوخت په بېالبېلو بڼو ران را  رګردول  کوم خیااااااان چې ژوند یې په مرطوبو، ساااااامیااااااورو او شاااااارو او بارانت ساااااایمو کې تاه خپی 

مرونکی ول، خو هغاه چې په وچو،  رنیو، ناهواره او په ټوله کې خاااااااااااااختو ول، نو طبیعات یې ه  نرم، کاا،، صااااااااااااابور، له   ماه ډ  او 

سااااااایمو کې اساااااااتوګره خپ  ول، طبیعت او خپه وړه یې ه  خاااااااخت، ميپ  او ژر پارخدونکی ول، رپه خو دا خ هه ډېره مشاااااااهوره ده چې هر 

 انیان له خپلې خاور  رنو اخلي 

یعته ول، د ا از دا خچه ه  په کې تر بل هر چا ډېره اوچته ده، حیااااااط، شااااااعر او لیکوان چې تر نورو وګپو ډېر حیااااااط او نا   طب

درا  او کله کله شاااااااااااااکت ول، رپه خو  ني خان د هغه په اړه واوت چې شاااااااااااااعر پوسااااااااااااتکی نه لرل، هر  ه ژر در  کول او   ه ون ښاااااااااااا ي  

ټاخره کې ډېر ټاکونکی او پر هنه یو ا ازنا  او نه  طبیعت او چاپاهیان د هغه د شااااااعرانه نپۍ د رنو او نور، لید او ښاااااپالیوزو بریدونو په

 پ ېدونکی عر ر دی 

د شااااااااعرانو د شاااااااعرونو د ماهیت او نوعیت یا تۍلیق د الملونو په ساااااااهرنه کې د شاااااااعر او هنه خره ختونکی خامۍا د هغه د اساااااااتوګنې او 

ساااوه و پرته د طبیعت او ګ رت په الب  کې مومت  کغراګ ې سااااتې ته سااار ورښاااکاره کول او د ریرو پوښااا رو او الملونو روا، د شااااعر له

 چې دا د لوستونکت لپاره یوه ډېره قانع کوونکې الره ده  

د طبیعت او شاعر اړیپه بېخي د ظرف او مظروف اړیکې ته ورته ده، شاعر د طبیعت په هېرداره کې ران او کهان  ورل،  ر، س رد، 

ر، د  لبڼونو ع ر، د شپې چوپ یا، د ستورو او سپورمال رال، د شفق رن ینې تیار ، د  ر باغ، خرونده، مر ان، د بادونو او توپانونو شو 

 ر  طالوت وړان ې، د  رونو  رور او     ټون د شاااااااااااااعر د شاااااااااااااعرانه ګ رت هغه خواخورل مل رل دل چې د ده د شااااااااااااعر پالنې ته د خپل 

 درنښت او پالنې  ادر  وړول او شاعر ژوندی سامت 

ړی شاعر سلیمان الیق د نپۍ له همداسوې شاعرانو هخه دی چې له خپل طبیعت سره ژور  او شاعرانه اړیکې د خالم د پښتو ژزې پیاو 

او کلمو د نپۍ په پاچا بدن خپ، د ښاااااپال د در  او پالنې تاپ یې پر سااااار ورخهښاااااود او د همد  هنه په برخت ورساااااره خورو تورو او کلمو د 

 پ ژوند تر وروستي بریده د مینې بیعت وخ

 د څېړنې اهمیت او مبرمیت

 مور هېواد ډېر ښاااااااااااااپلی دی، طبیعي ښاااااااااااااپالو  لرل، خو مور د د  ښاااااااااااااپالوو یا د خپل هېواد د کمان او کالن درناوی نه دی خپی، د 

بېل ې دل، طبیعت یادونه باید له پاتریوتازم یا هېواد پالنې سره ګډه شوي، په لوخدیځ او نوره نپۍ کې دا کار شوی دی، د  وخته اثار یې ښوې 

د طبیعت ښپال باید د انیان له مینې سره یو رای شوي او بیا لوستونکت ته د هېردار  په  اه مۍکې خهښودن شوي، په د  ډون نه یواځې 

چې د طبیعت ښااااپال نوره ه   یاتا ل، بلکې د انیااااان په روان او دااااخ اااا ت ه  ا از کول، تاوتری یې ذهې او طبیعت یې ورسااااره نورمان 



اته ځي، ښاااااه ګپر او تيلیل کولی شاااااوي، په خپلو ټولروزو چارو کې مي،ت ګپره ول، د چاپاهیان او وخت په قدر پوها ل  د الیق او د ارام خو 

 په شعر کې دا موخه حس خېدای شوي، نو د هغه په شعر کې د طبیعت د  ارنې اهمیت او م همیت یوه مهمه موضوع ده 

 د څېړنې موخې

پلخمرل ته الړم، پیااااااااااااااااااااارلي کې مې د چونغر ښااااپال ولیده، د چونغر ترانو الیق صاااااحب رایاد خپ او  چونغر ته هغه مهان  ما پام شااااو چې

ومې  وښاااااااااااتل چې خپله دا ان ازه د م الې په بڼه ولیپ ، رپه الیق صااااااااااااحب نه یوا   یو شااااااااااااعر، بلکې د وخت یو سااااااااااایاساااااااااااتوان ه  و، د 

یر شاااااااته دی، رینې ورته ایډیالوژیو ا از واوت، دلته د هېواد پالنې نوموړل په شاااااااعر کې د طبیعت او یوه  یارخ  انیاااااااان دواړو ګډ ت اااااااو 

پاتریو تازم معرا یوا   د  رونو او دښااااتو سااااتایره او له هغو سااااره د مینې انځور نه دی، بلکې له د  ساااایمې سااااره هلته د اسااااتوګې انیااااان 

   اړه  پۍ کون دل، یا په بل عبارت د میپې او ساخې تر مرځ صمیمت او پۍالیره ده 

 د څېړنې پوښتنې

 په ))چونغر(( کې د طبیعت انځور  ه ډون وړاند  شوی دی؟  ۱

 د ))چونغر(( اثر کې شاعر  ه ډون انځوریزه ژبه کارولې ده؟  ۲

 د څېړنې میتود

په د   ارنه کې له مشااااااااااااری ي میتود هخه اسااااااااااااتفاده شااااااااااااو  ده  د نوموړل شاااااااااااااعر ګڼو شااااااااااااعرل ټول و دقیق ختل  وښااااااااااااتل او طبیعي 

 باید له کغراګیول او روانت اړخه مشرخح شول ول  ت ویرونه

 الیق او طبیعت

واوت رمپه هومره ه  ښاااپلې نه ده، د کایراتو او شااااوخوا چاپاهیان ښاااامیاااتونه هومره ه  نه دل لپه شااااعر یې چې مور ته یادول، خو 

دی چې انیااااااان ته روانت سااااااکون ورز ااااااوي، د  دلته خ هه د انیااااااانت ګ رت ده، وطې هر چا ته ښااااااپلی او خشااااااموه ول، دا بېخي یو روانت تپون

 رور او مالپیت احیااااااااااط کول، چونغر د الیق صااااااااااحب لپاره خه د را ونو مل ری، کله رقیب، خه معشاااااااااود، کله پراه رای او کله کله د 

 دښمرانو او ډار راله ده، دلته باید د طبیعي ت ویرونو په شبره کې د شاعر روانت او نوستالژیو وضعیت ه  در  شوي 

ښاااوت دا به د شاااعر ساالیمان الیق نېپمرچي ول چې د نپۍ د یوه داسااوې هېواد په  ا  کې یې سااوه ې و پولې چې ال یې ه  له طبیعت سااره 

طبیعي اړیپه درلوده او ال یې ه  د سایبس او تۍریو )م روعیت( وسایلو د ښپال په کزیره کې الر  نه و  خپ   د خپل طبیعت ستایره 

وچتو خاموشاااو او  ویزو طبیعي انځورونه کارن د هغه داساااوې یو خمان و چې په پښاااتو شاااعر کې یې ببیاااز د شااای  متي او په  ا  کې یې د ا

 بابا مراکاتونو او د ښکارندویانو اوچتو ق یدو اې وی او خپلو لوستونکو ته یې د طبیعت پر ژبه د پوهېدو را  ورښودلی و 

صااااااااحب د ټولې شااااااااعرۍ تر ټولو رن ون او تلپامې پپاو کوړول چې د شاااااااهکارۍ تر همدا ژوره طبیعت پاژندنه او طبیعت ساااااااتایره د الیق 

ټولو اوچتې او  ښاااااتلې بېل ې یې په چونغر ترانې، خا دۍ او ساااااردر  په ساااااویو واټونو شاااااعرل ټول و کې راټولې شاااااو ، بیا په ران پل ډون 

له طبیعي مراظرو هخه د ماالمان شااااااااااعرونو مرظومې  نوی چاپ یې چې د طبیعت په با، د هغه نور شااااااااااعرونه او د  و نپیوالو شاااااااااااعرانو

 ژباړ  ه  په کې را لې دل 



دلته به اصااالي بيه ته له ورتو وړاند  خپله یوه خاطره ه  یاده خپم   ه ماشاااوم وم، د ملي او مراسااابتي وررو یا نورو سااایاساااوي پهښاااو پر مهان 

 خده چې  و ب تونه یې تر نره  ما په ذهې کې دل:به مې له راډیو هخه د عبدهللا م رل په  و کې یوه وطني ترانه اور 

 دا وطې ودان وطې

 دا د لوی اګغان وطې

 دا په موره ګران وطې

 خاوره د  وهت ده  لزلې لرل توګان لرل 

  رونو کې با ان لرل 

 شور یې په س ردونو کې

 تاو په لویو  رونو کې

 میره یې په  ړونو کې

 خا   له سینې د هر اګغانه ولولې لرل 

    بې لرل بلرد

 م ( ۵۷: ۷)                                                                             

د د  ترانې د اورخدو پر مهان به  ما مخې ته د  لزلو، توپانونو، په  رونو کې د با انو له  ورررو، د سااااااا ردونو له شاااااااور، اګغانت ولولو، 

ه تاوونو سره یو ډون  رور ه  مل ری و او ویل به مې چې دا مور یو او  مور د وطې د  رونو طبیعت ه  بلردو  بو او په لویو  رونو کې ل

د دښااامې لپاره  ومره او ار او خ رنا  دی، دا هر  ه به د یوه لوی ت اااویر په بڼه  ما ساااوه و کې والړ وو  ډېر وروساااته پوه شاااوم چې دا 

 ترانه ه  د سلیمان الیق ده 

 -چې د بغالن والیت د اوسااني مرخز پلخمرل ښااار په خرخر ساایمه کې د چونغر ښااپلې ساایمې او دنو  ره ته مبیااوزې دل-د چونغر ترانې 

شاااااااعر په کې د سااااااولې او ابادۍ د کلونو پر مهان  و کاله ژوند خپی او په ویرا یې چې د پیاااااارلي او دوزت په شااااااپو وررو کې به هلته طبیعت 

 ه به د خپلې کوټال له خپکال او کله کله ساااااااااهار او ما دی ر تر ډېره پور  دومره روه وم چې په کې  دومره رن ون او  ړه را ښاااااااااکونکی شاااااااااو چې

ور  به شااااوم او اوچت شاااااعرانه الهام او ت ااااویرونه به مې په کې وموندن  له همد  رایه له چونغر او طبیعت سااااره  ما شاااااعرانه اړیپه 

  ټ ر ه شوه، یو ښه مۍاطب مې وموند او په خ هو را ل  

 د چونغر طبیعت ته له ورتو وړاند  په د  اړه ه  یو  ه وضاااااحت په کار دی چې د چونغر ترانې شاااااعر په یوه وخت کې نه دل لیپلي، یاد  ټولې

ته رسااااا ل، رینې یې په د  وروساااا یو کې په کرمني کې د خډوالل پر مهان لیپلې او سااااردر  په سااااوو واټونو کې ټول ې یوه  ۳۲ترانې چې د شاااااعر په ویرا 

مه په یې په ۳۲ ریز او وروساات  معنې ۱۳۳۸برخه کې چاپ شااو  دل،  و ترانې یې په خا دۍ ټول ې کې ه  را لې دل، په د  حیااا، لومپۍ ترانه په 

 م (۱۶۳:۷و  ده  ) خودیز کې لیکل ش ۲۰۰۵



 شپږمه ترانه  

د چونغر ټولې ترانې د ګورم په لحاظ چارپاره نظمونه دل، له چونغر سااااااااااااره د شاااااااااااااعر د اورده را  او نیا  سااااااااااااردریزه او طبیعي نپۍ ده، 

نو و ن  ما خپل شااااااعر ورته ترانې واوت، خپله شااااااعر د د و شاااااعرونو د و ن او نوم په اړه د یو  پوښاااااتنې په روا، کې ویلي وو: د د و ترا

دی، دا و ن په تاهه د طبیعت په ترسااااااای  کې د خیان د مرخبو ت اااااااویرونو په هیاااااااتونه کې مرساااااااته کول، رپه ما هغه اخوهاع خپ تر  و د 

سااااااااایاسااااااااات او وطرپالنې لپاره یوه رومان یپه شااااااااااعرانه ژبه پیدا خپم، داساااااااااوې چې سااااااااایاساااااااااوي م اااااااااامیرو ته مغزلي او شااااااااااعرانه سااااااااااه ورخپل  

 م (۱۶۳:۷)

ترانې په کې نشاااااااااااااته،  ۳۲بشاااااااااااااهر  -چې یوا   د چونغر په نوم دی-د ه ختا، پۍوانی چاپ د چونغر ترانې په نوم و، خو تا ه چاپ یې د 

لومپۍ هغه یې په کې را لې، یوه واحد مکان ته د  و ترانو تر  رو د ریرو نورو طبیعي ساایمو انځورونه ه  په کې وتیااتل شااول دل، د 

  ه یې له مرځه یوا   د شه مې ترانې د طبیعت سهرنې ته ت  خا م  د شه مې ترانې رینې برخې داسوې دل:   ړه خواله ورسره شو ، چې 

 مښت  له ښار او له ښاریانو هخه

 چونغره  ا  کې د  یوه راله راخپه

 د لوړو تپو او خمرو په مرځ کې

 خپلو شپرو سره یوه تاله راخپه

 چې شپه خوره شوي ستا په لوړو روړو

  رکو ترانې اورم ه به د 

 یا به وررمه په ور الو کې به

 د  اړه شپون نه اګیانې اورم

 چې رمې وخوځي سبا راشوي

  ه به له لوړو نه سپېدو ته  ورم

 یا به د روان شپونکت نغمې اورم

 یا به د سوه ې را ختو ته  ورم

 چې  ر را تود شوي په خمرو کې به  ه

 د یو   ارۍ سیورل ته ران رسوم

 او رڼې اوبه به د چینې یخې

 سول  وکل ته په امان رسوم



 ماښام به ناست ی   په یوه ګټه باند 

 له سره شفق سره به را  وای 

 یا به د درول او شپېلل په ژبه

 قی ه د  ړه د سو  و سا  وای 

 ګر م به، خاندم به، میتي به کوم

 د  ره له  رکو او هوسیو سره

  الم د هېچا د  رور به نه ی 

 ی   وړمالیو سره خوهن به نه

 مۍونه( ۸۴ - ۸۳: ۳)

شااه مه ترانه په عمومت ډون له ښااار نه د یوه سااورل او سااتومانه انیااان ت ااویر وړاند  کول، د ترانې بڼه بیا ه  روایتي او داسااتانت ده  

ه پراه وړل، د چونغر د د ه سااااوری انیااااان یې مرخزل خرخهه دی، له سااااتومانه ښاااااره ما دی ر ناوخته د سااااکون او ارام په لټون ومی،  ره ت

 شپرو، رمو او د  رکو د نردار  توی دی،  واړل طبیعي ژوند وخپل، طبیعت ته د  ړه حالونه او ارمانونه وواوت 

دلته په راوړل لومپل برد کې د یو   رنال انیااااااااااانت رالې انځور وړاند  شااااااااااوی چې د شااااااااااپرو کوټن  ورته واوت، شاااااااااااعر انیااااااااااان هلته پراه 

کوربه خونه او مېلمیتون دی، خو کوربانه یې شپانه ول چې د خپل طبیعي ژوند له ښپال وو دومره خ ه نه دل، یا  وروړل، همدا رای یې

یې له م اااروښي ښاااپال ساااره تفپیو نه شاااوي کولی، رپه له ښاااار ساااره یې ورته پرتله ګرانه ده، خو ور لی مېلمه یې دا کار کول او دوی ورته 

 رنال شااااپې ت ااااویر دی چې د شااااپرو ډېوه په کې بله ول، تر یوه وخته د  رکو د ترانو  وونه اورخدن ډېر نېپمر ه ښااااکارل  دوی  برد د یو  

خا ل او چې کله شااپه پوخوالي ته ورسااا ل، نو د شااپانه اګیااانې په کې پیل شااوي او د ه تا ه ور لي نا اشاارا مېلمه چې له ښاااریانو مښاا ېدلی، 

 ورته  ور نیولی ول 

 رنال شااپې سااهارنی طبیعي انځور کارن شااوی، د رمو د  ون رو یا شاارن انیو په شاارنو را ویښااا ل، له یو   په درخی  ب ت کې بیا د همد 

دن ې  وکې سااااااااپېدو ته  ورل، دا ختل د حرخت وخت او الره معلومول، د شااااااااپانه د شااااااااپېلل نغمه اورل او د  ره پر  وخه د  ر د راختلو 

چې د نې ورځې د  ر لومپی دیدن به دی کول، همدا یې له نورو ویدو انیاااااااااااااانانو یو  نردار  ته انتظار دی، دی ران په د  نېپمر ه بولي

 امتیا  دی 

په ورپسوې برد کې بیا د ورځې بل پپاو دی،  ر نود  د اسمان مرځ ته را لی، په خمرونو کې هوا ګرمه شو  ده، د  ارۍ د ونې سیوری یې 

ان کول چې د خپل سول لپمون اور او ترده ورباند  ووژنت، دلته را یادول چې  ره ته په  ړه اورل،  رو ته یې د یو  یخې چینې د اوبو ارم

تللی انیاااااااااان یواځې نردارچي نه دی، مزن یې خپن، ګررېدلی، ساااااااااوری دی، خولې یې تویې خپ ، ترد  اخ یاااااااااتی او اوط سااااااااایورل او د چینې 

 سپو اوبو ته خخت ميتاپ دی  



م ول، د  ره په  رډو کې د شاافق نردار  بیا د طبیعت ناو  ساا ر ار خپل ول، دی هلته ښاااوت خو، به ه  کول، چې را وی  شااوي ماښااا

په ډبره یوا   ناساااااااات دی، د  ړه را ونه واوت، خو دا یو احتمالي انتۍا، دی، خه دا نه ول، نو بیا به له درول سااااااااره د خپل  ړه د سااااااااو  او 

 سا  را ونه او خ سوې واوت 

نه درون ته نروځي، خپل پیغام وړاند  کول،  ر د ټ ر ښااااااااات، لوړتیا او  رور سااااااااایمبون ول، خو په وروساااااااااتي برد کې شااااااااااعر له بوهون 

شااااااااااعر واوت چې هلته به  ه له  رکو او هوسااااااااایو ساااااااااره ګرر ، د چا د  رور  الم به نه ی ، تر ټولو به اوچت وم او ضاااااااااموه به مې چا ته په 

 عي انځور پر مز پر مۍاطب د ا ادۍ د ښپال  کل دل  وړه مالیو لو پن نه ول، عمومت پیغام ا ادل او د یوه طبی

عیني او  ویز دی، په ټوله کې یو میاااااااالیاااااااال پالي، د یو  شااااااااپې ورځې په کریان کې له ښاااااااااره د -د شااااااااه مې ترانې دا ټون ت ااااااااویرونه حسااااااااوي

دی، د ډبرو کون پو کې  مښاااا ېدلي او  ړه تورل میاااااپر ټون انځورونه را ټون شااااول، د تۍریو او ت اااارع الط په کې نشااااته، په ډبره ناساااات

ژوند کول، اوبه له چینې   ااااوي، له تودوخې د  ارۍ ساااایورل ته خهښااااني، د رمو او شااااپېلل په شااااور را ویښااااا ل، ښاااااوت یواځې په شااااپېلل یا 

 درول نیوخه وشااااوي، خو درول ه  نوزار او د ساااا ردونو د  اړ  لرده بلو را شااااره خا ل، رپه د طبیعت کاابه برخه ده، اخلهه شااااپانه خپل

درول پااه خپاال چاااکو او تۍریااو کوړول، معنې ه  یې درول او ه  یې نغمې خپلې ول  دا ټولااه مشااااااااااااارخح د طبیعاات د یوه بشاااااااااااااهر، نااا، او 

 ماهرانه ت ویر له اوچت ت ور نه پرته بل  ه خېدلی شوي؟

 د انسان ناپایه سفر

یااان د د ه سااورل مزن او نامعلوم برخلیو په اړه ژوند د طبیعت پر واټ ناپایه ساافر دی، خپله شاااعر ه  د چونغر په م دمه کې د ان

یوه ګلیااافت پوښااا ره م را کول او لیکت چې  انیاااان د  ه لپاره په پېچلې هیااات  کې دا ساااتومانوونکت مزلونه لرډول، د  ه شاااوي په لټه کې 

 دی او ولې د پر له پسوې مرډو او هلو رلو هخه الط نه اخلي؟

د ژوند پر واټ د انیااان پیل شااو  مرډه پای نه لرل  د انیااان تکل او تفپر، د هغه مرډه  د  پوښااتنې ته په خپل روا، کې ه  واوت چې

او چیغه د سوه او ناپایه طبیعت د دوام د ضرورت یوه برخه ده  دی ران د هیتوونکت په م ام کې ویني، ګپر کول په ران کې نه رایا ل 

 او لپه طبعیت ناپایه دی 

وا ونه او هره هغه ښاااااااپلې کلوه چې د طبعیت په اکزاوو کې  پې ووي، له ده  ه را  خول او په ده کې ختما ل، رن ونه او ع رونه، اوا ونه او پر 

خو واقعیت داسااوې نه دی، هغه مرډه چې پیل شااو  ده، پای نه لرل  هېې برتښاارا، هېې تالرده، هېې حرخت نه ختما ل، یوا   خپله بڼه اړول او 

 ان مومت په نو  بڼه او ال نو  بڼه ابدل کری

رینې روایات دا دل چې د چونغر ترانې له خپل ایهاد نه را وروسااته ډېر رله د شاااعر له سااوه و او نظر تاه  شااو ،  لې شااو  او بیا را 

ژوندۍ شاااو  دل، ښااااوت ادلون او بدلون په کې را لی ول، خپله شااااعر ه  واوت چې اروپا کې یې د خپلې  وخپ  یو  ادزت ناساااته ته د میره 

پاره در  ترانې باهته له ساااره ولیپلې، خو عمومت خ هه دا ده چې شااااعر واوت:  چونغر  ا کی دی، خو  ه لپه انیاااان ناپایه  هغه به والو ل

تر کلونو کلونو  مور د شااااېبې رن ونه او ع رونه د میاااات بلونو له را وړخدونپیو رن ونو او ع رونو سااااره ترخیبول او نې ته به په ساااابا کې 

 م ( ۳:۶دوام ورکول  )

پورتبیو مشااریياتو ته په پام سااره ویلی شااو چې ساالیمان الیق ه  د خودااحان بابا په  اه یو طبیعت شااراط او طبیعي ښااپال پاژندونکی 

شاااعر دی، له طبیعت هخه د هغه مشاااهدات او اخ یااتنې میاات ی  او نوه دی، یا خه وا اا  ووایو په تهربه والړ دل، دی چې د سااالرو 



دنو  ره کې د تۍریو د یو  ساااااااوه  په اااااااوې او کارنامې کوم ت اااااااویر باساااااااوي، نو خپله په کې شاااااااامل دی، ده د کوخ ې، د کوړخدو او په یوه 

بدخشااااااااااان، چونغر، پغمان طبیعي مرظر  او په پیاااااااااارلي کې د کوچیانو د روانو ق ارونو نردار  په خپلو سااااااااااوه و خپ  او بیا یې د رن یرو 

 لفظت ت ویرونو کامې ور ا وستې دل 

وند طبیعت یا چاپاهیان له اوبو، خاور  هوا او نباتاتو هخه مشاااااااااپیل شاااااااااوی دی، کله چې طبیعت خ هه کوو، نو خامۍا مو دا  مور د ژ 

 لور عراصاااااااار چې طبیعت کوړوونکت دل، مخې ته راځي، طبیعت خداوت ورخپه ده، انیااااااااان په طبیعي او ګ رل ډون په طبیعت مون دی، 

و تۍریو شاااامل شاااو، نو بیا ورساااره د انیاااان اړیپه ه  خمزور  او م اااروښي خا ل  په چونغر کله چې په د  عراصااارو کې د انیاااان الط ا

کې د طبیعت دا ټون عراصااااااار د طبیعي ت اااااااویرونو په کوړونه کې خپل رون لرل او شااااااااعر ورساااااااره په هر لحاظ اړیپه پاللې ده، خو د د  

خ هو او خپل تاری  او عظمت د نر َونو لپاره هردوخش مۍاطب  لپاره چې خ هه یې ال پۍه او خره شاااااااااوي، نو شااااااااااعر ډېر رله د داساااااااااوې لویو

 ګررول او واوت: 

 لوړ هندوکش ته!

 لویه لوړه هردوخشه د شاهون او با  وطره

 د هېلمرد او امو پالره د طوګان او سېل میره   

 د امشیا د  رونو تاکه د پښتون د قام عدنه 

 اخوا دېۍوا ستا په  وکو ورخځې لپ  را تاوخول 

 د پښت د قام  وهت دی چې په تا باند   وړخول  یا

 د هېلمرد په  وررر و کې د امو په توپانونو کې

 ستا د تپو له کرونه په  رو ګرر   ر نی ش 

 د  وهت  بې را تاو شوي ستا په پښو کې سپېلنی ش 

 په تا ویاړو تا به ساتو د پښتون د قام سر ره

 د تاری  د باغ ښامیته د دښمې د م  سههه

 م ( ۶۴:۶)

د اد، خره ختونکو او ارواپوهااانو طبیعاات پااه دوو برخو وتشااااااااااااالی دی، بوهونت او درونت چې پااه بوهونت یااا باااناادیني طبیعاات کې ټون طبیعي 

شامل دی، خو په درونت کې بیا د انیان روانت حاالت لپه خرخه، میره،  وسه، ک په، خردا،  -چې مور یې ویرو او حسوي بڼه لرل -مراظر 

و     راځي  د چونغر په شاااعرونو کې د دواړو خواوو انځورونه شاااته او په خپل مۍاطب کې د تهیااا  روا  ه  په ډېر ژړا، ګیله، شاااکایت ا

ماهرانه اندا  له عیني او ذهني الرو ویښاااولی او پاللی شاااوي  هلته ه  د چونغر  نې ته د یوه سااارګردانه انیاااان طبیعي حالت خښااال شاااوی او 

 وړکاړی او خواله کول ه  هغه بوهونی طبیعت چې دی ورسره ک



د چونغر ترانې د خپل چاپاهیان یا طبیعت ساااااره د  ویزو ت اااااویرونو په تار دومره ميپمې تپن شاااااو  چې ښاااااپالیوزه موسااااای ت یې ه  په 

لوساااااتونکت کې د ښاااااپال پالنې ذود رو ل او ه  مو د  ته مهبورول چې د خپل طبیعت  ویز  برخې لپه د سااااا رد شاااااور، د شاااااپېلل اوا ، د 

ردر ، ابشاااارونه او همدارن ه رینې وخروونکت  وونه لپه باد، توپان،  لزلې، د با انو او مارانو پشاااهار ه  راته ښاااپلي او مرلي شاااوي   رکو سااا

 په  وارلیمه ترانه کې راځي:

 بیا د رڼو سوهو تر چوه الند 

 د پیرلي شپه په چونغر وخته

 د هردوخش راماته شو  ورمه

 د سرو ګالنو په بیوه وخته

 پر مټو موسمي بادونه د  رو 

 په خروندو کې شنې  پې خورول 

 طالوت وړان ې د  پو پر  ڼو

 درنو او ع رو خشید  خورول 

 برتښرا او تالرده د  رو په  وکو

 پیرلی ستاوت  ر پ  ووي

  رکې د تا و پر تاکونو ناڅي

 د عشق له  وره خرخپ  ووي

 م ( ۱۷۵:۷)

ران پل ډون یوه شااااااااعر او ادیب او په عام ډون هر لوساااااااتونکت ته خپل پیغامونه لرل  تر  د الیق په چونغر کې نغښاااااااتي طبیعي ت اااااااویرونه په

ټولو مه  دا چې مور د کالن او کمان مالکان یو او ملپیت مو وطې دی،  ومره چې انیاااااااااااان طبیعت ته نود  ول، هومره عاطفت ول او  ومره 

پیاوړ  خا ل، بله دا چې مور باید له طبیعت سره میره وپالو، د خپل طبیعت  چې انیان عاطفت خا ل، هومره یې له خالق او مۍلود سره اړیپه

او طبیعي مراظرو په درناول او ساااااتره ران خ ه خپو،  مور طبیعت باید  مور د خپل هنه او اد، اصاااالي مير  ول، د خپلې خاور  او اوبو بوی 

 طبیعت کې همداسوې روحیه ه  لرل ولرل او په لوستونکت کې وطرپالره پیاوړ  خپ   الند  شعر په خپل 

 د کوکچې په غاړه

 د ښپلي بدخشان په پیرلي کې له هر لورل

 د  لو په  پو کې د بلبلو هر امه وه



 د عشق او د ښامیت او د ښپال په ګیض اباد کې

 د ستورو، د اسمان او د پوهونو  لزله وه

 د لعل و د الکور او د سرو  رو په وطې کې

 ده ډخه ډرامه وهروانه یوه له سو ه در 

 له موکه د کوخ ې نه را وتلې  لزلې و  

 د تور  شپې په  ړه کې را روانې ترانې و  

 د ښپلي طبیعت او ښامیته اسمان د الند 

 په صاګه زې  باره کرتي نو  هوا کې

 د  رو له پورته  وکو د  لونو په توګان کې

 د میت او لېونت سون د موکونو په ګډا کې

 سره چې استا ی د پاموه ود باد له ترانو 

 په رنو رنو  مزمو کې په خردا کې په ژړا کې

 م ( ۶۶:۶)

د چونغر د طبیعي ت اااااااویرونو تر ټولو  وره ران پنه داده چې د ت اااااااویرونو تر شاااااااا لوساااااااتونکت ته خپل رو نوز اړخونه او پیغامونه ه  

ه تار لرل، خو بڼه یې نر ونکې او بیداروونکې ده چې دا چاره د یوه لرل چې ه  له تاه تاری  ساااره تپلي او ه  له راتلونکو هیلو ساااره شااااعران

 ژمې شاعر په اصلي دندو کې راځي او الیق صاحب دا کار په خورا مهارت سره خپی دی  په اوولیمه ترانه کې راځي:

 د خحر باده ناوریرونه لونه

 په د  وحشوي  ره په چونغر باند 

 د رڼو ستورو په بدمخي قاتل

 و په کادوګر باند د تورو شپ

 ولې د  رونو په خوره تیاره کې

 د  ر د وړان و خحرونه وژنې

 ولې د ورخځو د خا دۍ د نره

 د رڼو ستورو  را ونه وژنې



 نپۍ  ما کومه نانځپه نه ده

 خپل ا لي م لحتونه لرل 

 ه  د تیار  سمردرونه لرل 

 ه  د پاهوونو  را ونه لرل 

 م ( ۱۸۲:۷)

 د چونغر په ټولو ترانو کې شااااعر په د  بریالی دی چې ران ته یې یو ښاااه مۍاطب موندلی، کله چونغر ته پراه ور وړل، د مور او امې  ا  شاااوي،

ترانو  ۳۲کله تر  ګیلې او شکایتونه کول، کله ورته خپل زې وسه او شاعر  ړه مشول، کله پر  نیوخه کول، ظال  یې بولي چې دا مشاهده په ټولو 

کې ډېره روښانه او طبیعي ده  دا ښاوت د هر شاعر خپله ران پنه ول، له سبکت اړخه ه  د چونغر ترانې شاعر ته ران پی اسلو، او سبو ور 

په برخه کول چې ساایمبولیو او د طبیعت او ښااپال پر طبیعي انځورونو والړ دی، پۍوانی او اوساانی چونغر ه  د هغه په ساابو کې  اهه بدلول، 

امې پراه رای و، وروساااااااااااته یې د لېوانو او بال انو کور بللی او په همد  یې ورهخه ګیله خپ  ده  د چونغر اته ویشاااااااااااته ترانه چې ټوله  پۍوا خه د

 ګیله او شکایت نه ډخه ده، داسوې پیلا ل: 

 ا  د لر ونو تاړاکو چونغره!  

 تې د  ډبره،  ړه د  ه  ډبره

 هر خحر میرځې م  د  ر په ویرو

 پوښوې تې د شپې په   رههر ماښام 

 ما و  دلدار به شوې ا یار شولې

 ما ول سیمرغ به شوې ښامار شولې

 ما و  د  ر د الر  یار به شوې

 ته د تیار  عل  بردار شولې

 خو ته مالتپ د ظا انو شولې

 د کالدانو او دېوانو شولې

 راله د مار او ښامارانو شولې

 مۍونه( ۱۹۶- ۱۹۵: ۷)

 رانه کې بیا خپله پورتن  خ هه او وروست  خ هه داسوې ک هانول:خو په یو دېرشمه ت    

 چونغر د خلکو د وحدت کور دی



 د اګغانانو د حرمت کور دی

 د روان ع ر د ګترو مخې ته

 د زې توپوهه ميبت کور دی

 بر یې په سر هزار ان اوسوي

 کو  یې په  ړه کې تاککان اوسوي

 کې پښتانه قومونه« سرخ کوتل»په 

 ا بکان اوسويپه دهانه کې 

 م ( ۲۰۲: ۷)

له د  سااهرنې او بېل ې دا په اثبات رسااا ل چې د یوه لیکوان یا شاااعر پر ساابو د خ هو لپاره  و الر  چار  ډېر  اړینې دل، خه د ساابو 

دی،  پاژاند د شاااااعر یا لیکوان له دااااخ اااا ت، ټولروزو، ساااایاسااااوي حاالتو او چاپاهیان هخه چې شاااااعر او لیکوان په کې وړوکی را لوی شااااوی 

همدا را  د هغه مفکور  او نورو اړیرو شاااااااااایانو هخه خ ه ول، نو د پرځ ر له ساااااااااابو خ هېدای شااااااااااوي، رپه چې ساااااااااابو )  وونو، کلمو او 

کملو  وراوی( له داااخ ااا ته رنو اخلي او داااخ ااا ت یې له خپل چاپاهیان ا ازمې ول، چاپاهیان رپه مه  دی چې د ریرو پوهانو په اند 

ور  خونده ده، خو خه چاهته یې د ژوند د چاپاهیان او حاالتو په اړه م االعاه ونه لرو، نو بیاا یې د اثارو له عل  د شاااااااااااااعور او هنه د الشاااااااااااااع

 مۍونه( ۵۱-۵۰: ۸لوستنې پرته بله چاره نشته، دلته مو بیا سبو د پرځ ر له دخ  ته خ هولی شوي  )

له ژوند سااااره د انیااااان اړیپه پیاوړ  او مهابه خپل، دا ور  ده خپل چې د له یوه شاااااعره تمه ه  دا ول چې د ژوند له پټو ښااااپالوو پرده پورته خپل، 

و لرونكی تاهولو لپاره، نه د پاللو لپاره دی  د لبران د طبیعي مراظرو ساااااااااتایونکی شااااااااااعر ک هان خلیل ک هان په د  اړه واوت: شااااااااااعر د ران پو ران پن

ه د  نپۍ ته راساااااااااااتون شاااااااااااوی او را لی دی، خه درناوی وې ونه خپو، خپل و رونه به الوتونكی دی چې له خپلې لوړ  نپۍ هخه د نغمه ويونكت په توګ

 م ( ۷۵:۵و رډل او په الوتو الوتو به خپل هېواد ته ستون شوي  )

په چونغر کې ښاااااااااا لي الیق د  مان عر ااااااااار ته ه  پوره پام خپی دی او د ه پاملرنې د طبیعي انځورونو  مانت اړخ ته پیاوړتیا ورخپ  ده، 

ټاخلي  مان کې قید ده، ساااااهار، ماښاااااام، شاااااپه، شااااافق، ساااااپېد ،  رمه او   نور وختونه شااااااعرانه شاااااول او ت اااااویر ته یې طبیعي ښاااااپال په  هلته

 طبیعي رنو ورخپی دی، یا په بل عبارت، شاعر  مان ډېر  ښامیته شېبې په مهارت سره ښکار خپ  او خپل طبیعت یې نه دی خپه خپی 

چې ښاااه شاااعر هغه چې شااااعر په یوه اورده سااافر ته بوځي، خېدای شاااوي دا بېون یوه شاااهبه ول یا اورد سااافر، خره ختونکت په د  باور دل 

خو تر ټولو ښااااااااه  شااااااااعر لوسااااااااتونکت ته داسااااااااوې احیاااااااااط ورپه برخه کول، لپه دی چې همغه د شااااااااعر په مکان کې ول، یا  واړل ورشااااااااوي  د 

رد په با ارونو د  ګررول، د وخت له خوړو او رواکونو ساااره د  اشااارا خوداااحان شاااعر د   ره ته بیاوت، خپلې  مانې ته د  ور ولي، د ه

 م ( ۲۳:۴کول، ښاوت رینې نور شاعران مو ه  په یوه مکان وګررول، خو ممپې په د ه مکان کې یې انیانت ښامیت هاه ول  )

ارمان نوساااااتالوژل ورته ویلی شاااااو  د  د سااااالیمان الیق په چونغر او نوره شااااااعرۍ کې ه  دا ښاااااپالیوز اصااااال او اثر ډېر پیاوړی دی، د تاه

وړختو، ارمان شااااااااعر کې  و مکانت او انیااااااااانت ښااااااااپالو  داسااااااااوې انځور شااااااااول دل  دلته شاااااااااعر ارمان خپی چې کا  هېې احیاااااااااط یې نه 

 درلودی، بزګر وی یا شپون وی، بزګر او شپون بیا  مور د ټولنې دوه داسوې  پل دل چې عمر یې له طبیعت سره تاهېول 



 زې خ ه وای لویې دښتې مې خرالیبزګر وای 

 د  رو د  وکو شپون وای ورل او ما   مې پووالی

 مزدور وای په  رمو کې مې ډبر  ماتوالی

 بردل وای په  ندان کې مې مېچنې ګرروالی

 خو کاشکت د قل  په ژبه نه وای پوهېدالی

 د ژوند د را  ختا، مې هرګز نه وی اړولی

+++ 

 پو کې  وخول شپېلل چې د شپانه د  رو په ت

 اوا  چې د اوښه په لویو دښتو کې خورخول 

 لرډۍ چې د بزګر له ساده ګپر نه راخا ل 

 کوچیان چې د خا دیو له اړخو سره ګډېول 

 حیرت مې له دردو سره له  ړه نه را خورا ل 

 له اوښکو سره ګډ شوي تورو خاورو ته بها ل 

 م ( ۶۹:۶)

شاااااعران دا هنه لرل چې پر لوسااااتونکت انیااااانت او مکانت ښااااپال دواړه حس خپل  ساااالیمان الیق د د ژوند له تهربو او خپل چاپاهیان سااااره اشاااارا 

خپل شعر په طبیعت انځورونو کې د خپل شعر مکان ښپال راباند   ورل، خو له انیانت ښپال سره مو ه  اشرا کول، د چونغر ټون طبیعي 

 رسولي دل، خو د مکانت ښپال رنو یې پر انیانت یو  ه  الب ښکارل انځورونه د مکانت او انیانت ښپال رن ونو د تکامل ماڼال ته 

خېدای شااااوي چې د  ښااااپال ته د کالن او کمان ښااااپال ووایو، خو پوښاااا ره دا ده چې پر لوسااااتونکت د ښااااپال حس کون هغه ته  ه ګټه لرل، یواځې 

اند دل چې ښااپال انیااان ته ګمې ه  لرل، لومپۍ ګټه یې یوه شااهبه خوښااوي ده خه د هغه په دااخ اا ت کې ه  بدلون راوسااتلی شااوي؟ ارواپوهان په د  

دا ده چې د هغه ویده احیاااااااط پارول او د احیاااااااط په پارخدو سااااااره هغه ژوند کولو ته چمتو خا ل  ښااااااپال په همد  ډون نفس هوسااااااا کول، ډاډ یا 

خا ل، د ژوند په اړه یې بد او تیاره ګپر لر  کول   اطمئران رامرځته کول، پرتشااااااااانت او خپ ان خمول، انیااااااااان ګعاله کول، ژوند ورته  ړه راښااااااااکونکی 

 مۍونه( ۷۶ -۷۵: ۴)

د خپل هېواد او خاور  د بېالبېلو طبیعي مراظرو، سااااایمو او شاااااهبو انځورګرل له وطې ساااااره د خلکو د مینې پیاوړل کولو او ګرانښااااات 

د داااخ ااا ت او ملي  رور احیااااط پیاوړی خا ل، سااا،ب ه  ګرځي، د خپل چاپاهیان هاهو شاااوو ښاااپالوو ته یې پام اوړل، په وکود کې یې 



له نورو سره د سیالل حس په کې غځونې کول، د تفپر او مع ل سرچیره یې تانده شوي او بیا اړ خا ل چې پر وړاند  یې خپل میؤلیت ه  

 تر سره خپل، دا میؤلیت د ښپالیوز ذود، هېوادپالنې او نورو ته د درناول پر ژوره روحیه والړ دی 

 ترانه د سالنګ

 په  ې د هردوخش کې

 بیا د کار مو یو  وخول 

 د ماشون تر دوړو الند 

 د هېواد انیان خورا ل 

+++ 

  رونه  رونه به هوار شوي

 کار به وخرل  لونه

 سېل به مار شوي، سون به واوړل

 طبیعت به شوي په  ملونه

+++ 

 عل  او کار سره یو شول 

 ماتول دا خختې پرښوې

 د سالرو د  ړه باسوي

 انیان د ګپر خرښوېد 

 م ( ۱۰۴:۶)

 له خپل مکان او خاور  سره تپل، د زې پرواوت او ورسره د کفا عر ر تورل  اپالتون په خپل 
ً
د دا ډون طبیعي ت ویرونو پرځون انیان روحا

و  خ ه  په اساااااا راد د د خپل اسااااااتاد ساااااا را  د ی -چې له شاااااااعرانو سااااااره یې د ریرو الملونو په ساااااا،ب دښاااااامني پاللې ده -نامتو اثر کمهوریت کې 

لی شااااااعر د عاطفت او روانت رو نوز اړخ په اړه ټ ر ار خپی او واوت چې ا ازناخه رو نه هغه ده چې روا وپالي، شااااااعر د ه میااااااؤلیت رپه تر سااااااره کو 

ه د ل یو شااااااوي چې د خپل و ن او موساااااای ت په ساااااا،ب پر روا ل یو ا از کول، په کومو خیااااااانو کې چې دا ډون ا از رامرځته شااااااوی ول، نو هغ

 م ( ۲۱۷:۱طبیعت خاوند دی )

اساااااااتاد الن پاچا ا مون په خپل اثر ))نظ  پوهره(( کې د کلمو موسااااااای ت بيه کې د کلمو یا لفظونو د معرول او د کلمو د تورو د عویز 

د کلمو یا خالم په اشار  سره لیکت: د کلمو د  وونو د تورو مرظ  حرخت  -چې اصلي سرچیره یې د طبیعت موسی ت ده-تپون موضوع ته



معرا په اصااااااااااااالي بڼه وړاند  کول، خو خه چاهته د کلمې یا لفظونو تورل نامو ون ولوساااااااااااااتل شاااااااااااااوي، نو معرا یې ه   یانمرا ل، نو د کلمو 

لوست د کلمو د تورو په مرظ  اهرو سره اصلي معرا وړاند  کول  کلمې له هغو  وونو هخه برابرخول چې د هغه د طبیعت په  ا  کې د 

له یو مرظ  اهر ون تپون هخه رامرځته شااااااااااااو  ول  د شااااااااااااعر موساااااااااااای ت ه  د طبیعت په  ا  کې د طبیعت له مرظ  حرخت نه را  وونو 

 م (     ۲۴:۲مرځته خا ل  )

په چونغر ترانو کې ه  د طبیعي ت اااویرونو او مراظرو شااااته اوچته همغول او موسااای ت په  پو ده، رپه چې شااااعر د خپل خالم لپاره 

 وره خپ ، د هنه او موساااای ت لومپۍ ساااارچیره ه  طبیعت دی، د چونغر لفظت او  ویز ت ااااویرونه، لرډ بيرونه، خوررد  د طبیعت ژبه

ردیفونه، چیاتې قاګ ې او و نت همغول د طبیعت په مراظرو کې ښاپلې موسای ت پرځول او ښااوت همدا المل ول چې ساردر اړو د نوموړل 

 وړ  خپ  دل له ګڼو ترانو او شعرونو هخه ښپلې سردر  ک

د چونغر دېرشااامه ترانه د نورو ران پنو تر  رو خپله ران پ  او ښاااپلې موسااای ت لرل چې بیا یې ه  سااارچیره طبیعي مکانت او  مانت 

 عراصر دل: 

 بې اه  مهره، سهمهره شپه وه

  ور ته مبهمه اوا ونه راتله

 د ایره شویو  ر بو له سیمې

 د مرګ ساړه ساړه بادونه راتله

 ورخځو کې میتي  لې وه د هیو په

 د سون  پو کې سرودونه نه وو 

 د  ل په شرډو کې خردا وچه وه

 په ټپي  ړو کې ګریادونه نه وو 

 چونغر د ورخځو  ادر و وړاوه

 خپله تره یې الونیا خپه په کې

 و  د ه شپه د ګریادونو نه ده

 سرل وه تیاره سبا خپه په کې

 م ( ۲۰۱:۷)

باهته اد، ته اړ دی چې د خیان په نپۍ کې یې نرداره وخپل او د خپل ژوند خوبونه په کې وویني  له اد،  انیان په ګردل او ټولروز لحاظ

هخه انیااااان په ګردل او ټولروز لحاظ د یو  وساااایلې کار اخلي، د ټولنې د اصااااالا او بدلون لپاره د اد، وساااایله کارول،  و خپلو اهداګو 



ي ژوند په اړه داسااااااوې پیغامونه او تۍریکونه وړاند  کول چې پۍوا یې هېې تهربه خپل نه دل  ته ورسااااااا ل، اد، همدا را  ټولنې ته د رښاااااا ین

 م ( ۳۴:۳)

د چونغر شاعر ه  له د  ټون رور او شاعرانه ریاضت سره یو ارمان لرل، هغه له اوردو خپاوونو ران ته یو ران پی مۍاطب موندلی، هغه 

هیلې، موخې او ارمانونه ه  شاااااااااامل دل، خو بیا ه  د هغه سااااااااابو ته په پام ساااااااااره د سااااااااایمبولیکو ته د  ړه ټون حان واوت، په د  حان کې د هغه 

و، روایتونو او طبیعي انځورونو په بڼه وړاند  خا ل  د چونغر دوه دېرشاامه یا وروساات  ترانه ه  له چونغره لر  په یوه خو، والړ ده، شاااعر خ

ند  شاااااااااوی ول، شااااااااااعر په د  ترانه کې خپلې هیلې او ارمانونه چې باید داساااااااااوې ونه شاااااااااوي، د ویني چې چونغر مپ خا ل، نپخول، الند  خرخر تر  ال 

 وخر  او اندېښرو په بڼه وړاند  کول:

 بې اه مې خو، لیده چونغر مپ دی

 د  رونو مشر شمله ور مپ دی

 سپورمال ا وستی د تیار  پپونی

 عال  تیاره دی، ته وا  ر مپ دی

 کاته مې بشهر  رکیتان ژاړل 

 لخ ال ه  او کوهیتان ژاړل د ب

 د  رو پر  وټه ټون پراته ناوونه

 بامیان، کونپ او نورستان ژاړل 

 په خو، کې پوه شومه چې خو، ویر 

  وښته مې وی  ش  ویښېدالی نه شوم

 د خو، او وی وې له پېچلې پولې

  وښته مې وور ، خو وتالی نه شوم

 خپکال مې پرانهیته سپورمال خوره وه

 نغر باند په لوړو روړو د چو 

 وړان و را ښکود  د  رتارو بخل

 د عاشق  ره په شره بیوه باند 

 چونغر موسکال شو، و  شاعره وروره!

 کله چې  ه نه ی  کهان به نه ول 



 چې رمپه چول او اور لوبه کول 

 نښه د ژوند او د انیان به نه ول 

 بیدارل خپله خپه، خوبونه پرخوده

 ح ی ت وستایه خیالونه پرخوده

 رښ یا په پا ونونو مونخه یې 

 دریا، ته دان ه ساحلونه پرخوده

 مۍونه( ۲۱۰- ۲۰۹: ۷)

په چونغر کې د ساااااااالیمان الیق د اسااااااااتوګنې پر مهان به هلته ډېر انیااااااااانان اوسااااااااېدن، د ډېرو په  ړونو او ذود به د د ه ساااااااایمې طبیعي 

خپلو ترانو کې دا ښااااااااپال ابدل خپل، چونغر د نوم او  ښااااااااپال مر ولې ل ولې ول، خو د دوی له مرځه یواځې یوه شاااااااااعر وکولی شااااااااون چې په

شااهرت اوپ ته ورسااول، تر د  چې د نورو ګرهر یانو لپاره د اد، او ګرهرو په یوه ساایمبون بدن شااوي  همدا نې په بغالن کې چونغر ادزت 

د  والیت د شااااااااااااااعرانو ادزت تاخره د  ټولره، چونغر ادزت بهوه، چونغر راډیو، چونغر پاڼه او تر ټولو مه  دا چې په وروساااااااااااااتي اقدام کې د

 چونغر په  ې کې نومون شو  ده 

 پایله

پښااااتو شاااااعرۍ کې له طبیعت سااااره د ژور  مینې او طبیعت سااااتاینې یو ډېر اوچت او شااااهکار ختا، دی چې شاااااعر یې ورسااااره د یوه ميبو، په 

ده    اه را  او نیا  خپی، چونغر د هغه د شااعر یو ژوندی خرخهه دی، د یوه انیااانت عمر د پیل او پای معني  خوون او مپینې خ یااه یې ورسااره خپ  

نې په پښااتو اوساان  شاااعرۍ کې خ  سااار  دل، هغه د یوه شاااعر انیااان په توګه خپل طبیعت ته درناوی وړاند  خپی او نې ساابا چې د دا ډون ترا

وطې په  رونو او رر لونو تاوان روان دی، قاچاد خا ل او د یو   وړ  سااااااااوداګرۍ رای یې خپل خپی، خلو رابولي چې له طبیعت سااااااااره میره 

 وخپل او ویې سامت  
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