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عیان

ازادي ښه که اشغال؟
د هیواد د آزادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ
وایــه وایــه ریـشـتـیا وایــه پـه هرحال ،ازادي ښه که اشغال؟
ته او خدای چې ریشتیا وایه په هرحال+ازادي ښه که اشغال؟

*****
خوشال خان خټک داوایي ،ازادي څـومره ښه ستایي
چې ازادنـه وې بـنـدي یې ،بند یتوب تا سره نه ښایي
وایي چې:
«آزادي تــربــاد شـاهـیــه التـیـــری کا
چې دبل ترحکم الندې شي زندان شي»
لږ پندواخلئ له دې بیته د خوشال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایه وایه ریشتیا وایه په هــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
د مـحـمـد اکــبــر خـادم بــیــان دی ،او هــغــه هـــــر چــا تــــه عـیــان دی
ځنکدن کې الهم خوښ په ازادۍ کې مرییتوب ورته دوزخ په دې جهان دی
وایي:
«نــه کلونـه دغـالم پـه غــالمۍ کې
نه ساعت دآزادۍ که ځنکـد ن وي»
ځان ښه پوی کړه د دارنګه خبروپه احوال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـــه ،وایـــه ریـشـتـیا وایـــه پـه هـرحال ،ازادي ښـه که اشغال؟

*****
د اجمل خـټک ویناده ورته ګوره ،ښه خوږه هم په ریشتیاده ګرانه وروره
څنګه ښه وایي په خپله زما وروره ،غوږ دې کیده ښکلی ګله ورته ګوره!
«»۱
د یــومـال نـه مې تـپـوس وکړلو
ماوې مالصیبه جنت به څه وي؟
د پاڼو شمیره :له  1تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

هغه په ګیډه الس وهل ویل یې
تــازه مـیـوې او د شودو رودونه
«»۲
خـوا کې کـتـاب تــه یــو طالب نــاست ؤ
مـا وی چې تــه بــه په کښې څه ووایې؟
د زلـیـخې کـتـاب یـې بـنـدغـــونـدې کړو
وی چې«ښایسته حورې او شنه خالونه»
«»۳
شیخ د تـسـبـوامیل په الس والړؤ
په خـپــله ږیره کې یې الس وهلو
ده پې راود نــګل ،نه داسې نه ده
«ښکلي غـ ْلمان او جنتي سرونه»
«»۴
یـو خان په لویه سجده پروت پاڅیدو
ماوی چې خان کاکا ستاڅه رایه ده؟
خــپــله شـمـله یې سـمـوه ویـل یې:
«د سرو او سپینوعنبري کـورونه»
«»۵
خـوا کې یـــو ستړی سیـلیدو والړؤ
مــا وی مــزدوره تــه جنت پیژنې؟
د خـپـل تـنـدي خـوله یې وچه کړله
وی چې«مړه ګیډه خواږه خوبونه»
«»۶
یـو لیونی غــوندې په الر تـیرید و
ماوی چې یه فلسفي ! ته څه وایې؟
خـپـل بـبـر سر یې ګـروو ویـل یې
«بـس د انـسان د خـوشالوخوبونه»
«»۷
«مـا دې خپل زړه ته سر ورښکته کړلو
ده پـــــه اوتــــرو سـتــرګـــو بـــره کتل
دی شین آسـمـان تــه غــوریـدو ویل یې
د پاڼو شمیره :له  2تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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مـــا اوریــــدل تـــرې دا یـو څو لفظونه
ویـــــل یــې «ای د المــکان خـــاونـده!
پـه خـپـل مکان کې خپل اختیارجنت دی
ګــنـې د دغــــه لــیــونـــتــوب پـه نــامه
که ناروي نار ،که داروي دارجنت دی»
ازادي لکـه جـنـت دی ښه یې واوره!
غالمي د ژوند محنت دی په بار باره
که جنت غواړې ازاد شه له دې حال ازادي ښه که اشغال؟
وایـه وایـه ریشتیا وایه په هـــرحال ،ازادي ښه کـه اشغال؟

*****
ابوالقاسم«الهوتي»څـه وای ازادۍ تـه
په کوم حق باندې قایل دی زندګۍ تـه؟
ازادي او اسـتـقـالل د انسان ژونـد دی
«الهوتي» درته درکړی داسې پند دی
داسې وایي:
«زندګی آخــر سر اید ،بندګی درکارنیست
بندګی ګر شرط باشد ،زندګی در کارنیست
با حـقـارت ګـر بـبـارد بــر سرت باران دُر
آسمان را ګـو بـرو ،بارندګی در کار نیست
زنـــدگی آزادی انسان و اســتـقــالل اوست
بهـر آزادی جــدل کن ،بندګی درکارنیس»
ښه په غـور ورته ځیرشه حقیقت دی
ازادي په ژوندانه کې لوي نـعمت دی
چې ونه نښلې په بند کې د تور جال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــه وایــه ریشتیا وایه په هــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
خــان زمان«کاکړ» تــه ګوره ،درتـــه چغې وئ پــه زوره
له غالمۍ نه یې زړه توردی ،هر یو بیت یې ډ ک له شوره
درته وایي چې:
«امـن الزم ،امن حتمي ضرورت
دومره هم نه چې په زاریودې وي
امن په هـرقیمت ،خو داسې هـم نه
چې پــه بـــدل د غـالمیو دې وي»

د پاڼو شمیره :له  3تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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کاکړ نور ،هم مخته درومي داسې وایي
د ازادۍ حقیقت مــومي ،ښــه یې ستایي
ډیــر پاخـه ویــل یې کړي که یې ګورې
او د سکالــو ډیــر ژور تـل ته دې بیایي
ورته غوږشه!
«تـــر ازادۍ مـخـکې د امن غـــوښــتــل
بې له واده لکه چې زوي غواړي څوک
هــم پــه یــوه ورځ یـــې مــــال جـوړول
هم په یوه ورځ یې لوي غواړي څـوک»
د امنیت لـومـړنی شــرط ،ازادي
آرامي هله شته چې وي خپلواکي
او چې واک در نه د بل وي نو به تل درته جنجال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـــه ،وایـــه ریـشـتـیـا وایــه پــــه هــر حــال ،ازادي ښـــه کــ ه اشغال؟

*****
ارواښاد ملنګ جان څومره خو ښه کړې
ازادي یې له هرڅه مخکې نښه کړې
وایي:
«د فقیر ملنګ جان دغومره بخت بس دی
چــې ازاد یـې په ازاد وطـن کې ګوروي»
هو:
ملنګ جـان داسې ستایـلی دی خـپـل بخت
ته به وی چې پس له مرګه ناست په تخت
اوس دې خوښه له خپل زړه وکړه دا سوال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــه وایــه ریـشـتـیا وایــه پــه هــرحــال ،ازادي ښــه که اشغال؟

*****
او دا شـاعــر درکوي داسې نـنګونه
غـالمۍ نــه کـوي کــرکـه او غـنـدنه
څـومـره ښه یې دي ویـلي ډیـر پـخوا
اوس په دې وخت یې دشعرکوه شننه
څه یې ویلي؟
«چې خازې شنې مې په قـبر وي والړې
که غـالم مړ وم راځئ تو کړئ پې الړې

د پاڼو شمیره :له  4تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

چي پــه خـپـلو ویـنـو نـــه وم لـمـبـیـد لی
پــه مـــا مــه پـلـیـتـوئ د جـومات غـاړې
چې ټـوټې ټـوټې مـې پــوځ د غلیم نـه کا
مـــورې ما پسې پـه کوم مخ به ته ژاړې
یــا بــه دا بـې نـنـګـه ملک باغ عدن کړم
یــا به کـړم د پـښـتـنـو کـوڅې ویـجـاړې»
فکر وکړه چې ازاد ښه یې که غالم
یـا خـپـلواکـه ،که یـا بل ته په سالم؟
که غالم وې نوپه مخ به دې تورشال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـه وایـه ریشتیا وایـه پــه هـر حال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
دا شاعـر له خپلې خاورې نه قربان دی
خپل وطن ورته له ټول جهانه ګران دی
څنګ ښه ښیي په دې شعرکې کمال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایه وایه ریشتیا وایــه پــه هــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
ورته غوږ شه! چې څه وایي ،پـیـکـر کـوم لـورې ته بیایي؟
ورتـــه ګـــوره! پــه ځــیــر ـ ځــیــر ،د وطـن پـه مینه پایي
وایي:
«موټی خاورې دووطن به پې ورنه کړم
کـه پـه سـر د ځمکې هـر وطن ُختن شي
خـپـلـه خــاوره بـــه پــه خـپـلـو وینو پالم
کـه حـاجـت یــې قــربــاني زما د تن شي
کـه غـلـیـم لــه مـا بــری یـوړو محبوبې!
ستـا پــړونی دې زمــا د تــن کـفن شي»
«دا مې هم له یادو لیکلی دی»
وطــــن خــــــوږ او ازادي یـــي هــــــــم خـــوږه ده+
که د بل په الس کې واک وي ،بیواکي ډیره ترخه ده
لږ راویښ شه پروت ایروکې یې سور الل ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـــه ،وایـــه ریـشـتـیا وایـه پــه هــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
خـوشال خــان خـو تـا ته غټ زړه درکوینه
پــه دوشمــن دې لـکـه تـنـدرغــورځــویـنــه
هغه ډیرپخواویلي  +اودوشمنان یې لړزولي
د پاڼو شمیره :له  5تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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څه یې ویلي؟
«ال تر اوسه یې ماغزه په قرار نـه دي
چا چې مـا سره وهـلی سرپه سنګ دی
ال په خوب کې په لړزه پریوځي له کټه
چې دچاترغوږزمادتورې شرنګ دی»
زړورچې دې وو واړه سترنیکونه
اوازادۍ دپاره یې تل کول جنګونه
نو ته ولې د ډارنو په جامو کې یې سمبال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــه ،وایــه ریـشـتیا وایــه پــه هـــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
چي له هرڅه ورته ګرانه ازادي ده،
اولـه هر څه ورته ستره دا ښادي ده
ځکه لوبه کې په لوړ اوازسره وایي
آزادي ،آزادي ،آزادي ده
څنګه لوبه وایي؟
«بس له هر څه راته ګرانه آزادي ده ،آزادي ،آزادي ،آزادي»
سندر غاړی د ملي رادیو تلویزون ،ازادي لکه لیال ،دا یې مجنون
او شاعر به یې په زړه کې ماالما ،ازادي ښه که اشغال؟
وایه وایه ریشتیاوایه په هرحال  +ازادي ښه کـه اشغال؟

*****
خــټــک بـیـا درتــه نـــارې کړې
اوسرې سترګې یې بیاسرې کړې
د پـنـجـاب پـه جـیـل کې پروت ؤ
چـغـې جــوړې لــه پـنجرې کړې
د آزادۍ چغې:
«پــه دنـیـا کـــې ازاد اوسه ازاد مــړ شه
زه پـښـتـون یــم دا زمـا د ژوند قانون دی
د پــښــتــون د سـوچــه ویـنـې نـه پـیدا یم
دغیرت په مسته خاوره مې ژوندون دی»

ژوند او مرګ په ازادۍ کې ما ته ګرانه،
وي پــوره پــوره خوښۍ کې ډیـر بیشانه
غــیــرتــي ده ټــولـــه خـــاوره د افـغان،

د پاڼو شمیره :له  6تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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په وهللا که ژوند قبول کړي غالمۍ کې سرګردانه
بس همدومره درته وایم چې خراپ دې نه کړې فال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــــه وایــــه ریـشـتـیـا وایــــه پــــــه هــــر حال ،ازادي ښــه کـه اشغال؟

*****
محمود «نظري» وایي اشغال ته
د اوســنــۍ وضـعـې دې حـال ته
په تنظونو او نیوکو جدوجهد کړي
بیله ډاره یوڅه وایي شغال ته
«د دیموکراسۍ په ګوزولې ،ولې پټوې اشغال؟»
ازادي خوازادي ده او د نیواک بل نوم دی اشغال
په «ګوزونو» چا ساتلی استقالل؟ ازادي ښه که اشغال؟
وایه وایه ریشتیاوایه په هرحال  +ازادي ښه که اشغال؟

*****
«الفت»صیب ته ،مې غوږکیده
نورې ښکته پورته پریده!
څومره ښه وینایې کړې
غالمي یې په امبورباندې سکونډلې
وایي:
«یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پریږدي
پــه اور مې کړوي لکه چې خــام مــې نه پریږدي
جـــرأت مې زیــاتوي دومره په ځان یمه پوه شوی
غـافـل لــه خـپـله حـقـه او غــالم مـــې نه پریږدي»
د الفت صیب خو دې واوریدو کالم
اوس دې خوښه چې ازادښه ،او که بل ته الس په نام؟
که یې نه منې نومخ به دې تک تور او په تندي به دې تورخال
ازادي ښه که اشغال؟
وایه وایه ریشتیا وایه په هر حال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
«الیق»هم درته لګیادی ،په خوږه شان مشخولتیا دی
دازادۍ په اړه وایي ،څه چې وایي په ریشتیادی
نو څه وایي؟
«زړه خوهغه زړه وي چې جذبه دازادۍ لري
سرخوهغه سروي چې هوا د سربازۍ لري
مټې هغه مټې چې توفیق د آبادۍ لري
زه هغه ملت یم چې ننګونه اومردۍ لري
تندراوتوپان لري ،بریښنااوتروګمۍ لري»
جذبه دازادۍ چې زړه کې نه وي
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څه په داسې زړه چې د وطن سرې مینه نه وي
تور کاڼی تې ښه دی په سینه کې چې یې پروت وي
فرق دغالمۍ اوازادۍ چې ورسره نه وي
خود به ترې ناراضه ولسونه اوذوالجالل ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــه وایه ریـشـتـیـا وایــه پـــه هـر حال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
بل شاعرته ګوره چې دی څه وایي،
زه خو داسې وایم چې ډیر ښه وایي
بس ښه چې وایي ،ښه وایې
څه چې یې په خوله راځي دزړه وایي
«ازادي خپلواکي زمونږ حق دی ،پښتون پالر مور راکړی سبق دی»
ګوره!
داسبق درنه هیرنه شي
ګوره وخت درنه تیرنه شي
چې وطن دې غالمۍ کې راګیرنه شي
دمورپالردانصیحت درنه هیرنه شي
نه به دې عزت اونه ناموس اونه دې مال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــه وایـــه ریشتیا وایـــه پـــه هر حال  +ازادي ښه که اشغال؟
ته او خدای چې ریشتیا وایـه پـه هرحال  +ازادي ښه که اشغال؟

*****
دخیال کټوازي خوږې خبرې  +ورته ځیرشه داسې دي لکه شکرې
څنګ ښه وایي ډیرپه زغرده  +ازادۍ ته یې پییلې ملغلرې
څه وایي؟
«سپي په خپلوکې که څومره سره وران شي
خوفقیرته بیا دټولوپیوستون دی
زویه ګوته په ماشه نیسه په الرې
دهیواددآزادۍ په نوم موتلون دی»
چې وطن پې ازادیږي ترې قربان کړه سر او مال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـــــه وایـــــه ریشتیا وایــــه پـــه هــــر حـــــال ،ازادي ښه که اشغال؟
خیال په بل ځای کې البیاڅومره ښه وایي +
دازادۍ زیری البیاڅومره ښه ستایي
ډیرژوردرته لګیا دی ښه یې واوره!
ډیر په خونداودهنرپه ژبه وایي
بیاڅه وایي؟
«بیابه پسرلی شي میناګانې به راځي
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تورې شپې به لیږدي رڼا ګانې به راځي
روغې به شي بیادغه نوکارې دسیلیو
څانګې به شي پیغلې نڅاګانې به راځي
بیابه دپردیوټپوسانوپوځ ووهي
باغ ته دتوتیانو بلواګانې به راځي»
اوکه دې پوځ پر دی وواهه رضأبه الیزال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــــه وایـــه ریشتیا وایــــه پــــــه هرحال ،ازادي ښه که اشغال؟
او خیال خو ال نور څه هم وایي:
«مریدانو یې اسرې ورته راوړې
د دانې حریص په خپله دام کې ګیردی
چې زما دوطن واګې رانه غواړي
ددې سرواوشنوغدیوڅه توپیردی»
خیال په پاس بیت کې ال څومره ښه ویلي
سرې اوشنې غدۍ یې ښې پوره غند لي
په غدیوچې راغلي دې وطن ته
تباه شوي شرمیدلي بیرته تللي
نه شته په ننګونوکې افغان سره کوم سیال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـــــه وایــــه ریشتیا وایــــه پــه هرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
دا د امپراتوریو د قبرستان خاوره
پاکه او ازاده د«امان»( )۱خاوره
هیڅ وخت تسلیم نه شوه یرغلګروته
دا د احمدشاه او میرویس خان خاوره
څــومره جـنـتي او غـیرتي ده هر مهال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایـه وایـه ریشتیا وایــه پــه هـــــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟
ته او خدای چې ریشتیا وایه په هـرحال ،ازادي ښه که اشغال؟
وایــــه وایـــه ریشتیا وایـه پـه هــرحال ،ازادي ښه که اشغال؟

*****
( )１د افغانستان د ازادۍ اتل ،باچا امان هللا خان  .د دې برخې پای
یادونه:
دا لړۍ به دوام وکړي ،خو شرط یې دا دی چې د ازادۍ په اړه نور شعرونه الس ته راشي .که شاعران راسره مرسته
وکړي او خپل هغه شعرونه راواستوي چې د ازادۍ په باره کې یې ویلې دي .ډیر به خوښ شم او مخکې له مخکې
ورنه مننه کوم .که په ټول شعر کې یې یو یا دوه بیته هم د ازادۍ په هکله وي کفایت کوي .که شاعر د هرې سیاسي
عقیدې او مفکورې خاوند وي ،شعر یې په دې سلسله کې خپریږي .که شعر په «دري یا پښتو» وي پروا نه لري.
زما د ایمیل ادرس د دې ویبپاڼې سره شته .افسوس کوم چې د یو شمیر نورو ډیرو ښو ښو شاعرانو کتابونه را سره
نه شته که نه نو د دوی شعرونه به مې هم دلته راوړي وای .ستاسو شعرونو ته سترګې په الره یم .مخکې له مخکې
درنه مننه کوم« .پای»
عیان

د پاڼو شمیره :له  9تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

