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 ۳۱/۷۰/۲۰۱۹                  عیان
  

 ازادي ښه که اشغال؟
 

 سلمې کلیزې په ویاړ آزادۍ د د هیواد د
 

 ازادي ښه که اشغال؟ ،ه هرحالـه پــوای یاـتـشـه ریــه وایــوای
 اشغال؟خدای چې ریشتیا وایه په هرحال+ازادي ښه که  ته او

 

***** 
 ومره ښه ستایيـازادي څ ،خوشال خان خټک داوایي

 بند یتوب تا سره نه ښایي ،دي یېـنـه وې بـچې ازادن
 

 ې:وایي چ
 

 ری کاـــیـه التــیـاهـاد شــربــت يآزاد»
 «يچې دبل ترحکم الندې شي زندان ش

 
 ازادي ښه که اشغال؟ ،خوشال لږ پندواخلئ له دې بیته د

 ازادي ښه که اشغال؟ ،رحالــیا وایه په هوایه وایه ریشت
 

***** 
 ان دیــیـه عــــت اــچ رـــــه هــغــه او ،ان دیــیــب ادمـخ رــبــاک دـمـحـم د

 مرییتوب ورته دوزخ په دې جهان دی ځنکدن کې الهم خوښ په ازادۍ کې
 

 :وایي
 

 المۍ کېــه غـالم پـه دغـه کلونــن»
 «ځنکـد ن وينه ساعت دآزادۍ که 
 

 ازادي ښه که اشغال؟ ،دارنګه خبروپه احوال ځان ښه پوی کړه د
 ه که اشغال؟ـازادي ښ ،رحالـه هـه پـــوای یاـتـشـه ریـــوای ،هـــوای

 

***** 
 ورورهښه خوږه هم په ریشتیاده ګرانه ه، ټک ویناده ورته ګورـاجمل خ د

 ه!یده ښکلی ګله ورته ګورک دې غوږ، وروره څنګه ښه وایي په خپله زما
«۱» 

 وس وکړلوـپـه مې تـال نـومــی د
 ماوې مالصیبه جنت به څه وي؟
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 هغه په ګیډه الس وهل ویل یې

 رودونه شودو د وې اوـیـازه مــت
 
«۲» 

 
 است ؤــطالب ن وــه یــاب تـتـکې ک واـخ
 ه په کښې څه ووایې؟ــه بــوی چې ت اـم

 
 کړو دېـونـــدغـنـب ېـی ابـتـخې کـیـزل د

 «شنه خالونه ښایسته حورې او»وی چې
 
«۳» 

 
 وامیل په الس والړؤـبـسـت شیخ د
 له ږیره کې یې الس وهلوــپـپه خ

 
 نه داسې نه ده، ګلــده پې راود ن

 «جنتي سرونه ْلمان اوـښکلي غ  »
 
«۴» 

 
 خان په لویه سجده پروت پاڅیدو وـی

 تاڅه رایه ده؟ماوی چې خان کاکا س
 

 :ل یېـوه ویـمـس  له یېـمـله شــپــخ
 «ورونهـسپینوعنبري ک او د سرو»

 
«۵» 

 
 لیدو والړؤـستړی سی وـــکې ی واـخ
 ه جنت پیژنې؟ــزدوره تــوی م اــم

 
 وله یې وچه کړلهـدي خـنـل تـپـخ د

 «ګیډه خواږه خوبونهمړه »وی چې
 
«۶» 

 
 رید ویـت وندې په الرــلیونی غ وـی

 ماوی چې یه فلسفي ! ته څه وایې؟
 

 ل یېـروو ویـیې ګ سر رـبـل بـپـخ
 «وشالوخوبونهـخ سان دـان س دـب»

 
«۷» 

 
 ورښکته کړلو دې خپل زړه ته سر اـم»

 ره کتلـــب وـــرګــتـس روــــه اوتـــــده پ
 ویل یې دوـوریــه غــان تـمـشین آسدی 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې بڼې: یادونه

 

 لفظونه څو وـی دارې ـــدل تــــا اوریـــم
 ده!ـاونـــکان خــالم ای د» ېــل یـــــوی
 ل مکان کې خپل اختیارجنت دیـپـه خـپ
 امهــه نـوب پــتـــونــیــه لــــدغ ې دـنــګ

 «که ناروي نار، که داروي دارجنت دی
 

 دی ښه یې واوره!ت ـنـه جـازادي لک
 باره محنت دی په بار ژوند غالمي د

 
 شه له دې حال ازادي ښه که اشغال؟ اړې ازادکه جنت غو

 ه اشغال؟ـازادي ښه ک، رحالـــوایه په ه ه ریشتیاـه وایـوای
 

***** 
 هـه وای ازادۍ تـڅ«الهوتي»ابوالقاسم

 ه؟ـپه کوم حق باندې قایل دی زندګۍ ت
 

 د دیـانسان ژون الل دـقـتـاس ازادي او
 درته درکړی داسې پند دی «يهوتال»

 
 :داسې وایي

 
 بندګی درکارنیست ،اید سر رــخآزندګی »

 کارنیست شرط باشد، زندګی در بندګی ګر
 

 سرت باران ُدر رــارد بـبـب رـارت ګـقـح با
 نیست کار رو، بارندګی درـب وـګ آسمان را

 
 الل اوستــقـتــاس ی آزادی انسان وگدـــزن
 «، بندګی درکارنیسکن دلــآزادی ج   رـبه

 
 دی حقیقت ورته ځیرشه ورـښه په غ

 عمت دیـازادي په ژوندانه کې لوي ن
 

 ازادي ښه که اشغال؟ ،جال تور نښلې په بند کې دچې ونه 
 که اشغال؟ ي ښهازاد، رحالــوایه په ه ه ریشتیاــه وایــوای

 

***** 

 ه زورهــه چغې وئ پـــدرت ،ه ګورهــت «کاکړ»ان زمانــخ
 بیت یې ډ ک له شوره یو هر، له غالمۍ نه یې زړه توردی

 
 :درته وایي چې

 
 امن حتمي ضرورتن الزم، ـام»

 دومره هم نه چې په زاریودې وي
 م نهـرقیمت، خو داسې هـامن په ه

 «دې وي المیوـغ دل دـــه بــچې پ
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 نور، هم مخته درومي داسې وایي کاکړ
 ه یې ستایيــومي، ښــازادۍ حقیقت م د
 ل یې کړي که یې ګورېــه ویـپاخ رــډی
 ل ته دې بیایيـت ژور رــډی وــسکال د او

 
 ه!ورته غوږش

 
 لــتــوښـــامن غ کې دـخـازادۍ م رـــت»
 له واده لکه چې زوي غواړي څوکې  ب
 وړولـج الــــې مـــوه ورځ یــه یــم پــه

 «وکـهم په یوه ورځ یې لوي غواړي څ
 

 رط، ازاديــړنی شـومـامنیت ل د
 وي خپلواکيآرامي هله شته چې 

 
 ازادي ښه که اشغال؟ ،به تل درته جنجال بل وي نو نه د چې واک در او
 ه اشغال؟ــه کـــازادي ښ ،الــح رــه هــــه پــوای اـیـتـشـه ریـــوای ،هـــوای

 

***** 

 ښه کړې ملنګ جان څومره خو رواښادا
 ازادي یې له هرڅه مخکې نښه کړې

 
 ي:وای

 
 ملنګ جان دغومره بخت بس دی فقیر د»
 «ن کې ګورويـوط په ازاد ېـی ې ازادــچ

 
 :هو

 
 ل بختـپـلی دی خـان داسې ستایـملنګ ج

 ته به وی چې پس له مرګه ناست په تخت
 

 ؟ازادي ښه که اشغال ،سوال اوس دې خوښه له خپل زړه وکړه دا
 ؟الاشغ ه کهــازادي ښ ،الــرحــه هــه پــوای یاـتـشـه ریــه وایــوای

 

***** 

 نګونهـدرکوي داسې ن رــاعـش دا او
 دنهـنـغ ه اوـرکــوي کـه کــالمۍ نـغ

 
 خواـپ رـلي ډیـره ښه یې دي ویـومـڅ

 اوس په دې وخت یې دشعرکوه شننه
 

 څه یې ویلي؟
 

 وي والړې برـچې خازې شنې مې په ق»
 کړئ پې الړې م راځئ توو الم مړـه غک
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 ید لـیـبـمـم لوه ـــن وـنـوی لوـپـه خــچي پ
 اړېـات غومـج وئ دـتـیـلـه پــا مـــه مــپ

 
 ه کاـغلیم ن وځ دــې پـوټې مـوټې ټـچې ټ

 اړېژکوم مخ به ته ه ـپسې پ ورې ماـــم
 

 ه ملک باغ عدن کړمـګـنـې نـب ه داــب اــی
 «اړېـجـوڅې ویـک وـنـتـښـپ ړم دـبه ک اــی

 
 ښه یې که غالم زادوکړه چې ا فکر
 بل ته په سالم؟ اـکه ی ه،ـواکلـپـخ اـی

 
 ؟ازادي ښه که اشغال ،که غالم وې نوپه مخ به دې تورشال

 ؟ازادي ښه که اشغال ،حال رـه هــه پـوای ه ریشتیاـه وایـوای
 

***** 

 دیله خپلې خاورې نه قربان  رـشاع دا
 ټول جهانه ګران دیورته له خپل وطن 

 
 ؟ازادي ښه که اشغال ،څنګ ښه ښیي په دې شعرکې کمال

 ؟ازادي ښه که اشغال ،رحالــه هــه پــوای وایه وایه ریشتیا
 

***** 

 ؟يورې ته بیایـوم لـک رـکـیـپ ،چې څه وایي شه! ورته غوږ
 پایي ه مینهـن پـوط د ،رــیــځـ  رــیــه ځــوره! پـــه ګـــورت

 
 ي:وای

 
 موټی خاورې دووطن به پې ورنه کړم»
 وطن ُختن شي رـد ځمکې ه رـه سـه پـک
 پالم وینو وـلـپـه خــه پـــاوره بــه خـلـپـخ
 تن شي د اني زماــربــې قــت یـاجـه حـک
 !محبوبې وړوـری یــب اـه مــم لـیـلـه غـک
 «فن شيـن کــت د اــړونی دې زمــپ اـست

 
 «لیکلی دی مې هم له یادو اد»

 
 + هوږه دـــخم ــــــــي هـــازادي ی او وږــــــن خــــوط

 ډیره ترخه ده بل په الس کې واک وي، بیواکي که د
 

 ؟ازادي ښه که اشغال ،الل راویښ شه پروت ایروکې یې سور لږ
 ؟ازادي ښه که اشغال ،رحالــه هــپ هـوای یاـتـشـه ریـــوای ،هـــوای

 

***** 

 درکوینهته غټ زړه  اـت وـان خــوشال خـخ
 هــنـویــورځــدرغـنـه تـکـن دې لــشمه دوــپ

 هغه ډیرپخواویلي + اودوشمنان یې لړزولي
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 څه یې ویلي؟

 
 دي هـن اوسه یې ماغزه په قرار تر ال»
 لی سرپه سنګ دیـسره وه اـچې م چا

 
 کټهپه خوب کې په لړزه پریوځي له  ال

 «ې شرنګ دیچې دچاترغوږزمادتور
 

 زړورچې دې وو واړه سترنیکونه
 اوازادۍ دپاره یې تل کول جنګونه

 ؟شغالازادي ښه که ا ،کې یې سمبال په جامو ډارنو ته ولې د نو
 ؟ازادي ښه که اشغال ،رحالـــه هــه پــوای تیاـشـه ریــوای ،هــوای

 

***** 
 ،دهچي له هرڅه ورته ګرانه ازادي 

 ښادي ده څه ورته ستره دا ه هرـاول
 اوازسره وایي ه لوبه کې په لوړځک

 آزادي، آزادي ده آزادي،
 

 ؟څنګه لوبه وایي
 

 «آزادي، آزادي، آزادي ،څه راته ګرانه آزادي ده بس له هر»
 

 یې مجنون ازادي لکه لیال، دا ،تلویزون ملي رادیو غاړی د سندر
 ؟ازادي ښه که اشغال ،به یې په زړه کې ماالما شاعر او

 ؟ه اشغالـاوایه په هرحال + ازادي ښه کوایه وایه ریشتی
 

***** 
 ارې کړېـــه نــدرت اـیـک بــټــخ

 رې سترګې یې بیاسرې کړېاوس
 ل کې پروت ؤـیـه جـپ باـجـنـپ د
 نجرې کړېـه پــوړې لــې جـغـچ

 
 ې:آزادۍ چغ د

 
 شه ړــې ازاد اوسه ازاد مـــک اـیـه دنــپ»

 ند قانون دیا د ژوـم دا زمــون یـتـښـزه پ
 

 یم یداـه پـې نـنـه ویــوچـس ون دــتــښــپ د
 «دغیرت په مسته خاوره مې ژوندون دی

 
 
 

 ،ته ګرانه مرګ په ازادۍ کې ما او ژوند
 بیشانه رـوره خوښۍ کې ډیــوره پــوي پ
 ،غانـاف اوره دـــه خـــولــي ده ټــرتــیــغ
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 قبول کړي غالمۍ کې سرګردانه په وهللا که ژوند
 

 ؟ازادي ښه که اشغال ،بس همدومره درته وایم چې خراپ دې نه کړې فال
 ؟ه اشغالـه کــازادي ښ ،حال رــــه هــــــه پــــوای اـیـتـشـه ریــــه وایــــوای

 

***** 
 وایي اشغال ته« نظري» محمود

 ال تهـدې حې ـعـۍ وضــنــاوس د
 جدوجهد کړي نیوکو او په تنظونو

 یله ډاره یوڅه وایي شغال تهب
 «دیموکراسۍ په ګوزولې، ولې پټوې اشغال؟ د»

 نیواک بل نوم دی اشغال د ازادي خوازادي ده او
 ؟ازادي ښه که اشغال ساتلی استقالل؟ چا «ګوزونو»په 

 ؟اشغالوایه وایه ریشتیاوایه په هرحال + ازادي ښه که 
 

***** 
 صیب ته، مې غوږکیده«الفت»

 !کته پورته پریدهنورې ښ
 څومره ښه وینایې کړې

 غالمي یې په امبورباندې سکونډلې
 

 ي:وای
 

 پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پریږدي یو»
 ې نه پریږديــام مــمې کړوي لکه چې خ ه اورــپ
 اتوي دومره په ځان یمه پوه شویــرأت مې زیـــج
 «نه پریږدي ېـــالم مــغ ه اوـقـله حـپـه خــل لـفاـغ

 
 کالم دې واوریدو الفت صیب خو د

 ؟اوس دې خوښه چې ازادښه، او که بل ته الس په نام
 تورخالپه تندي به دې  او که یې نه منې نومخ به دې تک تور

 ؟ازادي ښه که اشغال
 ؟شغالازادي ښه که ا ،حال هر وایه په وایه وایه ریشتیا

 

***** 

 دی په خوږه شان مشخولتیا ،هم درته لګیادی«الیق»
 څه چې وایي په ریشتیادی ،دازادۍ په اړه وایي

 
 څه وایي؟ نو

 
 زړه خوهغه زړه وي چې جذبه دازادۍ لري»

 هوا د سربازۍ لريسرخوهغه سروي چې 
 مټې هغه مټې چې توفیق د آبادۍ لري

 ۍ لريغه ملت یم چې ننګونه اومردزه ه
 «تندراوتوپان لري، بریښنااوتروګمۍ لري

 
 جذبه دازادۍ چې زړه کې نه وي
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 وطن سرې مینه نه وي څه په داسې زړه چې د
 دی په سینه کې چې یې پروت ويکاڼی تې ښه  تور

 وي فرق دغالمۍ اوازادۍ چې ورسره نه
 ؟ازادي ښه که اشغال ،خود به ترې ناراضه ولسونه اوذوالجالل

 ؟ازادي ښه که اشغال ،حال رـه هـــه پــوای اـیـتـشـه وایه ریــوای
 

***** 
 ،بل شاعرته ګوره چې دی څه وایي

 ښه وایي داسې وایم چې ډیر زه خو
 وایي، ښه وایېبس ښه چې 

 څه چې یې په خوله راځي دزړه وایي
 

 «راکړی سبق دی مور پښتون پالر ،حق دی کي زمونږازادي خپلوا»
 

 ! ګوره
 

 اسبق درنه هیرنه شيد
 ګوره وخت درنه تیرنه شي

 چې وطن دې غالمۍ کې راګیرنه شي
 دمورپالردانصیحت درنه هیرنه شي

 
 ؟ازادي ښه که اشغال ،لدې عزت اونه ناموس اونه دې مانه به 
 ؟حال + ازادي ښه که اشغال ه هرـــه پـــریشتیا وایه ـــه وایــوای

 ؟ه هرحال + ازادي ښه که اشغالـپه ـخدای چې ریشتیا وای ته او
 

***** 
 دخیال کټوازي خوږې خبرې + ورته ځیرشه داسې دي لکه شکرې

 ۍ ته یې پییلې ملغلرېڅنګ ښه وایي ډیرپه زغرده + ازاد
 

 څه وایي؟
 

 ران شيسپي په خپلوکې که څومره سره و»
 خوفقیرته بیا دټولوپیوستون دی
 زویه ګوته په ماشه نیسه په الرې
 «دهیواددآزادۍ په نوم موتلون دی

 
 ازادي ښه که اشغال؟ ،مال او چې وطن پې ازادیږي ترې قربان کړه سر

 ازادي ښه که اشغال؟ ،الـــــح رــــه هـــپه ــــه ریشتیا وایـــــه وایـــــوای
 

 ي +خیال په بل ځای کې البیاڅومره ښه وای
 ری البیاڅومره ښه ستایيدازادۍ زی

 ډیرژوردرته لګیا دی ښه یې واوره!
 ډیر په خونداودهنرپه ژبه وایي

 
 بیاڅه وایي؟

 
 بیابه پسرلی شي میناګانې به راځي»
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 ي رڼا ګانې به راځيتورې شپې به لیږد
 روغې به شي بیادغه نوکارې دسیلیو

 شي پیغلې نڅاګانې به راځيڅانګې به 
 سانوپوځ ووهيبیابه دپردیوټپو

 «به راځي  باغ ته دتوتیانو بلواګانې
 

 ازادي ښه که اشغال؟ ،دی وواهه رضأبه الیزال اوکه دې پوځ پر
 ه اشغال؟ازادي ښه ک ،ه هرحالــــــه پــــه ریشتیا وایـــه وایــــوای

 
 :څه هم وایي نور ال خیال خو او
 ېیې اسرې ورته راوړ مریدانو»
 دانې حریص په خپله دام کې ګیردی د

 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

 ې وطن تهپه غدیوچې راغلي د
 یدلي بیرته تلليتباه شوي شرم

 
 ازادي ښه که اشغال؟ ،نه شته په ننګونوکې افغان سره کوم سیال

 ازادي ښه که اشغال؟ ،ه هرحالــه پــــه ریشتیا وایــــه وایـــــوای
 

***** 
 قبرستان خاوره د ریوامپراتو د دا

 خاوره (۱«)امان»ازاده د پاکه او
 هیڅ وخت تسلیم نه شوه یرغلګروته

 میرویس خان خاوره مدشاه اواح د دا
 

 ازادي ښه که اشغال؟ ،مهال یرتي ده هرـغ تي اوـنـومره جــڅ
 ازادي ښه که اشغال؟ ،رحالـــــه هــه پــه ریشتیا وایـه وایـوای

 ؟ازادي ښه که اشغال ،رحالـخدای چې ریشتیا وایه په ه ته او
 که اشغال؟ ازادي ښه ،رحالــه هـه پـه ریشتیا وایـــه وایــــوای

 

***** 

 د دې برخې پای   .باچا امان هللا خان ازادۍ اتل، تان دسغاناف د (１)
 

 یادونه:
 
ه راشي. که شاعران راسره مرسته شعرونه الس ت ازادۍ په اړه نور دی چې د شرط یې دا لړۍ به دوام وکړي، خو دا

به خوښ شم او مخکې له مخکې  ې دي. ډیرازادۍ په باره کې یې ویل اواستوي چې دخپل هغه شعرونه ر وکړي او
د هرې سیاسي  ازادۍ په هکله وي کفایت کوي. که شاعر دوه بیته هم د یا کې یې یو ورنه مننه کوم. که په ټول شعر

ري. وي پروا نه ل« پښتو دري یا» په ې سلسله کې خپریږي. که شعریې په د وي، شعر عقیدې او مفکورې خاوند
کتابونه را سره  شاعرانو ښو ښو ډیرو نورو ې سره شته. افسوس کوم چې د یو شمیردې ویبپاڼ ایمیل ادرس د د زما

مخکې له مخکې  ته سترګې په الره یم. د دوی شعرونه به مې هم دلته راوړي وای. ستاسو شعرونو نه شته که نه نو
 «پای»کوم.  درنه مننه

 نعیا
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