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چې څنګه یې د چای لومړۍ پیاله نیمایي ته ورسوله؛ نو پښې یې وغځولې. دوه درې ځلې یې پر مرۍ داسې ګوتې 
 :کې ترنم شروع کړراتېرې کړې، لکه د رباب تارونه چې ُسر کوي او بیا یې په ورو غږ 

 بدبختی ما، گناِه بیگانه نبود »
 پیوند من و شما، صمیمانه نبود 

 بودیم به ظاهر،همه مشتاق وطن
 .« در باطن ما، نقِش از آن خانه نبود

اول د شعر ژورو ته نه وم ښکته شوی، بس بړچ مې وهل او ښه مې وخندل. میلمه حیران شو او په حیرانتیا یې 
 :وپوښتلم

 ه ده؟ غلط مې ووایه؟ولې؟ څه خبر
 .ما ویل نه انډیواله، له هایده* دې هم ښه ترنم کړ

 نو بیا خندا د څه وه؟   -
 .هسې ماته دې یوه کیسه رایاده کړه -
 کومه کیسه؟ -
یو وخت چې دلته د تعلیم قدر و. یو وخت چې مسوولینو د خپلو او یا د نورو د جیبونو ډکولو په ځای د وطن د   -

ښیرازه راتلونکې خوبونه لیدل؛ نو د اطرافونو هوښیار او تکړه زده کوونکي به یې د کانکور له الرې د  ابادۍ او  
مرکز مهمو لیسو کې داخلول. هغه وخت به د کابل ښار هوټلونو کې په زوره هندي سندرې غږول کیدې. کوم متعلم  

دره زمزمه کوله. د یوه سپین ږیري زړه ور  چې له کابله بیرته په رخصتۍ کلي ته راغلی و، نو کلي کې یې هندي سن
تنګ شوی و او ورته ویلي یې و: کینه خدای دې خوار نه کا، د رحمان بابا لیسه کې ناکامیږې او کلي کې بیا هندي  

 !سندرې وایې
میلمه چورت کې الړ، بیا یې وخندل. های بې انصافه! دومره خو هم لټ نه یم چې دا کیسه دې راپورې وکړه.لږ   -
 رښتیا دا شعر څنګه و؟ .فارسي پوهیږم لږ
ته یې بیا ووایه. میلمه له سره شروع وکړه. ورو ورو یې ژورو ته ورښکته کیدم، میلمه همدا شعر وایه او زه داسې   -

سلګیو نیولی وم چې هیڅ مې په ځان کنترول نه درلوده. ځان مې په څه خوارۍ کابو کړ: ما ویل: بلکل همداسې ده.  
عرې اصال، همدا موږ ښودلي یوو. موږ ټول عمر ځانونه خپله تباه کړي، خپلو کې مو دښمني پاللې. دې ایرانۍ شا

که ټوپک او چړې پردۍ وې، نو موږ خپلو کې د یو بل غاړې ورباندې پرې کړي او بیا مو ګناه په پردیو بار کړې،  
دوستۍ الپې وهلي، خو بیا مو خپله برخه که د خونړیو لوبو طرحه د پردیو وه، خو لوبیدلي پکې موږ یوو، موږ د وطن

وطن په ډیر ارازانه پلورلی، موږ... زه همداسې جذباتي کیدم، هرې خبرې پسې بله خبره ژبې ته راتله چې میلمه په  
 :زنګانه ټپ راکړ

و سړیه، دا په تا څه وشول؟ ځان کنترول کړه، داسې تقریر دې شروع کړی لکه د جمعې د ورځې لومړی خطابت  -
  .دې وي. بس کړه نور. دا حجره ده چې

 .غلی شوم، خو زړه کې مې هماغه شان لمبې بلې وې
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میلمه ویل: ستا ځان ته خیال نه و؛ خو دا شعر دې ډیر ښه تشریح کړ. که یو بل شعر درته ووایم را مانا به یې   -
 کړې؟ 

وع کړي چې الره رانه ورکه کړي. غلی شوم. ما ویل میلمه نن په شاعرانه موډ کې دی، هسې نه داسې شعر ، شر -
 .ور ومې کتل، یاره تېر شه

 .ویریږه مه، شعر ډیر ساده او روان دی -
 .خو کله کله له سخت شعره د ساده او روان شعر مانا ستونزمنه شي -
 ههههه، سخت ګډوډ لګیا یې، د ساده شعر مانا څنګه سخته وي؟  -
زه باور نه لرم   – برخه را مانا کړه: هللا ګل دانه دانه، دانه، دانه ښه، چې نه یې منې اوس د دې اسانه شعر لومړۍ  -

  ... ستا په یارانه، هللا ګل دانه دانه
یوه شیبه چورت کې الړ او بیا یې ویل: د دې مانا خو اسانه ده. هغه وکیل صیب هللا ګل یادوي، چې یو وخت یې   -

 !ه، دانه، دانه شو چې آن تش غږ یې هم نه اوریدل کیږيآن د ارګ د محاصره کولو ګواښونه کول؛ خو اوس داسې دان
د چای غړپ مې خوله کې و، له خندا سره مې ټول دماغ ته وخوت او بیا له پزې را وبهیده. له ډیرې خندا مې آن   -

سترګو کې اوښکې راشنې شوې. ور ومې کتل، بیا مې خندا راغله؛ خو ژر مې د وطن ناخوالې ذهن کې ترسیم کړې، 
و د خدای بنده، دا سندره د هغه وخت ده چې نه دا حاجي وکیل صیب چا پیژنده او نه   :خپله ورکه شوه. ما ویلخندا  

 !یې نوم و. بیخ دې شین شه په دې تشریح
 یعنې چورت وهل مې عبث الړل؟   -

پښو مار را تاو غلی شو؛ خو پټ پټ یې خندلې او په دې ساده کالم کې داسې ونښته لکه پر هواره الره چې د چا تر 
  .شي
  .ما ویل وه دې خوړل، څنګه د دې ساده شعر تشریح درځنې الره ورکه کړه -
ښه، دا خبرې پریږده. زه چې درته کوم شعر وایم، مانا یې اسانه ده، ته یې صرف راته تشریح کړه، داسې لکه هغه  -

 .پورته فارسي شعر چې دې تشریح کړ
 !چې داسې ده نو بسم هللا کړه -
  : دا شعر مې آن د ابتدایه ښوونځي په کوم کتاب کې لوستی و. که کوم ځای رانه غلط شو، خاندې به نه -

 ناڅاپي د ونې الندې ودریدم زه –یوه ورځ چیرې په الره تیریدم زه  ))
 دواړه غونډې کلوله شوې په دا رنګ  –دوه مرغۍ شوې پاس په ونه کې په جنګ 

 پیشو ټوپ کړ، دواړه یې غبرګې ونیولې  –د غونډسکو غوندې الندې ولویدلې 
 ولې څه کیده چې وخت و ځنې تیر  –چغ او پغ شور او فریاد یې وکړ ډیر 

 غلیم دواړه ریز مریز زیر و زبر کړې –نفاق دواړه د بال په خوله کې ورکړې 
 (( که څوک کاندي اختالف له خپله وروره ـــ له دښمنه به پامال شي له ضروره

شعروایه، خو زه تېر حالت کې غرق وم. هغه وخت چې کله به یې ویل: ملي سرود نه منو او بیا به یې خپلو  میلمه  
غونډو کې په خپل سر ترانې غږولې. کله به یې ویل بیرغ نه منو او بیا به یې غونډو کې خپل تنظیمي بیرغ پورته 

اره ُسر کړه. کله به یې ویل دا والي نه منو او بیا به یې  کړ. کله به یې ویل، افغانستان نه منو او بیا به یې د خراسان ن
ښځو او نرو کفنونه واغوستل او وسلې به یې راواخیستې. یوه به د ټاکنو له اعالن وروسته د قاضي القضات په الس  

ی  د سوګند رسمي مراسم پیل کړل، ټولې دنیا به راکتل؛ خو بل به له لومړني شخص سره د همکارۍ او مالتړ په ځا
کوم بل کرایي قسم ورکوونکی له السه راونیوه، ځانته به یې د تحلیف مراسم شروع کړل، ناحقه قسمونه به یې وخوړل  

  .او افغانستان خوارکی به یې ټولې دنیا ته ریشخند ریشخند کړ
ا یاد شول هغه وختونه را یاد شول چې وکیالن به د وطن د ګټو په ځای، د قراردادونو په غم کې و. هغه وختونه ر

چې ټول به پکې په اقتصادي شاه رګونو د خپلو کمیشنکارانو د مقررولو او له هغوی څخه د میاشتني معلوم کمیشن 
اخیستلو په هڅه کې و. هغه وختونه رایاد شول چې د شخصي ګټو لپاره به یې د یو بل پښې وهلې. هغه وختونه چې  

سپین سترګۍ له پردیو او ګاونډیو سره د محبت د ثابتولو نمایشونه له افغانستان سره د مینې په ځای به یې په ډیرې  
وړاندې کول. هغه وختونه چې دانې به یې دلته خوړلې خو غټې غټې هګۍ به یې نورو ته اچولې، هغه وختونه چې 
منځ ښار کې به یې د ځواک ویرونکي او بې شرمه نمایشونه ورکول، هغه وختونه چې په دې کړکیچن حالت کې به  
یې غټې او مهمې څوکۍ بې مسلکو او بې تجربو ځوانانو ته حواله کړې. هغه وختونه چې د یو چا د خوشالۍ لپاره 
به یې په لوړو پوځي منصبونو سرې خولې او پرته د آرایش له فنه، له نورو ټولو فنونو سره نااشنا جینکې وګومارلې  

  ....او
 .ه کړې وې. خو ځان مې کابو کړنږدې به مې همدا د زړه خبرې ټولې په زوره زور

ما ویل شعر پریږده، کاش پخواني مفسدین او د واک تږي هم د هماغو چنچڼو په څیر د بال  :میلمه ته مې مخ واړوه
له خولې تیر شوي وای او ایسته کیسه ختمه وای. خبره خو دلته خرابه ده چې خرمستي څو کسان وکړي او د غنمو 

 .لو کلیوالو له منځه الړ شيشنه فصلونه بیا د ټولو بیوز
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  .میلمه حیران و، دا ځل ده راته پیاله ډکه کړه او بیا یې ویل: فلسفې پریږده، په ساده و کې راته ووایه
ما ویل همدغه ساده شعر د دې وطن د نږدې نیمې پیړۍ تصویر دی. بار بار تکراریږي، خو هیڅ بدبخته ترې عبرت 

ه پام نکوي، هیڅوک د واک په وخت کې د واک د زوال د عواملو په چورت نه اخلي. هیڅوک د واک په مهال ورت
  .خو بدبختي دا ده چې د دې ټولو سزا بیا موږ بې وسه ملت ګالو ....کې نه وي او

میلمه غلی څادر په اوږه کړ او ویل یې: نن جذباتي یې، زه درنه الړم، له جذباتو مې نفرت کیږي. موږ تل د جذباتو  
  .ې شوي یوو، ځم چې اوس ستا د جذبو په تاو کې و نه سوزمقربانیان پات

——————— 
مشهوره ایرانۍ سندرغاړې، چې هماغه سندره ) بدبختي ما، ګناه بېګانه (  ۱۳۶۸—۱۳۲۱٭ معصومه َدِده باال هایده )  

 .نبود... ( له سوزه په ډک غږ کې ویلې وه
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