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سمیع الدین افغاني

د خره فلسفي عقل
يوه ورځ يو خر په قهر شو خپل روزګار ته
خپل ژوندون ته وه حيران محنت او کار ته
اعتصاب يـــې د خـــوراک وکـــړه دې خــر
ويل :انسانان مونږ ته مدام کړي سپک نظر
هره ورځ يې حال خراب خوار او ډنګر شو
له غصې داسې چـــې مرګ تـــه برابر شو
ولـــږې  ،تندې لـــه هر څه وه پاتې کړی
بس د مرګ لور ته روان وه غلی ،غلی
چې پالر خر يې شو خبر د ځوی له حاله
د خپل ځـــوی له اعتصاب او له جنجاله
ورتـــه الړه پـــه خـــواږه ژبـــه بيان شو
د خپل ځـوی د اعتصاب علت جويان شو
ويل :چې ځويه ورځ له ورځې ډنګريږې
دې تصميم کې دې تر مرګ پورې رسيږې
ښې اوربشې او خـــواړه درتــه پراته دي
راته ووايه  :چې زړه کې دې نور څه دي
چا ناکام درسره کـــړی چـــې غمجن يې؟
ته د چـــا ځينې خواشينی ،انديښمن يې؟
ځوی خـــر پاڅيده لـــه ځای پـــه زحمت
سر يــې وښورو خپل پالر تـــه په همت
د زړه راز او حقيقت يـــې ور بيان کـــړ
پـــه دې کار يـــې مالمت ظالم انسان کړ
ويل :ګيله مـــې د انسان او بشريت ده
لــه توهين له بـــد سلوک او د محنت ده
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پالر حيران شو د خپل ځوی داسې ځواب ته
د انسان د بـــد چلند د ځـــوی عـــذاب تــه
ويل :چــې څه درتـــه ويـــلي انسانانو!؟
څـــه ګيله لرې لـــه خپل يـــا اجنبيانو!؟
ځوی ويل :دوئ مــو ټولنې پورې خاندې
هر تنبل ته دوئ خـــر واي توهين کاندي
پالر يې وويل :هغه څنګه پـــه ما ګرانه؟
پـــه خبره دې پـــوه نـــه شوم مهربانـــه
ځوی ويل :نه وينې هر وخت کوم انسان؟
چـــې مضر وي يـــا تنبل وي يـــا نادان
ورتـــه وايي :ته يې خر احمق نا پوه ېې
تـــه ټټو کله پـــه جمع کـــې د سړو يــې
ايا مونږه پـــه ريښتيا دومره نادان يو؟
يا بيکاره لکه دوئ مــونږ تنبالن يـــو؟
مونږ پــه اصل کــې ډير ګالو زحمتونه
انسانان پـــه مونږ کـــوي شاقه کارونه
شپه او ورځ په کار او بار باندې اخته يو
خو بيا هم د دوئ په نزد مونږ بيکاره يو
پالر پدې وخت کې خپل ځوی ته شو حيران
زړه له سوزه ځوی حالت ته شو ګريان
پدې فکر چې به ځوی ته څه ځواب کړي
په خپل ځوی به ختم څنګه اعتصاب کړي
ورتـــه وی څنډل غـــوږونه په ګفتار شو
ويل :انسان لــوی خليفه د دې ديـــار شو
که اشرف المخلوقا ت د دوئ رتبه ده
زمـــا هـــم د ځينو ،ځينو دا ګيله ده
دوئ پـــه خپلو کـې کــوي سره قتلونه
د انصاف نه دی بيرون کوي جنګونه
ايا خــر چيرتـــه کوم بل خر دی وژلی؟
يا د بل خره استحقاق يې تري خوړلی؟
داسې خـــر دی چا ليدلې چــې قاتل وي؟
يا اوربشې يـــې غال کړی د کوم بل وي؟
يا ګيله د خپل د نسله کـــړي بـــل چاته؟
يـــا ضرر يـــې رسيدلی وي دنيا تـــه؟
يا پردو ته جاسوسي په خپل مفاد کړي؟
ځانله جوړه کړي هستي او بل برباد کړي؟
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يا کوم خر د بل د خره سره دښمن وي؟
يا خپل مينځ کې يو د بله ګيله مند وي؟
يا يې ورور پـــردو پـــه لمسه وي وژلی؟
يا بل خــر يې پـــه نيرنګ وي غـــولولی؟
يا شيطان وي شيطانت د نورو خرو کړي؟
يا وحشت ،نسل کوشي په چا پيرزو کړي؟
پالر اوږده ساه د خـــولې وويسته بهــر
پـــه اوږه د ځـــوی يې کيښوده خپل سر
ورته وويل :چـــې په ځمکه کـــې انسان
د دوئ مينځ کـــې شته بـــی رحمه ليډران
مـــرګ او ژوبـــله تباهي د دوئ شعار دی
دوئ لـــه وجې په هر سيمه کې ناتار دی
دوئ پـــه ځمکه کې جوړ کړې کربال ده
نابـــودي تـــه يـــې مخ کــړی دا دنيا ده
دا وحشيان په مرګ او ژوبله نه مړيږي
دوئ لـــه نيته بشريت پـــه اور سوځيږي
بعضو خپل ګټې جهاد نـــه قـــرباني کړې
ځينو نـــورو اسالمي فتوا سياسي کـــړې
کله يـــو کله بيا بـــل تنظيم کـــې پـــايي
کـــوي هغه کوم چې لوی بادار يې وايي
مونږ د خـــرو نسل پـــوهيږو پــه خپل کار
مونـــږ که هـــر څه يو بيا پيژنو خپل الر
ځوی او پالر وښورو سر دې حقيقت ته
ويل چې خدای يو پيدا کړي کوم حکمت ته
پالر يـــې وويلې :غوښتنه مې له تا ده
زمـــا تـــا تـــه دا نصيحت او دا ســال ده
چې خپل پل دې د پلرو پر پل قايم وړه
بار د پـــال ر او د نيکو پـــه دود دايم وړه
انسان پريږده چـــې کــري هغه به ريبي
مـونږ او تـــاسو سره صبر ښه زيبيږي
مونږ نه چا ته کړو ښکنځل نه دروغ وايو
نه مــو چا سره دوکـــه ده ريښتيا ستايــو
نه مـــو چـــور يا چپاول دی چرته کړی
نه مو يـــو ورور هغه بـــل ته لمسولی
نه غاصب د بـــل د ځمکو يـــا جايداد يو
چې د بل چا کره غم وي مونږ نا ښاد يو
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ځوی خـــر پوه شو په خبرو د خپل پالر
سر يې پـــورته کــړو اوربشو ته په وار
ويـــل :ريښتيا وايــې خبره دې منمه
ستا پـــه خـــوښه اعتصاب مـې ماتومه
زه به ټول عمر يم خر ،د خره لمسی يم
د خره ځـــوی د خره د نسل کړوسی يم
د قيامت په ورځ به خداې مــو مدد ګار شي
دا ظالم بې رحمه خلک به ټول احضار شي
ظالمان بـــه د دوزخ لـــور تــه روان وي
بيا بـــه هلته پـــه همدې ژبـــه ګـويان وی
کاشکې خـــر وای پـــه دنيا کـــې پيدا شوی
اوس دوزخ کـــې به پــه اور نه سوځيدلی
–——————————
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