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۰۴/۰۳/۲۰۲۰                 آصف بهاند

              

 «دیره شيـرابات به هـو وې چې خـا خـم»
 

زموږ د ټولنې او خلکو د وروسته پاتېوالي او ناپوهۍ په وجه او د ځینو پلورول شوو افرادو د خیانت په وجه، زموږ  
حالت را روان دی، بیا زموږ خلک له یو شمېر راتپل کېدوکونکو نا خوالو سره پر وطن او خلکو باندې بیا یو ډېر بد 

مخ کېدونکي دي. که د ځینو سیاسي مشرانو نقشې او مشورې کاري واقع نه شي، بیا به پر خلکو او وطن باندې د  
باغوان او نه  وینو او خړو اوبو داسې سیل راشي چې هر څه به له یوې مخې را وران کړي؛ نه به گل پرېـږدي، نه

 به بلبل پرېـږدي او نه هم گلستان، ټوله مادي او معنوي شتمني به لوټ او ایرې کړي.
 

د نامحسوسو شیبو انځورونکی فیلسوف شاعر بهاالدین مجروح، زموږ په وطن کې د انقالباتو له پیل نه مخکې په  
ایگوایزم او  ې کېدای شي د ځینو انسانانووینه کړې وه چ هنرمندانه او فلسفي ژبه په »ځانځاني ښامار« کې وړاند

ناروا  غوښتنې، دا وطن لومړی په کنډواله بدل کړي او بیا ځان د هغه وطن واکدار او امیر وگڼي، همداسې وشول.  
 د نویمې میالدي لسیزې په پیل کې همدا طوفان زموږ په وطن کې پیل شو او د وینو سیالو جاري کړای شو.

 

خان حاکم شو، لومړی یې ټول ېلۍ په سُر کېدو سره، زموږ پر ټولنه باندې یو ښامار او یو ایگویو وار د ټوپک د شپ
ښار او ټول هېواد په کنډواله بدل کړ او بیا یې ځان د دې کنډوالې امیر او سردار وباله، خلک په وینو کې ډوب و او  

 ردار یم.ده به په کړس، کړس خندل او ویل به یې چې زه د دې امارت امیر او س
 

بیا د د اویایمې هـجري لسیزې په منځ کې زموږ د زمانو شاعر سلیمان الیق بله وړاند وینه کړې وه چې که حاالت 
له مال سره الس یو کوي او د مینې کعبه به په   ،همداسې روان وي، نو خرابات په هدیره بدلېـږي او د میکدې ساقي

 وینو سره شي. 
 

ت د حال په ژبه وایي چې بیا د تورو تیارو د کوم پهلوان د ککرې په گومبزه کې په دې ورځو کې زموږ د وطن حاال
د ایگویزم چیغې انگازې کوي او غواړي  چې لومړی دا ټولنه په کنډواله بدله کړي او بیا خپله لکه کونگ د یوه 

دې هم نه پوهېـږي چې  ویر دا دی چې زموږ خلک په  لوېدلي دیوال پر پاتې شوې برخه کیني او ځانته امیر ووایی.
ږي چې کېدای شي دوی بیا پر ـله کومې سوړې چې چیچل شوي دي، باید هغې سوړې ته الس ورنوړي، خو لیدل کې

هغه چا باور وکړي  چې پخوا یې هم چیچلي وو. کوم فکر چې دوی ته د زهرو گوټ و، بیا دې هغه پر سر نه اړوي؛  
 خو...

 

نو خلک په کې دل شول او دا دی زرگودا وړاند وینه د زمانو شاعر الیق کړې وه، یو ځل مخکې ریښتیا شوه او په 
 بیا هغه پېښې د تکرار په درشل کې دي، خو زموږ خلک...

 

الیق د دې وړاندوینه هم کړېده چې حاالت به په دې ډول خراب او منفي پاتې نه شي، زموږ وطن او خلک به تر ابده 
ه ناروا اور کې نه سوځي، دا اور به د هغه چا لمن او چمن هم سوځوي، چې دا اور یې پر افغانانو او افغانستان پ

 باندې بل کړی دی.
 وینه په کې کړې وه:دا هم د هغه شعر متن دی چې الیق خپله وړاند

 

 "هديره شوی خرابات" 
 

 ديره شي ـرابات به هـو وې چې خـا خــم
 ره شي ـره ديــال سـه مـ له ـــي بــاقــاو س
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ــ دلــيــ ا لـــر چــفــې کـسـه  ه ـ مـالـ ی و عـ
 ه سره شيـنو تکـچې د عشق کعبه په وي

 

ــ از تـــدلی وو د ن ــيــا لــچ  ه ــ ونـ لـازه ګــ
 ه الس اره شي ـچې غړۍ يې د باغوان پ

 

 ن کور به ـوږ د امـړ چې زمـ کل کـچا اټ
 اره شي ـ اجو ـــالن ــاتـو قــمــ ې رحــه بــپ

 

 ه ــمی" کابل بـ ا غـيـې د "اشـل چــ ا ويـچ
 ره شي ـــاتــو تـــونـــساتـن د کـــمــدښ د

 

 رښې ووزي ـون به د امان له کـ امـر مـه
 وره شيـا خـ ړې وبـ ګـه د جــر وطن بـپ

 

 ه ـيا را پاڅي انتقام تـه بـز بـريـګـزوړ ان
ه شيــ زموږ پرضد به له پنجاب سره پ    ر 

 

 ور پاڅي ـ صــنــ ويل چې بيا به نوی مچا 
 ور به غرغره شي ــه تـن د عشق پـد وط

 

 ه ــوډ بـــسات هـابي د کــجـنـ ل د پــ چا وي
 انۍ باندې پوره شي ــربـــه قــب پـيـجـد ن

 

 ه شي له داره ـ رګـبـ ه غــاره بــه نــغــد ه
 راره شيـو شـ ه د اورونـګل بـنـول ځـــټ

 

ــ ان پرغــزمه د ـوبــو لــال خ  ولي ځغلي ـ
 ندراه شيـه نــدلــه ب ـــه بـل ــو ځــڅ ،وــڅ

 

 اريخ سندره واورهـــه د تــه شـــږ دمــــل
 ر پاره شي ـبـ ل تـ پـخـه پـــر بـالد ســـد ج

 

 و ته اړم وي ـولـ ل سـابــور د کـــه الهــک
 ه په اورونو کې ايره شيـاب بـ نجـول پـټ

 

 لي ـخــروره الس وانـــه تــه لــه کــامـسا
ــ ا بــ زم څــد زم  واره شي ـــو فــ نــه د ويـ

 

 ې نشي بې ځوابه ـ اتـ ه پــری بـيــ څ تــيــه
 وږه زر وارې ديره شي ـ ردي په مــه پـک

 

 له له عدله ـاف ت ـص ـه وړي د انــ ه نــ وا ب
 غاره شي ــوې نـ فـم د عــالــله عــمـه جـک

 

 ږي په زغرده ـيـان وپـ نـمـول دښــد ټـايـب
 وڅه شي تيره شي ـ وره چې لــان تـغـد اف

 

 اوري دی ــــره بـبـه دې خـان پـغـر افــه
ــ نــدوي ـــق دا وړان ــــد الي  ره شي ـه کـ ه بـ

 

 سلیمان الیق
 

 کابل -۱۳۷۶
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