AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۰۴

«مـا خـو وې چې خـرابات به هـدیره شي»
زموږ د ټولنې او خلکو د وروسته پاتېوالي او ناپوهۍ په وجه او د ځینو پلورول شوو افرادو د خیانت په وجه ،زموږ
پر وطن او خلکو باندې بیا یو ډېر بد حالت را روان دی ،بیا زموږ خلک له یو شمېر راتپل کېدوکونکو نا خوالو سره
مخ کېدونکي دي .که د ځینو سیاسي مشرانو نقشې او مشورې کاري واقع نه شي ،بیا به پر خلکو او وطن باندې د
وینو او خړو اوبو داسې سیل راشي چې هر څه به له یوې مخې را وران کړي؛ نه به گل پرېـږدي ،نه باغوان او 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
هنرمندانه او فلسفي ژبه په «ځانځاني ښامار» کې وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د ځینو انسانانو ایگوایزم او
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.
یو وار د ټوپک د شپېلۍ په سُر کېدو سره ،زموږ پر ټولنه باندې یو ښامار او یو ایگوخان حاکم شو ،لومړی یې ټول
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
ده به په کړس ،کړس خندل او ویل به یې چې زه د دې امارت امیر او سردار یم.
بیا د د اویایمې هـجري لسیزې په منځ کې زموږ د زمانو شاعر سلیمان الیق بله وړاند وینه کړې وه چې که حاالت
همداسې روان وي ،نو خرابات په هدیره بدلېـږي او د میکدې ساقي ،له مال سره الس یو کوي او د مینې کعبه به په
وینو سره شي.
په دې ورځو کې زموږ د وطن حاال ت د حال په ژبه وایي چې بیا د تورو تیارو د کوم پهلوان د ککرې په گومبزه کې
د ایگویزم چیغې انگازې کوي او غواړي چې لومړی دا ټولنه په کنډواله بدله کړي او بیا خپله لکه کونگ د یوه
لوېدلي دیوال پر پاتې شوې برخه کیني او ځانته امیر ووایی .ویر دا دی چې زموږ خلک په دې هم نه پوهېـږي چې
له کومې سوړې چې چیچل شوي دي ،باید هغې سوړې ته الس ورنوړي ،خو لیدل کېـږي چې کېدای شي دوی بیا پر
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...
دا وړاند وینه د زمانو شاعر الیق کړې وه ،یو ځل مخکې ریښتیا شوه او په زرگونو خلک په کې دل شول او دا دی
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
پ 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
باندې بل کړی دی.
دا هم د هغه شعر متن دی چې الیق خپله وړاندوینه په کې کړې وه:

"هديره شوی خرابات"
مــا خـو وې چې خـرابات به هـديره شي
او ســاقــي بـــه لـه مـال ســره ديـره شي

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

هـسـې کــفــر چـــا لــيــدلـــی و عـالـمـه
چې د عشق کعبه په ويـنو تکـه سره شي
چــا لــيــدلی وو د نـــاز تــــازه ګـلـونــه
چې غړۍ يې د باغوان پـه الس اره شي
چا اټـکل کـړ چې زمـوږ د امـن کور به
پــه بــې رحــمــو قـاتــالنـــو اجـاره شي
چـا ويــل چـې د "اشـيـا غـمی" کابل بــه
د دښــمـــن د کـساتـــونـــو تــاتـــره شي
هـر مـامـون به د امان له کـرښې ووزي
پـر وطن بــه د جـګـړې وبـا خـوره شي
زوړ انـګـريـز بـه بـيا را پاڅي انتقام تـه
زموږ پرضد به له پنجاب سره پــره شي
چا ويل چې بيا به نوی مــنــصـور پاڅي
د وطـن د عشق پـه تــور به غرغره شي
چا ويــل د پـنـجــابي د کـسات هـــوډ بــه
د نـجـيـب پــه قـــربــانۍ باندې پوره شي
د هــغــه نــاره بــه غـبـرګـه شي له داره
ټـــول ځـنـګل بـه د اورونـو شـراره شي
ال خــو لــوبـه د زمــان پرغـــولي ځغلي
څــو ،څــو ځــلـه بـــه بــدلــه نـندراه شي
لــــږ دمـــه شــه د تـــاريخ سندره واوره
د جـــالد سـر بـــه پـخـپـل تـبـر پاره شي
کــه الهـــور د کــابـل سـولـو ته اړم وي
ټـول پـنجـاب بـه په اورونو کې ايره شي
اسـامــه کــه لــه تـــروره الس وانــخـلي
د زمــزم څــا بـــه د ويــنــو فـــواره شي
هــيــڅ تــيـری بــه پـاتـې نشي بې ځوابه
کـه پــردي په مـوږه زر وارې ديره شي
وا بــه نــه وړي د انـصـاف تـله له عدله
کـه جـمــله عــالــم د عـفـوې نــغاره شي
بـايـد ټــول دښـمـنـان وپـيـږي په زغرده
د افـغـان تــوره چې لـوڅه شي تيره شي
هــر افـغـان پـه دې خـبـره بــــاوري دی
د اليــــق دا وړانـــدويــنـــه بـه کـره شي
سلیمان الیق
 -۱۳۷۶کابل
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