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

  

 5102 جون ۰۹ رشید خالق

 ! شو آرام هم ک اوپژوا
 تلین شلم

 

 اوراتہ ویی ویل : راغی  بیړه  ه چی زما یو دوست پہځ وکہ ورر، دجمعی مبا ېبوده پاتی والیی دوی اوونی پرنا
 .پژواک صاحب وگوروځو  چې 

 
دده لیدو تہ  ګډهبہ زه راشم اوبیا بہ پہ ځ یوه ورکړې وه چې  موده پخوا وعدهڅه لہ ما سره  يتیا زما ملگررښ

. هو د استاد مینہ ځیدو لور وخوستاد دمینی پہ  دا اړه زه او هغہ دو ېوه چ ېرارسیدلځ اونن هغہ ور .. ورشو .
 ! ې کورونوک يوه ، هو پہ عصر ېکورونوک ياو د چاخبره . عصرډیروښو ر پہ یښور اوس د پ

 
نہ  ېامیدونہ پہ ک ڼاووسیند نہ والهو شوی ، الد ر روو او کابل الد اور اووینو پ ېال پہ کابل کږمو ېهغہ مھال چ

باب خبره را واخیستہ پہ  ېسیم ېددغ ښارور دښد پی ېوره راغی او یا بہ یښلہ پی ېبہ چ ي ، هرڅوکشو ۍزند وو
کاریده ،خواوس ښل ډوتہ داخبره یو  ږزیراکبرخان مینہ ده . هغہ وخت موور وښدغہ سیمہ د پی ېچ ېنو ویل بہ ی

وزیراکبرخان ښورکې باید پہ پیتیا هم ښپہ رداخو  ېسره وایم چځان خواتہ گورم لہ  ېبر ېسیم ېزه کلہ دهمد ې چ
 کر ښاکبرخان دلتہ د سکانو د ل يچی نامتو غاز هغہ میدان دی ،  بره خوا جمرود ې سیم ېد همدغ ځکهمینہ وای 

مدغہ اوسنی سکانو د هجګړه مارو زرگونو  بیا په  اوپہ خپل الس وواژه  نلوه نامتوسردار هری سنگھتیری کونکی 
 کړې وه ...  توره شپہ ې رڼا ورځرباندنومیالیو واو د پشتنو  ېوهل ېمند ې لیونۍ بیا بان باندپه بټي حیات آباد
 

ړ کې پہ دویم پود استاد کورتہ ورسیدو او نیغ ږ په نوموړې سیمه کې مو ېچ ،  وو يشو ږهکا ي ، سیورډول پہ هر
دا وکړ ، زموږ ښه تود هرکلی  یې پہ اندازهخپل توان ... د و ناست ې مامرهپہ کدی  ېتہ ورغلو چ ېخونې غه

ه او کړو وړو ، څیر موده کی اوس دده پہه الو وروستہ لیده ، پہ دغہ دومرڅوارلسوک چی ما استاد لہ لومړی ځل و
 ډیرلوی بدلون راغلی و. په خبرو او افادو کې

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rashid_khaleq_au_pajwak_ham_aram_sho.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rashid_khaleq_au_pajwak_ham_aram_sho.pdf
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 ځایاوس خپل  ېلیدلی وه هغکې پخوا  شور اوهغہ مستی چی ما دده پہ خبرو  هخوهغ ، غږیده ، ده خبری کولی 

دده لہ خبروسره سم دده  ېچۍاوعاطفېسترګواوکتوتهپریښېو،همداوهچېماتهڅپو کې د زړبوددپژواک پہ 
وده اوراسره زمزمہ کیده ښن ېهغہ د ذهن لمنہ پر ېترپایہ م ېیت را یادشو اودده دکتنغزل دسرب ي پخوانه ډیر دیو

 چی :

 

 ھم لہ سرہ اثرنشتہ ...ړا کې پہ ژ        ھنرنشتہ  ېخنداک ېچ ېھم ھغس
 
ې پښتنې خپل ېال ی ېچ ېپہ کابل کی ، پہ هغو شپوک،  لیدلی و ، هو ې کالہ دمخہ استاد پہ کابل کڅوارلس ما 

 ویل : ډاګه پہ  ې مقاومت کوالی شو اوالی ې، الیې وې بند ې ک ېکوممار پہ ښادسره  ېمنگول
  

دوی یرغل خپل  ېدی . داچکړی یرغل  ېپرهیوادی ږاوزموې یښای ښېتونو پښارز يول انسانډهر  رروسانوپ» 
 .حق وبولو ...مقاومت خپل روا  ېچی ددوی پہ مقابل ک ي همداسې موږ هم حق لرورواحق بول

مه وه ، الیې روښانه سترګې او ې د زړه شیال ی ېچ ېشپوکی لیدلی و ، پہ هم هغو شپوکداسې  هو،ما استاد پہ هم
ګه پزه د مخ پر روښانه تخته باندې روښانه معلومیدې ، الیې آواز ترخوله اوچت راووت او دملي احساس پراوږو دن

 وه :  زمزمه کا یده او هرچاورسره بدرګه او باندې تر هندکو او شمشاد هم هرچا اوچت  اور

 

 بدرګه که محبت راسرہ نه وای ... یک تنها به په خونخوارو الرو تلل څو ک  .... ؟
  

بل فکرتہ  ېنہ وم ، دده پہ باب ملہ ده سره  زه بیا هم  کتل ، له هرې خوا هره شیبہ ما ده تہ چې اوس خو دریغہ
 ېفکرهم نہ شو کوالی ، دی دخپلې کہ باره انځورونه راتلل او دده هغه څه را یادیدل چې موږ او س دهغو پرنګ 

د نړیوالو  ېنیم شوی ، پہ وینولیت پیت بدن ی زما دپالر او نیکہ ، ستادپالراونیکہ پہ مال ې یوازنی اتل و چ ېزمان
 په مخ کې کیښود او دګردو په وړاندې یې ووې :

   
گر ډ رپ ېد آزادکروړ دحماسو رستم دغہ دداد آمو اواباسین د لیونیو پالر ، داد هندکو او شمشاد د اتالنو بابا ، »  

 آزادي ....  .....     آزادي ،   ي ... آزاد ، هو اړيغو يآزادپښتنو لپاره پروت دی او د خپلو لیونو 
 

 ې یوځل مې بیا دده شعرونه په ذهن کې را پژواک پژواک شول ... چ ېرا یادول ېما همدا تیر

 
 ھم لہ سرہ اثرنشتہ ...ړا کې پہ ژ              ھنرنشتہ  ېخنداک ېچ ېھم ھغس

 .... په ژړا کې ھم له سرہ     ....  په خندا کې ھم له سرہ  ..
  

غږیده چې موږ ته یې دخپلو  هیواد ، پہ ویرونو دومره پہ سوز او دردي لژ، د ویرترمازدیگره ورسره کیناستو 
په دې میت باندې افسوس کاوه،  خبرو په ترڅ کې څو څوځلې ژړا راوسته ، ده دخپل سرکښ ملت  پرا وسني مظلو

 یې ترخوله راووته : په ډیرو خبرو کې یوه دا ډیره جالبه وه  چې په یوه ځای کې یې اړه 
ي ، ځکه دهغوی د سیلونو کتارونہ خوندراکو یږي ، ې خوښ، دهغوی الوتنہ مزاڼې خوښیږی  ېزما پہ مرغانوک »

  ې موږ ، هغومره هم نه شو  ... ، خودریغہ چ يبی )میره ( کلہ هم الوتنہ نہ کوچې 
 دریغه چې له هغوی نه مو یو څه زده کړي وای ...هو، 

 
 شو ...  پرګودر ونهګذر دیوې ترخې خندا  یووارهم چاخبرهاو دغو فریادو په المل ددغو دردو د موږلہ استاد سره ز

دده له کتو  انګازه کول ، دده خبرو به چې درانه ترډیرو پورې مو ددغه دیدن ترخو او درنو خبرو په ذهن کې خپل 

 : ذهنی ښکیل راکړ ، تسلي به موهم یوازې په همدې وه چې وروسته 
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 ھم لہ سرہ اثرنشتہ ...ړا کې پہ ژ        ھنرنشتہ  ېخنداک ېچ ېھم ھغس
 
یوناڅاپه زه یی د استاد کورتہ بیولی وم  ېام زما هغہ دوست چښما ې یوچ ېو ېتیر ېک ېپہ د ې جمع ېدو   

  ی ، ترروغبړ دمخه یې په ډکو سترګو ترخوله راووتل : را غکورته 
 ! ... او پژواک هم آرام شو ، هوپژواک 

به ترډیرو د آمو او اباسین دڅپو اونغمو یو  ورپژواک وانہ ورو ، نوره لړیو کې خغہ د هندکو او شمشاد پنور بہ ه
رنګی او یوزړی آواز څوک او چت نه شي کړای ، ځکه په هغه پژواک کې چې د ... بابا غږ پورته شوی و ، هغه 

الس دمات شه ای » اخ . اخ .  نور دلته د اوریدو نه دی ، او نه یې موږ پر خپلو درنو غوږو باندې اوریدای شو ...
  «فلکه ... 

ماته هم ژړا راغله ، له ملګري سره مې داستاد په مرګ وژړل ، هو، دپژواک پرمرګ ، دپښتنو د آزادۍ دالرې 
 دمشال په مرګ  ! 

په همدغه ویزکې مې ددغه کال دیادښت کتابچه ناببره السته راغله ، غوښتل مې دده د مرګ  سم ال ناست نه وو چې
مې نه ووې سره اړولې چې دده هغه دکاڼي کرښه خبره مې دکتابچې نیټه او شیبه په کې ولیکم ، یوه  دوې پاڼې 

 پرمخ سترګو ته تیکه ودریده :
ي ، ځکه دهغوی د سیلونو کتارونہ خوندراکو ې خوښیږي ، ، دهغوی الوتنہ مزاڼې خوښیږی  ېزما پہ مرغانوک »

مو  له هغوی نهدریغه چې هو،  ...  ې موږ ، هغومره هم نه شو ، خودریغہ چ يبی )میره ( کلہ هم الوتنہ نہ کوچې 
 .څه زده کړي وای .. یو

  

 

  (۴۹کال دجوزا )  ۴۷۳۱ور ، د ښپی

 

 

 

 

 


