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  فرھاد وياړ
٠٢.٠٤.١٠  

  

   نازوي»شاعران«، سعودي شاعره ګواښي او زمونږ نبنسټپاال
  

 په پروګرام كې »مليون شاعر« د ابوظبی کې په  د سعودي ھغه شاعره ده چې په دې وروستيو كې يې،حصه ھالل

دا شاعره ھغه وخت په مرګ وګواښل شوه چې په خپلو . برخه اخيستى او د سيالۍ وروستي پړاو ته ھم رسيدلى ده

و په وړاندې يې خپل آواز  فتواګانو د صادر شويوتندالرشعرونه وويل او د شعرونو كې د تندالرۍ او ماليانو پر ضد 

  . سيالۍ ته يې د اعتراض او غندني بڼه ورکړهپورته کړ او دې

 که څه ھم په کراتو مې د شعر داسې نمونې . يو وخت مې له ماياكوفسكي څخه لوستي و چې شعر له غرضه ډك دى

لوستي چې نه يوازی دا چې له غرضه او اعتراضه ډک دي، بلکې د ھيلې او الرښودنې په رڼا ھم سمبال دي او دې 

خو دا ځل د داسې يو شاعرې .  جګړه کې تل د زړرو زلميانو او سرتيرو رول لوبولی دیډول شعرونو په ولسي

سره مخامخ کيږم چې په سعودي بنسټپال ځپلی ھيواد کې يې سر راپورته کړی او خپل شعر يې د اعتراض په وسيلې 

دي او انساني نړۍ  ھغه ځايه چې د آغلې ھالل شعر د غرض او ګوټ څنډنې ډك دى او د يوې خونله. بدل کړی دی

 ھم راپورته ې شاعرانو ناندرو د ځينو شنډ يې د بنسټپالو او ماليانو د قھر راپارولى تر څنګ،ھيله په كې ليدل كيږي
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که څه ھم بنسټپالو او تندالرو، ميرمن ھالل ګواښلی، خو ھغه وايي چې دې ګواښنو يې پر باور او اند کومه اغيزه نه 

ھالل وروسته له ھغې پر ژبو راغله . ړی او دريځ يې ورته نه بدل کړی او خپل دريځ ته به ال ھم ادامه ورکړيده ک

ھالل وايي چې ھيڅکله يې ھم . تر نامه الندې يوه قصيده ولوستله» فتواګانو ګډوډۍ«چې په يادې شوې سيالۍ کې  د 

عنوان ھم د ھغې خپل نه دی او دا خلک دي چې د » فتواګانو ګډوډۍ« دی ورکړی او د خپلو قصيدو ته عنوان نه 

ھغې شعرونو ته عنوان ورکوي او دا د خلکو حق دی چې څه يې خوښ شول، څرنګه چې يې غواړي ھمغسی يې 

  .ونوموي

دريځ، د ماياکوفسکي د عربستان په تړلی او دين ځپلي ھيواد کې، د تندالرۍ او بنسټپالۍ په وړاندې دا ډول کلک 

ھماغه خبره په بشپړه توګه تاييدوي چې شعر کامال له غرضه ډک دی او د ھغو کسانو پر مخ کلکه څپيړه وھي چې 

  . نه وي» شعار«باور لری چې شعر بايد يوازې د شعر لپاره وويل شي او 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھمدې امله يې د بنسټپاالنو قھر راپارولی او له ھغه ځايه چې د ميرمن ھالل شعرونه اعتراضي منځپانګه لري، نو له 

د يوې اغيزناکې وسلې په توګه يې خپل کار تر سره کړی؛ خو زمونږ په ھيواد کې  د ډيری شاعرانو شعر نه يوازې 

دا چې يوه خځله ھم له ځايه نشي خوځولی او د غليمانو پر سينه د غشي په توګه نه لګيږي، بلکې د بنسټپاالنو او 

زمونږ په ھيواد کې . وا يې ھرکلی کيږي او د کتابونو د چاپولو تر څنګ يې په ډاليو سره ستاينه ھم کويالسپوڅو لخ

شعر او ادبيات له بده مرغه نه يوازې دا چې د دښمن پر ورميږ د چاړې راکاږلو حيثيت نلري، بلکې د ګاونډي 

د نړۍ د ھغو بدنامونو دولتونو لخوا مو » شاعران«او » فرھنګيان«آخوندي رژيم په پښو کې غوړمالي کوي او 

زمونږ په ھيواد کې شعر نه يوازې . لمانځل کيږي چې د سلګونو روڼ اندو، ليکواالنو او مبارزو وينه پر لمنه لري

دا چې د ښکيالک او السپوڅي دولت په وړاندې سنګر نشي جوړولی او د ناظم حکمت په وينا په بيرغونو نشي 

نو په الس کې ھغه د تخدير وسيله ده چې له الرې يې په ښه ډول کوالی شي خپل استبدادي بدليدی، بلکې د جنايتکارا

  .او استعماري عمر ال ھم اوږد کړي

او باالخره زمونږ په ھيواد کې ال شعرونه په زړورو زلميانو بدل شوي ندي، تر څو د ښکيالک په ضد جګړه کې په 

  !فرھنګي مورچل کې په ميړانې سره وجنګيږي

  

 


