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  آيا زه حساب وركولې شم؟

) ٢(  
  

  

كړم  كال په تلې مياشت كې مې له خپلو كارونو څخه يو حساب وركړ او پايله يې دا وه چې ال ډير څه بايد و١٣٨٧د 

  : كال په ميزان كې مې څه داسې ليكلي وو٨٧د . څو د حساب وركولو وړ وګرځم

 په ډو اښتې وپويې ښتيا که ريوله، ونې د پاکستان الره مېماشوم وم چ.  شويل سره پړاونو له دردونو او کې مژوند«

 راختلو برنامه زما په  د لمرينا د شاملو په وېخو وروسته پوه شوم چ. ې وخت و او ولڅه ې چی مى ھم نه دياد

 .…ی شړى ميد باډيوې او څراغونه.  لغوه شوى دهې کيوادھ

 غرونه او ټکی، درمندونه، خړې، بوساټی، پيالى، ويې يبه دى او ھره شډګر ټپالۍ بنسی اوس د طالبې چباجوړ،

 او ړھمدلته مات ک سر ې لپاره مځل ړید لوم.  دىڼ بيادونو زما د ماشومتوب د خاطرو او ړيږی، ککينو په وړېشا

  ينهو:  ژوندې او پوه شوم چيده ولې مينهو

 يل سره دا پړاونو ناخوالو او کټولو زه د ړ، ته حرکت وکيټې کو مې په موخهښوونځی د ې نه وو چير ال تکلونه

 .ړه راته بدله کيې ړۍ او نيستل ورونه پرانی نويت زما لپاره د انسانيټې،کو. يرولى نشم ھيڅکلهھ

 نشم يڅکله ھډګر دا ې چيم واياھو ب.  شوړ جوڅخه باورمن انسان رايو پوه شوم او ړل، کې مياد. شو ير تژوند

 حرکت ې مې په لورڼ اغزو راووتلم او د بېله د.  شوى دىډک يو او اغزځلو اوس د خې چې سره له ديرولى،ھ

 . سرهې له نوى وسلښکار البته د ړ،وک

 يکاره شوه، بټه وشو، ليې سپکاوى ې نشوه، بلکيقل دا وسله صيوازې نه رډګپه دغه اغزن .  زما وسله زما قلم دى

 د يې ځال او ړم تلپاتى کړم، کيقل  صيرته به دا وسلې چړى کډ ھوېخو اوس م.  شوهڅهشوه، کرکجنه شوه او پ

 .ړم لمبه کې کينه پر سږوموتر

  ړل؟ وکڅوک سره، ما يښودو په پرډګر ډک ځلو او له خزن اغې دغد

 ينه،سرچ (شاملو، د )ی اوبدونکی زيله او د سيندکتر (ينه ھاينريشھا ما د ې موده کې په د:ړهنو ژبا شعرود

 او ګړۍ مھاله، د اعدام ې شپيې، ګران طرح، ته راته ټينګار، ډک، ې له کرکيڅ،بل ھ… عاشقانه، کوکاره او

 شوى ځنډول ی، وطن شيا دا وطن بدهيږ پر، قطعهيقايی ـ افريکايی امرډبی، څهکو( يوز ھګستنلن، د ) افقښانهرو
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له  (پابلو نرودا، د )ړۍ نيالونو زما خلک او زما د خی، فرق نلرڅه يم، تور يو کوکلوکس، زه ی، دموکراسيا،رو

 او طناب، ۍمرغ (ګلسرخیخسرو ، د )ښمنان او ديرغ کوى، بيل پړينې نه، په ورو د مڅه ډير سره ژمنه، ښتيار

 يو،دمخه چمتو شوى سنار (يشمحمود درو،  د ) ووسهينه او ولس او لکه وښمن دورې، تر بل لمر پی،مالقات

 او عاشقانه ښکلولود  ( يهسا. ا. ه، د ) او راتلونکو تهې کينهپه ستا ( برتولت برشت، د ) قاتل تهيوھمدلته، باران او 

 يکوفدر، د )ياچوپت (بران جسالم، د ) او حجابيدبر( ين نسريمهتسل، د )او شعر…  وډوغزلو مھال نه دى، خبر لن

ارغوان ، د ) سباوونهړيږهوغو (  رضا نابدلیعل، د ) تهګوارا د اوبو ترانه او چه يند ، د سړهچا (  مارکاګارسيا

 ګوتمار، د )ونه ( شعريیکوبا، )يم مرم ال تور ېکله چ ( شعريقايیافر، )…يو شعر ووايو  شو کوالىياآ (یفراھان

ژاک ، د )راز (ی روردير یپ، د )ښمند (ژاک شارون، د )ينه ستاید زندان (ينور اوخسوس ساب، د )ينهم (يګلب

، د ) نه؟ېول (يکانډر اوال و، د)يږيدنه زياب (يانادوارد حق ورد، د ) ستا لپارهينې او زما مڅونسرتمبه، پا (پرور

،  د ) ماړى کېخوش (لطانپورد سيسع، د  سروديونالانترناس، د )يې ياده په ې او آماندا، ته ميفستمان (يکتورخاراو

 ېد کلم (يکنسيون ديلیام، د )ړى سيو (يناګسيانن، د !)يې يسته ته کمونۍانجل ( شعرينايیچ، )ګړه جيرنهخ (رونو

، د )يندې خوېقھرجن ( بايب ار، د)د لمر په شان (ګاھیمورتوز ن، د ) ھا خوا تهيوالد د (واھه آرمن، د )ګمر

 سره ينهتوره و (یمشل ھمفر، د )ېخور ته م ( فروغ فرخزاد، د)ی او آزادينه او مشعر اتالن، يچنل (یشاندور پتوف

 ړۍن ( ناظم حکمت، د) او د حماسو ستروالىړۍ نښه ( یژاله اصفھاند ، )ړمزه نه غوا (يچ اامرريګوئهف، د )يږیک

  سروديتاليویا، )تور (یکرباس يباز، د )يلىناو (نادر پور، د ) تهيکواالنو ليقا او افريا او د آسړوماشومانو ته ورک

 يلوف جلیموس، د )زما د شعر منشور (ی اسدينام، د )يه شعر ووايو (يان احمد جواھر، د)ښايستېخداى پامان (

د  (يرسیمارژ پ، د ) ومروږکه مو (ګاتل روزنبر، د )يدشا ( بوتفيستوھر، د )يږم نه ستنيڅکلهھ (ينام، د )قاتالن(

نزار او د ) ړوم جوۍ مرميځوله تورو ور ( بوال تواير تمياکادر، د ) راپورې ماتيوېد  (سما القيعسم، د ) الرهټيټوالو

 .ړلشعرونه وژبا)  ماشومانځونکی غورډبر (یقبان

 ډوډۍ، ګيتار، يورانيم، يږم، ستنيرته بينه، لمرښايسته آسمان وى ـ ډوبيږی، لمر ې، ناوې د کوکناور:  شعرونهماز

 بر ين نفرګالدياتور،، !! زر، برخهګران سوداځوزان، يم؟، ايستاده ايت انسانیا در کجا لمبه، زما کوکارى، ميوه،ل

 . خداى آتش، سفرى کوتاه، بودا او خراباتګلھا، ی خونبار از تبار آتش، تی، مرد!نفت، جالدانو بس دى، پدرود

 ې د مرکګرګين عاطفه يرمن مګلسرخید ( تلپاتى شاعر ګلسرخی يی؟، ته شعر وواږ موڅوک اوس به :ړې ژبانثری

د جان لنون  (يم ړى سندرغاياسی، زه س)يک لې شاعريکايیلورا بوش ته د امر ( يريږی مه نه تې، له ستون)ړهژبا

 په ياستونو زه د ظالمانه سيات، ادبی د دالت کاست ولسيقی، موسيارکښانو د زيقۍ، رپ موس)ړه ژباېسره د مرک

 …او. …او… او) تراض راى اعید آرندوات(  اعتراض کوم ړاندېو

 بر ېاو شعر خنجر)  په پلمهټولګې ید فواد المع د شعر(  دى او انتقام څون کرکه ده، پاې شعر چيو :يکنې لزما

 ). په پلمهټولګې ی د شعريوالد عبدالفغور ل ( يمانحنجره دژخ

  ).يروم ژوند تې مڼاکوه ت په خوله او د الس پيد تند (ی نلرښت ارزيادولو د ې چيکنې لګونه لس:يکنې لښته ارزبى

 يو باالخره يدبا. ی ولرړتيا وې د حساب ورکونې چړی کې نه ديڅ ھېنه ال م. ړم ورکيې حساب ې چړی کڅه ما آيا

 .ړم ورکيې حساب ې چړم وکڅه

  ».ځم ته ې زه مخ

*                                           *                                     *  
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دا خبره که ومنم يا يی ونه منم،  څه فرق کوي؟ .  پيدا کول ديډالرله ځينو شوده ګانو اورم چې ګواکې ټول کار مې 

 پيدا کوم، خو تر څنګ يې تل ھڅه کوم چې د خپلې ايډيولوژی لپاره ھم د ژوند يوه برخه ډالرېبايد ووايم چې ھو زه 

  .... پيدا کوم، نه  تندي په خولهد  اومټ په زورھيره نکړم چې ډالرې ھم د . مې ورکړم

 ھم لری ډالرېاو که رښتيا د ھمدغه شوده ګانو له يو تن څخه وپوښتې چې ګرانه، ته چې نامی خدای ډير نامعلومې 

تو لعنت دې : ، د خپلې ايډيولوژی لپاره څه کوی؟ نو چوپه خوله به پاتې شي او تا به مجبور کړي چې ورته ووايه

  !!»وژيايډيول«شه په داسې 

ړم چې په دې پړاو کې بايد اعتراف وک.  راځې چې له دې شوده ګانو تير شو او د حساب ورکونې دويم پړاو ته راشو

بايد ډير داسې کارونه مې . حساب نشم ورکولی او داسې يو څه مې ھم نه دي کړي چې د حساب ورکولو وړتيا ولري

که د ډوډۍ غم مې پريږدي نو ډير شيان به «خبره ده ھماغه  کړی وی چې کوالی مې شول، خو د تلپاتي شاملو

خو بيا ھم زما په اند دا به ښه کلتور او فرھنګ وي چې ھر څوک له يوې مودې وروسته د خپل کار » .ووايم

نو زه ھم په دې پړاو کې ھڅه کوم ھغه لږ څه مې . جمعبندي وکړي او وګوري چې څه يې کړي او څه ال پاتي دي

  :رکړم او باور لرم چې په دې حساب ورکونې کې کم راځم، خو بيا ھمچې کړي، حساب يې و

، د ...د نيکانو محاکمه، بدلونونه، فقير، کله چې زمونږ ښارونه (برتولت برشت ما په دې موده کې د :شعري ژباړې

يوه پوه کارګر  المان، د پښو پلونه دې پاک کړه، له نيکۍ څه ګټه، د ژوند حقيقت، د زده کړې په ستاينه کې، د ١٩۴۵

پوښتنې، آن آسمان، ھيله من، ھاليووډ، چيرې کډه کوئ؟ پر ديوال له ګچ سره ليکل، جګړه چې به پيل شي، ستا غم، 

لوګی، اورو چې ته ستومانه يې، د ھغه چا د مرګ لپاره چې د سولې لپاره مبارزه کوله، بنايان، مونږ خطا لرو، مور 

سه، د شترينګ بدلول، د يوه شعر يوه برخه،  فاش ماھي، که د تل لپاره ، د زوړې مور کي...مې، ھر ځل ھمدا چې

د چه لپاره  (ويکتور خاراد ) پاتی کيدی، ما سره جورجيا ته راشه او په ھغه اړه د ځنګل مرغان چوپ پاتې کيږي

 ای کارګره او مرثيه، مينه، متحد ولس، زمونږ ټاټوبی، ترانې څه نيمګړی يې، د چيلي سټديوم، تا ته دې درناوی وي

ماشومانه زمزمې، د نه چاپيدلو وړ، روياګانې، د ځان وژنې يادداشت، يوازې،  (لنګستن ھيوزد ) د آزادۍ په لټه

ھغه څوک چې «نه لګيدلی سګريټ،  (ناظم حکمتد ) شعر، پای، ويښتيا، ترانه، سوال او ځواب، خړه او آواز

د ) بدرود ( فدريکو ګارسيا لورکاد) طا ځي او زما زړه، زما مينې ھغوې د ھيلي دښمنان دي، سترګې مو خ»ځي

بی عدالتي او د  ( پابلو نروداد) انقالب ( ګريس دبرګد ) پوښتنه او وايي چې مونږ تروريستانو يو (نزار قباني

د ساکو او وانزتي قصيده، بيا ھم د ساکو او وانزتي قصيده، د ځمکې  (جوان بايزد )  زما دردونه–ھغوې دردودنه 

اسپانيوي ) د باران سرود (بدر شاکر السيابد ) لې ستومانه ميندې، د ديويد لپاره يو سرود او زه له تا سره يمهټو

خلک د خپل  (تئودورسيکسد ) بيګا، غزل، يوازيتوب او نن شپه ( فيض احمد فيض، د!)تل تر تله قوماندانه (ترانه

مينه، پاڼه، الس او د رڼا  (داد نورانيد ) او آزاديساده حقيقت، عادت او ښځه  (رضا فرمندد ) ځان مالکان دي

  جان لنوند) ديوال (عيدي نعمتيد ) يادګاري، زما ترانې، ولس او يو فکر مې ځوروي (شاندور پتوفيد ) دښته

د ) تشريح ګر( يوناني شاعر يانيس کوندوس، د  د تريسي چاپمن ترانه)قدرت د خلکو لپاره او د کارګرې طبقې اتل(

خوښيدونکی شعر، زاري، تاريخي وينا او ( عراقي شاعر احمد مطرد ) محرومه طبقه (جرمان به ئیکارلوس 

د ) د آمستردام غاټول او زه يوه انسانه يم (غاده السماند ) پند( عراقي شاعر شير کو بی که سد ) اساسي مطلب

 ژاک پره ورد ) خته او وروستې خبرهناو (رابيندرانات تاګورد ) ولس (يانيس ريتسوسد )  »ھيله« (عبدهللا په شپو

مينا د ) د زندان شعر (ھوشي ميند ) اوږده شپه، سيورې او بی خبر (فاروق فارانيد ) تيرباران شوي او ترانه(

آنتال د ) بيده شه زما توره بچيه، دھقان او د خدای په اړه پوښتنې (اتاھوالپايونکيد ) ھوکړه ھا کړه او بمباران (اسدي
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) ھغو قاتالنو مينه وژلی ده او  د قھر او ھيلې شعر (خسوس لويس پاچه کود ) فکر وکړه(اني شاعر  مجارستھيداس

  . شعرونه ژباړلي ديموږ تا ته نژدې يوواو ) ستا تر ټولو ښه (فوفايترزد )  ښاغلې ولسمشره ( پينکد

، ا چې کارغانو انتخاب کړھغه پاچ، )منتظر الزيدي (زه آزاد شوم خو وطن مې ال په اسارت کې دی :نثري ژباړې

د ، )طاھر بن جلون (په دريمه نړې کې د ليکوال رول، )صمد بھرنګي (شعر او ټولنه، )عزيز نسين (محرمانه راپور

، )احمد شاملو (عر پوښتنېاد يوه ش، ) شعرونه۴٧ –رضا فرمند  ( مور مې ښکلې نشوه،)انګلس (کمونيزم اصول

  ...او)  ناصحيمريم (ويکتور خارا د انقالب سندرغاړی

. صمد بھرنګي، د ف (الدوز او کارغان، )د مرينه سحر ژباړه ( ديالکتيک ماترياليزم د ځوانانو لپاره :ټايپ او ايډيټ

لنين، د  (مارکسيزم او رفورميزم، )رووفي ژباړه. صمد بھرنګی، د ف (کوراوغلو او ګنجی حمزه، )رووفي ژباړه

چارلي چاپلين،  (زه له رھبر کيدو څخه کرکه لرم، )لنين، د ھاشم سھار ژباړه( دين د لنين له انده، )ھاشم سھار ژباړه

  ...او) صمد بھرنګي، د څرک ژباړه (د شناخت په ھکله يو څو خبرې، )د نور فرھاد ژباړه

خدای په ، !ای زما بوټانو، !سپيه ما مه داړه،  وينه–وينه ، »آزادي«، توره عاطفه، شعله ای از خشم :زما شعرونه

  ... او...خبر شوم، شب، ...ګل، اما، !، ان لوریام

ويولتاپارا، د  ـ اتاھوالپايونکي، د بزګرانو او کارګرانو آواز –ژان فرا، د مبارزې او تعھد آواز  :زما نثري ليکنې

مرسدس سوسا د  –  په باد کې پوکی– پينک، مينه او ژمنه – کيالپايون، د آزادۍ فرياد ـ مينې او مبارزې ګوګل

 دو – رګه، د جامائيکا انقالبي او ولسي موسيقي –ھغه تور ستونی کنګل شو  –ينې امريکا د رنځونو زړه ودريد الت

  ...او   AGO  و استبداد زدګی AA-AAآزادګی : خط فکری

  

بايد مخې ته الړ شم، ! آيا ما څه کړي چې حساب ورکړای شم؟ نه

 !مخې ته
 


