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  د شاه اوليا صاحب کرامات
 

 یکونډې زو د پېرزوينې او او
  

 طـــنز
 

وټ کې يو له کابل جانه لېرې د يوه ډېره پخوان کيسه ده او وايي، زيار  ډېر وطن په کوم 
او اليق هلک چې پالر اېستونکی او   يې مور يې م

م نه فارغ او روزنه کوله، ده پالنه او د ولپاره کابل د له شپ له بده مرغه . ته ستون شو لوړو زده ک
  )دارالمعلمين ابن سينا او(  ده له رسېدو مخکې د د

ين ليليه ليسې وې اوچې په هغه وخت دواړو   دغسی خلکـو د  کې يوا
ليسو کې دده وسه نوه  په نهاري پوره شوېوې او دمخه ډک او له پاره جوړې سوېوې، بستونه ال

وته يچې خپلو زده ک   . ادامه ورک
  

پوهېده چې خپل  پکې وهلې، نـــه کې يې تر په لومو بېوس د رزېده او خوارکی هره خوا
ي اوچېرته الړشيآرمانونه له چاسره  ه ک   ؟غو

، خدای يوه ورځ دی له يوه نوماند خو  لياقت او په هلکي کې د ليکوال صاحب ليکوال سره مخ ک
ې وليدې د و له مخې يې هغه يو اخالقی احساس انسانی او ذکاوت ن هغه ته  شاعر ته وپېژاند تر

ي   .ه ورزده ک
وسې خپرې کېدلې  زيارت د )ولياصاحب شاه ا( کې د ه موده ال نوه تېره سوې چې په خلکو ون

ت مال  پوره کېدو په موخه هلته د زړه آرمانونو د د خـــپل  هلکي هم د.خلکو دتلو تياری نيوه او
له، ې شپې او وت ان ورساوه او و تر شمېرلې، يې په کوتو ور   لپې يې صاحب تـــه يې هلته 

ې او تل پورته ک ول آرمانونه يې ترې وغو   .خپل 
ــه هلکی د زيارت ورځ وه ، سبا چې د ونه کې په يوه ج ه  خپل زړه  د ودرېده او خلکو په 

تنې يې چې د تنو خلکو لـــــــه خوالې، آرمانونه اوغو  خپل اخالص او د وو ، سره هم برابر غو
ندولو سره يـــــو ر ند او ای ديوه بې نظم او ارادت  ر لوچې قافيې شعر په ډول   په بيان ک

ه کېده او خلکو په چکچکو او مرحله کې به د هره خلکو زړه سواند په  د دم په دم به تکبيرونو بدر
ـه و  ادر وغوړاوه اودپيسو ورباندې باران شو ده ډېرېده ترهغه چې هلکی ته يې په يوه    .کې 
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په  ادر  دنورې يې او کې ه يې په جــــېبونــو هلکي پيسې وشمېرېلې، مراسم پايته ورسيد او
ې او ه ک ه کې غو او هي وختي کابل تـــه سبا و خندانه ډکه خوله  ستون شو په ډېره خوشال

  .کابل ته  ورسېده
ايسته، خپل استاد هغه ليکوال او ې جامې او ايسته سوغاتونه واخيستل او ته يې   انته يې هم 

ه ول سوغا. ايسته شانتې لوکسه دريشي جوړه ک وله  تونه هغوی ته وسپارل اوبله ورځ يې 
ه کيسه يې استاد تلو په  د زيارت بل کال د له ننه يې د کيسه واورېده سر استاد چې دا. ته بيان ک

خلکو په  زيارت په ورځ بيا د د شو، شاعر هلته تللی وو او تېر  کال ډېر ژر-موخه تياری نيوه 
ای ودرېده ونه کې په يوه ج  ورته پام نشو  هيچ چا د. يې پيل ک په لوستلو خپل شعر او د ه 

وک او له کچېنه  خلکو عوامو مفهوم  د شعر معنی او که چې د يې په خبرو نه پوهېده دا هي 
ی پاتې شــــــو ډېره لوړه وه؛ ا وچ لکه لر خلک  هرې خواته يې نااميده کتل، او خوارکی پخپل 

ه  چا زړه پرې ونه سوزېده او هيچ چا د ل اوترې تيرېد جوپــه -به دېخوا هغه خوا جوپه 
ل   -:وېويل او درېده مخامخ شاه صاحب ته و  نو-قهرجن وو خوارکی ډېر په غصه او  -ورنک

هرشی دې له  -تور سترګو د پيغمبر د خدای نازولی يې او  د-شم دې جار سترګو تر! شاه صاحب
 مقامونه، -ډېرې پيسې ورکړېته دې ښې  خلکو -شی ورکولی شې ته هر چا  هر-السه کېږي
  :ته چې وغواړې ورکولی شې خو چا... ،عزت او منصبونه

ر کسم دی که په شعر باندې ذره او ې او ب ې نـه تېرشوی يې د کی پوهې په ! ــه!! شاعر له کو
ۍ ې لونه- مخه دې  ۍ  ې   ؟؟؟؟٠بيا به دې نوم وانخلم!! مه ره رهې  توره رهې،- 

ی دغه کيسه  ېناستو ولسمشرصاحب د د  نو-واوريکله چې س   تخت ک
  .شي کيسه ورپه ياد

ې وروستـــه هغه وخت چې جناب کرزی صاحب د  )١(امريکې په شنه ډول د بن له ناولي پرېک
هغه ته بی نظمه  ډېرو کچه شاعرانو آهسته برو شو؛ شاهي ما تــه بيا کې کابل ته راوستل شو او

ل، ډېر ولو وويل او بېقافيه شعرونــــه او ه مقامونه ترالسه ک   جنرالي رتبـــې په زرکونو ه 
ول ملکی او واخيستلې د ملي  شخصي او ډېرو راوستلې، نظامي چوک يې پخپله ولکه کې دولت 
ل،صجايدادونه غ ل او خلکو په نن او د ب ک ۍ به که دغه  ناموسونو باندېيې تعرضونه وک دال

  .دوام ولري -وي دې اوکاســــه
ي او نو اصلي شاعران کومو ولو چې په اشعارو کتابونه ډک ک ي، ډېر شيانو په  هغوي  ه پوهي

ل شول، ل شول او وش   !!ننه پورې؟؟ تر ور
  -:اوس دوی وايي نو

  !!-دې کوربان شم سترګو تر! کـرزی صاحب
شی  ه هر هرچات-کيږي شی دې له السه هر -توريې سترګو انګرېزانو د امريکې نازولي او هم دته

ته چې  چا  او  عزت– منصبونه او فرصتونه -مقامونه  - خلکوته دې ښه ښه رتبې-ورکولی شې
  :څه غواړي ورکولی شې خو

  يا هېڅ دې ونکړل،  باندې هېڅ نه پوهېږې او)کاره به اهل کار سپردن(
  مه زاړه؟؟ په خداي مې سپارلی يې او! ځــه

  
و  و–چې په م کو  م ه غـــواړې؟؟ژاړې      راته وو او   ايه 
  حقونــــه غواړ ې؟؟ شه لــــــه زړانـــه       په ژړا موردې جار

  

  به دې نوم وانخلم؟؟؟؟ بيا!! توره رهې روان يې، نومه ره رهې، که په دغې الر
  
   والسالم. ببرک کارمل په سره ډول کې راوستل شوی وو)١( 
   
 


