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 Political سياسی

  
  ړفرھاد ويا

 ٢٠١٣ جوالی ٢۶

  احمد شاملو،
   د تعھد او ژمنتيا مبارز شاعر

  

انو پر ورميږ راکاږله، احمد شاملو، د ايران نامتو مبارز او انقالبی شاعر، ھغه شاعر چې شعر يې لکه چاړه د غليم

ھغه ويل چې ژوند په شرمناکه توګه لنډ دی او ډير . لس کاله د مخه د اسد په دويمه نيټه سترګې له نړۍ پټې کړی

ير کارونه وکړ ل، دومره کارونه چې د فارسي ژمن ادبيات يې ھسکو ته  ھغه ډ. کارونه دي  چې بايد يې وکړي

پنځول کيږي، انسان ته د تعھد الره انځوروي، انسان ته د ګډ درد فريادول ورسوه، ھغه ادبيات چې د انسان لپاره 

ورزده کوي، انسان ته پيغام ورکوي چې د ھغه ورځ لپاره دې مبارزه وکړي، ھغه ورځ چې تر ټولو کوچنی سرود 

  .ښکلول وي

د . دا مينه انساني مينه وهھغه مين و، په آيدا مين و، خو . د احمد شاملو ژوند ځمکنی ژوند او شعر يې ھم ھمداسی و

دې مينې وږمه د برابرۍ او عدالت، د آزادۍ او خپلواکۍ په پسرلي کې د ستمځپلو انسانوو پر مړاو څيرو لګيدله، د 

شاملو د کوچني کور له پنجرو څخه يې عطر د ھغو انسانانو جونګړو ته الوتو چې په دربدرۍ او بدمرغۍ کې ژوند 

  .کاوه

دنده تر سره کړه؛ ھغه، حميدي د خپلو شعرونو په پوالدي کليمو سره له فرق ځوړند کړ او شاملو، خپل رسالت او 

ھغه له . داسې پر ځمکه وويشت چې په خپلو ګنده بويناکه مصرعو کې ککړ شو او نور يې د پاڅيدلو جرئت ونکړ

 فدريکو ګارسيا لورکا او نور ويکتورخارا سره، له پابلو نرودا سره، له لنګستن ھيوز سره، له مارګوت بيګل سره، له

  .ژمنو او مبارزو شاعرانو او ليکواالنو سره د آزادۍ، برابرۍ او سوکالۍ فرياد وکړ

  شاملو يو انقالبي او مبارز شاعر و، خو له بده مرغه اوس زمونږ په ھيواد کې داسې کسان د شاملو نوم او شعر 

ورکاوه، د ھغوې مرګ او ژوند ورته کومه مانا نلرله او ان کاروي چې په خپله شاملو ھغوې ته دوه پوله ارزښت نه 

عبداللطيف پدرام . ويل به يې چې ښه به دا وي چې د فالن ولسمشر يا د قدرت د څښتن په پرتوغاښ ځان په دار ووھي

ی يو له دې بدلمنو شاعرانو څخه دی چې کله نا کله د احمد شاملو سره له دوستۍ خبرې کوي، خو که شاملو خبر شو

وی چې دا بدلمنه شاعر له لومړيو څخه تر ننه پورې د زبرځواکو، خاينانو، جنايتکارانو او د عبدالرشيد دوستم په شان 

  .ګلم جمانو له پرتوغاښ ځوړند دی، بی له ځنډه يې کانګی ګولی

، ال د معشوقي په پښتو ادبيات ال ھم په ټالونو کې زنګيږي. شاملو، بايد زمونږ د پښتو ادبياتو لپاره بيلګه وګرځي

سپږنو زلفو کې خمار دی، ال شنډ دی،  توپان ترې نه جوړيږي، د ږلۍ په شان يې مصرعې نه راوريږي، قافيې او 

 او د د زړه الس ته راوړلو لپاره تاويزونه کوي»  مکتبۍ«رديفونه يی شنډ دي او په شرابو کې خيشت پراته دي، ال د 
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ګدايانو په شان د ننواتي کلمې  خرڅوي او د انتفاضي د ډبرو په شان پر غليم نه راوريږي او د ناظم حکمت په وينا 

شاملو بايد د پښتو ادبياتو لپاره بيلګه شي او ټول خوسا، شنډ او . قلبې پسې نه تړل کيږي څو د دھقان ځمکه قلبه کړي

له » حميدي«کې د پښتو د شعر انډوخرې کوي، لکه » بھيرونو«او » ونوبنډار«دوکمه ماره شاعران چې دا وخت په 

  .څټ راځوړند کړي

 دا وخت چې زمونږ ھيواد د مختلفو ستمونو الندې ځپل کيږي او پښتون بيوزله ولس تر ټولو زياته قرباني ورکوي، 

آزادۍ شعار، د پښتو مصرعې پښتو ادبيات بايد د ولس تر څنګ ودريږي، د پښتو شعر بايد شعار وي؛ د خپلواکۍ او 

بايد د غليمانو لپاره دار شي، د پښتو غزل بايد بھانده سيند شي او د ستمګرو پر ماڼيو سيالب جوړ کړي، پښتو شعر، 

د يو قدرت او بل قدرت له پرتوغاښ ځوړند دي ) البته د يو څو شاعراتو پرته(اوس شنډ دی، ځکه نوميالي شاعران يې 

  . نو او نظمونو کې له پرتوغاښ خالصولو بل پيام نشي ورکولیاو ھمدا دی چې په شعرو

د دې ليکنې په پای کې د مسلم منصوري سره د احمد شاملو د خبرو اترو څخه يوه پرتمينه ټوټه راخلم چې د دې ستر 

  :مبارز شعر د اند او فکر  ښکارندوی دی

 شعر چې د رژيمونو په ورځپاڼو او رسنيو کې ھغه. زه نه اصالً مشتري يم او نه ھغه لولم! دولتي يا رسمي شعر«

ھنرمند تل په قدرت کې دی نه . بنده شنډ ھنر ته دوه پوله ارزښت ھم نه ورکوم. چاپ شي زما لپاره اصاْل شعر نه دی

له قدرت سره، اوس که يو څوک غواړي چې الړ شي د قدرت سره ووسي، پريږدې چې الړ شي او ځان د فالني 

وی ويل چې شھريار . اصالُ راته مھمه نه ده، نه يې ژوند او نه يې ھم مرګ. سره په دار ووھيولسمشر د  پرتوغاښ 

يو ښاغلی چې ښکلی الس په قصيده ويلو کې لري او په کارونو کې . مړ شو، و مې ويل چې بی ځايه دنيا ته راغلی و

ھنر چې کوالی شي يو ګټور . یيو څـه ھم ظرافت شته دی، کله چې په خپل مسووليت نه پوھيږي، ډير خطرناک د

د ھنرمند فضيلت دی . شئی ښايسته عرضه کړي او ھغه ته د اغيزې ال زيات قدرت وربخښي بايد له شنډتيا وشرميږي

چې په دې ناروغه نړۍ کې د درملنې په لټه کې وي نه د آرامولو، د تفھيم په لټه کې وي نه د تزئين، غمخواره طبيب 

  ».وي نه بی عاره دلقک

  :ھم د احمد شاملو د يوه شعر ژباړهدا 

 طرحه  

 شپی

            په خونړي ګوګل 

 .                                        کړی کوکاری له ډير مھاله

 سيند

 .                  ناست غلی

 يوه څانګه

                     د ځنګل په ترږمه کې 

 .        لمر ته کوکاری کوي                                      

  

  

  

 


