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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
 ۲۱/۰۹/۲۰۱۸                 آصف بهاندپوهندوی 

 د ډک زړه څپې کسیارـېبد 
 

 او
 

 «لکه خوب هسې وختونه»
 

 )د عبدالمالک بـېکسیار د ژوند او شاعرۍ لنډ جاج(
 

 مه برخهڅلور
 

 
 

 د وخت حاالت او ناخوالې:
 

بیکسیار په خپل شعر کې هیڅکله وطن، د وطن حاالت او په وطن کې شته نا خوالې نه دي هېرې کړي او د اروپا 
 په شرایطو کې هم، دی د وطن په ویر، ویرمن دی او ورته ژاړي.

به دا جمله یو ځل نه، څو ـ څو ځلې  یوازې ما او بیکسیار نه، بلکې ډیرو نورو شاعرو او غیر شاعرو مهاجرو
 اوریدلې وي:

 

 «عیش دې کړی دی، په اروپا کې ژوند کوې!»
 

د دې جملې ویونکي پر دې نه دې خبر چې د اورپایي عیش تر شا نورې څومره ضد عیش ناخوالې پرتې دي، په 
هغو به نه غږیږم، شاعر بیکسیار سره له دې چې د همدې عیش؟ دایره کې ژوند کوي، خو د خپل وطن ناخوالې او 
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ې په تراژیکو هنرمندانه تورو باندې انځور خونړۍ پېښې یې د زړه په سترگو لیدلې اوریدلې او حس کړي دي او بیا ی
 کړې هم دي. بیکسیار په اروپا کې داسې عیش؟ هم کړی دی:

 

 راتــــه مــخــکــې پـــرتــې الرې، اوښـکې وینې
 وهــي سـتـرگــو نـــه مـــې دارې، اوښـکې وینې

 

 د هــا پـــورې تـشـې خــونـې پــه زړه څــه بــه؟
 هــنــدارې، اوښـکې وینې چې یـې ور، غــولـی،

 

 ســتـا پـــرده دمــوكـــراسي ده، تــه مــعــلـوم یې
 ستـا مسلـک مـرگی، ستــا چـارې، اوښـکې وینې

 

 دا اوس ترینه واپس شوې« بي دوه پنځوس»دوه 
 د گـــودر غــــاړې شـــودیــــارې، اوښـکې وینې

 

 ـه راغـــلــېد غــــم داســـــې قـــــافــلـــه دلــتـــــ
 دښـتـې، غـــــرونــه او هــــوارې، اوښـکې وینې

 

 ستــا بــیــړۍ د ظــلــم ډوبـــه بــه کــړي وخــتـه
 دا پـــه ستـرگـــو کــې ایـســـارې، اوښـکې وینې

 

 د زمــــان فـــرعــون تـــه یـو مـوسی په کار دی
 نېبــیـکسیاره! څــو بــــه شــمــارې، اوښـکې وی

 

 ام مخ( ۱۱۴)لکه خوب هغه وختونه، 

 ټکي او لیک نښې:
 

په « لکه خوب هغه وختونه»د ټکو او لیک نښو مراعات او په هر متن کې یې کارول، ډیره اړینه خبره ده، خو د 
ټولگه کې ډیر ځلې نه دي کارول شوي، چې دا به ټـیـپـی تیر وتنې وي که به د شاعر هیرې وي، هیر ځكه وایم چې 

ام  ۹۴یـر دقیق ډول مراعات شوي دي. لکه په  د همدې ټولگې )لکه خوب هغه وختونه( په ځینو شعرونو کې په ډ
 ام مخ په غزلونو کې.  ۹۶مخ او 

 دغه د ټولگې یو بیت دی چې ټکي او لیک نښې نه دي په کې مراعات شوي:
 

 عجیبه قام یو ال د قام په مانا نه یو خبر
 وژنـو یو بل د انـتـقام په مانا نه یو خبر

 

 ام مخ( ۷۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 

عجیبه قام »ټولگه کې راغلی یو بیت دی چې ما کټ مټ ټیپ کړ. د پاسني بیت په لومړي نیم بیتي کې باید، له  دا په
نه کامه )،( ایښودل « وژنو یو بل»نه وروسته کامه )،( ایښودل شوې وای او په دویم نیم بیتي کې باید وروسته له « یو

 شوې وای، چې سمه بڼه یې داسې ده:
 

 ال د قام په مانا نه یو خبر ،عجیبه قام یو
 د انـتـقام په مانا نه یو خبر ،وژنـو یو بل

 
 په ټولگه کې راغلي دوه نور بیتونه چې زه یې په ټولگه کې په راغلې بڼه را اخلم:

 

 کـوڼ کـلـي کې ساز کــوم څـوک اوري نــه
 هـــر چـا تــه اواز کــوم څـــوک اوري نــه
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 آمــوخـته دي ټول« په ورک شه!»دا خلک 
 زه یــې چې اعـزاز کــوم، څوک اوري نــه

 

 ام مخ(  ۱۱۱)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 زما له لوري اصالح شوې بڼه:
 

 څـوک اوري نــه ،کـوڼ کـلـي کې ساز کـوم
 څـــوک اوري نــه ،هــر چـا تــه اواز کــوم
 

 آموخته دي ټـول« په ورک شه!» دا خلک 
 څوک اوري نــه ،کــومزه یــې چې اعـزاز 

 

ما خو نه غوښتل چې د ټکو او لیک نښو خبره دې وکړم، خو په دې ټولگه کې په ځینو داسې برخو او ځایونو کې 
ټکي او لیک نښې نه دي ایښودل شوي چې باید ایښودل شوي وای. د ټولگې په ډیرو شعرونو کې نه شته، خو غوره 

 ل کیږي:بیلگې یې د ټولگې په الندې مخونو کې لید
 

 ــ  او... مخونه  ۱۲۹ـ ۱۱۴ـ  ۱۱۱ـ  ۸۷ـ  ۸۵ـ  ۸۰ 
 

( د چاپ او خپراوي په برخه کې لکه خوب هغه وختو او د څپو چې زړه راډک شيزما په خیال د دې دوو ټولگو )
له بیـړې کار اخستل شوی، بیا کتنه یا نه ده شوې او یا سرسرې کتل شوې دي او یا به د شاعر یا د چاپ مسؤل 
ورځني کارونه او بوختـتیاوې، المل شوي وي چې د ټولگو په ځینو برخو کې ټكي او لیک نښې پاتې دي؛ که نه 

یوه مسلکي زدکړي تر کچې پوهیـږي. د ټکو او لیک نښو په کارولو او ارزښت د شاعر یعنې عبدالمالک بیکسیار خو 
ام مخونو غزلونه دي چې ټکي او لیک  ۱۱۲ام او  ۹۶ام،  ۹۴ټولگه کې د « لکه خوب هغه وختونه»ښه بیلگه یې د 

 نښې په کې په دقیق او مسلکي ډول مراعت شوي دي. الندې دوې بېلگې وگورئ:
 

 ده، هم قاتل یم هم مقتول یم پټ مې ځان سره جگړه
 کـله سره کـله سـړه  ده، هـم قـاتـل یـم هـم مقـتول یم

 

 هـیـلې وژنـم پـه ځـوانـۍ کې، احساسات قـابـو کومه
 دا کیسه ډیــره زړه ده، هـم قـاتـل یـم هـم مـقـتـول یم

 

 ام مخ( ۹۴)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 دی دنـنـه مـې شور ،فـضـا ارامـه
 دی دننه مې شور ،وکړه جامهڅه 

 

 تـا پـسې چـیـغې اشـنـا زه نه وهم
 گـوره گـلـفـامه، دی دننه مې شور

 

 ام مخ( ۹۶)لکه خوب هغه وختونه، 
 

 د څلورمې برخې پای
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