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آصف بهاند

الرورکي الرویان
اوه لسمه برخه
په ماسکو کې د افغانانو فرهنګي هڅې
دوطن یاد مشاعره:
ما باندې وطن کې د ځوزانو بړستن واچــوئ
زه پردي وطن کې د وریښمو کمپل نه غواړم
(آصف بهاند)
دا مشاعره زما (آصف بهاند) په کوربه توب ،زما په استوګنځي کې د یو شمیر وتلو فرهنګیانو ،په ګډون جوړه شوې
وه .سره له دې چې دا وخت د افغانستان د فرهنګ ټولنه تاسیس شوې هم وه ،خو د فرهنګي دوستانو د دلسردۍ او
پراګندګۍ په وجه ځینو دوستانو هیله درلوده چې که په شخصي ډول ځینې فرهنګیان سره ټول شو ،ښه به وي .یو خوا
به د شته ستونزو په باب خپل نظریات سره شریک کړو او له بله پلوه به د زړه خوالې په ترڅ کې یوه مشاعره هم
جوړه کړو .نو هماغه و چې دا بار ما پر اوږوو واخیست او ځینې فرهنګیان مو د ۱۹۹۴کال د سپتمبر په  ۲۵نیټه
سره را غونډ کړل .دغې مشاعرې ته الندې ښاغلي رابلل شوي وو:
محمد انورنومیالی ،لطیف بهاند ،استاد محب ،زرین انځور ،غالم حسن شور ،شیرمحمد بهیر اسماری ،لطف الرحمن
خاموش ،افضل ټکور ،همایون کامران ،حمدهللا ګران ،داود جنبش ،آرزومند ،نظیف تکل ،صالح پیروز ،مزدور،
میرویس ،داکترخیرخواه ،فدا محمد خواریکش.
د غونډې مشري ډوکتور لطیف بهاند کوله .ده په پیل کې و ویل:
«د خوشحالئ ځای دی چې موږ سره یو ځای یو ،ټولې آشنا څیرې ،لیکواالن ،شاعران او د شعر او ادب مینه وال
دي .دا دی د نورو مشاعرو په لړ کې نن بیا مشاعره ده ،هیله ده چې تاسې ټول په کې ګډون وکړئ او خپل شعرونه
ولولئ .زه غواړم مشاعره په دغو بیتونو پیل کړم:

د مـــیکــدې به خـدای قــضا راوسته
چــې پــه اخـتـیارکې یې دمال راوســـته
مــنم رهــبر پــه خــپله مخ کــې الړو
خــو قـافــله خــو یــې په شا راوستـه
څــومــره جــونګـړوته یې اورورته کــړ
چې خــپل محــل تــه یې رڼــا راوســته
چا در ته وې چې زړه کې ځای ورکوه
سلیــمه کــورتــه د ې بــال ر او ستـه»

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په دې مشاعره کې ټولو حاضرو شاعرانو خپل یو یا دوه یا درې ټوټې شعرونه ولوستل .ما دلته یوازې د لطف الرحمن
خاموش او انځور صاحب شعرونه انتخاب کړي دي .په پیل کې لطف الرحمن خاموش د «اور او شمال» تر سرلیک
الندې یو آزاد شعر واوراوه ،چې مخکې یې بشپړ متن په همدې کتاب کې راوړل شوی دی .بیا څو نورو شاعرانو
خپل شعرونه واورول ،کله چې د انځور صاحب وار را ورسید ،په پیل کې یې د کاروان صاحب څو بیتونه او یونوی
شعر چې د ده په آدرس را لیږل شوي وو ،حاضرینو ته واورول .هغه بیتونه او بشپړ نوی شعر دا دي:

د وطن پیغلې مې په غاړه وړي د اوښکو امیل
د پــاریس پـیغـلـو تــه غـمي لـه بدخشانه رسي
د ګـل پـه لپـو کې به تږ ې د عا لولپه شي
چـې د بـاروتـو په سیلۍ کې تــر آسمانـــه رسي
د زړه السونه یې سوري دي او که څه کیسه ده
د وینـو لــپه شي غــزل چې تـــر کاروانه رسي
دا هم د کاروان صاحب نوی شعر چې انځور صاحب ته رسیدلی و:

زړه یــم خــو د درد پـــه پښـــو پـــرهار راسره ځي
وخــت لکــه لیــوه غــونــدې پــه الر راســره ځـــي
ښکــلیــه ســتا پــه مسـته مــنصـوري مــینه بـدنام یم
دار را ســره درومــي او سنــګسار را ســـره ځـــي
روغ وم لیـــونی یې کـــړم تنـــدی یې را ته مــات کړ
کــاڼــي پــه لـمنـو کـې هـــوښـیا ر را سـره ځـــي
غوڅ یې کړ ،تابوت یې کړ ،ستا نوم به مې لیکه پرې
ستــــا پــه نـامـه خـاورو تــه چــنـا ر را سـره ځـــي
ګــله ستــا ثنــا وایــي د تـــن پـــه پنــجــره کې
یــو بنــد ي بــلبــل مـــې پــــه چـغـار را ســره ځي
ټـــوله شــپه سپــوږمۍ په ورکــو ستـورو پسې ژاړي
لـــمــر پــه ویــنو لــژنــــد هـر سهــار را ســره ځــي
دی د زړه ګــلــدان مــې ډک د زخـــم لــه ګـــلونو
نــه مــرمــه مالګــین حسین مــالــیــــار را ســره ځـي
ســـتا پــه یــو تــصویــر پســې پــه ورکو الرو سر دی
ګـــوره دهـــنـــدارو کـــاروان بـــار راســـره ځـــــــي
د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په دې مشاعره کې تر ټولو نوې او په زړه پورې خبره دا وه چې د لومړي ځل له پاره د زرین انځور په غږ کې ،د
ده خپل شعر واورول شو .انځور صاحب په خپل وار کې د کاروان صاحب د شعرونو له دکلمې نه وروسته ،په نا
څاپي ډول غږ وکړ چې:
اوس به زه خپل یو ټوټه شعر تاسو ته واوروم .ټولو حاضرینو د حیرانتیا په حالت کې ده ته وکتل او غوږ ،غوږ شول
او انځور صاحب خپل الندې شعر دکلمې کړ:

هــــم خــزان کې هــم بــهار کـې تاواني یــو
مــوږ د ژونــد پــه هــره الر کې تــاواني یو
څــــه د ســتړو ورځــو خــلـک یـو خــاونده
هــم پــه کـار کې هـم بــیګار کې تاواني یــو
دا زمــوږ پــه تــنـــدو څــه کانې دي شــوې
څـوک پـه کلـي څوک په ښارکې تاواني یــو
د رڼــا او د تــورتــم تــوپیــر یې نه شتــه
هــم ما ښا م کې هم سها ر کې تا وا ني یو
پخــوا بــریــتو وطــن وســیځــه په اور کـې
ا وس د ږ یــرو په نا تا ر کې تا وا ني یو
لــه سکــروټــو له ګلــونــو یې څـــه پوښتئ
ا نګــار څــه کوئ ګلزا ر کې تا وا ني یو
د مــاسکو د رینکــونــو حال خـــو ګـــــورئ
مــو ږ د میــنې هــر با زا ر کې تـاوا ني یو
د جــال د ا ود پــی مخـــو تــړون یــو شــــو
دا ر ال څـــه د زلـــفو تــا ر کې تا وا ني یـو
د مشاعرې په وروستۍ برخه کې ډوکتور لطیف بهاند و ویل:
«ټولو هغو دوستانو نه چې نن را ټول شوي دي او دلته یې پښتني حجره جوړه کړې ده ،ډیره مننه؛ له هغو کسانو نه
مننه چې دلته یې شعرونه ولوستل او د وطن یاد یې وکړ .موږ دې هغه دوستان وبښي چې دوی هلته په وطن کې په
ډیرو سختو حاالتو کې ګیر دي او سختې شپې تیروي او موږ دلته لږ څه آرامه یو ،موږ هم ډیر نا آرامه یو ،د خپل
وطن او خلکو له پاره».

کابل د کنډوالو ناوې:
یوه ورځ چیرته په ماسکو کې څو تنه فرهنګیان ناست وو او د افغانستان پر حاالتو ،په تیره د افغانستان پر فرهنګي
حالت چې د سا ایستلو جوګه هم نه دی؛ خبرې مو کولې .د مجلس حاضرینو هر یوه په خپل وار سره د خپلو هغو
فرهنګي مؤسساتو په باب د افسوس نه ډکې خبرې کولې چې دوی د هغو مؤسساتو منسوبین وو .جوړ کابل مو یاداوه
چې څنګه په کنډواله بدل کړای شو او...

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ما له نوروحاضرینو ډیر په کابل کې له فرهنګي کړیوسره ځان تړلی باله .په کابل پوهنتون کې مې تدریس کاوه ،د
افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي جرګه ګۍ غړی وم ،په رادیوتلویزین کې مې د ځینو پرګرامونو د لیکلو قرارداد
درلود او په دایمي ډول مې څو چاپي رسنیو ته مقالې لیکلې؛ نو په بد فرهنګي حالت او وران کابلګي باندې به مې تر
نورو ډیرې خبرې کولې او د کابل د بیالبیلو سیمو د یادولو په ترڅ کې به مې ډیر افسوسونه کول.
کور ته د تګ په وخت کې حیدر پردیس څنډې ته کړم او راته وې ویل:
غواړې بیا آباد کابل و وینې؟
ما ور ته و ویل څنګه؟
دا خو له امکانه لرې خبره ده .بیا یې را ته و ویل چې:
دلته یو څوک شته چې د جوړ او آباد کابل یو ویدیویي فلم ور سره دی .زما تلوسه نوره هم ډیره شوه او ورغبرګه مې کړه:

ښه نو څنګه او څه وخت به دا سړی وګورو؟
ده و ویل:
ته سبا وروسته له کاره مخا مخ زما کور ته راشه ،بیا به ورشو.
ده ته مې ښه و ویل او سبا ماز دیګر پورې په دې سوچ کې وم ،چې دا به څوک وي ،ما خو کوم افغان فرهنګي ګڼلی
و ،خو هغه روس وخوت .سبا ته له حیدرپردیس سره چې ورغلو ،که ګورم چې سړی روس دی.
پردیس سړي سره معرفي کړم .ما روسي ور سره ویله ،خو ده په ویاړ سره کابلۍ په دري را سره پیل کړه .سړي
تر دې وخته هم په افغانستان باندې د روسانو یرغل ته د مرستې نوم ورکاوه.
مرکې یې ما ته چندان خوند نه را کاوه ،خو ما څه نه ویل .یو خو یې په کور کې ناست وم او بل یې نا بللی وطن ته
راغلی وم .مجبورا مې غوږ ور ته نیولی و او هره شیبه مې په زړه کې تیروله چې سړیه زه ستا د ماموریت د کیسې
اوریدوته نه یم راغلی ،زما کست په کار دی .په پای کې یې کست موږ ته امانت را کړ .پردیس کست ما ته وسپاره،
په بیړه کور ته الړم او کست مې ولید.
زما د معلوماتو له مخې په هغه وخت کې هیڅ افغان دا کار نه و کړی ،چې یو روس کړی دی .دې روس چې نوم یې
اوس له ما نه هیر دی ،ځکه ما یو وار ولید او بس .دی په کومه اداره کې مشاور و او په مکرویانو کې اوسیده .کومه
ورځ یې خپله شخصي ویدیو کمره اخیستې ،له مکرویانو څخه یې په فلم اخستلو پیل کړی دی .د کابل د ښار د ډیرو
برخو نه یې فلم اخیستی دی او بیا په داسې حال کې چې کمره یې ریکارد کې پریښې ده؛ د ارتل له پله نه د ګذرګاه له
الرې چهلستون او بیا داراالمان ته او له هغه نه وروسته دهمزنګ ته او بیا د آسمایي غره سرته ختلی دی او له هغه
ځای نه یې د ټول کابل فلم اخیستی دی.
هر افغان ته دا فلم باید جالب وي ،ځکه په فلم کې د کابل ټولې ودانۍ ،پلونه ،واټونه ودان دي او حتی اکثریت خلک
چې په فلم کې ژوندي ګرځي ،اوس نه شته .ودانۍ ورانې او خلک وژل شوي دي.
روس چې فلم د هرې موخې له پاره اخیستی وي ،هغه ما لومه نه ده ،خو دا چې بیرته یې د جوړ کابل تصویرونه تر
افغانانو پورې ورسول ،کور دې یې آباد وي.
فلم له هماغې ورځې تر نن پورې زما په شخصي آرشیف کې خوندي دی ،یوازې یو وار مې د هیواد پیاوړي هنرمند
او ډایرکټر سعید ورکزي ته د فلم یوه کاپي ورکړې ده.
زه په کابل کې زیږیدلی یم ،خاپوړې مې په کې کړي ،زده کړې مې په کې کړي او د ځوانۍ خوږې او د جګړې
ترخې ورځې مې په کې تیرې کړي دي .د کابل کوڅې ،ودانۍ واټونه ،تاریخي ځایونه ،بڼونه او غرونه ډیر ښه پیژنم.
ما چې پخوانی کابل لیدلی و ،بیا مې د همدې لیدلی کابل ډیرې برخې تر سترګو وړاندې ورانې کړای شوې ،بیا مې
ټول کابل په فلمونو کې وران ولید.
د کابل په کنډواله کولو باندې ورانکارو له خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې سره ،له کابل نه داسې کنډواله جوړه کړه،
چې په ټوله نړۍ کې یې ساری څوک نه شي پیدا کوالی .لکه د ناوې په سینګارولو باندې چې یوه آرایشګره له خپلو
ټولو زده کړو او لوستلو او لیدلو شیانو نه په استفادې سره ناوې د واده د ورځې له پاره سینګاروي؛ دغسې ورانکارو
ټوپکیانو د کابل په کنډواله کولو باندې خپل ټول کوششونه تمام کړل او له کابل نه یې د یویشتمې پیړۍ داسې کنډواله
جوړه کړه چې اوس یې لیدلو ته نړیوال په زرګونه ډالر لګوي او ورځي .او کله چې مې په ماسکو کې دا الس ته
راغلی فلم ولید ،نومې کابل ته د «کابل د کنډوالوناوې» نوم ورکړ او دې مستند فلم ته مې هم دغه «کابل د کنډوالو
ناوې» نوم کیښود.

کابل یې وران کړوران یې مه وای
الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه
د اوه لسمې برخې پای
د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

