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آصف بهاند

الرورکي الرویان
اوه دیرشمه برخه
ټوله کیسه په یوه قصیده کې:
د ماسکو د غملړلي ژوند په موده کې مې د ستونز منو جسمي کارونو تر ،څنګ فرهنګي فعالیت هم کاوه .د فرهنګي
کارونو په لړ کې یو څه موده د افغانستان د فرهنګ ټولنې منشي توب را له غاړې و .دا وخت ځینو ښاغلو فرهنګیانو
د «لیمه» مجله چلوله او مسؤل مدیر یې ښه شاعر عارف خزان و .یوه ورځ زما کوټې ته راننوت ،وروسته له لنډکۍ
ستړي مه شي نه یې څو پاڼې پر میزرا ته کیښودې او وې ویل چې دا به ولولې او ووت.
ما چې پاڼې پرانستې که کتل مې د لومړۍ پاڼې پر تندي لیکل شوي وو:
«د وینو واټ »
دا د سلیمان الیق هغه قصیده وه چې ده د خپل شعر نغری بیرته ور باندې تود کړی و او د ناروغ غني خان غني په
آدرس یې په ولي باغ کې لیکې وه او هماغلته یې د مریضۍ په کټ کې ،نه جوړیدونکي غني ته په خپل غږ کې
اورولې وه.
د قصیدې ځینو بیتونو نه خزان ګل د سانسور کړۍ را تاو کړې وه؛ خو کوردې یې آباد وې ،زما یې منله او د سانسور
تیغ یې د قصیدې د ځینو بیتونو له ستوني څخه لرې کړ .قصیده په لیمه مجله کې چاپ شوه.
د قصیدې له چاپ سره ځینو فرهنګیانو ویل چې اوسني شاعران د آزاد شعر په نامه هسې توري څنګ په څنګ سره
ږدي او د شعر نوم ورکوي ،دوی اصالً د مقفی شعر د لیکلو استعداد نه لري .دې خبرې زما په زړه کې ځاله وکړه
او تل به یې زورولمه او همدې خبرې او زورولو دې ته اړ کړم چې د یوې قصیدې لیکلو ته مال وتړم.
ما هم دا کار وکړ او موضوع مې ور ته د همدې سفرنامې داستان وټاکه او همدا لیکلی داستان مې د یوې قصیدې په
چوکاټ کې انځور کړ .زما دا قصیده د الیق له قصیدې سره هیڅکله سیالي نه شي کوالی ،خپلې نیمګړتیاوې به لري،
خو زه یې پ ه مقفی شعر او هغه هم د قصیدې په قالب کې خپله یوه تجربه ګڼم او د دې لیکنې د ښه اختتام په ډول یې
دلته راوړم:

الرورکي الرویان
چـــې دوزخ کــړي جــوړ انســان تــه بــــل انسان
غـــږ کـــا زه یــم ،بــل څــوک نـه دی ایګــو خان
افـغـانـان کــــومــــه بـــیـړۍ کــې ســپاره شـــوي
ســم چــې وخــوځــي ،نــازل شــي بــــیا طــوفان
نـه یې کــور ،شته نه یې کــلی ،وطـــن وران دی
کــچــالو غــــونــــدې خــــواره پـــه ټــول جــهان
نــه یــې کـــور شتـه نـه یې لوری نه آدرس شته
ســـــــرګــــــردان د ورکــــــو الرو الرویـــــان
د غــویې درو چــې راغــی بـل سـور اور شـــو
ژر پــر واک شول څـلور بـول څورب غــویـان
چې د ثور میاشت نږدې شي زړه مــې ریــږدي
چــې نــازل نــه شــي غــضــب بـــل د یـــزدان
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

لوغمیـــزې ،دوې په ثــور ،یـــو پــه جــــــــدي
ښـــــه یـــې نــــه وو ،پــــه بــدۍ بـــدې بــــدان
د غــــویـــــي اومـــه یـــاده کــــــه په بـــد کړې
ســـــره ســــوځــي دا تـــــازه ،تــــازه کـــســان
که د جــــدي د شــپږمــې یــاد پـــه بـــد کـــړې
سپــینــې پټــې درتــه نــیــغ شــي کــارمـلیــــان
کــــه د ثــــــــور پـــــه اتـــمــــــه ولــــږیـــږې
شــنــه او ســـره اوړي لـــــه قـــهــره مــالیــان
د شـــاګـــرد او د اســتــاد جــګــړه شــوه پیـــل
ســره ولــویـــدل پــــه خـــپــلــوکــې ګونــدیـان
ځــینــو ویــلـــې اوروي دُرا و ګــــوهـــــر دی
خـــــو پــه خــولــه یــې ورتـــه کیښول بالښتان
تـــور مـدیـر نــاسـت و پـه ټانک کې د روسانو
چــې را و رسیـــد حـــیــران شــول کــابـلـیــان
ویــلې خــوښ یــمــه چــې راوســتم روســانــو
هسـکه غـــاړه دې اوس ګــــرځي زمــا یـاران
وفــــا تــیــږه یــــې نـــیــولــــې وه ټــټر تـــــه
خـــو جــفـــا یـې ســوځـــول ټــول مســکـینان
چا ویــل مــینــدې به شې بورې ډیرې ،ډیرې
څــڼــې غـــورځـــوي هـــر خـــوا انــقالبیــان
استــاد تــږي ښــه ویــلــي وو هـــــر ګــــوره
تــــورو غــــرونه شــول را کـــوز ځـنـاوران
تــور مــوټــر ورتــــه والړ وو سـمـدالســـه
ســالمــي شــــــــا و خـــوا ګـــرده سپـاهـیـان
چــې د خـپــلې ډلـې شـمیــر یـې زیـاتــولـــــو
بـل څـوک نـه وو ،نــو یې را وستل چرسیـان
تــور مــدیــر بــه چـې سـهار له خـوبه پاڅیـد
ښه په شد او مــد سینـګار بـه یـې کـــړ ځــان
بیـا یـې وې چې هــو ،دا زه ثـانـي لینـین یــم
د هــغـــه خـــــبـــرې ورد زمـــــا د زبـــــان
کـشتمـند نـه غـوښـته فـانـتـا لـه النــدې الرې
خــو پـرې وې څکــله په جبـر او په ګـــریان
د ده مـخ د کــونــاټي غونـدې ښوی ښک دی
په تــنـــدي کـې یــې لیــدای شي سـړی ځـان
مــحمـود جـان بــه چــې د زنـې خال تازه کړ
وې څــوک نه شـته بـس یــو زه یــم په میدان
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

چـې د ثــور شــوه اتــمه بـل ســور اور شـــو
بې ګــنـــاه بــا ګنـــاه دل شــول انــســانـــــان
«د کـــابل مــیــوې خوراک وې د طوطیانو»
پــرې را تـــوی شــول ږیــره ور له پاکـستان
ښــې بــبــرې ږیــرې هـــر خــوا ډلـې ،ډلې
تــر هـر تار النـــدې یې ناست دي شیــطانـان
د ګــــلونــو کــرونده کــې یــې اور بــل کــــړ
پــــروا ګـــیــر نــــــه و د ګــــل او ګــلستـــان
چـې پـه تــراټ یـې تیـښته وکـړه لـه دې اوره
نـر هـغه دی چې په تـیـښته خالص کړي ځان
غـالمـي غــواړي لــه خـلــکو دوی پــه زوره
خــوشحــالـیـږي چې ال ډیـر شـي غـــالمــــان
اور یـې بـل کـړ ورتـه کــور کـې ښـه وګـوره
بـیګنــــاه هـــره خـــوا تـښـتـي مــظـلــومــــان
قــتلــوي بــیــګــناه خــلــک نــه پــوهـــیـــږي
مــرګ بـــه راوړي اجـــــل دوی ته ارمــغـان
ښکـتـه مـځـکې تـه یـې ډک زړونـه چې وړي
فـــوارې بــه کــړي یــو ورځــې تــر آسـمــان
د ټــوپــک نــشـه دې ایــستــه کــړه لــه ســره
ږیــــــــره وره راشـــــــــه واوره دا بــــیــــان
غــرغــړې بـه کـړم چـې رنـګ شـي دیوالونه
ستـــا لــه ظــلمــه زړو اخـیـستــي دي ټــپـــان
ږیـــره ور ،ورغـــومــي تـمـه بــل څه نـــه وه
کــابــل وران غــوښـتــه هـمـدغـه ایــګــوخـان
کـا گـې بـې او آي اس آی ،سي آي اې پـریږده
پـــــه مـــوســاد و ځــان پــلـورلــی قــهـرمان؟
لــه بهــر نه یــې بــار واخیســت په څـــو ځلې
تــــرې نــه پــریــوتــــل زرګــونې حــرامــیان
عبـدهللا خــو پــه مسکــو کــې دا بــیــان کـــړه
جګــړه ښــه خــوشـحــالـــوي زمــوږ یــــاران
بــلــبــالن ژاړي پـــــه بــڼ کـــــې او نلـیــږي
حکــــومــت کـــوي پــر خــلـکــو ښـــــاماران
پــه ټــټــر کــې یــې زړه نــه شـته ،توره تیـږه
ده پـــرتـــه چــې رحــــم نــه لـــري دیــــــوان
دا خــبـــره د ســعــــدي نـظــــم کـــې ګــــوره
چې کــلـــونــه پــخــــوا ده کــړلــــه بــــــیــان
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

خــر کـه پـــور کـا د غــویي ښکر کومـه ورځ
کـــولــمــې پــرې به نه ږدي نــس کې د انسان
دا مــظــلـومــه پـــیشــوکــه وزر پـــیــدا کـــــا
پــرې به نــه ږدي پــه هوا کـې ټول مرغـان
سیـاف ویـلــې مـرغــانــچې هــم ورانــومــه
پاتــې نـــه شــي بـــه ودان دا مـــکــرویـــان
بیـــا یــې بـــډ وهـــلــې مــټــې تــر څنګلـــو
چې تـر تیـغ تیر کـړي هــزار،هـزاره ګـــان
نــو یـې ویـست هـــزارې تــه لـه پـایڅې نـه
هــزاره هــم زړګی ســوړ کــړ پر«اوغـان»
یــو وخــت تــږي وو ،و ویــنې د یـو بــل ته
نــو یـې قـــتـل کــړل سـلـګــونــــه هـــزاران
خــو اوس وایـي خـبـر نـه یـو مــوږ له جنګه
ښا یي کـــړي وي جګــــړه کــوم قـومـــنـدان
اوس دي خـــره د یــوه بــار ،په یو آخور دي
وایــــــي دغــســې دوســتــي وي جــاویـــدان
د سیــاف ږیــره خــو څــپـر د غــوبـــــــل ده
مــیــدوي خــپـــلو پــښـو النـــــدې آدمـیـــــان
سیــاف ږیــرې نه جـوړ کــړی لوی څپـر دی
ګــرځــوي یــې پــه کـــکــــــرو د انســــــا ن
دی ســنــت د پـیغمـبر نـه وچ منــــــکــر دی
پــه ډالــرو یــې کــــړل ځــینې وهـــا بـــیا ن
زه ډاډه یـــم چـــې بـه فـرضـوتـه هـم شا کړی
مــــګــر ځــان بـــولــي مســلــم تــر مسلـــمان
د اوه دیرشمې برخې پای
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