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آصف بهاند
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مطیع هللا تراب،
د ډکو زړونو چیغه
(په اوسني پښتو شعر کې یو نوی باب)

۱
«د نـړیوال الـزام په تـور باندې ککـړ هم زه یم
عجیبه دا ده ال چې مړ هم زه یم ،پړ هم زه یم»

*****
«جگړیز حل او سوله ایز حل یو کېدالی نه شي
لکه یـوه مـوزه کې دوه پـښې ځـایـدالی نه شي»
(مطیع هللا تراب)

د پښتو اوسنۍ شاعرۍ په بڼ کې د جگړې له سونامۍ له را پیدا رنگارنگ ناخوالو سره ،سره یو نیم داسې گل را
وغوړېـږي ،چې ډیرې تشې ډکې کړي او پر خزان وهلي بڼ باندې داسې پسرلي راولي چې د شعر هر بند یې د بدن
او فکر ناروغ او دردمن بندونه رغوي ،مات زړونه کوشیروي ،په یوه شعر کې د یو پنډ تاریخي کتاب حقایق د هنر
په ژبه بیانوي او پر غمځپلو او ماتو زړونو باندې د خزان په موسم کې شین او گلورین پسرلی غوړوي.
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

د دې شاعـرانو د لومړي کتار سرالری مطیع هللا تراب نومېـږي .دی خپل شعرونه په هر محفل او پر هر دریځ باندې
د کاغذ له مخې نه ،بلکې د خپلې حافظې له چیپ نه په یوه داسې ځانگړي انداز سره وایي چې څه قوت یې د شعر په
تورو او حقایقو کې او څه قوت د ده په ځانگړې دیکلمې او د ادا په طرز کې ،چې دواړه سره یو ځای شي ،نو
اورېدونکی هک حیران کړي.
مطیع هللا تراب د اوسني وخت د سیاسي او ټولنیزو جبرونو له ناخوالو څخه د زورېدلو ډکو زړونو هغه چیغه ده چې
د استثنایي هنري کلماتو په قالب کې ،ترخه تاریخي حقایق بیانوي او د یو ترخه ډک جام په ډول یې ټولو ته په مخ
کې ږدي .دا چیغه په یوه ځانگړي هنري انداز سره یوازې د مطیع هللا تراب له ستوني راوتلې او راوزي چې کېدای
شي «د زمانې غږ» ورته وویل شي.
د ښاغلي مطیع هللا تراب په باب خبرې ،بحث او نور شعرونه یې بل وخت ،د اوس له پاره یې دغه وروستی شعر
تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:

غزل
د امـبـار ،امـبـار غـمـونـو منـځ کى سوځم
لـکـه خـس د تـنـورونــو مـنـځ کـى سوځم
لکـه جـوار د بټ په ګرمو شګو پـروت یم
تـاو د خـپـلـو ارمـانـونـو مـنـځ کـى سوځم
د پرهـر په دود مې خوله په ویـنو سره ده
د مـلـهم ،مـلـهم السـونـو مـنـځ کـې سوځم
په څـلـویـښـتـو کې مې ډډ پـر ډډون راغی
د زلـمــیــو چـنـارونـــو مـنـځ کــې سوځم
د یـعـقـوب د مـیـنې تــاو رانــــه وبــاسـي
د یوسف غوندې د ورونو مـنځ کې سوځم
د هـارون غــونـدې زوړنــد یـمـه لـه ژبـې
زه د خــپــلو گـنـاهـونـو مـنـځ کــې سوځم
عـنـکـبـوت غـونـدې په خپلو لومو بـنـد یم
د نـري ،نـري تـــارونــو مـنـځ کې سـوځم
لـکـه ونـه وهــل خــورم لــه خــپــله السه
د تـبـرونـو او گــواښـونو مـنـځ کې سوځم

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

