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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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پوهندوی آصف بهاند

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

۲
«هــر پـهـلـوان دلـتـه یـــو ځـــل د مـټـو زور آزموي
چې هغه الړ شي ،بیا یې نور او بیا یې نور آزموي»
*****
«دلـتـه سـرمـاتـی او غـاښماتـی بـوچ مـړوند پاتې دی
هـر پـهـلـوان دلـتـه د سـریـښو ډنـډ کې بـند پاتې دی»
(مطیع هللا تراب)

د مطیع هللا تراب لنډه پېژندنه:
مطیع هللا تراب په  ۱۳۵۰هـ ش کال د ننگرهار په خوږیاڼیو کې زېږېدلی دی .تراب د ښوونځي په څلورم ټولگي کې
و چې د جگړې اور یې کلي کور ته ور ورسید او کوچنی تراب نا چاره له خپل کلي کور نه کډې او لېږد ته اړ ش.،
هماغه و چې له خپلې کورنۍ سره یې لکه د ډیری افغانانو په څېر پېښور ته مخه کړه او په بډه بېره کې یې واړول.

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

پردي وطن او پردي چاپلایر د نورو زدکړو مجال ورنکړ .له بدلونونو وروسته وطن ته راستون شو ،خو ناخوالې
ورځ تر بلې ډېرېدې او تراب زړه او ذهن کې د داسې خبرو زړی پسې شینده چې دا دی نن یې تراب په حهر سره
له خولې راباسي او د خپل وطن او خلکو روانې بد مرغۍ د ترخو واقعیتونو په ډول د شعر په داسې ژبه بیانوي چې
د افغانستان او افغانانو د هر دوست او هر دښمن د زړه تل ته ور ننوري او تاثیر پرې کوي.
له بده شامته چې زموږ د زمانې دا اور ژبی شاعر د خپل ژوند د پرمخ بیولو له پاره اوس په فزیکي کارونو بوخت
دی .د مطیع هللا تراب ژوند اوس د یو عادي کارگر ،د یو عادي سوټک وهونکي په ډول تېرېږي او د «پښ» دنده
ترسره کوي؛ خو شعر ته یې او فکر ته یې ټول خلک حیران او گوته په غاښ دي.
ډېـری افغانان ،په تېـره ډېـری پښتانه ،په ژوندینې خپل خدمتگاران او د کار خلک سم نه پېژني او سم درناوی او
قدردانی یې نه کوي ،وروسته له مرگه چې بیا ډیر ناوخته وي ،د افسوسونو او خواشینیو لښکر ورپسې روانوي.
په دغسې اشخاصو کې یو مطیع هللا تراب دی چې د ځینې خلک یې په خبرو کې سرتاج گني ،خو په عملي ډول په
خاورو کې پروت لعل دی .ښه به دا وي چې په ژوندینې د تراب درناوی او قدردانی وشي ،له معنوي پلوه یاد او له
مادي اړخه یې السنیوی وشي.
د مطیع هللا تراب په «سپین بغاوت» نومې ټولگه کې ،ښاغلي عرفان هللا شېرزاد ،د تراب صاحب ډیره لنډه بیوگرافي
لیکلې ده او د هغې په ترڅ کې یې د تراب صاحب د نورو شعري ټولگو یادونه هم کړې ده ،په دې ډول:
ــ غبار پر هینداره،
ــ للمې گلونه،
ــ د کاڼي اوبه.
د ښاغلي شیرزاد بشپړه لیکنه دا ده:

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

د اوس له پاره ما ونه شوای کړی ،پته ولگوم چې د ښاغلي تراب پاسنۍ ټولگې چې ښاغلي عرفان هللا شیرزاد یادې
کړې دي ،چاپ شوې ټولگې دي ،که ناچاپ .زه د تراب صاحب د ژوند او ادبي فعالیتونو په باب خپلو څېړنو ته دوام
ورکوم ،هر ډول نوي مالومات چې ما تر السه کړل له تاسو درنو لوستونکو سره به یې شریک کړم.
د دې برخې د ښه پای له پاره د مطیع هللا تراب څو ټپـیـزې:

زمـــا هــویـت زمـــا هــېــواد یــې
ته دې ژوندی وې ته دې ښـاد وې
تـــــــر قــــیـــامــتــه دې آزاد وې
زه دې بــربــاد ،تـــه دې آبـاد وې
آ دې برباد شي چې څوک تا بربادوینه

*****
درلـه بـه ځان خاورې ایـرې کړم
هــېــواده! تــا بــه ګــل درې کړم
پــه دښـمـنـانـــو بـــه نــارې کړم
زه بـــه یـې شـال ذرې ذرې کړم
څوک چې زما شړۍ ته واچوي السونه

*****
دعــا کــوه چـې سـتـا پــه الر شم
زه د کـار څیـز بـه دې پـکـار شم
تـا سره ګـرځـم چـې هـوښیار شم
ستا لـه سر پـوښ ټـوپکه ځار شم
په اوږه ستا دی ،کـږه زه له خیاله ځمه

*****
مــاللــې زر پـــه وطــن کـېـښود
ایـوب لـښکـر پـه وطــن کـېـښود
مـا داسـې نـر پـه وطــن کـېـښود
جـانان مې سر پـه وطن کـېـښود
په تار د زلـفـو به کـفـن ورتــه ګـنـډمه

*****
مـري خو په الر د پـېغور نه ځي
دی خپل تاریخ ته مخ تور نه ځي
شور کوه مه ،په شور څه نه ځي
پـښـتـون جنت تـه په زور نه ځي
خو په رضا تر دوزخو در سره ځینه
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

*****
ویـده لـه ویـښه ګـټـه نـه ده کړې
غـوښې له سیخه ګـټه نه ده کړې
مـا له سر ویـښه ګـټه نه ده کړې
تـا لـه تـاریـخـه ګـټـه نـه ده کړې
پــه تـورخم مـا سره تـه ماچوه السونه

د دویمې 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

