
 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره
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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
  ۰۳/۰۱/۲۰۱۹                پوهندوی آصف بهاند

 

 

 ،مطیع هللا تراب
 

 د ډکو زړونو چیغه
 

 )په پښتو اوسني شعر کې یو نوی باب(
 

۴ 
 «سپین بغاوت»

 

 )د مطیع هللا تراب د شعرونو ټولگه(
 

 
 

 قـاتـالن نـه پـېـژنېکـابـلـه تـه د خپـل ښـایست 
 په خپل وجـود کې د لستوڼي مـاران نه پېـژنې
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 ابـله زه نـور چـوپه خوله پاتې کېدالی نه شمک
 نور خپل وطن کې مهاجر ځانته ویالی نه شم

 

***** 
 د سیاست د زهـریله مارانو جنگ کې ښکېل یـو

 لي زړونهــلـه دې هـیـبـته مـو لـه خـولو نه راوت
 

 ه کلي بیا تـاو شوېـچـورلـکـې راغـللې غـدۍ ل
 ولي زړونهـحیران هر چا په دواړو السه کې نی

 

په تراب ښاغلي برخه کې د  دریمهد مقالې د دې برخې په پیل، د دې خبرې یادول ضروري دي چې: د مقالې په 

باب، ما د استاد سیستاني صاحب د خبرو دري متن را اخیستی و. دا زما تقصیر و چې د سیستاني صاحب په فیسبوک 
. دا د ښاغلي تراب په باب د سیستاني شویو پاڼه کې مې د تراب صاحب په باب د دوی د خبرو پښتو متن ته پام نه 

 دی: متنصاحب د خبرو پښتو 
 

 

 ! د پښتو اور ژبی شاعر، مطیع هللا تراب» 
نومولی دی زموږ د عصر د شاعرانو یو له « د ډکو زړونو چیغه»مطیع هللا تُراب چې استاد آصف بهاند په حقه 

 .نوابغو څخه دی
مطیع هللا تراب په څو خبرو، کالم یا څو کرښو معرفي کړي، دی باید د خپلو اشعارو د دیکلیمو څوک نه شي کوالی 

 .د کړیدلي زړه د تڼاکو سوز او گداز باندې پوه شيۀ د پر مهال ولیدل شي تر څو د
ې ـې احساس راونه پاریږي ان تر دې چئهیڅ داسې اوریدونکی به ونه موندل شي چې د تراب د شعر په اوریدلو 

ـې پر ځان ونه دریږي. تراب د خپلو اشعارو د لوستلو پر مهال چې په خپل خوندور کالمي او بیاني فصاحت ئویښتان 
د اوریدونکي غوږونه تخنوي او له کاغذ پرته د خپلې حافظې په مټ خپل شعري احساس بیانوي، هغه څپانده سیند 

نې او عدالت غوښتنې احساسات په متروکو وهي او ته ورته ښکاري چې د خپل غږ په صالبت غواړي د هیواد پال
د انسان په وجود کې د حق غوښتنې او په هوښ راتلنې احساس په خوځښت راولي او اوریدونکی تر هغه ځایه 

 .لوړ بیایي چې غواړي خپله د څپو او توفان پر اوږو سپور شي
پر مهال وینم، نو ځان د متفرقو، په سپکو  هر ځل چې زه ښاغلی تراب په کومې غونډه کې د خپلو اشعارو د لوستلو

سپورو رټل سویو، په بمبارد د محکومو او له حقونو د بې برخه شویو کسانو د درد، رنځ، کړاو، خښم، طنز او 
ـې بیدارۍ او اتحاد ته ئلغازو په منځ کې وینم چې له نابودۍ، فقر، او در په درۍ څخه ددوی د ژغورنې لپاره 

 «.چې مې پاروي چې زړه مې غواړي خپل پاتې ژوند د تراب په گامونو کې ځار کړمرابولي، او تر دې ک
 

 )محمد اعظم سیستانيکاندید اکادیمسین (                                       
 

 

په پښتو ، ، د ډکو زړونو چیغهمطیع هللا تراب)ږي. د دې مقالې ـنومې« سپین بغاوت»د تراب د شعرونو یوه ټولگه 

کې د ښاغلي عرفان هللا شېرزاد په حواله ما )آصف بهاند( د تراب  برخهپه دویمه  اوسني شعر کې یو نوی باب(

 ب داسې لیکلي وو:او نورو شعري ټولگو په با« سپین بغاوت»صاحب د 
نومې ټولگه کې، ښاغلي عرفان هللا شېرزاد، د تراب صاحب ډیره لنډه بیوگرافي « سپین بغاوت»د مطیع هللا تراب په »

 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،
 

 «کاڼي اوبه.ــ د 
 

« سپین بغاوت»ما )آصف بهاند( یې تر اوسه پورې د نورو شعري ټولگو په باب څه نه دي لوستي او یوازې یې د 
 په باب هغومره مالومات وړاندې کوم، چې له بېالبېلو منابعو نه مې ترالسه کړی دی.
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له یو بل کتاب سره نه مغالته « بغاوتسپین »اړین گڼم چې لوستونکې دې د ښاغلي تراب هم دلته د دې خبرې یادول 
 په نامه خپور شوی دی.« د سپین کاروان سرالري»کوي چې د طالب مشرانو د معرفۍ له پاره د 

 

په پیل کې، د تراب د شعر او شاعرۍ په باب، د راغلو ځینو ښاغلو نظریات، زما « سپین بغاوت»د تراب صاحب د 
مرسته تر ما پورې را رسېدلي دي، چې په هغو کې د تراب د شعر او شخصیت په د ځینو فرهنگ دوستو یارانو په 

هکله تر ټولو دقیقې او د حساب وړ خبرې د ښاغلي محمد اسمعیل یون خبرې دي. د ده د خبرو په یوه برخه کې داسې 
 راغلي دي:

 

دا غږ پر چا ښه لگي، پر چا بد تراب هم د خپلې زمانې یو سړی دی، یو بلبل دی، یو فریاد دی او یو غږ دی. »... 
لگي، خو تراب د حقیقت او واقعیت په لټه کې دی. لومړی خپل رب ته په سجود دی او بیا د هغه له مخلوق سره په 

 جگړه دی چې د خپل خالق له حکمونو سرغړاوی کوي...
چا څخه پوښتنه کوله چې ... پر خلکو د تراب کالم ځکه ښه لگېده چې تراب د خلکو د زړه خبره کوله، ده له هغه 

 « داسې څوک شته چې دې راغلو نه پوښتنه وکړي؟»چا ترې پوښتنه نه شوه کوالی. د ده دا نظم: 
د هر هېوادوال پر ژبه و... د تراب شاعري نه یوازې د ملي او وطني احساساتو څرگندویه ده، بلکې د ده شاعري د 

 کوي...ژوند د نورو ټولنیزو او عاطفي خواوو انځورونه هم 
د ده کالم اکثره د غزل او مقیدو نظمونو په کالبونو کې افاده کېـږي. تراب خپله، خپل نظم په داسې ښکلي انداز کې 
لولي چې ځانگړی لذت او قوت لري او د ده خپل سټایل گڼل کېـږي... د تراب په کالم کې ولسي رنگ هم جوت دی، 

ـږي. په غزل کې هم پخې تجربې او په نظم کې هم. نظمونه یې ځینو ځایونو کې لهجوي تاثیرات هم ورڅخه څرگندې
 پر عوامو او غزل یې پر خواصو خپل، خپل تاثیرات لري.   

د تراب شاعري له دې کبله خلکو ته خوند ورکوي چې دی د دربار او سرکار مخالف دی، دا دربار او سرکار بیا له 
خالینه نه ده شوې. تراب د ولس همدا درد او همدا پیغام په اولس سره مخالف دی او تر دې دمه یې له اولس سره پ

خپل کالم کې ځای کړی، نو ځکه ولس ته خوند ورکوي. د همدغې ځانگړتیا له مخې، تراب ته له درباره لرې، د 
ولسي شاعر خطاب کوالی شو. تر هغه وخته چې تراب دا حالت په خپل کالم کې ساتي، نو د ولس په زړه کې به 

او که خبره معکوس شوه، نو بیا به د تراب او ولس ترمنځ به همدومره واټن وي، لکه اوس چې د ولس او ځای لري 
 ام مخ پورې(  ۱۱ــ  ۷)سپین بغاوت، د مقدمې « ولسمشر ترمنځ دی.

 

ټولگې کې د راغلو شعرونو ډېـرې بېـلگې، تراب صاحب په خپله په مشاعرو او « سپین بغاوت»د تراب صاحب په 
و کې، په خپل خاص انداز او سبک سره وړاندې کړې دي چې پر هر لیدونکي او اورېدونکي باندې ځانگړی محفلون

 تاثیر کوي. 
 

کله چې د تراب شعرونه ولوستل شي یا واورېدل شي، دراک خلک په دې پوهېـږي چې د تراب د شعر ژبه ډېره 
ي او بیا په کوم احساس او انداز یې چې دی په خپله آهنگینه ده او د آهنگین شعر تاثیر تر عادي شعر څو چنده ډېر و

 اوروي او وړاندې کوي یې، شعر ته بل احساس او بله ژبه وربښي.
 

کې د اوسنۍ زمانې ډیر ترخه حقایق د شعر په قالب کې د یوه تیره تیغ په ډول وړاندې شوي دي. « سپین بغاوت»په 
په نوښت جوړه شوې وه، گڼو شاعرانو، فرهنگیانو او « یکملي تحر»په مخکاته غونډه کې چې د « سپین بغاوت»د 

د تراب د شعر مینه والو گډون کړی و. په دې غونډه کې ښاغلي اسمعیل یون هم خبرې کړې دي. ده د خپلو خبرو په 

 ویلي دي: داسېترڅ کې د تراب د یادې شعري ټولگې )سپین بغاوت( په باب 
 

تراب د خپلې ټولنې له منفي واقعیتونو پرده پورته کوي، پر هغو زورېږي او په خپل کالم کې داسې پیغامونه »
 «انتقالوي، چې کېدای شي هغوی ته په پام سره د یادو ټولنیزو رنځونو د درملنې له پاره یوه نسخه وگڼل شي...

 

 غوره کړي دي: بیتونه تراب دغهد دې برخې د پای له پاره مې د 

 

 چـا پــه قــلـم چـا پـــه خــنــجـر بـانـدې وهـلي زړونه
 چـا پــه کـونـداغ چــا په ټـوپک باندې ویشتلي زړونه

 

 پـه گـوړه مــرو زمـوږه زهـرو ته حاجت نه شته دی
 مــوږه پـه یــو خــوږه خـبـر بـــانــدې بـایـللي زړونه
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 زمـا نـه دوه زړونـه ورک شـوي زمـا دوه بــچي وو
 کـه چا وي چـیـرته پر دې الر کې مــونــدلي زړونه

 

 گـټـه تـاوان و سر او مــال مـې وو پـه مـخکې ایـښي
 پس لــه هـغــې نــه مـوږ د دې خـلـکـو گـټلي زړونه

 

 ورلـکـې راغـللې غـدۍ لـه کـلي بــیـا را تاو شوېچــ
 حـیـران هـر چـا پـه دواړو السه کې نـیــولي زړونه

 

 وـد سیاست د زهــریـلــه مـارانـو جـنگ کې ښکېل ی
 لــه دې هـیـبـتـه مــو لــه خــولـو نـه راوتلي زړونه

 

 د دریمې برخې پای
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