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پوهندوی آصف بهاند

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

۵
زه د تراب شعرونه او د تراب غږ د افغانستان د خلکو د ډکو زړونو چیغه گـڼم( .آصف بهاند)

«بند به تر څو د خپل تـقـدیـر په ځنځیـرونو پروت یم
زه به تر کـومه ستا پـر پـښو او په السـونـو پروت یم
تـه بـه تـر کـومـه خپـل ځـان حـق ما به نا حـق بـولې
زمـا اطـاعـت بــه د خــپــل ځــــان مسلـم حــق بـولې
چې د مظلوم څېـرې گـریوان ته تار او ستـن پاتې دي
څو محدود کسه دي چې دې خاورې ته ژمن پاتې دي»
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

تراب د جگړې د نسل هغه شاعر دی چې د اورونو له بټۍ راوتی دی او د شعر ژبه یې هم د اور په څېر تونده او
سوځونکې ده ،خو داسې مینه هم په کې نغښتې ده چې په امیدونو پورې نښتې ده ،د وطن مینه او له خلکو سره مینه
یو محروم ،ځپل شوی او له هره اړخه تر فشار الندې قوم د پوهولو او بیدارولو مینه.
د تراب ټول فکر ،ذکر ،قلم ،ژبه او هر څه د خپل وطن حاالتو ته متوجه دي د افغاني ټولنې او په تېره د پښتنو د
ژوند نیمگړتیاوو ته یې خپل کالم وقف کړی دی .تراب په گل ،بلبل ،هجران ،معشوقه او نورو هغو مفاهیمو کې نه
دی راگیر لکه ځینې قلموالو او شاعرانو چې د خپلو تخلیقاتو مخ وراړولی دی.
د تراب مخاطبین درې ډلې خلک دي:

ــ ټول ولس ،چې دوی ته تراب د تاریخ په رڼا کې ،په وطن کې د روانو حاالتو نیمگړتیاوو ته په
اشارې سره حقایق بیانوي،
ــ د ټولنې نوی نسل ،چې تراب یې په حقایقو خبرول او راویښول غواړي،
ــ د وطن او خلکو دوښمنان چې د وطن تاریخ ،جغرافیه او هر څه یې لیالم ته وړاندې کړې دي.
هغه کسان یې مخاطبین دي چې د خپلو شخصي گټو له پاره یې د وطن دوښمنانو ته مخه ،خو وطن
ته شا کړې ده .تراب هغوی ته وایي چې وطن د چا دی ،څوک یې ساتنه او پالنه کوي او په پای
کې به مختوري څوک وي.
د تراب په هر شعر کې تاریخي حقایقو ته په کتو سره ډیرو عمده ټولنیزو او سیاسي نیمگړتیاوو ته پام ساتل شوی دی
او په خپل کوډگر قلم او هنر سره یې د تاریخ او سیاست پنډ کتابونه په یوه ټوټه شعر کې په هنري ژبې سره بیان
کړي وي.
تراب څنگه چې په ټولنه او سیاست کې روان عیني ترخه حقایق په سحرگره ژبه انځوروي ،په هماغسي سحرگر
انداز سره یې داسې وړاندې کوي چې په نیغه د خپلو اورېدونکو په زړونو کې ورننوزي او ځانته ځای پیدا کوي .دا
د ده د کالم او د ده د پیام هغه قوت دی چې په نورو شاعرانو کې ډېر لږ لیدل کېږي.
په اوسنۍ پښتو شاع رۍ کې حماسي ـ تغزلي رنگ په گډه لیدل کېږي ،خو د تراب په شعر کې حماسي ،وطني او
تاریخي رنگ ډېر غالب دی.
د تراب په شعر کې تر انځورونو ،پیامونه ډېر د پام وړ او قوي دي .او دا پیامونه په داسې آهنگینه ژبه وړاندې کېـږي
چې پرې پوهېدل او منل یې اسانه کوي.
د تراب په شعرونو کې د شعار غاړه ډېره هسکه ده او دا شعارونه کله ،کله پر ټولو لوستونکو ،اورېدونکو او لیدونکو
په تېره پر ځوانانو باندې تر حد زیات اثر ښندي او ان تر دې چې کېدای شي چې ځینې ځوانان غیر قانوني کړنو ته
وهڅوي.
د تراب کمال په دې کې دی چې ډېر اوږده او ترخه عیني واقعیتونه په نظم یا یوه غزل او کله ،کله په یوه یا دوو
بیتونو کې بیانوي او تر ټولو ښه دا چې حلالره هم ورته ښیي.
له شعر نه د اوسنۍ زمانې غوښتنه داسې ده چې:
په شعر کې باید د ژوند ،پرمختگ په باب خبرې وشي .ټولنیزو ستونزو ته د حل الر وښودل شي .په شعر کې باید د
ژوند پیام نغښتی وي ،نه د مرگ او تباهۍ .په شعر کې باید د پرمختگ انساني پیامونه نغښتي وي ،نه د وژلو او وینو
تویولو ،شاعر باید د مینې او عاطفې استازی وي ،نه د مرگ استازی .د شاعر په کالم کې باید د ژوند هیلې سر را
اوچت کړي ،نه د مړینې.
او تراب هر کله دا ک ار کړی .د تراب کالم د ژوند زیری لري ،ازغن به وي ،خو د ازغیو په څنگ کې د حق ویلو
او حق غوښتلو خواږه پیامونه هغه چا ته ورکوي چې په کلونو او عمرونو ـ عمرونو یې حق خوړل شوی او ورنه
اخستل شوی.
تراب د یوه خاموش اکثریت داسې چیغه ده چې د هنر په جامه کې یې د دوست او دوښمن تر غوږو او سترگو رسولې
ده ،تراب په خپل شعر کې د حق غوښتنې بیرق جگ کړی دی.
کوم توري چې تراب په خپل شعر کې کاروي ،دا هماغه توري دي چې له امیرکروړه تر نن پورې ټولو شاعرانو
کارولي دي .هر شاعر د خپل فکر په چج او غلبیل کې ښکته پورته او الندې باندې کړیدي او بیا یې د شعر په نامه
څنگ په څنگه ایښي دي؛ خو د همدې تورو او کلماتو په کارولو او سره پـیـیـلو کې تراب داسې هنر کارولی دی چې
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په زړونو او فکرونو باندې منگولې خښوي ،زړونه خپلوي او ټول خلک ،په تېره ځوانان داسې هڅوي چې وینه یې
په ځوښ راولي او...
تراب په طبعي ډول د تورو او کلماتو په سره څنگ په څنگ اېښودلو کې داسې ځانگړی «منحصر به فرد» استعداد
لري چې په بل چا کې تر اوسه نه دی لیدل شوی.
زه د تراب شعرونه او د تراب غږ د افغانستان د خلکو د ډکو زړونو چیغه گڼم.
په پای کې د تراب یو څو انتخابي بیتونه:
بند به تر څو د خپـل تـقـدیـر په ځـنځیـرونو پروت یم
زه به تر کـومه ستا پـر پـښو او په السـونـو پروت یم
تـه بـه تـر کـومـه خپـل ځـان حـق ما به نا حـق بـولې
زمـا اطـاعـت بــه د خــپــل ځــــان مسلـم حــق بـولې
چې د مظلوم څېـرې گـریوان ته تار او ستـن پاتې دي
څو محدود کسه دي چې دې خاورې ته ژمن پاتې دي

*****
ویــر واویــال او غـمـرازي پـه پـښـتـو ژبه کیږي
مـیـدان ګـټـل او سـربـازي پـه پـښـتـو ژبـه کیـږي
پـښـتـو څـرخي پـوري تـــړلي او د دار ژبـه شوه
پـښتـــو فـقـط د جــوالي او څــوکـیـدار ژبــه شوه
تـگ و راتـگ او خـوشـحـالي پـه بـلـه ژبه کیږي
طـــب اقـتـصـاد انـجـیـنـري پـــه بـلـه ژبـه کیږي
پـښتو آخـر هـم د مجـبـور وزیـریـستـان ژبه شوه
پښتو په لوی الس د موال او طالب جان ژبه شوه
د پنځمې برخې پای
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