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  ېرووژامه ژوند ت را پــــــــــد اژده

  ېرووپه خوند ت څهزهر  بوــــېش د
  دكابل ڼۍلكه ما ړنګمو  زړونه
  ېرووند تـــــه د اوربــــــــپه تم عمر
  په وزر ېوهو پنجر يانوطط لكه
  ېرووـــــــــند تــــب ينهپه م ۍآزاد د

  
 كوي ېچنار خبر-226

  
  منتظر ستا دګفتار دى شيدا بزم
 چې بل امر شيدا نه كا بې قلقله

  

  دايکاظم خان ش
  
  

هغه .ور كوم چې شعر دطبيعت د سندريزو انګازو پژواك دىصزه داسې ت
ت د اضدادو د دايمي عدطبي لمسوونكى،خوځوونكى او پارونكى پژواك چې

دغه پژواك هرڅوك احساسولى او .ياخ وډب دپايلې،دخوږې پايلې نه زېږ
ددغه پژواك اوريدل داسې يو احساس ته اړتيا لري چې تر نه .اوريدلى نه شي

  .بيانيدونكې كچې پورې هغه احساس كړي او هغه واوريدالى شي
دتورو او  يكتور رشكولوفسكي،شعرود روسيې يو شعر پېژندونكى،

  .پاڅون او او ښتون ګڼالى دى وكلمات
پام ور  تهد پيرمحمد كاروان د شعر تر لوستلو دهر ځيرك لوستونكي دې

اوړي چې دغه شاعر د الهام د ځان وركې دنياګۍ له الرې دخپلې ژبې د ښكاليزې 
نو ځكه هغه ته د كاظم خان .پانګې او دهغې د رازونو د راسپړلو هڅه كړې ده

  :ينا پر ځاى ګڼو او وايوشيدا دا و
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  انتظار ستا د ګفتار سخن فهمان دي
  خاموش مه اوسه شيدا شرين سخنه

  شيدا-
او دخپلې  يداسې بريښي چې كاروان ددې سخنفهمانو وينا اور

  :نازكخيالۍ په بركت او ملګرتيا وايي چې
  

  نه كوچ په كار دىاه دخبرو له بيابــــــــــــكاروان
  رمارو منځ كې كېنورا درومه چې دمستو سند

  
زه خپله چې د كاروان شعر لولم،بياهم ماته دشعر او شعرى كوډو په اړه 

  :دكاظم خان شيدا له ويناوو نه يوه وينا رايادېږي چې وايي
  

  چې تسخير د پريزاد كا په خبرو
  د شيدا فكر كم نه دى تر افسونه

  
  شيدا-

  
هغه خپله .ليكيهغه په شعر كې شعر .د كاروان شعر په غزلو كې غزل دى

  ته پوه يې چې دا څنګه شو كاروان غزل غزل؟: دى خپله پوښتنه كوي.غزل دى
  :ځواب دادى

  ې كړم،سرود دې كړممست دې كړم،درودد
  ونګى وم غزلبول دې كړمــــــه زه ګـــــــــقـــعش

شي په هر غره او كمره كې،په  ىشعر انګازې او سندريز ترنم كوال دهغه د
شيله كې او دانسانى روح په هره كرونده كې،دنغمو زړي  هره دره،دښته او
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هغه نغمې چې انساني روح تسل كړي،هغه ونازوي او آرام او يا يې .وكري
  .ولمسوي

نه زېږنده شعر،هغه باريكي لري چې د   ،ددغه خيالدكاروان خيال
  .او نننى شعر ټول دهغه منت داره كېږي دپخوانىپښتو

لپاره شعرڅه  په خپله دكاروان ښتنه به وكړو چېخبره به رالنډه كړو او دا پو
  معنى لري؟

  
  

  دکاروان لپاره شعر
  

  روح مې لوى ګړنګ دى دنغمو له ازانګو نه ډك
  ښايى كوم غيبي لوى سندرمار ته مخامخ يمه

دى شعر د معشوقې په نامه يادوى او .تر هرڅه دمخه شعر د كاروان لپاره مينه ده
  :وايي

  
  !ته معشوقه هم لرې؟

  !ايه نوم يې څه دى؟وو
  ماوې زما معشوقه شعر نومېږي
  دمور له مينې آن د خداى ترپولې

  ورسره مينه كوم
  آسمانه ته ووايه

  داسې عاشقه معشوقه به هم وي؟
  چې لكه شعر خوږ ه وي

  د مور له مينې
  آن د خداى تر پولې
  .راسره مينه وكړي
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تونه د تورو او كلماتو په زور ځان باور لري،هغه په ډېرې اسانۍ سره ،ډېر كيفيهغه په 
  .شاعرانه كوى

  :دى په خپله ليكي
شاعر د شاتو د .و به له ټولو نه ښه شات د كوكنارو له گلونو جوړولچېزموږ دشاتو م((

دكوكنارو په همدې .و په شان له يوې لويې بدرنگۍ نه هم د ښكال ذرې راټولولى شيچېم
دواهم شته چې د يوه لوى .په الس ورشي وچېيوه بوټي كې شات هم شته،خو چې د شاتو د م

همدا بوټى مرگونې شېبې هم لري چې د پېښور د چمنونو تر ونو الندې .طبيب په الس ورشي
كاوران،پيرمحمد،چنار خبرې كوي،د سريزې -1.))ډېر پودريان ورسره الس او گريوان دي

  .لومړي مخ
نې شعري نه گڼي،زما د كلمو شعري كول او يا دا چې ځينې پوهان  كلمې شعري او ځي

خپل نظر دادى چې ټولې كلمې شعري توان لري،دا د شاعر واك او تخيل پورې اړه لرى،چې 
هغه څنگه سره اميل كوى او هغو ته څنگه خپلمنځي اړيكي ور بښي او علت يې هم دادي 

  :چې هغه ښكال سره همژبى دى
  

  خداى چې راكړه برخه د ښار ياره مه كړه رخه
  ه يم له ښكال سره غږېږماوښب بــــــخوار غري

  

  ايراني مشر پوهان،شيمسا ليکى
د انگليس د ...په هره ژبه كې شعري كلمې خپل ځانگړي تاريخ او برخليك لري

اتلسمې پېړۍ په اويايمو كلونو كې ورځنيوخبرو او شعري كلموتر منځ توپير خورا زيات 
رځنۍ ژبه هېڅكله د شعر ژبه و:ياو ليكلي يې د ړېتوماس گري نومى پوهان هم يادونه ك.و

هغه عقيده لرله چې يوازې د ولسي  ژبې يو نيم لغات كوالى شي،شعري ژبې ته الره .نه ده
دى ،ليكلي   تند الرى  ىپوپ، نومي شعر پېژندونكي چې ددغه اند خورا لو.پيدا كړى

  :دي 
  .))د يوې قصيدې لغتونه بايد د يوه شپانه له سندرې نه ډېر توپير ولري

هم په پښتو ادب كې دغه ستونزه كله ليدل شوې او ليدل شوې نه ده،خو دلته  كه څه
مود هغې يادونه ځكه وكړه چې كاروان ددې ټولو پاسنيو خبرو او داليلو سره سره په خورا 
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ښكلي او ښه ډول هره كله او ورځينۍ خبرې شاعرانه كوى او د شعر په ډولۍ كې كله ترې د 
او كله هم هسې د وير ټوتې جوړوي،وبه گور چې د پاريس او غزل ناوې،كله د وياړ قصيدې 

  :بدخشان توري دلته څنگه كارول شوى دي
  

  د وطن پېغلې مې په غاړه وړي د اوښكو اميل
  لو ته غمي له بدخشانه رسيـــــــــــد پاريس پېغ

ده پر غاړه ايښودل شوي خوشالخان خو شعر كله حيض الرجال،كله د خداى له خوا د
  ياپور او 
  

   ىطبيعت مې عطايي نه د تحصيل د
  ال په استعمالــــم د امـــــــريـــــــكه خب

  
  او يا 

  
  د الهام غوندې خبروي چې را درومي

  ه زړه نزول كا ال يزال ــــا پــــــــــــــچې زم
  

  :حميد بابا بياهغه  ديار دشونډو خوند بولي او وايي
  

  كه يې لب دشكرزبېښلي نه دي
  ن په څه شه شكرريزد حميد زبا

   
  :او يا خو هغه دفكر توره ګڼي او داسې يې انځوروي

  !يدهــــــوه حمـــــــــــــــاوس دفكر توره واچ
  چې دې نه شته په پښتو كې اوس حريف

  
خو پير محمد لكه د خپل د شعر د ډېرو خيالزه خيالو په شان د شعر د معنى او په ده  

  .زيات خيالونه لري چې يو څو بېلگې به يې را واخلوددغه نعمت د نزول په اړه خورا 
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  :تر هر څه دمخه خوپيرمحمد شعر د خداى پېرزو گڼي او وايي
  

  يراځ ياست په زړه كې دى،باران په گلو ځخداى مې ن
  ه مخامخ يمهــــــــــــــكه زار تـــــــــــم،يــــــپه يـــــــــټول ټپه ټ

  
  ه ډكـــــگو نـــــــــازانروح مې لوى گړنگ دى،د نغمو له 

  ار ته مخامخ يمهـــــدرمـــــــــــــــښايي كوم غيبي لوى سن
     

  نې مو غېږې ډكولېرنم ځـــــه تــــــــــــــــــداي لــــــــــــــــد خ
  ووې سره ناست ـــــــــــزل كـــــــــــــــې په غلنغمې مو ښكلو

  
  :او يا داچې 
  

  ېمې سندرې كرښكاري په زړه كې 
  ېو له موال راغلــــــــونـــــــزلـــــــــــــدغ
  

لي زېږنده او كله خو بيا دى هم يا نه يكله كله دى شعر د مينې  او الهام   او هغه د تخ
  :پوهېږي او يا تجاهل عارف كوي او ليكي

  ووايه كاروانه موكل د كوم يو راگ يمه؟
 ۍپه خورا اسان هرزوينه كې خورا پټ  رازونخو بل ځاي بيا د الهام د ښاپېرو په پې

  سره په شعر بدلوي
  

  هو مال ماتي لغات وتړڅبس د زړه په مراندو 
   ىرى څه ده؟اسان غوندې هنر دــــنه شاعگرا

ادكې ته ،فطرت ته  د  يكله بيا د انساني هستۍ پراخ ډګر ته،دټولو ښكالوو اصل
  :يياو وا ياو دخپل شعر ادې يې ګڼ يسر ټيټو يدرناو
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  ې راته ساتي هميشه دنغمو غوټېچې پټ
  ا دفطرت مورــــــــم ركاروانه مهربانه ده پ

هغه په همدې باور كې په شاعرانه اسانۍ د بلبالنو او د ځنگلونو جادوگر سره د زړه 
تر خوالې وروسته ،هغوى او نور هر څه د  عاطفې په نري تار تړي او له هغو نه گنهگارې 

  :نغمې جوړوي
شين .نه ځنگل دى، ونې دي او نښترونهچېروان د شعر او الهام يوه بله سرد كا

ځنگل،تور ځنگل،دكلي ځنگل،دغرونو ځنگل،دمينې ځنگل ،گڼ ځنگل او دده دچاپېريال 
  :او ليك ده ته وايي ليكي ان دا چې ځنگل ده ته يو ليك.ځنگل

  
  رمهـــــــې لــــــرانــــــــافرې تــــــدرته ك

  مانې خوكړهـــــــې  مسلراشه يو څوي
  كې شى درتهــــــيو څو به مل ىخير د

  ځينې يې  وينځې،غالمانې خو كړه
  
  

  روره اشناـــــــه مـــــــــــــراشه پخال ش
  درې راوړهــــــه سنــلو تـــــــچوپو بلب

  رې ماتوهـــــــرښو پرښو پنجـــــــــــد پ
  كرې راوړهـــــــــبندې طوطيانو ته ش

  
  م شاعره ارواـــــــه راولـــــــــــه بــــــرتد

  ه بڼهــــــــپ يرۍــــــــــارم دښاپد ورك 
  مـــــــــــــــدرته د لمر زرين تارونه اوب
  ڼهــــــــــــبس د  سندرو د كېږدۍ په ب

  
  يمـــــــــدر ښ ېرـــد ښكال داسې جزي

  چې د شاعر سړي په خيال كې نشته
  ې شتهــــــــه زړي كستا د يوې ټپي پ
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  وال كې نشتهــــــــــــــد نورو ژبو په ج
  
  راشه د شپې،راشه شاعر به دې كړم 

  ځيپه شنو اوبو كې راڼه ستوري گر
  ر لوړه كړېـــــــپر زرين مازديگ ىدو

  وري گرځيـــچې ټول به ستا د غزل ت
ښكال نه ځان  كاروان،هم د يو زيات شمېر نورو شاعرانو په څېر له ځمكنيو انساني

دښكال زور يې  دې ته اړ باسي چې په هغې ايمان راوړلو ته گونډه شى او له .ينه ش ىژغورل
  :وګوريونو په دعاگانو كې خپل ټول توان خپلو ټولو اسماني الهامو سره سره د نج

  
  ړې دهــــاقتدا ك درستوپسې ارچې ترانو 

  ړې دهــــــماته د كلي د گودر نجونو دعا ك
  لفظونو ته د سرو زرو اوبه وركومخود به 

  ړې دهــــما پيروي ستا دالسونو دكيميا ك
  

وار د خپل شعر ليكل خورا اسانه گڼي او دخپل شعر د الهام د  م يكاروان خو يو ن
  :نو داسې يادونه كوىچېسر

  
  اپېرۍــــــــپه ويښه وينم،لكه خوب ښ

  ړى دىــــــزل كــــــــــــپه مايې زېرى د غ
  وږوــــو خـــــــــــاتـــــــواز لكه د شد چا ا

  خدايږو په ما خو يې څه چل كړى دى
  ؟ولې يې پ وــــــــــته خبرې كوه چ:وې

  زل كړى دي؟ـــــــچېرې دې م!كاروانه
  

زياتره پوهان دهغه دوهمه .ىځانگړتيا لمسون د ۍپه ټولي،ډول د شعر لومړ
  .ځانگړتيا احساس او دريېمه هغه يې اغيز يادوي
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كاروان د احساس له پلوه داسې پانگمن دى،لكه د خپلې سيمې له ونو نه ډك 
دى دشعر ليكلو لپاره څه نه د غرونه،لكه په دې غرونو كې د ناسپړشويو لعلونو زېرمې،

ال پسې منډو ته يموضوع لټولو،نه دقافيې اميل كولو،نه د رديف رديفولو او دتخيل خ
  په ګوګل كې ديه هر څه اړتيا لري،دا ځكه چې ده سر

  يــــچې بادشاه به يې دشعر سالم ته راش
  دىدكاروان په زړه كې داسې سندر مار 

او نور ...شعر،سندره،ټپه،يكه زار،سرود،سرودونه،نارې ،ترانه، څپه، سندرې 
مې او تركيبونه چې كاروان يې دشعر دمعنى دشعر په معنى او دشعر يډېرې دې ته ورته كل

  .لپاره كاروي
سه وروسته په پښتو ادب كې هېڅچا د اونه مخكې او ال ترتر كاروا

يكه زار او ځينې نور ددې معنى د څرگندولو كلمات په .شعر،غزل،سندرې،ترانې،څپې 
  .داسې رنگينې توګه نه ياد كړي او نه يې انځور كړي دي

دكاروان د همدې لړۍپه دوام او دغو كلمو ته په پاملرنې سره ده  چې هغه د 
داسې ډالۍ ))چنار خبرې كوى((غزلو ،ترانو او څپو نه هېرېدونكي جونگ  خپلوشعرونو،

  :كوى
  !پو ژبې تهڅدسېالبونو د(( 

  !پو ژبې تهـــــــــــټد مالليو د 
،شعري جونگ چې د غزلو،قصيدو،دوايزو او نورو شعري يد چنار خبرې كو

  .په نامه يوه شعر نه پيلېږي 0)يكه زار((دى،د ىډولونو نه جوړ شو
يوازې په همدې يوه غزل كې دوه ځله د ټپې كلمه،يويو وار  هغه

ددې  ټولو كلمو راوړل د شعر،د .دنغمې،سندرمار،تار،ستار او موكل كلمات راوړي دي
  .كوي  غزل او د ترانو بيان 

يا يوازې په يوه غزله كې د سندرې،سندرمار،د سندرو،د سندرو دكاروان،د غزل،د 
برې او قصيدې د كلماتو كارونه  ددې معنى لرى چې لنډۍ، د زار زار،شاعر،شاعرۍ،خ

زموږ شاعر څومره د دې تورو لېوال او څومره د زړه له كومې په دې خبرو،په دې الره،په دې 
  :ييپخپله وا ى، دىمين د.فن او په دې مينې
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  كړه ولجه يې قصيدې به درته وايي
  ه باگرامه دسندرو ځى كاروانـــــــــل

،خو يكېږ ۍډال!پو ژبې تهټد مالليو د !و دڅپو ژبې تهكه كتاب ،دسېالبون
چې ددې او نور شعري  ىشاعر،شاعرۍ،سندرو او ترانو سره مينې دې ته اړ كړي د

  :جونگونو ځينې شعرونو ته داسې نومونه خوښ كړي
يكه زار،شاعرې اروا ته،سروش ته،د غزل د بېړۍ نوح ته،د شعر د اسمان يوې پروين 

طوطي،د شاعر د خوب مړى،زما مين  ىكابل زخمي سندره،شينك ته،توري او لفظونه،د
ښامار بېرته شاعر كړ، د درد  ىد غزل اورېدونكى،خدا ىتخيل،شاعرانه ارواوې،د خدا

كې تصوير،د شعرونو سيمرغ،شاعر ته ليك دځنگل،يو شاعر وژنمه  هغزل،په هندار
رماره،ارواښاد ،د ځنگل د ليك ځواب،لېونيه سندواكړئ ېيوقتل كوم،په ټپو يې ژب

  !.اسحق ننگيال ته 
په دې شعرونو كې،په دې ترانو كې اوپه دې ټپو كې كاروان په لسگونې 

خبرې،سپړنې ...وارې،دشعر،داحساس،دعاطفې،دبيت،دالهام،دټپې،دترانې او  قافيې   
  .ياو انځورنې كو

و هغه په دې شعرونو كې د غزلونه،قصيدو نه او سندرونه،د خيال او رښتينو رنگين
  .سمندرونونه،د تخيل مرغلرې راباسې

  .هغه په دې شعرونو كې د غزلونه،قصيدونه  او سندرونه وېرنې او ستاينې راباسي
هغه په دې شعرونو كې د غزلونه،قصيدونه  او سندرونه،د الهام او ژور خيال په 
نه مرسته،دښكال دغرو په سر دشاعرانه ارواح او نامرادو مرغانو د ورانو  ځالو تصويرو

  :راباسي او وايي
  

  روالړه،ــته دښكال دغرپه س
  لكه مغروره اوسركشه ونه،

  .دسندرومرغان دي ناست دې څانگو،څانگوكې په
  ستادسندرومرغان،

  راشي، سيل په ته زموږكلى كه
  اونښترشهيدان، غوڅې ۍدغرونودځنگلنوڅېړ زموږ

  چنارچناره، له زموږدكلى
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  جوړدي، دشهيدانوتابوتونه
  وكړي، ځاله دې كې لپه زماپه

  .ستادسندرومرغان
  څېر ددووڅانگوپه ونې د خوكه...

  !وو نه كړي تبرونوچاغوڅ په زماالسونه
ځوس كلنه شاعرۍ كې له امير كروړ رانيولي بيا تر د پښتو ژبې په يوزرو دوسوه پن

البته كاظم .افضل ټكوره پورې،زموږ گرده شاعرانو د شعر پېژندنې په هكله يو څه ويلي دي
  .يدا خپل ځاى لريخان ش

د څو تنو نه پرته د نورو ټولو ويناوې خورا عاطفي،خيالي او د احساساتو له مخې د 
  .شعر په اړه ويناوي دي

كه څه هم دغه لړ ۍ په شلمه پېړ ۍ، په تېره بيا د هغې په دوهمه نيمايي كې بله بڼه 
ن شاعر واوسى ،خو ترسليمان  اليق نه وروسته كاروان كېداى شى لومړي پښتويپيدا كو

چې په شعري ژبه،داسې په ژوره،هر اړخيز او نزاكت سره د شعر،شعر پېژندنې او شعري 
  .روح خبرې ،سپړنې او شننې كوي

دكاروان په شاعرۍ كې شعر نه يوازې دعاطفې او احساساتو له پلوه بلكې له ټولنيزه 
خبره چې شعر د درد  په شعر پېژندنه كې خو تر ډېرې مودې پورې دا.دى ىپلوه هم  څېړل شو

زېږنده ده،د يوه اصل په توگه منل كېده او ال تراوسه هم خپل پلويان لري،كاروان هم په 
  :خپلو شعرونو كې ددې خبرې يادونه په هنري بڼه په وار وار سره كړې ده،دى وايي

  
  هــــــــــره نـــــــــــراغي د دردونو د كاروان سره د ب
  و ښار به ونيسيخداي ته مې اميد دى،دسندر

  
  :او يا دا ښكلې شاعرانه ادا

  
  درد يم په لفظونو كې مې ونغاړه
  لږ خو مې بيان كړه بې تفسيره يم
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  ىاروان الروـــــــزه د دردونو دك
  په يوه ښكلى سندرمار پسې ځم

 ترشي كاروان په پښتو شاعرۍ كې هغه شاعر وګڼو چې په خپل شعر كې يې  ىكېدا
وي،ده څو ځايه خپل ځان غزل ګڼلى  ېغزل كلمه په غزليزه بڼه تكرار كړبل هر چا نه زيات د 

  :او ددې غزل لوستل يې نورو ته ورښودلي دى
  ه ترنم،ترنمــــــــل پــــــلوله مې ت

  غزل،غزل يمه ديوان به دې شم
  يا داچې

  پوه شوې چې دا څنګه شو كاروان غزل غزل؟ ته
  دلى دىـبر ليـــــــيو نظر خـــــــله يـــــــــدا نن يې اي

  
  وې ميلمه يمهــــــــې شـــــــــــــحسنه كه ميزبان م 

  مه يمهـــــــــــمه،نغـــــــــــزل يـمه،غـــــــق يـــــــــعش
  

  :هغه عبادت هم په نغمو كوي،خو دى ددې  ټولو ځواب ډېر آسانه كوي او وايي
  

  چا ويل راته چې ته څنګه شاعر شوې؟
  .انـــــانـــــراكړه ج ياعرما وې ماته،ش

  
  :خو دغه جانان بيا دى خپله هم نه پېژني او پو ښتنه كوي

  
  سندرې؟ يوينځې د يې چې دېدا ته څوك 

  وك يې چې غزل دې غالمان؟ــــــــه څــــــــدا ت
  

  :شوي دي ىويل ړهستر شاعر باريس پاسترناك دشعر په ا  ېد روسي 
دغه شان .كوي ېڅلېاو هوا سپ ړىه، نفس پياوپاسترناك د شعر لوستل روح آرام د

  .ىدارو و ځرن ىاشعار بايد دنر
  .زه چې د كاروان شعر لولم په ما همدا كوډې كوي
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  شعر یکاروان او نو
  

  .دشعر تعريف اوپېژندنه هېڅ ډول بريد او پاى نه لري
توان يا ژبنۍ پانګه او دهغه تخيل او پرپوهې  يكه دا ومنو چې شاعر،دهغه ژبن

  .ه الس برى، د شعر،دنوښتګر شعر، لومړني تومنې ديدهغ
دشاعر كشش،دتخيل لوړوالى يا ژوروالى او پوهنيزه پانګه هغه څه چې 

  .كاروان دخپل ژوند دكاروان كاروان پرې پانګمن كړى دى
د كوم دود د دودولو،هغه غواړى د  نهاو يكاروان نه د كوم دود د ماتولو تكل لر

  :غه خپله هم حيرانېږى او نه يې منىه.خپل روح تنده ماته كړي
  

  ،ننى ــــــــدا غريب سړى ګوره له غرونو راغ
  دومره جګ برجونه دسندرو دښار څه معنى

  
  وـــنده شــــــــــدنغمو خداى ته به ډېر ډېر شرم

  وسيـــــــــــن يـــــــــــــــدبلبل ځالې كه زاغ وزغ
  

  زل وايي؟ــــــــــــــــــــكاروان څله دومره سوى غ
  چې يې روغ واوري زړګى يې لوغړن يوسي

  
  چېرته ما دچا په نوم دعا كړې ده
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  رند کاروان
  

  وــــه شــــــد جرس حاجت كاروان ته پاتې ن
  ګا كړېـــــــشنو بنګړيو دې وه مسته شرن

   
  

  وريـــــد سپين واعظ،تورې خبرې مې خ
  مــــــسې ځـــــــار پګهد شنو بڼګړو په شرن

  
  

  ارتونوــــــڅله ښكلوې راباندې پښې د زي
  ه بهانه راسره يار كامخداى خو دې په خا

  
كاروان چې كله د زړه په للمو دبنګو باران ووروي،كاروان چې كله دشعر 
ګونګرو ته مستانه شرنګ وركړي،كاروان چې كله د زړه په پاچاهۍ د شعر كوډګره 

  شهزادګۍ كېنوي،
دهغه ساتنه ده او نوښت د فرهنګي بهير د ودې خوځون دود د فرهنګ پانګه او 

  .او لمسون
نوښت په .له دود او له خپلې خټې او جرړو بې خبرتيا شاعر له هېڅ سره برابروي

  .تش ډاګ نه كېږي
،خو نوښتګر هم يكاروان چې دخپلې ژبې ټول دوديزشعر ته  درناوى لر

  .دى،داسې نوښت چې په يوه نوى دود بدلېږى
  عر دودد ښكاليز ش

دا يو رومنتيك سياسي شعرونه :له شعاره پرته دسياسي شعر د ليكلو دود
  .دي،بل هغه تراژيدي سياسي شعرونه
  :دا ډول شعر لرغونۍ تاريخ لرى
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   :خوشال بابا وايى
  .نه غواړم د كاروان دشعر له كاروانه جال اوددې ژانر په تاريخ زيات بوخت شم

 ېشعرونو د آزاد ويد بهرن ېك دوږو په اوشعر د شلمو كلون ىنو ېژبه ك توښپ په
 نيدسپ«او يا هم  » منثورشعر » «دآزاد شعر«دغه شعرونه . ىد ىشو لينه راپ ړېژبا
چا به  ېچ مينه شم كوالي دا په زغرده ووا ېسره له هغه چ.شوي دي اديه نامه پ»شعر
وي  لييازماطبعه  ېژانر ك ېپه د هګتو يګړانځ پهاو  اتيز ولوټتر  ېك وادېپه ه ږزمو
استاد پوهاند )ۍكلمه داره روپ(پژواك ق،عبدالرحمنيشف ىهم محمد موس ايخو ب

 نيق،سعدالديال مانيار،سليپوهاند دوكتور ز)امارښ انيځانځ(مجروح، نيبهاوالد
 پهشاعرانو  روډېاو نورو  الګياسحق نن ،محمدىجهان ىشپون او تر هغه وروسته بار

  .ىد يړك ېورنځان ښې ښې ايتښر
د  ېچ يسبكونه نه لر يګړانځاو  ېآزاد شعر دومره الر ېادب ك توښشعر په پ دا

 ېچا پس ېشعر ك يد كاروان شعر په نو ېچ ويشو او ووا ىاكلټو ږمو ېهغو له مخ
  .ىد ىتلل

او  ېطبع ېد خپل خاطر،خپل ېبلك ېالر ېګړانځ ېويكاروان نه د رمحمديپ
 .دي كلييل ټېوټ ېكلښخورا  هښپه خو الونويو خږدخپلو خو

شعرونه خپاره شوي  ټېوټ197 ولټ ېچ ېك ګ،په جون يكو ېد چنار خبر دهغه
  :آزاد شعرونه دي ټېوټ  35 ېدي،داالند
طوطي،معشوقه،د  ىنكيش! ېتوري او لفظونه، دآسمان ناو!ارواح ته ېشاعر
 نيم ادونه،زماي،ړىباغ،د شاعر دخوب م ىنكي،امتي،شګ،ملنېدرد سك

 ؟؟؟چناريېسوال ې،درېسونه،خوب،شاعرانه ارواوال نيميښوطن،ور ږل،زمويتخ
دغزل  ى،دخداېكښاو ۍهوس ېماشوم شمه زه،دبور  ېد شپ ال،يكوي، ل ېخبر
 نيجانان ش نياد،دسپيته فر ىخدا ى،زكات،ست،لوېكښاو ېغمبري،پىدونكياور
 زهيوپاكيكچكول، لييعزرا ر،ديتصو ېپه هنداره ك!ته لګ ندهځرګ ويك،راوي،يل

  نرخ،!ته ېنكخوب،اخبار لوستو
 16نه  وټوټراغلو شعري 76د  ېك هګولټ يشعر ،پهىورغو ۍرياپښراز د دغه

  :هغه آزاد شعرونه دي
شاعر وژنمه  وي!هيشه الرو راتمږزرغونه،ل هيړز ،لكهېك يورغو ۍرياپښپه  د او

په خوب  ېم ،تهځېبه را ،تهئړواك ېژب يې پوټ ،پهىبو دويدش ۍقتل كوم،د هوس وي
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او  لګ،غم،خوب،دعا،امتزاج، ىدليخوب ل ايګرماره،ما بسند هيوني،لېدليل
  ادم،سوال،يبن

  
  
  .برخه ده وهی کیکاروان هر شعر دهغه د ژوند ل د
  
كم   هڅپيل او يا ستر بدلون په باب پوهاند  عبدالحي حبيبي   ېدد ېژب توښپ د

   : كاله پخوا وليكل وسځپن
د   خهڅله اروپا    ېچ  زيېك  را  پيل  خهڅد ادبي نويوالي  دوره  له  هغه وخت   »
د ختيزو  اولسونو  په  ژوند،   ېچ  ېته  راورسيدل  ېخاور ېد  ېانښن  ښېمدنيت  ن

  تونښراوست ،دغه  تدريجي  او  تونښاو  ىسار  ېب  ېي  ېك  ولډاو تفكر  په  نوښاندي
رنگ    ىنو ېده او هغه  ته ي  ېراوست ېالند  ېزېخواو تر  اغ دووژبه   له     توښپ  ږزمو
  .ړورك

او مادي  ولډد جوليز  ليكلو    ېيعن  ېد وزن  عروضو او  قافي:  الف 
  . اسلوب

د مضمون محتوا  او هغو احساساتو او عواطفو او افكارو له  پلوه  : ب 
  ولهډد نوي والي  په دوره كي  دوه     ږمو  ېچ... شوي دي   تلښپه شعر  كي  نغ  ېچ

  .ويونكي  لرو
  .ېكالسيك  قالب  ك  : لرغوني

  « ېپه نوي  قالب  ك:   نوي
د نوي    خهڅ بوېش  ېد همد ېژبه ك توښتوگه په براالتوگه په پ ېپه د 

  ېچ نگڅتر  وړژبا يروډد نورو  ېكه دا ووايو چ. زيېپيل  ك  ېخبر)  شكل (   ېجول
 يږېپيل ك دي ،د نوي شعر له پاره  يو تكل  ېرډېپه  طلوع افغان كي خورا   ېي  ېلگېب

 ېقافي  ېشاعر  ته  هغه وخت د نوي   يا ب ږكه زمو كهځ. يړخبره  به مونه وي ك  ايهځ ې، ب
منصور  (( د    ېخپلو  هغو آثارو  ته چ ېپه مخه  ورغلي واي،نو هرومروي  ېتنښشعر   پو

 ېداس  نگڅنورو تر  يروډخپريدل  پام كولو، خو بيا هم د   ېالند ېتر كليش))  شعر
  :هم موندالي  شو ېهغه وخت ك ېلگېب
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  .نگه  شيڅتو به  ښد ما اوستا  پ 
  . خوزه  مينه 
  ..وماته وگوره  ږل 
  سره  هړد  ز 
   دسترگو توره 
  طوطي هړدز  ماځ  ېچ  ېا - كورهټ  گرځ ټپيد   
  په دام گير  ېستا د مين  -وماته وگوره  ږل 
  او ستا دعشق   په لمبو ويلي 

  تا جار  شم  تر
  . ماته  وگورهخو   لو
  
  .كال1360اد،يدافغان -1

 ړستر او دپام و مږك ېداس ېچا په ك ېڅخواره واره وو  اوه ېشعرونه داس دغه
  .ړىك دايپ هڼب ريبه ړبشپ وهيد  ېچ ړونه ك تښنو

د افغان  ېزما هماغه مقاله وكتل شي چ ېمعلوماتو لپاره د اتويد ز هړا ېد په
 .ده ېخپره شو ېپه كتا ب ك ادي

او نه  ڼېب د آزاد شعرونه نه ايدهغه نوي  ېچ ىد ېك ېپه د تښكاروان نود  
  .ورته نه دي چاتهېڅمضمون له پلوه هد

،  عتي، طب مانيژوند ،ا والينه،كليالونه،ميخ ولډهر  ېشعرونو ك ېپه د هغه
دي  هڅاو ترنم موضوعات هغه  ېخو دشعر،سندر يړنور راغا هڅاو هر ه،فلسفهښځ
دا  ،خوىشوي د ورځان اتيموضوع ز ېبل ېهر ېتر بل ېر كعدده په آزاد ش ېچ

  :كوي دايشاعرانه انداز پ هګنڅ ئورګموضوعات 
  

  د كلي ږزمو ۍژوند لكه نجل ږزمو
  شي دايپ ځپه ور ګدجن ېچ
  غلهېشي پ ځپه ور ګدجن او
  ېك نهييپه ا ستياښد

  په خندا شي، ټك ټك ايموسكه شي،ب اول
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  ومهړشي رج يې ۍنل ېچ
  ګڼېنيماش ېزډسل  د

  ماته ستن د كالكوف شي يې ييسال
  ديېږخال پر زنه ك وكهڅپه  دخنجر

  ناچاودي بم نه وباسي له
  نري تارونه نري                                               

  ېاو مرغلر ۍمر يييوپ ېك په
  ېهندار يړك ټېپ يې ېك وډيونځ په
 او هارونه لونهيكا ام ړجو نهي تر

كاروان له شعر نه دخپل ملت  وړوك ونهټدكوم علت ل ږمو ېه چپرته له هغ دلته
له هغه سره  ېبلك يدوالږدهغه د او ېوازينه  ېچ ړىك ړجو ريتفس نګيرن ېداس خيدتار

  .ىد ورځان ىكلښ دوېد ولس د عادت ك
 .كوي ىقو ېكلماتو هغه هم د سوچه كلمو كارونه،دهغه دشعر قوت الپس د

 اتيز هړا ېپه د ېپه وخت ك قيان د شعر د تخلكارو ېهم زه تصور كوم چ هڅ كه
 ېداس اهميب ،خويوكارو بيترك ايهلته كوم لغت،خبره  ايدلته  ېچ يفكر نه كو

  .اكيټسره  رځيهغه هره كلمه په خورا  ېچ ييښبر
 ېهغه ك كي،پهيهغه شعر نه ل ېتصور كوم چ ېد كاروان شعر لولم داس ېچ كله
او لر وبر الوزي  ړلو ېمرغه داس اليدهغه دخ.يږټېشعر راخو ېپه هغه ك.شييشعر را ا

 ېچ يده ته دا توان وركو ېنيدهغه دالهام سرچ.ىنه ش دايېرس ېخپله هم پس ىد ېچ
 تښنو وهيپه  ېبدلوي چ ېمتن داس ودهغه تومنه ا ېبلك هڼدشعر ب ېوازينه  ىد

  :ېږىبدل
  
  ړنه يم وال هړد گودر په غا زه
  نيولي ينگټ ېك ږپه غي ۍسل زلمي،سل جنيك ما
  يم خښ ېپر سر په لويه هديره ك وډد كن زه
  ېپه هر تابوت ك زما
  ښېخ ېگودر وين يو
  ېخښ ېكښگودر او يو
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  د هر تابوت پر هره تخته زما
  معشوقو نومونه دعاشقانو

  ليړگور چنجو خو د
  ده ماته ،سريندهېشو هړجو ېانگڅله  زما
  د غم توره پيشو ده ناسته ېي ېتش گوگل ك په

  په وينو سره ده ېي خوله
  يړخوبونه و ېماشومانو ي كليوښژوند له  د
  يډونځ دونوږپر سينو نه شته  د  غلوېد پ تښك د

  د كلي د بامونو دسر ږزمو
  ږېو ېكوتر ېدږرو
  يډونځشكيدلي دله رباب نه  ېانگڅد  زما
  تيروي ۍمر ېوچ

  

 .ادونهي＊％ه او د کاروان په شعر ک３ دهغ３ 

  
 مور،بوره خور،كونډه،نجلۍ،معشوقه،بوره .مور،ښځه،پېغله

د كاروان په شعر كې به دښځو دغم او وير نارې .،چې لري يېىكه شعر ژبه لرال
په يو ډول نه يو  هداسې تصور كېږي چې كاروان دا شعرون.وې لېتر هسكه پورې رسېد

  .ډول هغو ته ليكي
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  کاروان او چنار
  

  چوپ شمه،كه ووايم چې دنگه ياره تاښيم
  ايي چې كاروانه چنار څه معنى؟خلك راته و

  
كاروان د تصويرونو له الرې،كاروان د خيال په مرسته،كاروان  دتخيل او يا د 

شو ووايو ان اسطورې  ىافساني او يا كولكلموپه هنري كولوسره  له ساده ژبې   ښكلي 
داسې افسانې چې هغه د لوستونكو لپاره،په يوې ښكلې او مينه ناك زيري .جوړوي
لوستونكي او اورېدونكي له دغه تصوير سره مينه پيدا ..ې تصوير بدلېږيراوړونك

نه د هغه لمانځنې ته اړوزي، دا دوه ې ېرې مينډكوى،په هغه ميينېږي او كله كله خو له 
  : الندنې بېلگې خو زموږ ددي خبرو ښه تائيد دي

  
  بلبالن مې اوس  په سر كې ځالې نه كړي

  كلي چنار يم  رــــــستو د بـــــاور مې واخي
  ه گواښېږيــــــچې ديوان د بد رنگۍ رات

  ه ښار يمـــغـــــــــــــو هـزه دښكليو ښاپېري
  ما چې سوځي خپل هډو كې يې ايره شي

  ل د زړه ازار يمـــــــــابــــــــــــــخبردار زه دك
267-1  

ر كاروان په خپلو شعرونو كې،د كاروان،سندره،باگرام، ځنگل،ښاپيرۍ او چنا
كلمې داسې نازولي،چې هر يوه يې دده په جوړو شويو تصويرونو كې په ابدي معبدونو او 

  .ځانگړو بڼو په شعر او نوښت بدلې شوي دي
د ليكنې په دې برخه كې به دده په شعر كې،نه نه ،ښه  به دا وي  چې ووايو دده په ژوند 

دارې ته كينوو،ورته ځير كې د چنار دكلمې او له دې كلمې نه د جوړو شويو تصويرونو نن
  .شو،ورسره وغږېږو،خوند ترې واخلو او پر ې وغږېږو
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زه داسې تصور كوم چې د كاروان لپاره چنار هم تر هرڅه نه دمخه مينه ده،هغه هم 
  :انسانى مينه،دي وايي

د كاروان دچنار د مينې دا لړۍ كوالي شو همداسې اوږده كړو،خو دا خبره  چې 
ښو شعرونو  يو نه هېرېدونكې ټولگۀ د چنار خبرې كوى،په نامه  كاروان د خپلو خورا ښو

نومولي،دا معنى لري چې چنار به كاروان ته څومره گران او تر كومې اندازې به هغه ده ته  
  .يارزښتمند و

  يدرې واړه پر ما ګران دي،اول يار زما دكل
  ا دكلي او كوكنار زما دكليــــــــنار زمــــــــچ

نوم اوري د كاروان خبره پوښتي چنار څه معنى؟ يوه معنى خو يې  هو څوك چې  دا
بله پوښتنه دا چې چنار څنگه خبرې كوي؟ولي چنار؟ولي نه ګالب؟ .كاروان مخكې وويله

ولي نه ټول ځنگل او يوازې چنار؟ د چنار خبرې كوي،تر خپرېدو نه وروسته خلكو له 
هماغه مصرعه ووايو چې مخكې  شوى ير دې ته  اړپكاروانه، دا پوښتنه دومره كړي چې  

  :مو ياده كړه،هغه دومره خوږه ده چې تكرار ته يې حسن تكرار وايو او ليكو
  

  م چې دنگه ياره تاښيمــــــچوپ شمه،كه وواي
  خلك راته وايي چې كاروانه چنار څه معنى؟

  
غه هغه ه.لكه له رښتنى  دنگه ياره سره يكاروان له چنار سره داسې د زړه خواله كو

سره خاندي،هغه هغه سره موسېږي،هغه هغه ژاړي،چغې وهي،ناري وهي،هغه سره غاړه په 
غاړه ټپې وايي،هغه ته غزلې ليكى او كله  لكه د بت په شان خاموش ورته ناست او د زړه راز 

په دې ټولو حاالتونو كې د كاروان په زړه او ژبه،د هغه په روح كې او د هغه په .يورسره كو
پټ روح او روان په خوځون دى، داسې روحي ارمان چې غواړي يو څه ووايي او  خيال كې يو

دا ټولې خبرې د چنار له ژبې كوي او  ىد. يارمان ته نه يوازې ځان بلكې ټول ورسو ىيوه لو
  :وايي

  چنار خبرې كوي
  زه د بر كلى د گودر دغاړې

  يو شين چنار وم،چنار
  هر مازديگر به راته سلو نجونو
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  لو سالمونه كولوپه سرو منگ
  سحر وختي به مستانه پېغلوټو

  زما پر ټيټو او خورو څانگو اوبه شيندلې
  زه به په ناز لكه خوب وړى زلمى

  څه غلى،غلى وبوږنيدم
  په خندا ويښيدمبه دپېغلوله شينكي خوب  نه 

  له ساړه باد سره به اخوا دې خوا 
  لكه دټال زنگېدم
  او د گودر اوبو به
  راته چمبه وهله

  مالله پښتنه پېغله د وروڼو په ورا لكه
  په شنه گېډي گېډي كميس كې گډېدم گډېدم

  كله ناكله مې په غلي ماښام
  له سپينو خولو نه د تودو مچكو خرپ اورېده

  به مې هلكه غوږون
  دڅانگو،څانگو په السونو كې نيولې پاڼې

  ما به د دوو مينو
  د بڼو گانو هر يو رپ اوريده

  :ل السونهبيا به مې باد ته ښورو
  !غلى شه خداى ته گوره شور مه كوه
  خداى زده چې ولې به دباد  غمازگر

  راسره رخه كېده
  د دوو مينو ننداره يې په ما نه لورېده

  لكه چې مست ښامار زنگېږي د چندڼ پرڅانگو
  داسې په خرپ  به يې كړې ماتې رانه غبرگې څانگې

  پاس به له ځالې نه جوړۍ بلبلې والوتلې
  هم غلې شوهالندې به 

  د تودو شونډو د مچكو خرپا
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  زما په زړه كې به وې څړيكې تر سهاره خورې
  سهار به لمر راوخوت

  نجونو به بيا په سالمونو باندې ونمانځلم
  لمر به چې څو نيزې له غره راجگ شو

  د گودر غاړې نه به وكوچېده
  د مستو نجونو د منگيو كاروان

  د څاروانمهار د وړانگو يې په الس كې و د لمر 
  لمر به د وړانگو په تودوالسونو غوټه كړلې

  زما د غبرگو ماتو څانگو له رگونو سره
  خرپ د مچكو او سندرې د جوړۍ بلبلو

  :لكه ماشوم به له خندا نه شين شوم وبه مې وې
  بيا دچا ښكالو راغله؟!اخ خدايه-

  بيا مې په رگ،رگ كې خورې شوې څېړيكې
  هغه دى بيا مين زلمى راغى

  ا زما د ماتو څانگو خواكې څه لټوي؟چې د
  ېهغه دي ټولې يې كړ
  ټوټې د ماتو بنگړو

  او مرغلرې د شكيدلي اميل
  هغه دي غوټه يې كړې

  د سره دسمال په پېڅكه
  ښايي چې دا دسمال هم

  چا ورته جوړوي په وريښمينو گوتو
  :مابه له زړه سره پټ پټ وخندل

  خداى ماته هم مين زړگى راكړى
  از ښه پوهېږمچې دمينو په ر

  زلمى به غلى،غلى
  لكه ښكاري نه ترهيدلې غرڅه ماته راغى

  اخ څه ښايسته و زلمى
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  اخ څه ظالم و زلمى
  چې په تېره چاكو يې 

  زما په تاند او په غوښن ټټر كې
  دخپل معشوق د نامه

  شپږ  نه  اووه توري ژور وليكل
  زما ټټر كې يې چاكو وښوييد
  ښايي زماد ناز ښېرې وواهه

  يې هم شوه برسيرنه ژوبلهگوته 
  چې په تودو وينو يې

  د خپل معشوق د نامه توري سره شول
  په وينو سره توري يې

  په مينه،مينه ښكل كړل
  زما په رگ،رگ كې

  د خواږه درد څړيكې خورې ورې شوې
  خورې ورې څانگې مې
  لكه د اور لمبې شوې

  سيل د مارغانو رانه والوتو
  ښې وريتې شوېښايي په دې پټو لمبو باندې يې پ

  هغه مين زلمي زما د وجود
  دوې ماتې غبرگې څانگې كورته يووړې

  بيا به مې ان له شفقي ماښامه
  تر سپيده داغ پورې نغمې اوريدې

  د سريندې له نري تاره،تاره
  د مست رباب له مستانه شاتاره
  څه په خندا به مې په غېږ وريده

  دشنه آسمان د سپينو ستورو له رڼو سترگو نه
  لوشو د اوښكو داره،دارهد پ

  زما تر زړه به يې كړه نېغه تېره
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  د وړانگو سپينه الره
  پاس د ښايست پرښتو

  راته نيولې وه رڼه هنداره
  شينكى اسمان به مې د ځان سكه تصوير گڼلو

  او راڼه ستوري مې د خپلو څانگو
  سپينې مرغۍبللې
  داسې زما د ژوندون
  پېغلې شېبې تېريدې
  نې ليچېلكه د پېغلو تكې سپي

  د شنو بخملو له لستوڼو راوتې تيريدې
  داسې يو څو شپې وې د قدر شپې وې
  چې ويښ به ناست وم،تر سهاره پورې
  چې ټوله شپه به مې څارلې د مينو الرې

  زما به پاڼه،پاڼه غوږ غوږ وه
  د هغې مستې سريندې نغمو ته

  چې په ليندۍ كې يې يو څو تاره د څڼو هم وو
  رنگ د ربابله كاره ويستى ومه ش

  چې په سينه يې د درخو د الس څونډي زنگيدل
  پرون چې بيا لكه د ناوې زلمى

  دنجونو منځ كې ناست وم
  ناڅاپه كړيكې شوې، د واى مورې نارې خورې شوې

  په ځان  خبر هم نه وم،څانگې مې ارې،ارې شوې
  بنگړي ذرې،ذرې شول

  ي كودي،كودي شولنګم
  څڼې لمبه،لمبه شوې

  لشالونه باد يووړ
  پاس مې آسمان ته كتل

  زما پر خوا و په غړمبا را روان
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  لكه يو ستورى له مداره وتى
  لكه يو غشى له پرهاره وتى

  د اور ابليس د ماليكو له كتاره وتى 
  پر جوماتونو پر حجرو پر گودرونو پريوت

  پر سر د مستو چنارونوپريوت
***  

  زه د گودر په غاړه نه يم والړ
  غيږ كې ټينگ نيولي ما سل زلمي،سل جنيكۍ په

  زه د كنډو پر سر په لويه هديره كې ښخ يم
  زما په هر تابوت كې

  ېښخيو گودر وينې 
  يو گودر اوښكې ښخې

  زما د هر تابوت پر هره تخته
  دعاشقانو معشوقو نومونه

  د گور چنجو خوړلي
  زما له څانگې جوړه شوې،سرينده ده ماته

  په تش گوگل كې يې د غم توره پيشو ده ناسته
  خوله يې په وينو سره ده

  د ژوند له ښكليو ماشومانو يې خوبونه وړي
  د كښت د پېغلو پر سينو نه شته  د ږدونو څونډي

  زموږ د كلي د بامونو دسر
  روږدې كوترې وږې

  ونډيځشكيدلي دزما د څانگې له رباب نه 
  وچې مرۍ تيروي

 ***  
  زه د بر كلي د گودر د غاړې

  يو شين چنار وم،چنار
  در په طبع ښه پوهېږمزه د گو
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  گودر  شاعر غواړي چنار غواړي
  گودر د سلو منگو

  رنگين كتار غواړي
  نوچېگودر د غرونو،د ځنگلونو د پېغلوټو 

  كاروان مهار غواړي
چنار، د كاروان د ژوند، دكاروان د ټولنې د بدمرغه ژوند او دده دال  نه ملت شويو 

  :ه الندې خبرې په دغه شعر كې دغ.خلكو د اورني ژوند خبرې دي
  له شينكي خوب  نه دپېغلوپه خندا ويښيدم 
  له ساړه باد سره به اخوا دې خوا 

  لكه دټال زنگېدم
  او د گودر اوبو به
  راته چمبه وهله

  لكه مالله پښتنه پېغله د وروڼو په ورا
  په شنه گېډي گېډي كميس كې گډېدم گډېدم

  :اويا
  كله ناكله مې په غلي ماښام

  ه د تودو مچكو خرپ اورېدهله سپينو خولو ن
  به مې هلكه غوږون

  دڅانگو،څانگو په السونو كې نيولې پاڼې
  ما به د دوو مينو

  د بڼو گانو هر يو رپ اوريده
  :بيا به مې باد ته ښورول السونه

  !غلى شه خداى ته گوره شور مه كوه
  خداى زده چې ولې به دباد  غمازگر

  راسره رخه كېده
  ما نه لورېده د دوو مينو ننداره يې په

  لكه چې مست ښامار زنگېږي د چندڼ پرڅانگو
  :او ياخو
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  سهار به لمو راوخوت
  نجونو به بيا په سالمونو باندې ونمانځلم

  لمر به چې څو نيزې له غره راجگ شو
  د گودر غاړې نه به وكوچېده

  د مستو نجونو د منگيو كاروان
  مهار د وړانگو يې په الس كې و د لمر د څاروان

  ه د وړانگو په تودوالسونو غوټه كړلېلمر ب
  زما د غبرگو ماتو څانگو له رگونو سره
  خرپ د مچكو او سندرې د جوړۍ بلبلو

  .لكه ماشوم به له خندا نه شين شوم وبه مې وې
  

هغه څه دي چې نه يوازې شاعر په هغه تاريخ هنري كوي بلكې هغه په هغو كې خپل 
  .ښييشعري قوت هم ازمايي او هم يې نورو ته 

كه دا ومنو چې شعر د تفكر،هغه تخيلي بڼه ده چې دعاطفي تورو په جامه كې د خپل 
  .اغيز هڅه كوي

كه دا منو چې شعر د ژبې تر ټولو نه،غوره شوې،اميل شوې،عاطفي شوې، او په  
  .وزن گاڼل شوې بڼه ده

كه دا ومنو چې شعرد يوې پېښې د تصور او وروسته د تصوير انځوريزه،انځور 
  :و ددغو خبرو له مخې  كولي شو د كاروان دا خبره تكرار كړو چې ويلي ديدى،ن

  
  سالمي كړل،دښكالوو ښاپيروتهمې تور ديوان 

  ان دي؟ـــغزلتوري د كاروان دي،كه غمي دسليم
نه زموږ موخه دا وه چې كاروان نه يوازې دچنار له خولې نه د خپلې خداى  وددې خبر

دې كړي بلكې له دې الرې يې،خپله ژبنۍ شعري ژبې اسماني نښې څرگنې وركړ
چه كارونې، پردو خياالتو، افكارواو كلماتوته  نه وپانگه،هغې سره مينه،ددې ژبې د س

  .ز قدرت هم پر نورو پېرزو كړى دىياړتيا،د ژبې دسندريزوالي توان او خپل فطري ښكالي
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نه بې خبره ز ذوق يز ذوق ونه لري،كه شاعردخپل ملت د ښكالييكه شاعر خپله ښكالي
،هغه به هېڅكله د ىز ذوق ښاپېرۍ ځان پسې خپه نه شي كړايوي،كه شاعر د ښكالي

  :كاروان په شان چنار په خبرو راوستلي نه شي،هغه دچنار مينه په ځان كې رازرغونوي
  د اوبو په څېر يو څوك به ورته ګورم
  راشين شوى مې په شعر كې چنار دى

  
  :و،كوالي شو ووايوكه دې برخه كې خبره لږه اوږده كړ

  
هغه ال د خپلې مور،خپل .دكاروان د شعر يو برى دادى چې د هغه ژبه ال لړل شوې نه ده

پالر او خپلې كورنۍ په ژبه خبرې كوي او شعر ليكي او ددې زياترو چارو وياند چنار 
  اوس خو پوه شوي چې يارانو چنار څه معنى؟.كاروان دى.دى
  

  ه كړي ځالې نبلبالن مې اوس په سر كې 
  ې واخيستو د بر كلي چنار يمــــــــــاور م

  
خو د تعجب وړ خبره خو داده چې كاروان دغه چنار په ټوله شاعرۍ او ژوند كه په يو 

،پوهېږي،هغه څوك ده،نه تصور يې هم نه شي كوالي،اوس به خپله درته يدلولۍ شبچا 
  :ووايي

  پردنګو دنګو نجونو دى كاروانه پام په كار 
  چناره واخله السله ه له لمنځې مړ سب سب
   

  د تورو تكرار
  ې شيپې څپدرياب كې د سندرو به څپې څ

  پې په يكه زار زما دكليـــــې ټـــــــپې ټپــــــــټ 
  

كاروان په خپل شعر كې د تورو،كلمو او تركيبونو له نڅا او تكرار نه ،د خپلو زياترو 
  الرې وزن  جوړويه هغه غزلو،قصيدو او ان د ازادو شعرونو،موسيقي او ل
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  ه دعا دعا دعا ښكاريـــــــــــــتاته ب
  پټې په دعا كې ستغې سپورې دي

دغه تكرار او له تكرار سره سره په ماهرت د تورو رنگينول،هغه ښكالوې دي چې د 
دغه سندريزه ځانګړتيا دده او دځينو .ېكاروان د شعر سندريزې ځانگړتياوې پرې والړې د

دلته د ش د توري او وروسته .زه كرښه راباسييرمنځ د جالوالي خو ښكالينورو شاعرانو ت
  :ئبيا د چ تكرار ولول

  
  شپه شوه،شنو لمبو اغوستى،د شيشو نازك لباس دى 

  ه وړې،بيا ډبرې ميكدې تهـــــــوه رانـــــــــــام كــــــشيخه پ
  

  پ يموـــــــــپ چوـــــــــــــــــــــې چـــــد شيخانو پاچاهى ده چ
  ار يمــــــــاب تـــــــــــــــم د ادم د ربــــــــــــــــــي زه هــــــــــــــــــنگ
  

  كوڼوڼ چوــو چيى،د كوچندغچ غچ په كې،چوپ چوپ 
  ي چنارونهــــا وژلــــــــــــــلو چــــــــــــرا ځي چې غچ يې واخ

  
  همداسې تر پايه

  
  لى غلى راغىــــــــسې غــــــــــدى،پ لـــــــــــــم دې غــــــــغ

  زوان دىـــــــا د پيـــــــــــــــپروت په زړه كې مې،غمى ست
  
  ې شومه دم شي، شپه پخه شي او ويده شي خلكــــــــچ
  اروان دې اوري،كنه دا يې دسندرو وخت دىــــــــــــــــــك
  
  ه د اشنا نه شته نه شتهې لشې باڼـــــه لشــــــــــــغـــــــــــــــــه

  ر دې غنمرنگ خوړليــــــرې،ډېـــــــــــد مرگي ژرندې وم
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  م په خلوت كې يو ملنګ د زمانې يمــــــــــــاست يــــــــــــــــن
  ا سره غږېږمــــــــوغــــــه غــــــــلى لــــلى غـــــــــلى غــــــــــــــغ
  

نا كې دتورو تكرار السي كوي او كه د الهام په بڼه په نه پوهېږم چې كاروان په خپله وي
  :ده كې راخوټېږي،خو هر څنګه چې ده ،هغه دا څو چارې تر سره كوى

  .دده شعر الپسې سندريز كوي-
  .يدده شعر الپسې ښكلى كو-
  ار بڼه وركوي او الپسې پخه بريښيدده موخې ته د ټينګ-
  

  كوڼوڼ چوــــــــو چيغچ،غچ په كې چوپ،چوپ دى د كوچن
  ي چنارونهــــــــــــــــــا وژلـــــــــــــــــچ.ځۍ چې غچ يې واخلورا
  
  

  رنگ او د کاروان شعر
  رود،دې د رنګونو كړم،رنګينه يې

  ه يم د زړه د وينو داره يمـــــــــــرود ن
 

رنگ،د طبيعت د نورو اغيزمنو هستيو تر څنگ،د تل لپاره يوه دپام وړ او اغيزمنه 
  .اتې شوې دهپديده پ

دغه پديده د طبيعت له زړه نه راپيدا شوې ده،په هغه كې يې وده كړې ده،په هرچا او 
  .هرڅه يې په خپل ډول اغيز الره او لري يې

انساني ليدنه او انساني طبيعت د نورو زياترو پديدو په پرتله له رنگ او دهغه له 
  .بېالبېلو ډولونو اغيزمن بريښي

رنگ په انسانانو او .رواني،فزيكي او ټولنيزه بڼه ولريدا اغيزكېداي شي،روحي،
په ټولي توگه په انساني ټولنه كې دښكال، دخوښيو،ناخوښيو، د هوسونو ، د څرگند و نو 
،د وير،دكركې،دسينگار او مينې له غورو نه پر غورو او يا بدو شيبو خپل اغيز په مخامخ 

  .او غير مخامخ توگه پرېږدي



 

 لطيف بهاند                                                                                    

س او درك نه وروسته  دپوهېدو پړاو ته رسېږي،خو دهغه كه څه هم رنگ د احسا
  .اغيز خورا چټك او زياتره تلپاتې وي

په ورځني ژوند كې،له ډاره يې درنګ الوتل،له قهره شنه كېدل،له شرمه سره 
كېدل،له درده ژېړېدل،له رنځه تورېدل او نورې بېلگې د ټولنپوهنې له مخې هغه څه دي چې 

  .يا كومې پېښې د كچې او اغيز اندازه لگويپه هغو كې رنگ د يو چا 
، د ىهمدا راز د وير او غم په وخت كې د تورو جامو اغوستل،د پېغلو سور ټكر

  .روحانيت سپينې جامې او نور بېلگې دپام او يادونې وړ دي
له لرغونو زمانوراهيسې، دټولنو په سياسي ژوند كې،د هر هېواد،هرې سياسي 

د ساري په توگه په .لو ځان ته  د پېژندنې او نښې رنگ لرلى دىډلې،قامونو او يا مذهبي ډ
وروستيو زمانو كې د نړۍ چپي ډلو سور رنگ،اسالمي ډلو شين رنگ او هم ځينو ډلو 

  .سپين ، تور يا ژيړ رنگ د خپلې نښې لپاره كارولى دى
ونه په نننې ټولنه كې، د رواني ناروغيو او رواني ناروغانو د تداوي لپاره د رنگ كار

  .، خورا لوى هنر او ماهرت بلل كېږي
په اوسني ژوند كې د دود، مود او ديزاين خبره او په هغو كې د رنگ كارونه،په تېره 
بيا د كال په بېالبېلو موسمو كې د كاليو د رنگ ټاكنې د يوې خورا وړ اړتيا او پوهې بڼه 

  .پيدا كړې ده
كو د لږوالي،يا ښاري دود دستور په پښتني ټولنو او ټولنيز ژوند كې،د ژوند د اړي

  .نه د لري والي له امله، د رنگ د ډولونو كارونه او هغه ته پام خورا لږ دي
په دې ټولنو كې زياتره هماغه  طبيعت ته نېږدې ،شين،سور،تور،سپين او ژيړ 

  .رنگونه زيات يادېږي او په ورځني ژوند كې يې يادونه كېږي
: درې ډوله ويشي او وايي چې لومړې ډله يې رنگ پېژندونكي زياتره وخت رنگ په

د وينا له مخې نور رنگونه د همدې لومړۍ ډلې له يو ځاي  ىددو.سور،اسماني او ژيړ دى
كېدو نه رامنځ ته كېږي او نور رنګونه بيا دلومړې او دوهمې ډلې له يو ځاي كېدونه 

  .جوړېدوكي رنگونه دي
ودي په تگلوري نه ده،دلته يوازې خو دلته خبره د رنگونو په فلسفه او د هغو د

دكاروان له خوا په خپل شعر كې د رنگونو دكارونې او په خپل شعر كې دهغه  په لفظى 
  .مهارت او معنوى ارزښتونو كې ده
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كاروان په خپلو شعرونو كې د هر ډول رنگونو يادونه كوى،دهغو له ارزښت نه د 
ۍ تر لوستلو به د ي،خو دده دشاعرخپلو شعري تصويرونو په جوړولو كې كوډگره گټه اخل

هر لوستونكي دې ته پام شى چې دده په شعر كې شين رنگ، ځانگړى ځاى او يوه ځانگړې 
  .كارونه لري

شين رنگ دده لپاره دهر څه نښه ده،كله د بري،كله دنوغي،كله دعقيدې او كله هم د 
  :نمشين سترگي دښ

سهار، شين سمندر، دخداي شين كتاب،شين قران،شين زړه،شين اسمان،شين 
شين بگرام،شين لستوڼى، شين نښتر، شين سترگى هوا باز، شين ځنگل، .شين ستورى

شين درياب، شين جام،شين طوطي،شين زرغون طوطي، شين گل،شين دستمال، شين 
همزولى، د شعرشين كتاب،د غزلې شين تورى، د شعرونوشين همزولى،شين لباس، شين 

شنې بنفشې،شنې ټكې، شنې  شين بام،شين چنډن،شال،شين لباس،شين د بوډۍ ټال، 
ې جامې، شنې ځيږې وزغنې، شنې ونې، شنې ندرې،شنه ښامار، شنې اوبه، شنې درې، ش

  :سترگې، شنې لښتې، شنې بڼكې،ترشعر نه  شنې بورې ونې، شنې بڼكې، شنې لمبې
  

  سرې او شنې لمبې پر تورې شپې كړه بلې
  ل كړهنه پياله په سرو منگلو كې مشاــــــش
  

لې، شنه خوبونه، شنه غرونه، شنه لستوڼي، شنه دعا، شنه ا،شنې غونډۍ، شنې وي
ژبه، شنه پرښته، تكه شنه خندا،شنه غېږ،شنه بنگړي،شنه وينه،د زړه شنه كوتره، شنه 
پرښه،تكه شنه خندا، شنه غنم، شنه لښته، په شنه چپن كې ناست پير،شنه الره،شنه ونه، 

،  شين بخمل او نورو شنو څيزونو،حالتونو او تصويرونو دشنو ميو ښيښه، شين خوب
  .يادونه

ما چې په دې اړه هرڅه فكر وكړ او دده دښكلو شعرونو په نيلي مې هرې خواته 
كړم،نو ځكه مې   هودانګل ومې نه شو كړاي ځانته ددغو تركيبونو او خياالتو موخه څرګند

له وكړه،خو بياهم قانع نه شوم،بيا له خپل د خوښې شاعر پيرمحمد كاروان سره د زړه خوا
مې دا پوښتنه په ليكنه بڼه ده ته وسپارله چې تر څو مياشتو وروسته يې راته 

  :وليكل،كاروان ليكي
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  :د استاد بهاند د يوې پوښتنې په ځواب كې
ښاغلي استاذ بهاند صاحب رانه پوښتلي چې له كومو رنګونو سره مې ډېر زړه تړلى 

  دى؟
  :په سر كې به دا عامه مفكوره او نظريه وړاندې كړم چې وايي.ده ډېره سخته پوښتنه

غني بابا يو وخت "هر رنګ ښكلى دى خو چې په خپل مناسب ځاى كې وكارول شي"
  :ويلي وو
  لك هازره كتابه      له ((-

  ما دا يو ټكى زده كړى
  چې دا تورهم ښايسته شي
  ))چې ديار په زنه خال شي

عراج ته وخوت،نو په آسمان كې دجنت حورو م)ص(ويل كېږي چې كله محمد 
پوښتنه ترې وكړه چې پيغمبره موږ ته دې له دنيا نه كومه تحفه راوړې ده؟ وايى پيغمبر  

  :وې ويل هموسك شو او ورت)ص(
  .))ستاسو د ټنډو او زنو دخالونو له پاره مې د بالل تور رنګ راوړى دى-

د رنګونو ترڅنګ .يى پيدا كوي انسان چې دنيا ته سترګې غړوي،له رنګ سره آشنا
دي او خوند نه رنګه وايي اوبه بې .ې،خوند لمس او احساس هم همدغسې در واخلهي

خو كه موږ پر خپلو حافظو او حواسو زور راوړ د اوبو خوند او رنګ هم پيدا كولى .لري
  :حمزه بابا وايي.شو

  .وندې څه كار نه دىــــــاري ګــــــــدا بې ك-
  :په تقليد ووايمبابامزه ـــــــــزه به دلته دح

  
  دې څه رنګ نه دى؟ـــــــــدا بې رنګي ګون

  څه  خوند  نه دى؟  ي ګوندېدا بې خوند
  !استاد بهاند

زه چې په ماشتوب په كوم كوركې اوسيدم،زموږ دهغې كور مخې ته د اوبو شنه 
بو رنګ زيات زما شنې ويالې د رڼو او ېكيزه فكر كوم چې اول ځل به د همدې .وياله بهيده

ما به ډېر وخت په همدې .په زړه كې ځكه ناست وي چې اوبه يې ډېر تيزې او خطرناكې نه وې
د اوبو همدا .ه په كې خنديدمباوبو كې السونه او پښې وهل،په كې لمبېدم به او كټ كټ 
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 داسې.زما د ماشتوب ملګرې وه او ورسره لوبېدم به .شنه وياله زما دپاره دلوبو ګوډۍ وه
انګېرم چې د رڼو اوبو همدې شنې ويالې ماته دا احساس راكړى وي چې ګوندې زه هم يو 

اوبه په وړو السونو .په اوبو كې المبم او وړي مې نهرم ،يعني د يو كار كولو توان ل.څوك يم
نو د نورو رنګونو تر څنګ مې د اوبو دا بې .وهم خو نه مې السونه خوږوي او نه څه راته وايي

  .مهربانه رنګ هم په زړه كې ناست دىرنګه او 
د جومات تر څنګ بياهم د .كله چې لږ غټكى شوم په جومات كې مې سيپاره ويله

كله به چې ګالب ګل شول،سره ګلونه به .هماغه غځېدلې ويالې پر غاړه د ګالبو څو بوټي وو
سره راته  كړل،نو وږمې به يې جومات ته راتلې او دا وږمې به د سيپارې له الف او بېويې 

ې په غال له همدې ګالبونو مماشتوب ؤ،كله كله به .ګډيدې او په ذهن كې مې كېناستې
دې ګالبونو ته به موږ په .يونيم اغزي به مې هم وړې ګوټې خوږ كړې.يونيم ګل هم راشكاوه

  .د تورې مرغۍ له ګل سره تورې شپې رايادې شوي.كليواله لهجه د تورې مرغۍ ګل وايه
زه به هم ورسره .شتو كې به مې پالر تر پيشلمي وروسته جومات ته تلواد روژو په مي

ما به چې ستورو ته كتل ،نو .له ستورو ډك شينكى آسمان راباندې ډېر خوږ لګېدو.تلم
ې انګېرل چې دا هر يو ستورى ماته څه وايي،خو زه ماشوم يم او په ژبه يې نه پو مداسې به 

  .هېږم
دا خړ رنګ مې هم بدې .او خړ خاورين كورونه مو ووزموږ كلى دغرونو په لمن كې و 

نو دننه د مور په نوم د ځمكې دسر لوځكه دهمدې خړو كورونو د ديوا.نه راته ،ال راته ګران و
د كور په برينډه كې د توتكيو ځاله .د پالر او خويندو په نوم د مينې موجودات وو.پرښته وه

مور راته ويل چې دا .مې يو ډول زړه تړلى و له دوى سره.تورې توتكۍ راباندې ګرانې وې.وه
  .ويشتل ګناه لري ،دا فقيرې مرغۍ دي ىبه ولې هم نه،د دو
شوې،نو يو سهار به ناڅاپه  زموږ انګړ ته دا تورې  به وروستۍ شپې يكله چې د ژم

 .غچ غچ به يې وكړ.توتكۍ راغلې

رك او هېر سرور اخ چې اوس يې هم يادوم يو ډول  و.په آوازكې يې يو عجيب خوند و
د هغوى دبچو تكې ژېړې تنكۍ مښوكې مې اوس هم په زړه كې خوږې خوږې .احساسوم

هر كال به چې زموږ د كور انګړ ته .او په زړه كې وركې  سندرې راپيدا كوى. مښوكې وهي
  :توتكۍ راتلې،نو مور به مې ورته ويل

زما مور د توتكيو  ما به ويل چې.زه به په زړه كې خوشاله شوم.توتكۍ ستړې مه شى-
كله كله .ځنګلونو كې به پسې ګرځېده په.پالر به مې د شاتو مچۍ ساتلې.په ژبه هم پو هېږي
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غباره ډكه فضا مې له د ځنګلونو له يو ډول شنه .سره ګرځولم به يې زه هم له ځان
و چېدشاتو د م.رنګ رنګ ګلونه او وحشي وحشي بوټي دا ټول راته ښكلي وو.خوښېده

سته مچې په ګوتو كې يې ونيسې،داسې پسته .ې څومره ښكلى زرين رنګ لريملكه ،اخ چ
  .ده چې د پوستوالي احساس دې آن زړه ته الره كوي

و به له شا وخوا غرونو رنګا رنګ ګلونه په خپلو وزرونو كې راوړل چېزموږ د كور م
صندوق پالر به مې چې په  شاتو پسې د شاتو د .خواږه لګېدلما دا رنګونه به ټول په.
د شاتو پر ځينو تختو .كړه،نو كتار كتار دشاتو تختې به په كې وېخالصه تخته ))ټمبكې((

د رنګ او بوى دا منظره هم راته ښكلې .له شاتو به خوږ بوى لټېده.به تورې مچۍ ناستې وې
پالر مې راته دخوږوالي او .پالر به مې ماته دشاتو شخوندپه خوله كې راكاوه.ښكاريده

زموږ د كلي چاپېره د شنو غنمو،وربشو او جوارو كروندې .ول ښكاريدهمهربانۍ سمب
دا ښكال به هغه وخت يو په دوه شوه چې .هر يوه موسم به يې بيل خوند او رنګ درلود.وې

  .ولګېده غرونو او درو لمر به په 
دا ځكه چې خلك ډېر .زموږ په كلي كې باغونه خو يا نه شته،كه وي هم بس يو نيم دى

هغه ګل چې تر .خلك د ميوو او ګلونو پر ځاى غلې دانې ته ډېر اړ دي.كې لږېدي او ځم
يو .د غوجره د ګل رنګ تك ژېړ دى.ر دى،د غوجره ګل ورته واييينورو غرنيو ګلونو يو څه ډ

دغه د غوجره .كله چې ګل له بوټي راوشكول شى،بيا يې بوى هم مړ شي.مخصوص بوى لري
دغوجره بوټي  زموږ د كلي .صحرايي ګلونو ډېر خوښېدهتك ژيړ ګل مې ،تر نورو غرنيو او 

له يو متر نيولي،تر دوو درې متر .په دښته كې داسې لښكر لښكر والړ وي
په پسرلي كې ددې ژېړو ګلونو څپې يوه ، دغرونو په لمنو كې هم ډېر دي.لري)قد(ځواني

كې ځاى نيولى  د غوجره د ګلونو په وجه دې ژېړ ي رنګ هم زما په زړه.عجيبه ښكال راولي
  .دى

ى چا وژلى و،نو كله به چې د غوجره د ود غوجره  دګلونو په موسم كې ديوې مور يو ز
دغه لنډۍ له هماغه وخته .ګلونوبل موسم راته،بوري مور ته به خپل شهيد زوى ورياديده

  :ده ېپات
  د غوجره په ګل يې مړ كړې

  چې غوجره په وطن ګل شي وژاړمه
  :نورې لنډۍ هم شته،وايي د غوجره د ګل په باب څه

  خداى به دې بيا راته موتاز كړي
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  ړه خوله لرمهېد غوجره تر ګل نه ژ
  

  ندي كړمــــــــــــــــــــپه تورو غرو كې دې ب
  نور مې را پرېږده غوجره ګل شوي دينه

  
  !استاد ګله
ه كلكله راته يو رنګ دښكال پر څوكۍ كېني .د رنګونو كيسه اوږده ده ېزما د خوښ

  :هغه دپښتو لنډۍ ده.بل
  رخي واييـــمخ دې په سپين كې س

  لكه خاسه چې پر ګالب وغوړوينه
  

  :يا زما شعر دى
  

  ګه جينۍــــــــــــــزموږ دكلي هغه دن
  هغه په سپين كې غنم رنګه جينۍ

  
مختلف رنګونه .دي ىلنډه داچې دا ټول رنګونه د خداى د كايناتو د ښكال څرګندو

  .ځانونه ښيي،ځينې حالتونه رنګونو ته ښكال وركويپه مختلفو حاالتو كې 
مينه چې له هر يوه .لنډه دا چې په دې ټولو رنګونو كې مې د مينې رنګ خوښ دى

نه پاڼه شكه په مينه چا يوه .رنګ سره الس يو كړى،بس هماغه رنګ د رنګونو پاچا ښكاري
مينه كه د اوبو په .ه دهو او نرګسو تر سالمتې باغچې په كې ډېره ښكال پټېهم راكړې  دګال

بې رنګۍ كې ده،كه په تكو سپينو اوښكو كې او يا په رنجو لړو اوښكو كې،بس مينه چې د 
هر رنګ تر شا والړه ده،هغه رنګ نو داسې رنګ دى چې په زړه،ذهن او اروا خوږ 

  :هغه ږموږ دخلكو شعر ته ورته متل دى چې وايي.لګېږي
  ښت نه غواړيــــخوب چې درشي،بال

  .چې مين شي،ښايست نه غواړي زړه
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كه څوك په سرو جامو كې ښه ښكاريدلي،په سره رنګ يې مين كړى يم،كه څوك په 
سپينو ،تورو،شنو،ژيړو او نورو رنګونو كې ښه ښكاريدلي،له همهغو رنګونو سره مې 

ې په څوك او چا پورې محدود نه دي،تر زدا رنګونه يوا.مينه پيدا شوې ده
  .وختونو پورې هم ورغځېدلي دي موسمونو،مكانونو او

كه څه هم زما سر په دې خبره خالص نه شو چې ولې د كاروان شين رنګ خوښېږي،يا 
كه وغواړى د هر رنګ له رنګه دخپل شعر د  ىوي،خو په دې پوه شوم چې درولې هغه ډېر كا

  :رنګينۍ لپاره كار اخستي شى
  ستا له رنګ مې ډكه لپه واخيسته

  دګړى دىـــنخيال مې د رنګونو ژر
  

  :تاريخ په يوه جمله كې
  ه خو دسپينو جامې تورې ديـــــدلت

  مه راځه دې چم ته قيصې نورې دي
 

كه دپښتو دنوي او ننني دنوښت او نوي كېدو لپاره آن ديوه تن نوم هم واخستل 
يا كوالي شو ووايو چې هغه دپښتو شعر د نوي پيل .شي،هغه به هرو مرو دكاروان نوم وي

كه څه هم كاروان دخپلې .هغه نوم دشعر هرلېوال ته ښه شاعر او ښه شعر وريادويد.پيل دى
روحي پياوړتيا او ذهني پوخوالي په پړاو كې الس په الس له هغو ستمونو او وحشتونو 
ځان ژغوري چې دده پر هېواد يې دپردي پوځونو يرغل او دخپل هېواد دعقايدو او تش په 

دده دغه ټولې هلې ځلې او خيالونه ،پر ده او دده پر ولس .نوم مقاومت ولجه كوونكو راولي
لت په تاريخ مباندې دغه ټولې راغلې بدې دده دشعر په كرښو كې پاتې كېږي او دده د

  .بدلېږي
نو له دې كبله ويلى شو چې دكاروان شعر هم احساس دى او تفكر،دهغه شعر هم 

  :و تاريختصوير دى او تصور او په پاى كې دهغه شعر هم شعر دى ا
  هغه د شنې غونډۍ نښتر دې په ياد؟

  ښخ و ىچې يې ټټر كې توغند
  هغه چې سپين ټټر يې لوټ لوټ و
  چې يې پرو كې سور څونډي ښخ و
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  زه د وطن د مهاجرو كاروان
  هم له مال هم له الحاد راغلم

  
  اوس موږ په زړونو كې سجدې كوو،لمونځونه كوو

  ېو محراب نه لرات مو ويشتى الوتكو اــــــــــــــجوم
  

د كاروان شعر سره له خپل ټول نازك خيالۍ نه،پخپلو تورو اوكلمو او تركيبونو كې 
،دخپل مهال،د خپلو همژبو د تېر مهال،نه يوازې خپل،دخپل ملت،د طبيعت او تاريخ جبر 

كله خو دى هڅه كوي د خپل ملت د بدمرغيو گونگه او جړه .په لنډه هنري بڼه رانغاړي
ريخى ديالتيك،نه دنوي ټولنپوهني،نه دفزيك د بهير دقوانينو په رڼا بلكې غوټه،نه دتا
  .نځونو او د لوى خداى د لوي  دربار په لويو مرستو پرانيزيوددعاگانو،لم

كله ناكله خو بيا دا كار د خيال او عاطفې په ملگرتيا،دښكلو تصويري اندازونو او 
  .پښتني دود ودستور په مرسته اوارول غواړي

دغه جړه غوټه،دده دغه راز،دده دغه نه رارسېدونكي خپلواكي،دده په خپل كور دده 
  .،دهغه په دېرو حجرو او دخلكو په ژوند كې د جگړې او نفاق د اور جړه غوټه ده

دده لپاره ددې غوټې يا معما اواري ،دومره لرې ده،لكه زموږ په كيسو كې د قاف 
  .غرونه او دهغو ښاپېرو ته رسېدل

خبرې د تقدير په غاړه ور ارتېږى،كله يې د كوډگرو كار گڼى،هغه كوډې  دى داټولې
چې ال د خوشال بابا الس او پښې پرې تړلي و او پاړو گانې ورته نه شول موندلي او لرې لرې 

  . يې په پېښور يا هندوستان كې ورته لټول
،د د كاروان په شعر كې غزل،چې دښكالوو غرونواو دعاطفې درمندونو ته ورته دى

خپل هېواد د تاريخ زياتره بهير داسې انځوروي چې كله كله دتاريخ نه په كې  زيات 
  .شو ىرښتيوالي موندل

وياړنو،پېغورونو او تراژيديو هينداره .دده غزل، دده د زمانې د هيروشويو حماسو
  .ده

دهغه غزل،دپخواني غزل په بڼه كې د نوې ساه،داسې بڼه ده چې هم مينه ناك او هم 
  .لې شېبې تغزلي كويغم لړ
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كه څه هم دده په غزل كې ځينې داسې ښكاليزې نښې،انځورونه او خيالونه سر 
هغه د غزل په اړه د منل شويو پخوانو،بنسټونو په وړاندې .راپورته كوي چې كېداي شي

ناسم وبريښي،خو د كاروان سندرمار يې د ښكالپه بڼۍ كې داسې رنگوي چې هر 
  .و سره حيرانه وياوريدونكي دهغه په اوريدل

  
  شپه ده لمر په ولجه راوړه،چې زموږ دسحر تاج شي

  تاج شيدسردصابر په الس به وږى،ورك احمد ته 
  

  ！ولنيزه برخه
  

د كاروان په شعر كې تصويرونه،نه يوازې په سرو لښكرو د شازلمو د مېړني بريدونو 
هغو و،دهغو نادودو،دهغو تاالنونو،د د هغو بدمرغيځورونه باسي بلكې ان

شوكماريو،دهغو وژنو او بې حرمتيو پېټى هم وړي چې تنظيمي جهادونو،تر جهاده 
وروسته د غنايمو د خپلولو  په جگړو كې د خلكو د سر د وهلو او دهغو دمال او ناموس د 

  .تاالن په موده كې په دې جگړه ځپلي ملت  ور وزغمل
ې د سوځېدلو كليو له كاروان د څو انقالبونو همزولى دى،هغه د انقالب په اور ك

كنډوالو نه داسې تصويرونه را جوړوي چې كله ناكله په يو تصوير يا بيت كې د ټول هغه 
  .وحشت او يو پړاو ټول تاريخ داسې بيانوى،چې پر يوه نسل تېر شوي وي

كه د انقالبونو  ستاينو او السي تصويرونو، د سليمان اليق،اسحق ننگيال او كاون 
له كله ولكه دروله،خو د كاروان پښتني روح هغه څه ونه شو زغملي توفاني په ذهن كې ك

  .چې دده د ملت روان هغه ته  نه ويلي و
كله چې جهادځان شرارت ته ورساوه،كله چې دغه شرارت دملت هستۍ ته اور ورته 

شول،داسې چې  ېروس او جهاد سره يوځا:كړ، دا نو هغه وخت و چې د سليمان اليق په وينا
وزېږاوه،دغه ارموني د ايرو،ورانۍ ، كنډوالو ،شوكو ،انساني ،د ملت  او د يو ارموني يې 

  .ملت د هستۍ د بربادي درمندونه بادوى او د ځان په گټه ښه حاصل ترې اخلى
  :كاروان وايي
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  مات كودري يې له تاندو وينو ډك دي
  گودر دى يند شهيدو پېغلو څه رنگ

  سپين لباس د پرښتو ابليس اغوستى
  وايي وارث د پيغمبر دىجاهالن 

  پوروړي يې دژوند دسكو ډېر دي
  زموږ كلي ته راغلى سوداگر دى
  ماڼوگان يې خرڅوي په نهنگانو

  د بې نوحه بېړۍ څه سپېره لنگر دى
  د حسين او ذوالجناح وينې مباح دي

  دلته هلته دا بيان د هر شمر دى
  هر اغزى رانه د وينو قلنگ غواړي

  دىد تڼاكو په پڼو كې مې سفر 
  لې ته مو جرس كړفبې جرسه قا

  الم دغشى سر دىظمات مې زړه كې د 
  يې كېږدم تهگرځوم يې در په در چېر

  د ژوندون د مړي پېټى مې په سر دى
  د ژوندون په هديره كې يې ايسار كړم
  يو اشنا راته نكير دى بل منكر دى

  هر دجال دي د مهدى كالي اغوستي
  په وطن راغلى بې نېټې محشر دى

  لونو باروتي خپسې ناستېپر گ
  د وږمو په لمبو لولپه ځيگر دى

  كې يتيم ژوند ايسار د غشو په سيلۍ
  تاو له ځانه يې د زخم سور څادر دى

كاروان په دغو بيتونو او دغو شعرونو كې،هغه په ده نه هېرېدونكو تصويرونو كې د 
دلي حال او دهغه چا له خولې او يا كوم روايت نه،هغه په تصويرونو كې خپل د سترگو لي

  .زغم انځوروي
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د كاروان ستروالي په دې كې دي چې دى،دهغو نادودو او پېښو په وړاندې مات نه 
  .شو،چې هر څه يې مات كړل

د ى ان ددغو اوږدو او پاى ته نه  رسېدونكو  ويرونو په وړاندې نه ستړى شو،نه نا 
نښې ليدل كېږي،خو  هيلى،كه څه هم په هغه كې په هغه كې ددغې ستومانۍ  يو نيمې

  . ناهيليتوب  په ده السبرى نه شوه
هغه نه يوازې د كلمو روان ته ورننوزي،بلكې د هرې كلمې د زړه هينداره داسې د 
لوستونكو مخې ته ږدي چې هغه هم كاروان په كې ويني،هم ځان،هم د دواړوو ارمان او 

  .غوښتنه
  .يوې چغې ورسپارلې دخپل شعر ته د خپلو خلكود زړه نه راپورته  ش.كاروان

هغه چغې چې په كلو او بانډو كې،د خوښۍ،دغم،د ناتار،دغضبونود سيالونو او 
  .وير په وخت  او شېبو كې پورته شوى دى

هغه چغې چې خلك ويښوي،هغه خلك چې خلك خوځوي،هغه خلك چې خلك 
  .درېدو،پاڅېدو،د ښكالوو نه دلذتونو او ناښكالوو نه دكركې نښې رالمسوى

  رنوي پې
  .ژان فرانسو اليوتارو،لومړني څوك و چې د نوي پېر خبرې يې وكړي

دهغه د شعر په مست اوپه  ياغى سيند كې دي،چې د پښتو نوى شعر،په لسگونې 
  .نوې نوې څپې وهي

دهغه په شعر كې د مينې عطر داسې خورېږي چې په اورېدوسره يې هر مينه ناك له 
  .حاله وزي

رې په چېيرونه ښكلي دي،خو هر ښكلى تصوير هر دځينو شاعرانو په شعر كې تصو
كار نه وي،خو دي خپل تصويرونو داسې سره اميل كوى چې هم ښكلي،هم په ځاى او 

  .اړتيامن دي
كاروان په هغو شاعرانو كې شمېرلى شو،چې د پښتو دشعر بهير سره نه يوازې اشنا 

  .ي همدي،هغه سره پېژندگلوى لري،هغه لوستى دي،بلكې په هغه ښه پوهېږ
  . هغه شعر له خبرو سره گډ كړى دى،هغه له خبرو نه شعر جوړ كړى دى

 وكاروان غواړي،هغه غوښتلي دي،دشعر له الرې،د شعر په ژبه هر چا او هر څه سره 
هغه غواړي د خپل شعر په ژبه له خپلو همژبو،خپلو .غږېږي او د زړه خواله وكړى
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هغه .خداى سره وغږېږي ،وطن،ځمكې ،اسمان او ان خپليو،خپل كور،كلكخل
  . ىد ى،هغه په خپل شعر كې دې ټول سره خلوت جوړ كړىغږېدل

د كاروان د شعر يوه ځانگړتيا خو ال داده چې هغه هر څه ته د خپل شعر په قوت او 
هغه غرونو رغونو،هغه ځمكې اسمان،هغه د خپلو غرونو د .خوږو كوډو ژوند وربښي

،نه يوازې ژوند وربښي،هغوي ته عاطفه،احساس نښترو ونو ته،هغه شپې ته،هغه ورځو ته
كه څه هم دغه كار تر ده نه مخكې دده .كاروان خو هغه سره غږېږي.او ژبني توان ورلېږدوي

څو تنو همژبو شاعرانوپه تېره بيا سليمان اليق كړى دي،خو دده د نوښت هم خورا ساده،د 
  :ئزړه له كومې اوپښتنى دي،وگور
روان د هغه روح او روان سره  غبرگ روان دى چې دده د دهغه لپاره د شعر روح او 

  .ساده انسان او نه راويښېدونكي كليوال روح پرې روان دي
د تصوير جوړول او بيا ددغه تصوير او كلمو  او له هغو نه د رامنځ ته شوې عاطفې 

  .ترمنځ د اړيكو  منځ ته راوړل هغه څه دي چې هر شاعر يې نشي كوالى
د  و،دغه راز كاروان دكلماتيد زړه خبرې كو وه روان پوه د ناروغانهغه شان چې يو ښ

كلمې هم د هرې بلې .ىد گوگل په رازونو خبر د ويوه سحرگر او راونپوه غوندې د كلمات
شخصيت لري،راز لري او ناسپړلي خبرې او  او وگړي په څېر،خپل ځانگړى پېچلى پديدې
  .پېښې
،پېژندنه،خبرتيا،د خيالي خيال درلودل هوهد ښه شاعر،ښه ځانگړتيا د هغه ژوره پ-

  .او تورو ته د وزن د بښلو ترڅنگ هغو ته د عاطفې وربښل دى
كه هغه د خپلو ادبياتو د تاريخي تگلوري،په هغه تگلوري كې د نوښتونو،دهغه له 
بېالبېلو پېرونو او ځانگړو شاعرانو له خالقيت نه  خبر او په هغو پوه نه وى،نو هر څه چې 

هغه به نوي ورته بريښي،خو په دې برخه كې كاروان داسې بريښي چې خپل فرهنگي ليكي 
هغه هغه .هغه نه دچا خيال،نه مضمون او نه تصويرونه يو هم نه تكراروي.پور پرې كړي وي

  .يلڅه ليكي،چې ال تراوسه زموږ په ژبه كې  چا نه دي ليك
  :وگوري،دې بيت كې دده خيال
وه شعر كې ديو چا يا د يوڅه نوم يادول،د شعر خوند يو چېرې مې لوستلي وچې په ي

څو واره راكموي،خو كاروان په دې برخه كې داسې بريښي چې د شعر د تخليق په برخه كې 
  :دې كار په الس،خو ښكلى او نه هېرېدونكي پام كوي،ځكه وايي
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دهغه په شعر كې،دبيتونو خپلمنځي اړيكي او هم اهنگي داسې سره اوبدل شوي دي 
داسې بريښي چې د خورا .هرو مرو انساني ذهن،تفكر او تخليق احساسولو ته هڅويچې 

لويو شاعرانو په څېر،د ژورې جذبې او سركشه الهام له امله ،له كاروانه هم د شعر ليكلو 
دا په دې معنى چې ده ته يا د شعر ښاپېرۍ ،يا غيبي سندرمار،يا .واك ،بېواكه شوى وي

او هم . وك شعر وايي او دي يې يوازې او يوازې انځورويدځنگله شر وشور او يا بل څ
ې كخپله هغه خبره تكرار كړو چې مخكې چېرې راغلې وه،هغه داچې په كاروان  ى شمكوال

  .شعر راخوټيږي
سره له دې چې د كاروان د زياتره  همهالو شاعرانو نه دنوي خيال د انځورولو په وخت 

ې په خپل ران سندرمار ډېرې تندې او سختې خبكې  خبره يا جړېږي،يا تتېږي،خو د كارو
  .ر قلم سره په غزلو بدلويګنوښت او كوډ

دهغه خوږې او پستې .هغه د مضمون په ټاكنه كې هېڅكله ،هېڅ ډول ستونزه نه لري
خبرې، د لويو پاړوگانو په څېر چې ماران رامه وي،هر مضمون په غزليزه هار اړوى او د 

  .ښكلو غاړې ته يې رسوي
هر مضمون لپاره،داسې ښكلي كلمات،سندريزه تركيبونه،نڅاگر خيالونه او  هغه د

وزن غوره كوي چې په هغه كې د كومې غوټې،جړوالي او نه پوهېدنې ځاي نه  چېاتڼ
  .پاتېږي

لوستنه په لوستونكي،په تېره بيا په شعر پېژندونكي  ۍدهغه دشعر لومړ
  .ېرېدونكې ونوموولوستونكي داسې اغيز پرېږدي چې كوالى شو هغه نه ه

  .همدا اغيز د شعر د معني د پوهېدنې لپاره ټولې الرې پرانيزي
  .دهغه د زياتره شعرونو لوستل په گوگل كې دلذت زړي شيندي

  .دهغه شعر تر هغه څه نه موږ ته زيات څه راكوي چې موږ يې ترې غواړو
ې ناست سندر دهغه شعر تر هغه څه نه موږ ته زيات څه راكوي چې د كاروان په زړه ك

  .مار يې غواړي
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  دکاروان دشعر ＄ين３ نورې ＄انگ７تياوې
  

ستا دښكال : په وينا چې خپلې مينې ته وايي) 1998-1923(د عربي شاعر نزار قباني
كاروان  هم په شعر كې دخپل زړه خيال ته نور توري جوړوي .مود انځورولو لپاره بله ژبه جوړ

  :او وايى
  تورو نه ليكم ستا دياد غزل به په شډلو

  جوړ به له نرګسو،له ګالبو نه لغات كړمه
  

زه چې څومره هغه لولم دهغه په شعر كې د .د كاروان شعر په نوښت كې نوښت دى
تركيبونو او جملو لنډوالي،دژبې سادګۍ او دهغه په تورو او كلمو كې نغښتل شوى 

ا اړولي په دې مې سر ما چې هرڅومره دده دكتابونوپاڼې سره اړولي ر.صداقت ته حيرانېږم
نه خالصېده چې كاروان به دچا تر اغيز الندې دا ښكلي تصويرونه جوړوي،خوپه پاى كې  
دده ځانګړي سبك او نه تكرارېدونكې ژبې،له سركشۍ سره سره ساده وينا،په خيالونو او 

  :تصويرونو ګاڼل شوي ارمانونو
  ځم چې له لفظونو نه د شاتو مچۍ جوړې كړم

  ا وې ژړيدلى دلته ګل د پييغمبر دىــــــــــــــــچ
  

په پاى كې زه په دې پو شوم چې هغه د سياليو او دښمنيو پرځاى د بلبالنو كاروانو نه 
  :خوځوى،ځان دګلو كوډګر ګڼي او په خورا آسانۍ شعر ليكي

  بس د زړه په مراندو،څو مال ماتي لغات وتړم
  اعري څه ده؟اسان غوندې هنر دىــــــش!ګرانه

  
،خو دهغه دشعر يوه غوڅه ىله هغه چې  كاروان پخپله يو معتقد مذهبي سړى د سره

او پراخه برخه د دنيايي او ځمكنيو ښكالوو،خوښيو،غمونو،دردونو،دود 
  .دستور،ناورينينو،تاريخ او ټولنيز ژوند په هكله دي

د  هغه په خپل ټول توان سره،په خپلو شعرونو كې، د درد علتونه،د ناورينو الملونه ،
نې ځمكنۍ گڼي،هغه كه په كلي كې دى كه په ځنگله چېژوند دخوښيو او ناخوښيو سر
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هغه د انساني ... كې،هغه كه په سمه ده كه په غره كې،له اوښبانه سره دى كه له شپانه سره
  .دنيا پېښو انځورونه باسي
ته يزوو ځانگړتياو په اړه كه خبرې رايادې كړو،د ښاپېرۍ نه پريد هغه د شعر دښكال

چې هغه هم هغه د ستاينوم او ژوندي موجود په څېر كاروي،ټولې ښكالوي په څو ځايو كې 
  .له حورو غلمانه پرته، دده د كلي،د بر كلي،د سيمې،دښار او لوي هېواد ښكالوې دي

د كاروان د شعر اتالن،كه دى پخپله دى،كه يې ملگري،كه يې اوښان دي،كه مچۍ 
هر هرڅه د يوې پېښې سره تړلي دي،هغوي او ...ن،كه يې ښاپېرۍ دي،كه حورو غلما

دهغوي د ژوند دستونزو او خوښيو او دهغو ي دچاپېريال هر څه څرگند تاريخ لري،هغه نه د 
هلته له څو ځايو پرته د ازل او ابد خبرې نه .دوزخ نه څوك ډارويله جنت وعدې وركوي،نه 

  .د كلي له چناره پيل كويدي ټول څه له ځانه،له كلي،.كوي،يعني دا چې دنيا يي دي
دهغه شعر دخال خال  پېچلتياوونه پرته، سره له هغه چې دهندي ادبي الرې زياتره -

نازكخيالۍ او لطافت په خپلو كرښوكې را مروړي ،په بې سارې بڼې يې د وخت دروند 
  .:ټولنيز پېټي هم په اوږو بار كړى دى

  
  اري به ستا دحسن طالبان كويـــــــماسره ي
  ابدالي يم تا به رام لكه هرات كړمه عشق د

  
د كاروان دشعر په اړه به دا خبره ځاي ونه لري،كه ووايو چې په هغه كې د ټولنيز يا 
سوسيالستي رياليزم ډېرې سټې ليدل كېږي،خو دا كوالي شو ووايو چې تر هغو نه زيات 

په وار وار  سياسي دي،مگر په دې توپير چې هنري تومنه يې تر هغو نه–ټولنيز،تاريخي 
  .زياته او مزناكه ده

له دغو ادبي ښوونځيو سره د كاروان دهنر بل د پام وړ توپير دادي چې د كاروان شعر 
د كاروان شعر،ټول انساني درد،په تېره بيا دده دهمژبو او ساده .طبقاتي او دښمنۍ نه لري

  .هېواد والو په ځان كې انځوروي
ې هغه په ځانگړي توگه،د شعر د ليكلو يا د هغه د كاروان د شعر بله ځانگړتيا دا ده چ

دا ټول تخليقونه د هغه دشاعرانه پښتني . چه كولو يا دهغه د انځورولو هڅه نه كويود س
شډل او كوچانى روح ،دهغې  سرگردانې خو معنوي پانگمنې ارواحې خنداوې  او ژړاوې 

رې په ده كې ميشتې كړې  دي، چې د شعر پښتني ښاپېرۍ دگڼوځنگلو نه د راوړي الهام له ال
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داسې بريښي چې كاروان يوازې او يوازې دهماغو خنداوو اوژړاوو غږ په كرښو كې .دي
  .كري

كاروان ددغه الهام نه دهغه صحرايي،غرني،كليوال او د زړه له كومي پښتني 
دي .خيالونه را اخلي،هغه د كوترو،هغه د مرغيو،هغه د شنو طوطيانوپه  ژبه ښه پوهېږي

وچانۍ اوښبنۍ ژبې سره گډوي او له هغه نه داسې شعر كاده ژبه،له له خپلې دهغو س
  :جوړوي چې خپله هم په وياړ ي او پوښتنه هم ورته پيدا كېږي

  
  له غرونو پرون راغي،نن ئدا غريب سړى گور

  دومره جگ برجونه،د سندرو د ښار څه معنى
  

ښتنو په تاريخ كې او كاروان په شعر كې،په خپل تخليق كې،په  پښتني ژوندكې،د پ
دپښتنو دټولنيز او ټولنپوهنې د ځانگړتياوو په پام كې نيولو سره په خپلو شعرونو كې 

  .هغه نازوي،هغو سره مينه كوي او كله كله يې خو يې لمانځنې ته كېني.ځينې څېرې پالي
دا څېرې دده د تخليق او هنرغوره .هنري دي -ملي - ددې څېرو زياتره هغه تاريخي

كه څه هم .دا څېرې هم انساني دي،هم كيهانى او هم د طبيعت ښكلي انځورونه.ديبېلگې 
  :دده په شعر كې نا وړې څېرې هم شته،خو دلته به موږ د غوره هغو بېلگې را وليكو

  
  :دا څېره مالله ده

  
  به وي ټپې د ماللۍ ۍم مه كوه،ژوندــــــــغ

  شنې ټكي كه اسمان پريكه زار وغورځوي
  

  :ن دىداڅېره ادمخا
  

  :دا څېره دده د زړه سندرمار دى
  

  كاروان لري د زړه په نوم،وړوكى  بلبلك
  جرې به دا وړوكي سندرمار ماتويــــــپن
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دا څېره اوښ .دا څېره په خپله كاروان دي.دا څېره بركلى چنار دى،.دا څېره ناهيد ده،
ې  ره باگرام دىدا څې.څېره ځنگل دى دا.دا څېره شاعرانه ارواح ده.داڅېره شاعر دى.دى

هر ښه كره كتونكي يا دشعر لېوال دده دشعر له .خورا سركشې،څپه ايزې،خو ښكلې دي
  . قوت نه ،دده د روح د څپو د زور اټكل كوالي شي

د كاروان روح،هغه ناپېژندل شوې سيمه ده چې په لرغونو افسانو كې يې افسانې 
  .راغلي دي

دا .پې انساني ښكالوي په وزرونو وړيدا هغه دريابونه دي چې په هغه كې د ښكال څ
څوك .دښكال په سمندر كې خو كله ناكله يو نيم تن ډوبېږي.دښكالوو سمندر دي

زه خپله چې هر وار د ښكال .ډوبېږي؟يو هغه چې مين وي اوبل هغه چې په المبو نه پوهېږي
شعر داسې انگېرم چې زه هم دكاروان د.دغه سمندر ته ورگډېږم،په رښتيا په كې ډوبېږم

  .څپو په ځان مين كړي يم
داسې روايت كېږي چې عربى او فارسى ژبې ته نوى شعر دفرانسوي او هسپانوۍ 

  .ژبو تر اغيز الندې راغلى وي
كارول د نوښت نوښت ګڼي او  يروسى كره كتونكى شكالوفسكي د كلمو مجاز

  :وايي
رامنځ ته  تركيب كاروو،دنوى تصوير د يكله چې كومه كلمه په نوې معنى او يا نو

  .كېدو المل كېږي
  :دا نوښت د كاروان په شعر كې داسې لولو

  .يرت او ښكال نښه ګرځيــــدغه تركيب دح
په پخوانيو قالبونو كې د قافيې،رديف :شعر له دوو پلو كېداي شي نوښت پيدا كړي

يع او يا د مطلع او مقطع او نورو او له معنوى پلوه په هغه كې دهغو صنعتونو كارونه چې بد
د تشبيهاتو،كنايو او استعارو په كارونې سره نوى تصويرونه او دنويو .او بيان نومېږي
  .نوښتمند شعر رامنځ ته كېږى ېتصويرونو له الر

هغه انساني .يا داسې نوښت چې طبيعت او جامد څيزونه ځان او روح پيدا كوي
  :ځانګړتياوې مومي

  :دلته د مازديګر مړ كېدل
  ن تابوت كې يووړـــــــــمازديګريې په زري

  د ګودر سندرې مړې دي،شرنګى نه شته
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  :دلته  د للمې ګلونه انساني بڼه مومي،هغه ته د ورور مينه وربښل كېږي
  

  زړه مې ورو د للمې د ګلونو دى
  .يره يمـــــــــورك د بارانونو له به

  سندريز السونه،
هغه .ر يوه بله ځانګړتيا دهد ژبپېژندنې له پلوه د كلماتو روان ته ننوتل د كاروان دشع

ددې ځانګړتيا لپاره ،ددې لپاره چې كلمو ته ځان او روح ور وبښى،دهغو زير او بم كېږي او 
  :وايي

  !هــــــــزل راولـــــــــكاروان د غ! راوله
  زه به دې رباب شم،بم او زير مې شه

  
 دهمدې نوښت په لړ كې څيزونو او يا دطبيعت نورو موجوداتوته دځانګړو
احساساتو يا ځانګړتياوو وربښل دي،داسې ځانګړتيا وې چې هغه څيزونه او دطبيعيت 

چې ځنځير څه انساني  ئدلته ګور.ر موجودات انساني كړو وړو ته هڅوي او لمسوينو
  :ځانګړتياوې لري

  
  ويښ دى ځنځير چې له السونو لكه مار تاوېږي

  تړي،ځنځير اوده دىوې زړه له زړونو سره ـــــــچ
  

  :ه به ولولو چې مال او سلګۍ ،څنګه احساس پيدا كويدلت
  د فريادونو مال مو غبرګه ماته
  دسلګو الس يې پرپيوند تيروو

  
  :اوښكو ته كفن جوړولوله شهيدو غزلو نو نه،سر 

  
  آشنا ظالم دى،هر يو ياد يې كفن كښ جوړشوى

  زما د زړه په هديره كې ګرځي
  .ويمې د سرو اوښكو كفن پټنواوله شهيدو غزلو 
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  ضا كړمــــــــــلمونځ مې يې كافر به شمه څنګه دې ق
  ې دې،ادا كړمــــــــــراشه چې دخپل زړه په خلوت ك

  ه وركهـــــــــــــــــته دقدر شپه يې،خو په شپو كې ران
  پې رڼا كړمـــــــــــــــــتا پسې به ډېرې اوږدې لنډې ش

  وولم يندـــــــــــــه تــــــا پـــــــــــغشى راكوه چې اژده
  طا كړمـــــــــــه خـــــــــموسكه راته مه كېږه چې نښه ب

  ېږدۍ كړـــــــــــزه هغه مجنون يم چې مې زړه خوره ك
  يدا كړمـــــــــــــه راپــــــــــــګورې به ليالبه،له وچ ډاګ

  په كېــــــــــه ټــــــــــــاللې پـــو نغښتى د مدين دپښت
  ره آشنا كړمــــــداى ســـــــــــه خـــــــــــژبه به،لدا دټپو 

  م دڅڼوـــــــــــغا به شـــــــــــه شم،شـــــډول به شم،اتڼ ب
  ډا كړمـــــــــو په ګــــــونـــــاتـــــــــالبان د جومطبيا به 

  سم كه خير ويــــــخاورې يم،خو لمر به تر الس وني
  ږمۍ سره خندا كړمستورى به شم پاس به،له سپو

  ول كړمــــــــــــــبيا به دغاټولو دغه لوټ كاروان راټ
  ال كړمــــــــــــواړوم،زر به يې پخ په سپرليالس به 

هېڅ شاعر په يوازې ځان هېڅ معنى نه لرى او يوازې د دود او دتاريخ په بهير 
  .ى ځانته ديوه دريځ ټاكنه ده چې هغه ته تاريخي هويت او پېژندنه وربښ
استعداد ونډه  يدود په خورا كرارۍ د بدلون امكان لرى البته په هغه كې دفرد

  .هم حتمى ده
څومره چې دغه .كومه تلوسه او لېوالتيا ده چې شاعر د شعر ليكلو ته هڅوي

ې وي،په هماغه كچه لېوالتيا زوروره وي،څومره چې د شاعر تاريخي پېژندنه پياوړ
  شعر ښكلى راځي

  اى كېدلد اضداد سره يوځ
  زما دكلى په كوڅه كوڅه كې

  هره شېبه عزراييل ګرځي،دروازې ټكوي،
  

   .  
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  .د كاروان شعرونو ده ته ،دده كړو وړوته،دده حيا ته،دده ژوند ته خورا نېږدې دي
  .شعر پوهېږي دا دهغه روان دى چې دهغه په شعرونو كې خوځېږيپه كه څوك 

ته ،احساس ور وباښه،هڅه او )خبرهد استاد شپون (هغه دپښتو مړه شعر،ناروغ شعر
هاند يې وروباښه او هغه يې په داسې چينې بدل كړ چې هر سندريز روح هلته لمبېدل 

  .غواړي
  :تر هغه وروسته شور او خوږه ژبه ور وښودل

،يوازنۍ ستونزه په ير څه كې ناست،ويده او ژوند كوهغه دا ثابته كړه چې شعر په ه
  .ښې پيدا كوي ىشو او دغه الرې د ىلوۍ الره وموندادې كې ده چې هغه سره د پېژندګ

  تخلص
و ودشعر په وروستي بيت يا مقطع كې د نوم يا تخلص راوړل،هغو ته دبېالبېلو ښكال

بښل،تخلص  نه  هر وار دنويو تصويرونو جوړول،هغه بل مهارت دى چې كاروان ديوه 
  .عاطفي كاروان په بڼه د خپل شعر په لوړه او بره  روان كړي دى

دده كمال په دې كې .يد ې غزلې د كاروان په تخلص گاڼل شوېدهغه څه كم ټول
كېدو سره،يا  سره په يو ځاى وازې،يا بل كوم لغتيا ي.دى،چې په هربيت كې د كاروان كلمه

  .يو نوي ا نځور رامنځ ته كويجال او يا د تركيب په بڼه 
  په پښتو ادبياتو كې 

  :كاروان په خپل شعر كې څه وويل
ن په خپل شعر كې هغه څه وويل،چې د پښتو شعر اوسنيو اورېدونكو او كاروا

پېر  په همدې ټاكلي.ووودې راهيسې د هغو اورېدو ته سترگې په الره لېوالويې له مودې م
هاله  له  تصنع او مكې يوازې د كاروان شعر كوالى شول،تر ده نه  مخكې او ده سره دهم

  .تقليد په رنځ اخته شوي پښتو شعر په زړه كې نوراني او ځلېدونكي الماس شي
و،كاروان هغه د  نوښت زموږ دشعر له هېواد مرور شوىپه دغه شان يو وخت كې چې 

يوازې د كاروان شعر و چې .كړ،هغه يې بېرته پخال كړ ىبدرگه بېرته كابل په ورواوېخپلې 
شو چې د زمان په كاڼه  غوږ كې  د وخت په ټولو ښېگڼو،نوي هڅوونكي او  ىكول

  :ت نه ډكي سندرې وغږويښلمسوونكې نو
  خداى مهربان دى،گوندي شات شي آشنا

  نه دې لفظونه يوسي  زلـه غـــــــــــا لــــــــــزم
  



 

 لطيف بهاند                                                                                    

چې د پښتو شعر روحي توان په خورا ساده،پښتني  ىد هغه تقدير ددې لپاره زېږولى
  :نه و پر مخكو شاعرانو خداى پېرزو كړى  ژبه،داسې بيان كړي چې تر ده نه

  ول دې كړمـــــــــــداغ مې د زړگوټي شوې،غاټ
  ول دې كړمـــــــــــــپټ مې شوې په پاڼو كې راټ

  رو نهوتــــــــــه ســـــــــــخيال مې تاو وي،غېږه ل
  شپون مې شوې د سپينو وريو شپول دې كړم

  از ملنگــــــــا د نـــــــــــډېريمه خود دار،خوست
  ړمــــيو ته كچكول دې كسوال دې كړمه،ښكل

  ړمـــمست دې كړم،درود دې كړم،سرود دې ك
  شم م درجار بهـــــــــــرغلرو يــــــــــــــــر د مـــــــــــغ

  ول دې كړمــــــــــــښكليه كه په ښكلې اوښكه ت
  

  :هغه دخپل شعر له هر تصوير نه د رڼا ناوې جوړه كړې 
  

  وپه څو،كې شپه پلوي شول يرغل ته تيارــــــدشپ
  ې ور وبريښوه،واغونده لباس د رڼاـــرگــــــــــــست

  په مخ كې بيا دتيارو زور والړ دى ستا د كاروان
  پورې ډك راوړه گيالس د رڼا ساقي،تر مورگو

  
  :جوړه كړې ده ېهغه دخپل شعر له هر تصوير نه د ښكال اد

  
  زړه مې پاس د زاڼې په وزر پورې تړلى دى

  زه هم دچا خيال يمه!دغشو واله!پام كوه
  

  .يهغه دخپل شعر له هر تصوير نه د مينې بگرام جوړو
ب ليكوال د كاروان د د كتا))ستوري د ادب په آسمان كې(( بېځايه نه ده چې د 

  :يد شعر پېژندنې نه راپيل كو پېژندنې په برخه كې،دهغه پېژندنه
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ده په شعر كې د اوسني شعر تر ټولو بنسټيز توكي ،تخيل،انځور،عاطفه،ښكال او (( 
وفا،داود، ستوري د ادب په آسمان 1-))آهنگ په لوړ هنري  دود په څپو راوستي دي

  .مخ167كال، 1379ويه ټولنه،ندكې،پېښور،دانش خپر
  

  اوښ او دکاروان شعر
كه څه هم له اره د شعر وزن يوه داسې خبره ده چې ال تر اوسه هم د هغه په هكله څوك 

نه  ډله ايز كار،بله  ډله يې د مرغانو چېغوڅه پريكړه كولى نه شي،خو يو شمېر د هغه سر
ښو نه د راپورته شوي دچغار او عربان د خپل شعر د وزن سرچېنې په دښتو كې،د اوښانو د پ

  .سندريز خوځون بولي
د لومړي وار لپاره ددغې پوهې .بيا عربانو د عروضو په نامه ونوموله هدغه پوه

  .بن احمد وړاندې كړل لسپوږميز كال كې خلي 175اصول په 
يا په بله وينا عروض د موزون او .عروض د فعول پر وزن د شعر د وزن  د تللو دنده لري

او وزن بيا په ټاكلي وخت او ځاى كې . عروض دشعر د وزن ټاكنه ده.لول ديناموزون شعر بې
  . كېدل ديد غږونو ځاى په ځاى 

 نور كاروانيچې  اوښ،اوښبانه او اوښبه او  خبرې مو ځكه دلته داسې را وسپړلې دا
  .ژوند د پيرمحمد كاروان د شعر يوه غوره برخه جوړوي

ان دتخلص ټاكنه هم كېداى شي همدا ريښه ه  دپيرمحمد له خوا د كاروتر هرڅه دمخ
  :واييولري،دى 

  ان ديــل اوښــــــــــي ســـــــــــه يې وژلنته وا ما
  مې الرې لوټ كاروان يمـــــــزل د نيــــــــــــد من
  

  خداى چې راكړه برخه د ښار ياره مه كړه رخه
  وار غريب اوښبه يم،له ښكال سره غږېږمــــخ
  

  گو يې ډكوه چې سندريز شيـــــــــــــــــــله سل
  ه،دخپل يار له درده توريــــــــــتش خو مه ش

  رنگيدلي اوښان راغللــبيا مې  خيال ته ش
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  دي مهار له درده توريــــــــــبيا به پرې كان
  

  دا چې پرانزي نن دې خيال د ښاپيريو تڼۍ
  كاروان د ښكلي اوښ له اوښكو نه الهام اخستى

  
  اوښ دى،خپل څښتن ته نه دى رامشعر څېله مست 

  يوسمندر شور دى،ذره نه لري آرام
  ويښ و له مستۍ نه كرۍ شپه يې دي خوړلي
  ده د خپل څښتن د خيال په څوري كې بادام
  منډې وهي منډې د ښكال په غرو رغو كې
  كله ترې په الره پريوځي،دروند بار د پيغام
  ماته يې نټۍ د غالمۍ،پرې يې مهار دى

  انه په خوښه نه اخلي يو گامهېڅ د اوښب
  يوځل كه دخپلې خوښې اوښې باندې چو شو

  بدنام ئخدايږو په ډانگونوكه ترې پاڅو
  ناز به باندې نه كوې،خو نياز ورسره بويه
  شعر اغا بادار دى او شاعريې دى غالم

  
  اپيرۍ درته گلونه د الهامـــــــراوړي به ښ

  ه ترنمپبس بار به دې كاروانه وي اوښان 
  
  ځان ستاينه  

  چې څوك يې  نه مني هوښيار به وي مستان خو نه دي
  ال كړې دهــــــــــــــې دې بـــزل كـــــــــــــــپه غ!كنه كاروانه

  
  كرې دې سندرو ته ور گډېـــــــــــــــوړې او شــــــــــــــــگ

  ندو دوكان دې گرو دىــــــــــــښكاري چې كاروانه د ه
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  كه دې توري شول تمام!ه غزلبولهـــــــاروانــــــــــــــك
  ونې درته هار وغورځويـــــــــــــــــــــله غاړو نه به نج

  
  :او وايي يهغه ان سقاط او خيرات له سندرو كو

  
  ې هم نه لريـــــــــــــــــــري،سكـــــــــــــــــــــكاروان كه وم

  اط منمهـــــــــــــــــــــــپه سقيې ندرې ـــــــــــــــــــخوږې س
  

  تور ديوان  يې  سالمي كړل،د ښكالوو ښاپيرۍ ته
  زلتوري د كاروان دي،كه غمي د سليمان دي؟ـــــــغ
  

  ې وا نه ورې چې عقل به دې وتمبويـــــــــــــــــــغزل ي
  اروان دې لپې لپې بنګ خوړليــــــــــــــدې ليوني ك

  
  

  توري شول تمام ېوله،كه دـــــــــــــــــــــكاروان غزلب
  ونې،درته هار وغورځويـــــــــجـــــــــــله غاړونه به ن

  
  كرې دې سندروته ورګډېــــــــــــــــــــــــــګوړې او ش

  ښكاري چې كاروانه،دهندو دوكان دې ګرو دى
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  ＊اپ５رۍ زما همزول３
س د خپل تېر ژوند په خاص نه پوهېږم چې څومره شاعر يم او څومره نه، زه چې او

ډول د ماشومتوب شېبې رايادوم، نو خپل ځان له اوس نه زيات په ماشومتوب كې 
همدا اوس هم د اوسنيو شېبو، تراژيديو، خوښيو او ښكالوو . راته ښه شاعر وبرېښي

تېره د ماشومتوب رنګينې شېبې په پور  -د ښې انځورنې لپاره د خپل تېر ژوند په تېره
په ماشومتوب كې چې د . خپل شعر د كورګي سندريز دېوالونه ترې جوړوماخلم او د 

تورو او كلماتو ښاپېرۍ مې په حكم كې نه وې، نو ماشوم شاعرانه كيفيت خو مې په 
د ښاپېريانو كيسې  مې دومره رښتيا ګڼلې چې دشپې به مې په خوبونو كې . حكم كې و

ښاپېرۍ جوړوله او ما به وې چې د په خپل ماشوم ذهن او خيال كې به مې يوه . ليدې
په ځنګل كې يو ناست ملنګ به اسم اعظم راښيي، دعا . وسپنې څپلۍ به ورپسې زړوم

په ماشومتوب كې له . به راته كوي او بيا به د ښاپېريو د وزرو جامې په راس الځي
فطرت او تخيل سره له تصنع او تعقل نه پاكه مينه كېږي او همدا مينه د سړي 

  . ى هم جوړويراتلونك
كورنى چاپېريال هم د ماشوم په راتلونكي اغېز لري، كه څه هم نه مې پالر شاعر و 
او نه مې مور شاعره وه، خو بيا هم مور او پالر مې ما ته ډېر شاعرانه كيفيتونه بښلي 

  . دي
زما د مور د ماشومتوب او ځوانۍ ژوند ټول په غمونو او تراژيديو كې تېر شوى 

مې له مور نه په ميراث وړې ده او تر ننه له تراژيدي هنر سره زياته مينه دى، تراژيدي 
تراژيدي موسيقي مې خوښېږي، تراژيدي فلمونه، افسانې، ناولونه او شعرونه . لرم

كله چې زه لږ څه . زما د مور څلور وروڼه يو په بل پسې مړه شوي وو. مې خوښېږي
نګ، د خپلو وروڼو د مرګونو كيسې غټكى شوم، نو مور به مې د نورو افسانو تر څ

له كيسې وروسته به مې مور ژړل، ما به مې مور ښكلوله او زارۍ به مې . راته كولې
كله به مې مور د خپلو وروڼو په ياد يوه  -كله. ورته كولې چې بس دى، مورې مه ژاړه

. ژړا راوستهد مور اواز به پر ما خوږ لګېده او ما ته به يې . نيمه لنډۍ په غلي اواز ويله
ما مخكې وويل چې زه په ماشومتوب كې پر تورو او كلماتو السبرى نه وم، كنه ډېر 
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يوه خاطره دلته ليكم، چې . كيفيتونه به مې د تورو او كلماتو په زور شاعرانه كړي وو
  : شعر ته ډېره ورته ده

دم، د مور مې د دويم پوړ په كوټه كې ټال راته جوړ كړى و، زه به په ټال كې زنګې
. دويم پوړ د كوټې له كړكۍ به مې مخامخ غرونو ته كتل، مخامخ غرونه به هم زنګېدل
زه نه پوهېدم چې دا غرونه څنګه زانګي؟ كله چې به زه له ټال نه راكوز شوم، دوى به هم 

نرى باران اورېدلى و، زه په ټال كې زنګېدم،  -يوه ورځ نرى. ځاى پر ځاى ودرېدل
) شنه زرغونه(نو ته پام شو، د غرونو پر لمن د بوډۍ ټال ناڅاپه مې مخامخ غرو

غوړېدلى و، غرونه زنګېدل، ما له ځانه سره وويل چې دا به د غرونو ټال وي او غرونه 
  . به په دې ټال كې زانګي، پر غرونو راخوره شنه زرغونه مې د غرونو ټال باله

الر مې ډېر دينداره او پ. په همدې ډول له عجيبو شاعرانه كيفيتونو سره رالويېدم
كله  -كله. ډېر وخت به په نيمه شپه كې د تهجد لمانځه ته راپاڅېده. امانتداره سړى دى

د نيمې شپې چوپتيا او د ستورو ځال به راباندې ډېره . به يې زه هم له ځان سره پاڅولم
 يو. كله به يې په اسمان كې هغه سره نژدې شوي دوه ستوري راښودل -كله. ښه لګېده

بل ستورى به له سپين . پالر به مې ويل چې دا ليال ده. ستورى به غټ، تك سپين و
. پالر به مې ويل چې دا مجنون دى. غټ ستوري نه لږ  وړوكى و او سوربخون رنګ يې و

دوى په . دوى دواړه يو پر بل مينان وو او دواړه د خداى په قدرتونو اسمان ته ختلي دي
ي او كه چا غېږ په غېږ يوځاى سره وليدل، چې هر سوال كال كې يوځل غېږې سره وركو

ما به په زړه كې ويل، كاشكې زه يې غېږ په . يې له خداى پاك نه وكړ، سوال يې قبلوي
بيا به مې په زړه كې ويل ښه كه غېږ په غېږ يې ووينم، نو كوم سوال به . غېږ سره ووينم

  . و كې به خوب وړى ومپه دې سوچون. له خدايه كوم؟ سوال به مې نه خوښېده
كله به چې ژمى تېر شو، زموږ . پالر مې د شاتو له مچيو سره ډېره زياته مينه لرله

زموږ غرونه د څېړيو په ګڼو ځنګلونو كې پټ دي، ځينې . كډې به د غرونو بانډې ته تلې
پالر به مې د ځنګل په لمن كې د اوبو پر غاړه د شاتو مچۍ . د نښترو ځنګلونه هم لري

يوه مچۍ راتله، اوبه به يې په خوله كې اخيستې او د  -د اوبو غاړې ته به يوه. لېڅار
بيا به د څېړيو په ځنګل كې . پالر به مې هغه ځاى معلوم كړ. څېړيو په ځنګل به ورننوته

  .ورپسې ګرځېدو
كله ناكله به مو د څېړيو په لويه ونه كې د شاتو د مچيو كور پيدا كړ، مچۍ به د لمر 

ګو په غېږ كې لكه ګرځندې سپرغۍ د لويې ونې سوري ته ورننوتې او ځينې به د وړان



 

 لطيف بهاند                                                                                    

دا انځور اوس هم زما په ذهن كې ژوندى دى او اوس هم دا ښكال په . ترې راوتې
پالر به مې د څېړۍ لويه ونه د شاتو په مچيو پسې سورۍ . لفظونو كې نه شم نغښتلى

مچيو په ټوپكي كې به يې ګوتې تختې شات به په كې وو، د شاتو د  -تختې. كړه
وهلې، يوې نيمې به پر ګوتو او السونو وچيچه، خو د پالر به مې هېڅ چرت هم نه 

  . خرابېده
كله به يې چې پر مخ او يا له سترګو سره نژدې وچيچه، نو ما ته به يې ويل چې دا 

لم، نو ما كله چې به زه د شاتو مچيو وچيچ. ما به لشې ترې راوايستې.  لشې رانه وباسه
  . به ژړل، پالر به مې راته ويل، چې ستنه يې درته ولګوله، دا د هر مرض دارو دي

پالر به مې د شاتو د مچيو په منځ كې يوه اوږده زرينه مچۍ پيدا كړه، ما ته به يې 
ما . دا ملكه ده او چيچل نه كوي. ورو يې په ګوتو كې ونيسه -ويل به يې چې ورو. راكړه

پالر . زړه به مې يو ډول پرې خوږ شو. ګوتو كې ونيوه، څومره پسته وه به ملكه ورو په
بيا . به مې د واسكټ له جېبه كوچنۍ بياتي راواخيسته او د ملكې وزر به يې پرې كړل

مچيو به د . د شاتو د كندو  سر به يې خالص پرېښود. به يې د شاتو كندو ته واچوله
په يوه شېبه . لې به د كندو ګېډې ته ورننوتېډ -شاتو د كندو پر سر ګرځنى كاوه او ډلې

د مچيو له . كې به ټولې مچۍ د شاتو كندو ته ننوتې، د شاتو د كندو سر به يې وتاړه
ما ته به يې يوه كوچنۍ تخته شات راكړل، چې . كور نه به يې د شاتو تختې راپرې كړې

د . شاتو تږى كړميوه شېبه وروسته به . دوه درې ټوټې به مې وخوړل، موړ به يې كړم
پالر به مې له . ځنګل په لمنه كې به پر يخه چينه څمالستم او يخې اوبه به مې وڅښلې

  . شاتو نه دېګى ډك كړ او له ځنګله به روان شوو
زما مخ به د شاتو د مچيو له لشو نه پړسېدلى . خوشحاله راتلو -پر الره به خوشحاله

ما به په خپل ځان . خ ته هنداره راته ونيوهپالر به مې م. سترګې به مې تنګې شوې وې. و
له پالره مې پوښتنه . د هر څه په باره كې به مې له پالره پوښتنې كولې. پورې خندل

مچۍ ګالن په : وكړه چې د شاتو مچۍ شات څنګه جوړوي؟ پالر مې راته وويل
اڼو له د ګلونو د پ. دننه په صندوق يا كندو كې يې پاڼې پاڼې ږدي. څانګونو كې راوړي

له كومو ګلپاڼو نه چې ملكه تېرېږي، هغه ګلپاڼې په شاتو . ورو ګرځي -پاسه ملكه ورو
  . بدلېږي

 -زموږ د كور په هره كوټه كې دوه يا درې د شاتو صندوقونه چې موږ يې ټمبكې بولو
. زموږ كور ته به له سهاره تر مازيګره مچيو په وزرونو كې رنګ رنګ ګالن راوړل. وو
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زه د دويم پوړ په كوټه كې ويده . څانګونو كې مچۍ ډېرې ښكلې ښكاريګلپاڼې په 
دشپې به مې له كړكۍ . كېدم او زما كټ د شاتو د مچيو له ټمبكې سره جوخت ايښى و

د ليال او مجنون ستوري به مې كتل، چې څومره سره . نه د ستورو ډك اسمان كوت
  . كېښود نژدې شوي دي؟ بيا به مې د شاتو د مچيو زمزمو ته غوږ

د شاتو د مچيو ځوږ او زمزمې به . كله به مې د ټمبكې تخته ورو په څپېړه ووهله -كله
ما به په زړه كې ويل چې اوس به د ډېرو ګلپانو له پاسه ملكه تېره . ال پسې ډېرې شوې

په زړه كې به راوګرځېدل، . شوې وي او اوس به ډېرې ګلپاڼې په شاتو اوښتې وي
  . ه واى چې ګلپاڼې مې په شاتو بدلوالىكاشكې زه د شاتو ملك

. پالر مې د شاتو د مچيو په باره كې دا هم راته ويلي وو، چې دوى ډېرې اصيلې دي
په كوم كور كې چې بې ديني او بې اتفاقي راشي او يا ظالم پاچا پر وطن واكمن شي، 

. نه درلودنو دوى له هغه كوره ځنګل ته ځي، د شاتو مچيو د ښكلي پيغمبر  د ژړا تاب 
پالر مې . د پيغمبر اوښكې يې وځبېښلې او لوى خداى د شاتو جوړول پرې ولورول

دا . ويلي وو چې د شاتو د مچيو د ساتلو لپاره بايد په زړونو كې پاكي او تقدس وساتو
زما د ژوند شېبې لكه ګلپاڼې . خبرې مې له پالره اورېدې او زما په ياد كې پاتې كېدې

ورو د بلوغ درشل ته  -اوس نو زه زلموټى شوى وم او ورو. ېدېپه غېږ كې مچۍ تېر
خو ال تر اوسه مې هغه ډول خوبونه نه وو ليدلي، . اواز مې لږ ډډ شوى و. ورنژدې كېدم

يوه ورځ مې پالر د مچيو د . چې د بلوغ په باب مې په منية المصلي كې لوستي وو
. دپاسه تورې مچۍ ګرځېدې د شاتو د سپينو تختو. تخته خالصه كړه) كندو(ټمبكې 

پالر مې ويل په دې هره غوټه كې يوه نوې . په يوه لويه سپينه تخته كې دوې غوټې وې
كه چېرې دا غوټې داسې پاتې شي په دې كور كې به دوې نورې ملكې . ملكه اوسېږي

يو  -نوې راپيدا شوې ملكې به يو. هم پيدا شي او بيا به د دې كندو نظام خراب كړي
. پالر مې چاړه راواخيسته. چۍ له ځانه سره وباسي او دا كندو به كمزورى شيټولى  م

. په داسې احتياط يې غوټې غوڅې كړې چې په غوټه كې د ملكې چنجى زخمي نه شي
. لمدې خاورې خوږ بوى وكړ. پالر مې د كندو له تختې نه راتويه شوې خاوره لمده كړه

پالر مې په كندو پسې تخته . ر خوږ لګېدهپر ما د شاتو بوى او د لمدې خاورې بوى ډې
  .د تختې پر درزونو يې لمده خټه وموښله. بنده كړه

ګڼې مچۍ راوځي او په هوا كې  -يوه اوونۍ وروسته د همدې ټمبكې له سوري ګڼې
. مچۍ په هوا كې تاوېدې. له ټمبكې نه يو لوى ټولى مچۍ راووتې. ګرځنى كوي
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د . خو پالر مې د هغوى مخه ونيوه. وري الړې شيغوښتل يې چې د هغه لرې ځنګله په ل
  . وړو شګو ګوزارونه يې پرې وكړل

مچيو د توت په يوې . مچۍ يې زموږ له كور سره نژدې د توت ونې ته وروګرځولې
د لمر . يوه مچۍ په بلې مچۍ پورې نښتې وه. هسكې څانګې پورې ټوپكى جوړ كړ

كله به باد ټوپكى . لې برېښېدلېشغلې پرې لګېدلې او دوى وزرې رپولې، ډېرې ښك
ما وې چې اوس به د ماشومانو د شګو د كوټنۍ غوندې د مچيو دا كور هم . وښوراوه

پالر مې له وچ او تش كدو نه جوړ شوى . خو نه پوهېږم چې ولې نه ړنګېده. راړنګ شي
زه هم توت ته پاس . د مچيو د راايسارولو لوښى هم له ځان سره توت ته وخېژاوه

پالر مې د ډېرو مچيو په منځ كې ملكه لټوله، تر لږې شېبې لټون وروسته يې . موروخت
ما ته يې وويل چې له جېبه مې . ورو يې په ګوتو كې ونيوه -ورو. د شاتو ملكه پيدا كړه

پالر . ما يې له جېبه بياتي راوايسته او د ملكې وزرونه مې پرې كړل. بياتي دروباسه
لپو مچۍ  -ورو په لپو -بيا يې ورو. تش لوښي ته واچولهمې ملكه له كدو نه جوړ شوي 
د نوې . د مچيو ډك لوښى يې له ځان سره راكوز كړ. تش لوښي ته پسې ورواچولې

څو تختې شات . ملكې دا لوى ټولى مچۍ يې په يوه بله خالي ټمبكه كې سمبال كړې
څو شپې  يې هم ورته كېښودل، چې څو دوى خپل شات جوړوي، په دې تيارو شاتو به

ما مې له پالره پوښتنه وكړه چې تا خو څو ورځې وړاندې په هغه ټمبكه . ورتېرې كړي
  كې د ملكې دوې غوټې غوڅې كړې، نو دا درېيمه ملكه له كومه راپيدا شوه؟ 

دا ملكه ما پرايښې وه، ځكه چې هغه ټمبكه ډېره : پالر مې په خندا كې راته وويل
په دې ال دوې ورځې پوره نه . بكه هم ترې جوړېداى شيزوروره وه، ما وې چې يوه بله ټم

يو كوچنى ټولى مچۍ ترې . وې تېرې، چې هماغې اولنۍ ټمبكې بيا شورش وكړ
دا ځل يې . پالر مې ملكه پكې ونيوه. رابېلې شوې او په نژدې دېوال پورې پنډې شوې

 -يې ورو ما ته يې راكړه او راته ويې ويل چې په ورغوي كې. وزر پرې لنډ نه كړل
ما . ځكه چې د ملكې مرګ د يوې پاچاهۍ د پاچا مرګ دى. ونيسه، چې درنه مړه نه شي

د وزرو . ورو وزرونه رپول -ملكه په ورغوي كې ورو ونيوه، زما په ورغوي كې يې ورو
پالر مې راته وويل چې دا ملكه يوسه او د غنمو په . له رپولو سره يې ان زما زړه تخناوه

پالر مې نور څه . زما په زړه كې يو سوال غځونې كولې. يې خوشې كړهشنه كرونده كې 
  : هم راته ويل، خو ما نورو ويلو ته پرې نه ښود او ترې ومې پوښتل
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. تا هغه بل ځل ويل چې هغه بله ملكه ما پرايښې وه، چې نوى كور جوړ كړي! پالره
ويې ويل چې ته . شونو دا ملكه ولې نوي كور جوړولو ته نه پرېږدې؟ پالر مې موسكى 

ځكه چې يو خو دې ملكې : بيا يې په ځواب كې راته وويل. څومره ډېرې پوښتنې كوې
ډېر كم شمېر مچۍ له ځان سره ملګري كړې دي، يعنې يو پاچا بايد ډېر رعيت ولري او 

د دې . د دې ملكې رعيت ډېر كم دى، بله دا چې هغه پخوانۍ ټمبكه كمزورې كېږي
له سړي نه پاتې . كله د ملكې غوټه په پټ ځاى كې وي - كله. ليدلې ملكې غوټه ما نه وه

ما ته ځان ډېر . اوس نو زه په خوشحالۍ له كوره راووتم. زما د سوال ځواب وشو. شي
زه د غنمو تكې شنې . ځكه له ما سره د مچيو پاچا ملګرى شوى و. غټ برېښېده

شنه او تنكي غنم . رګډ شومپه يبلو پښو، په تكه شنه كرونده و. كروندې ته ورسېدم
دا بوى هم . زما په چاودو او يبلو پښو زخمي شول او خوږ بوى يې په هوا كې خپور شو

ورو مې خپل ورغوى  -ورو. د شاتو او لمدو خاورو د بوى په شان پر ما خوږ ولګېد
وزرونه يې هم جوړ . اوږده زرينه او ورېښمينه ملكه مې پر ورغوي ګرځېده. پرانيست

ورغوي ته مې ورو . زما ډېر زړه پرې وخوږېده. خداى زده چې ولې نه الوته خو. وو
كور ته په خوشحالۍ . پوكى وروكړ او په پوكي سره مې د شنو غنمو غېږې ته والوزوله

بيا مې له پالره پوښتنه وكړه چې ولې دې ملكه له كوره لرې شنې . راستون شوم
  كروندې ته راباندې يووړه؟

كه . ځكه چې له كور او نورو ټمبكو لرې وي”: وسكا كې راته وويلپالر مې بيا په م
دلته نژدې مو ازاده كړې واى، بيا به كومې ټمبكې ته ننوتلې واى او يوه جوړه پاچهي 

ما وې . بس د پاچا مرګ دى. بله دا چې د ملكې مرګ لويه ګناه ده. به يې خرابه كړې واى
نمو كې به له بل سپېره ځاى نه خوشحاله چې ملكه ډېره تنكۍ وي، په شنو او تنكيو غ

وي او تر ټولو لويه ارزو مې دا وه چې ګوندې د مچيو يو داسې لښكر پرې راشي چې 
ملكه يې مړه وي او يا يې ملكه نه وي، نو دا به يې ملكه شي او ورانه پاچهي به پرې 

  . “جوړه شي
غه مچۍ دي چې د زه اوس هم داسې انګېرم، چې زما د شعرونو او سندرو لفظونه ه
زه تل د دې زرينې . ښايست او شعر په شنه كرونده كې يې زرينه ملكه وركه كړې ده

زما همځولې ښاپېرۍ راته ويلي دي چې دا ملكه ما . ملكې په لټون كې اللهانده ګرځم
د خيال او ښكال په . ما هم د خپل خيال او خپل شعر د ښاپېرۍ لمنه نيولې ده. ليدلې ده

 -تر هرې پلټنې وروسته ښاپېرۍ كټ. يې وګرځولم، خو ال مې موندلې نه دهډېرو جزيرو 
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كله مې شك پيدا شي چې  -كله. كټ خاندي او د يوه نوي پړاو د پلټنې بلنه راكوي
كه خداى كول سبا به د . هسې نه ملكه زما د همځولې ښاپېرۍ په ورغوي كې وي

شي او د سندرو يوه كوچنوټې ګوندې زرينه ملكه په الس را. ښاپېرۍ ورغوى پرانيزم
  . پاچهي راته  جوړه كړي

  په مينه
 كاروان

 

 .دهغه په شعر كې،كلمات اوتركيبونه يو ذهنى سندريز پژواك لري

كاروان په خورا نرمه ژبه،دهغه  دكتاتورانو په وړاندې سندريز غږ پورته 
  .ل نه يوډول ځان د ازادۍ وياند ګڼيكوي،چې هر چېرې او يو ډو

  .دانو په وړاندې د كركې ديوالونه جوړويهغه د جال
  .هغه،هغه جالدان  او ديكتاتوران دي،چې په خپله د ازادۍ اصلي قاتالن دي

نه،نه روان نه دي،كوربانه .ان ديمينه او حماسه اوږه په اوږه رو كېدهغه په شعر
  .ي،كوربانه نه دي،نغښتي ديد

و تركيبونو په ر په څېر موږ دخپل شعرد سحرګركاروان،د يوه ستر كوډګ
سندريزو اوازو اوشر وشور كې،له كږو وږو،لوړو ژورو خو خوندورو الرو نه تېروي او 
د تصويرونو هغه كوډګر او خوب كې ليدلي جنت ته مو رسوي،چې يوازې او يوازې د 

  .شو ليدلى يې كاروان په شعر كې
ا لويه او ،كه يوه دانه يې نه وي،يشعر د مرغلرو،هغه اميل ته ورته دىد كاروان 

  .كوچنۍ وي،يا يې رنګ څه تت او روښانه وي،نو ټول اميل به يې بل رنګه برېښي
  .ني جوهر براال كول د هنر لومړنۍ دنده دهيد انسان د رښت

نه،چې وپوهېدالي،مابه د كاروان د شعر،ټول سندريز راز ۍپه موسيق زهكه  
مابه .ره سندرې كړې واىجګړمار اولس لپا خورا بې شمېره دي،د سندرو په ژبه دهغه د

او په هغه كې به مې دهغه دسندريزوالي ټول اړخونه  ىوا ه شعر،دشعر سندره بللېدهغ
  .ىښودلي وا

هغه، نه .،چې يو بريد هم نه پېژنيدكاروان شعر،هغه مرغه ته ورته دى
دهغه شعر،د افسانو .دفصلونو،نه د دريابونو،نه د غرونو او نه دبل كوم بريد،پروا لري

  .،د زړونو داالنونو ته رسويىريخ،له درنو،غمجنو او مينه ناكو پېټيو سره يوځااو تا



 

 لطيف بهاند                                                                                    

ې بدلون،شعر يعنې،اوښتون،شعر ،شعر يعنىوال ىنو ېدهغه لپاره شعر،يعن
  .لد شېبو ابدي كو ى،شعر يعنې د ښكال څوكه،شعر يعنې،دخلكو بريعنې

  څوك،كاروان ښه شاعر بولي؟ ولې
لو له داچې د هغه د شعر روان،د شعر د لېوا،بله ىداځكه چې كاروان شاعر د

ارمان،په  روان سره هم اهنګه او همغږى دى،بيا داچې دهغه په شعركې نغښتى
رښتياهم د هغه  چا له  ارمان سره اړخ لګوي چې ،هغه يې خوښېږي،دده په شعر كې 
نغښتل شوې او بيا په سندريز ډول بيان شوې وينا،هغه وينا ده چې دده دشعر لېوال 

داسې يې هم شي، نه شي،كه ويلى يې ويلى وىهغه غواړي خپله ووايي،خو د
 .نه شي ښكلې،پېيلې او زړه راښكوونكې يې انځورولى

،هغه شعر د ژبې د هم نه هغه،شعر دشاعرۍ لپاره نه ليكي،دځان وياړنې لپاره
  .شعري پانګې او د زړونو دتسل لپاره ليكي

زه توان نه،ګټه ښتو ژبې له ښكالييمره په سادګۍ  دپدكاروان مخكې به چا،دو
 .اخيستې نه وي

  ومړوا كاروان سندرو د رتهچې
 ېلفظونوك په ېدردم مړغوا كله ېچ زه.مږكي تصويره ېهندارواوب ېب كله چې زه

 بهير دبارانونوله وخت هغه ېچ زه .مړك بيان انځ چاته يا رتهچې مړغوا كله ېچ زه.مړونغا
 اونه تيريدونكي دغزلو دكاروان ،نو ومړجو نووروردگلو ېدللم نه هړاوز مږكي كور نه
 شم،نو مخامخ اويارته تكيه ته خم كوم كله ېچ زه.شمږغو ږغو ته كاروان يدونكيړست

 زارتر يكه تنيښپ په ېم ټپېكليو لرو اودلرو يځراگر ما په ارواح تنيښپ دچا مږپوهي
 راجگ نه تل له هړز ستومانه تنيښدپ ېك تصور په اوس،اوس كله چې زه.يږكي وږغو

 دنګې څېړيودنوغرو ددنگوږزمو سره تياښر په مې ېك خيال پهاورم،نو ونهدفريا شوي
 افسانه او كوونكي ېخبر دكاروان ېيواز ېك ماحول نگوگ ېد په نو.ږيتيري ېون

 له دنغمو شان په نگړگ ىدلو يي روح چې چنار هغه.شم ږغو ته چنار بيانوونكي
 غيبي ومك يا كه او ىد كډ نه نگوااز له دنغمو چې مږپوهي نه.ىد كډ ازانگونه

  :چې وهي ېنار كوكو په سندرمار غيبي دا ؟خويږيږغ كي سندرمارپه
  ىد اور ىاخيست ارښ بارانه درحمت راشه
  ىد اور ىاخيست دچنار دكلي لكه ژوند
  بلبالنو ئيوس ورله ېكښاو زما ئراش
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  ىد اور خيستىا زار الله كليښ درنه يځسو
  تاوشو غاړې له لېام لكه دچاالس ېي نه
  ىد اور ىاخيست هار ړېدغا لخپ ېي كي هړغا
  ميخوارانو بدبختانو ځئگر ډېشون چېو
  ىاورد ىاخيست انار ېوسو دانگور ېكښاو
  طبيبه يځوسو ېد به لمنه شه  ېلر
  ىد اور ىيستخا پرهار يږكي هڅ چې دهږ ېي ېپر
  ېي  ېو راته هړراك جامونه گالبي ېماو
  ىد اور ىاخيست وار ستا هړك مه تلوار هړوك وار
   ړېك همزمز په چا ېسندر دكاروان ېسو
    ىاورد ىاخيست شاتار ېوسو دمطرب ېگوت

 انځ چې ىد ړىك بل چا هغه خپله په اور دا چې يږپوهي نه ىد خوپه ىد اور هوكي
 دكلي ژوند ىحت باران ېهمد چې يږپوهي نه هم ېد په ىحت هغه.يڼگ باران درحمت
 الله چنار،دكلي يدكل ېيواز نه، ىد ىوراچول اور شان په چنار ييوازن هدهماغ

  .ىد اخيستي اور انارهمواو انگور هار،دكلي ړېدغا زار،دمين
 هغه.دي غالمان ېي غزل او ځېوين يې ېسندر چې ىد شاعر شاعر،هغه ږزمو

 مور دفطرت.رسوي كاروانونه اوقصيدو دغزلو ته تيدلوښت خوب چېشاعر
 وبډ هن مين هر بل تر كي مينه په چې هغه له داشاعرسره.تيسا ورته ټېدنغموغو

  :يړك پيدا هتشبي داسي ته غزل نازك خپل چې باسي ړا تهېد ىد ماحول ،مگرستمگرىد
 ىد هير رانه هم ياد وډاوشون وڼدب(

  ).ىد پرهر له او خنجر له مي غزل ړجو—
 رپ داوبو درنهوگ له ېك يوكود ماتو په ېي پيغلي ېشهيد چې ىد شاعر هغه دا

 ېد نوله.ىد ىشو شهيد يي ومتوبماش دكلي چې ىد شاعر هغه دا.يړو ېوين ىاځ
 او ېنچې ېيدونكټراخو ېددغ ېك لمنه په اسمان دپراخ احساس او دتفكر چې ىد كبله
 كلونه،كلونه.وي نه كار اسانه  به ليكل هڅ او څېړنې،ېخبر  باب په  سندرمار غيبي

 تصوير يو ېداس خو. دي ړېك پيل څېړنېاو ړېك زده ېخپل باب په دشعر ما چې يږكي
 ىليك نه يړراك اوخوند شي ماته ېپر تنده زما چې تعريف يو ېاوداسروځان يو ې،داس
 اوتفكرنه ېعاطف داحساس، ېتوروك زويسندر په هغه مي وخت يرډ.شم ىويل اونه شم
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 هړاوز هږوخ اندازه هماغه په وي جره ومرهڅ چې هټداغو.ده هټغو جره ېتكراريدونك
 چې:(يږيړجو نگهڅاو ىد ىش هڅ رشع دپاره كارواند چې ئوي،وگور ېكونكښرا

  )دهږكي ۍخولگ تانده وميډسپيروشون په-خبرو له شي ېراشن مي ېسندر
 كلوبيتونو،تركيبونو،كلمو،تشبيهاتو،استعارو،رديفونو،قافيوښد هنوشعرك

 ياغي ېك تل په هړدز موزز چې انداز و،نوهغهڼوگ فرشته ېشو هړجو نه وزن او  اهنگ ،
 ېبلك يږيړجو نه قواعدو ېد په شاعرراموي كامران  روح ناارام تنيښپ اوسركش
  :ده هسا تنيښاوپ ساده يرهډ ونهړجو دا دكاروان
  ).وايو ېبياي ېسندر وړك ويني هړدز-وڼپا پر كوښاو وڼدر يو شاعران(

 ولڅڅار كيڅاڅكي،څاڅميو، ونكوښب ۍدهست نه  ېميكد له دخيال شعر كه
 دكاروان نو.غلطوي ېپر غم زمان او ديار چې لپاره چا دهغه دي،هغه ولڅڅرا

-ېكډ ميو له دخيال ېدغزلتوروي ېكاس:(دي نه كم نه ميو ېدد هم توري شعردغزل،
 عرشا.وي ېوهل الره ومرهڅ بايد شاعر).ېوييدلښ خماره له هطبع ېد نن كاروانه

 ته ېدرج كومې دبغاوت دروح او كوم بايددتفكر.يږورسي ته درشل كوم بايددمعنويت
 اوحماسي ليريك حماسي دومره شعريي چې.سندريزشي دومره ېشعري چې يږسيور

  :شي رومانتيك
  يم تعبيره ېب خوبه ېب چې راشه-يم تصويره بي ېهندار يي رتهچې

  يم شوگيره له ړىست سبا وركه-مهړك كلښ ېد ښېپ اكيڼت چې راشه
  يم تفسيره ېب هړك بيان ېخوم ږل-هړونغا ېم ېلفظونوك په درديم
 ېشه،ب ېم ه،محبوبكړ ېم مست-كړه ېم ه،شاعرړك ېم شه،صيقل ېم شمس

  يم پيره
  يم بهيره دبارانونوله ورك-ىدگلونود ېدللم ورور ېم هړز

  يم نكيره له او كرنم له ېد جار-ووايي راسره توښپ كه خدايه
  يم اوزيره بم له نن ىراغل زه-ومړوا كاروان دسندرو رتهچې
 ونازولوډدبربن شعربه چې مږكي ېتصورك دي په لملو شعرونه راز دغه چې كله       

 ده نودلته.ادا هڅ او نزاكت هڅ په هم هغه.وي تاوول دمعنويت وكيمښوري نوپهښاندي
 سمدالسه او مږكي كي فكر په اجزاوو داساسي دشعر بيرته چې
 دكاروان چې هڅ خوهغه .يږرايادي اوتفكر ريتم،كلمات سندريزاحساس،عاطفه،:ماته
 كوي،كله ېپر بادونه ايليدونكي نه دزمان كهل بريدونه ولټ ،دغه يځار ېك شعر په
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 ېپر شعر ېدژب زما درومي چې لوري هر په.درومي شاته ،كله ته نگڅ ،كلهېاندړو
 ېندونكي،بلكژپي كالښ ېيواز نه ته شعر دكاروان چې دي كبله ېد له نو.يږرنگيني
  :يږكي سالمي ته كالښ دشعر ،دده ديوان تور ،دغرونو هتوروس هن شاهانو

  اپيروتهښوو كالښل،دړك سالمي يي تورديوان
  دي دسليمان غمي دي،كه دكاروان غزلتوري

 ىد ېك تخليق هر په دهغه.يږرگنديڅرا خپله كي شعر خپل په شعرتل ينيرست
 په پاره له ودهغ يشاعر چې شاعران هغه  هتير په.وي روان سره يټپي معنوي ولټ دخپل
 په شي كيداي ىد.ويړجو يړز نوښاوداندي اروان،هستيدك شعر.يږبدلي مينه يوه
 ر،شاعريدشع زيات دومره چې واوسي شاعر ىنړلوم كي ژبه توښپ

 ،پهېكلم ې،سندريز،سندرماراونغمېه،غزليز،سندرڼ،شاعر،غزل،غزلتوري،غزلپا
 شاعرانه كوي،په هرگندونڅ احساس هدشاعران دده چې سره انداز هنري بيالبيل
 ېخبر دچنار موضوعات دشعر دده كه هتوگ په دمثال.دي ړېك مالاستع ولډ سندريز
 شاعري، دشعر ېك كتاب ېد په يوړنوم وړراوسپ كي كتاب په كوي

 په چې ېكلم ېنغم ،سندريز،سندرماراوې،سندر هڼاوغزل،غزليز،غزلتوري،غزلپا
 لځ زيات لورسوونهڅ له ىد بيان احساس شاعرانه دتخليقي دهد ولډيو ولډيو

 يي تصويرونه تكراريدونكي نه او رنگين زيات نه سوه لورڅ له چې دي يړك العاستم
 څوك چې كله.كوي رگندونهڅ نظر دپوره دده باب په اوغزل دشعر چې دي يړك ړجو تري
 ىد چې يږرسي ته نتيجي ېد ولولي هشعرون دده سره ېمين اوشاعرانه سترگو په هړدز
 درد په هړدز كلمه هره او انتخابوي نه ولډ تصادفي په  هم كلمه يوه ېحت كې شعر خپل په
 له ېمخك ېد.كوي لېام ته ړېغا محبوب دكوم ېي توگه په فنكار ستر ديوه او وليمر
 ژبه مناسبه سره توان هنري خپل په پاره له ۍشاعر ېدخپل ليكي شعر چې هغه
 او يړك يځاولمان ېلڅسپي ژبه ېوش جوته ړۍلوم يړغوا سره تدبير يرډ په ىد.ويړجو
  :يړكړجو ېتر غزل خپل بيا

  ستايم ژبه په پوټد به ايستښ افغان ستا
  هړك كندهاررپ هړدز ېم پالزمينه هړجو

  لړك هټجو توري ولټ ېباند لوځكنښ خلكوپه
  ړهسندرمارك كي غزل په كاروانه ېخويږل
 روح دانساني ېك ژبه توښپ په وخته كومه له كلمه ېدسندر چې مږپوهي نه زه
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 ېك ژبه په زما چا ېمخك نه كاروان تر چې مږوهيپ خودومره باسي ورونهځان ورځدان
 دوهم ماحول تنيښدپ روح دكاروان.وه نه ړېك اوسندريزه ېنازول دومره كلمه ېدسندر
 روح او هړز دكلموپه چېاواز اواز،هغه سندريز تورو او دكلمو ىد.ىد طبيعت سندريز

 ارامه دنه روان دخپل اواز دغه ىد.اوري سره ولډ يدونكيبيان نه په يږتيري ېك
 ېداس توان سندريز ېژب توښدپ هغه.كوي اوازه هم سره اوازه هل اواز كيدونكي
 ېىد.وي ىړك احساس چا كم به ېمخك ده تر چې ووايو شو ىكوال چې احساسوي

 هښريډ قدرت كاليزښ وريزاوپيچليځسندريز،ان په ېپانگه،دهغ ولهټ په ېژب دخپلي
 د ولډ ساده يرډ په اوقدرت توان دغه چې ىد ېك ېد په قدرت دكاروان خو.يږپوهي

 چوپو ىد.يښب روح كلماتوته چوپو ىد.بيانوي ولډ هنري ساري ېب په پرته نه پيچلتيا
 نه نه هغه له ولډ ساده داسي ي،پهښب هسا ېداس كاليزهښ كلموته اوخاموشو

  :لري نه امكان سادگي نوره نه، هغه تر چې ويړجو ورونهځان تكراريدونكي
  ېشو مينه په ېشان ۍموسك چې كلموته چوپو

  ړېك ړېجو ېتر ېد ېسندرمار ېبلبل ېگونگ ېو
  .يځرا اڅن په ېبلك يداږغ په ېيواز نه توري ولډ ېد په او
 ېك په ده چې سره ماحول هغه او تجربو يوړدلوم دشعر دژونداودهغه دكاروان زه

 ده چې لرم نه معلومات باب په انگار دهغه زه.لرم نه علوماتم پوره ړىك پيل بيان هنري
 هر.لولم اوس چې هڅ هغه ،خو دى ړىك بل پرې اور شعردنغري دخپل

 په شي ىكيدا.ويڅه ليكلوته قلم زما او لوستلو ما قصيده اوهره شعر،هرغزل،هراواز
 اريي سره سندرمارده  ىشو لړك ويده كوم نه وړو،پيړدپي ېغرونوك ېد په تياښر

 وي كډ اونغمونه سندرو شويو بيان نا له نگړگ  دروح دده تياښر په شي ىكيدا.كوي
  :وين بيا توگه په دشعر ورته كرارهغه كرار سندرمارپه اوغيبي

  كډ نه ازانگو له ،دنغموىد نگړگ ىلو ېم روح
  يمه مخامخ ته سندرمار ىلو غيبي كوم اييښ

 ي،خوپهځورگر ته خالق خپل يرتهب توگه په معتقد تينيښاور مومن ديوه ىد مگر
  :هيروي نه ماحول تنيښپ خپل ېيداكځگر ېد

  يځرا يځ پرگلو ،بارانىد ېك هړز په ناست ېم خداي
  هيم مخامخ ته زار يم،يكه پهټ پهټ ولټ

 يږرسي ېد تر حيراني اودا يږحيراني ته قدرت ولټ خپل ىد ېك غزل ېهمد خوپه
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  :ىد شي هڅ له توان سندريز دشعر اودده ربولسند دده چې يږپوهي نه حتي چې
   ؟ يمه راگ يو دكوم كلؤم كاروانه ووايه
  يمه مخامخ ته سره،ستار رباب له ېم تار
 شاعر هر.ىد تجال شاعردشخصيت دويونكي دهغه هرشعر چې ومنو خبره دا كه

 عظمت له دالهي ههغ شاعران هاكثر ږزمو البته.كوي تجربه هستي خپله يك شعر خپل په
 پايه ېب ۍدهست ،بيا ،انسان ماحول ستهورو نه هغه.يځرا ته انځ بيا.كوي پيل نه

 شان په ېنچې يڼر ديوي خپله په سره ،فصاحتېشوق،تلوس په هغه.يږورتيري ته ېتجرب
  :يږيټراخو

  خبرو له شي ېراشن مي ېسندر چې
  دهږكي ۍخولگ تانده مي وډشون پرسپيرو

  

  دشعركاروان
  ه،ړسروال ركال دغرپښته د

  ه اوسركشه ونه،لكه مغرور
  .دسندرومرغان دي ناست ېد ېانگوكڅانگو،څ په

  ستادسندرومرغان،
  راشي، سيل په ته ىكلږنزمو كه
  ترشهيدان،ښاون څېغو څېړۍنگلنوځدغرونود ږنزمو
  چنارچناره، له ىدكلږزمو

  دي،ړجو تونهودشهيدانوتاب
  ي،ړوك الهځ ېد ېك لپه زماپه

  .ستادسندرومرغان
  رڅې پهانگوڅددوو ېون د خوكه...

  !وو نه يړك څتبرونوچاغو په زماالسونه
 ***  

  !كاروان صاحب ته
  !سالمونه نااشنا،اشناته گران



 

 لطيف بهاند                                                                                    

 هكډ پونهڅمستو له هستۍد شان په شعر دخپل دې شېبه دژوندهره چې ،لرم هيله
  .وي

 ترننه ىماحت.ىد نه ىليدل صاحب ژنم،ماكاروانېپ نه ېزدېن له صاحب كاروان زه
 ىدجوال كال ميالدي1993د.ىد نه هم ىدلېاور)ځور لسمه يلداپر كال 1996د( ېپور

 ورماسكوتهځان زرين ىاغلښورور دوست،دانشمند گرانږزمو ېچ وه ځور لسمه
 يوه په او وويل هڅ باب په ۍدشاعر دكاروان ماته ېي وروسته ېځوورڅاو دېراورس

 پاره دلوستلوله مجموعه دشعرونو)امهښترما امهښما له(دهغه ېي ېك امښما
 باب په ۍدشاعر دهغه او الره نيت هښرېډ باب په صاحب دكاروان ورصاحبځان.هړاكر
 ووايم تياښر ،كهلوستو ېم مينه واخيست،په كتاب ما.ېكول ېخبر ږېخو ېي

 ما ىاځ يو  سره دكتاب دده يش ىداېك ېوچ همدا هم ېي علت اوړك هران ېخوندي
 ېزېاغ تر كتاب دغهد بصاح دشپون شي ىداې،كړك ترالسه هم كتابيو صاحب دشپون

 ىداېك ياهم.مړك نه جذب شعر دده زه ېالند ترتاثير ېژندنېپ دنه سره كاروان له ،ياېالند
 را مجموعه هغه بيا ېچ ېم اوس.وه ېهمداس به مجموعه هغه صاحب دكاروان  شى
 كاريښ داسي ماته شعرونه ېينځ ېك ېهغ په هم تياښر په ېچ كاريښ ېداس ستهيواخ
 هغه په ېچ كوم فكر زه.شىو هاشار وروسته  به ته هغو البته.وي يليكل چا بل ېچ لكه

 هړبشپ ژبه ړېنيمگ تركيبونوخپله نايابو او كلوښ هڅ په دهغه اوس به زه ېچ ېك كتاب
 تلښغو هغه ىش ىداېك ويا،او سرگردانه ېپسچارو وركو او وڅو،هټدل ال كاروان.مړك
 ېك الس په دچا ځور يو ېم باالخره مړك هډلن را خبره كه.يړك چاپ شعرونه رډې ېچ

 ړۍلوم كال يمېدر(وليدله ))مجله شمشاد(( ارگان ينشرات ېولنټ ىدفرهنگ دخوشحال
 نامه په-الس دتبسم_ صاحب دكاروان ېك مجله ېهغ په)تمبرپس- اپريل كال93ه،ڼگ
 ېم سره انځ او ولوست ېولوست،بيام سره وار وار په داغزل ،ما و ىشو چاپ غزل يو

  :لوستل ېوم ېچ ېږىرېه نه  شېبه او وخت هغه ېم ېڅه.شه مو مبارك همژبو زما:وويل
   غزل دكاروان وينو په دروح سور
  ىد ړىم ېغلېدپ لـــابــــــدك وا ته
 تياښر په ولوستله مجموعه-امهښترما امهښما له لځ يو بيا ېم اوس ېچ ىداد

 ېتياوړانگځ ېستر هغه،ېك ېهغ په ېچ شته نظمونه يا شعرونه ېداس ېينځ هلته ېچ
 هم نشته،خوبيا وي،هلته رنگينه هغه او يېږك ليدل ېك شعر ىننن په دكاروان ېچ

  :صاحب كاروان
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 په ىش ىكوال ېچ ،تاسوئوكر  تنده ېدتلوس ېونوكړز په ىش ىكوال ېچ تاسو
  نه هغه له ږمو بيا او يماتو يڼكا ىتند ستاسو ېچ دا.ړئك راشنه گلونه دخمار ېك وهغ
 ،پرهرونه له ېتاسوچ.ئوړجو كورگي هغونه له كوو،خوتاسو فريادونه او رويېزگ ولټ

 دستمال دروح بيا هغه په او ئوبوړابشارخ په دنغمو ړېشا ژوند د او ئوړجو پسرلي
  :يادوم ېي زه ېچ پهڅ هغه دياغيتوب كله كله او ئځمين

  وړك مات ېي  ښه ېچ ئځ،راېو وخدايانوسرهړو
  ؟يځرا دوسج په چاته هــــــــــب ،داىد ىتند ىياغ
  دي نه كړي خوبونه شنه ېك ېږغ په رلوپسدږمو
  يځرا رودــــــدنم ېــــــــــټسكرو ېوكڼگلپا الپه

 ليونتوب اغليښد ېك ۍشاعر خپله په ېتاس كه رمېگان ېداس زه كاروانه گرانه
 تاسو ،دابهړئك وقف ته بيان تښړجو ىدمعنو هستۍد دو،دانسانڅېول،دپاډ دشعر
 ې،تاسئېږرگندڅرا ولډ بل ېشعرك ېد په به ،تاسويوسات خاوند ولډ ړيانگځ ديوه
 ورځدان ېنغم ېنو ېديو ېبلك توگه په اوعبارت دتركيب عبارات،نه او تركيبونه ىحت
 نا ېك هغه په او تړښاوجو شكل په دغزل غني خان غني او ستاسو زه.ئوروځان توگه په
 ېك هغه په او خړا معنوي په دهغه زه.زمږېغ نه زياتوالي خورا په كلماتو تنيښپ

 په دشعر ستاسو كله كله ياهم.مڼگړلو خورا هغه.زمږېغ ولډ په رگندولوڅد ستاسودروح
 ېيواز ي،نهېږرگندڅرا ېك هپ هڅ هر ولډ كاليزښ رډې په ېچ ېبيتونوك ينوځ
 لړرانغا ولډ يتكراريدونك نه په عاطفه ېك ېد په او يټېږي،راخوېږرگندڅرا
 نشه په دغزل هم يا كاريښ ايهځ بې يكټ ېينځ ېك ايوځ ينوځ په هم هغه له خوسره.ېږيك

.عاجزيم نه دوېپوه له ېي زه ېچ شوي تصوير ولډ بل يا او دي شوي ليكل ايهځېب ېك  
 ېتراستعار ېنيول نه تشبيه له صنايعو دادبي ېك هغه په ېچ شعر هغه هر راز دغه

 ږمو توگه په دمثال.وي ورته وخبروتهڅلو ټول به وي،هغه نه فن كوم ېپور مبالغې اويا
  :وړك پيدا ېبيلگ ېداس يك ېمجموع په)) امهښترما امهښما له((شو ىكول

  هړك ونه سخا تا راغلم درته تږىدمودو
  هړك ونه گدا په ېد رزوېپ هېڅ مستانه  ىساق
  ړىست كه سجدو روډې ىتند ېم ېك درشل په ستا
  هړك ونه پروا تا ړك پرستش دحسن ستا ما
 يش كوالي ېك غزل ېد په ېچ ى،د تركيب ړو دپام ى،يوازنىيوازن ساحل هړدز
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 ريډ ېچ تركيب)ساحل ړكك وچ(د لكه ېخبر رنگه دا خوا ېبل له او ىوړوا ور  پام ته انځ
 ىشو تت ېك په ږل ىنويوال ېچ غزله دابله هم يا او .دي يشو استعمال هم ىد نه شاعرانه

  :يېږك پيل مطلع ېد ،پهىد
  ېسندر  ۍژوند وايمه زه به وتهړم ېچ ېماو

  ېسندر ېكمرغېدن هړز په  ىدېږپر نه ېم خووخت
  :ېجمل وڅ ورته ته وينا ينگټمي هښ ديوه دغه هم اويا
  واوره ونهږغ ،دوجدان هڅپا خوبه له ېمانز"

  "وسول دانسان حقوق ېچ ى،د انصاف عدل كوم دغه
 هم ته خړا كاليزښ دشعر ېشعرك خپل په ېچ داده دنده غوره رهډې يوه شاعر دهر

  .وي سندريز تركيبونه او كلمات ېچ وباسي وساتي،زيار پام
 بايد چېشي، ىپيداكول تركيبونه او ېتوري،كلم ېژب ېدخپل كه ېداچ دوهم

 بيا رهېت په اوكه.وژغوري انځ اوتركيبونونه تورو،كلمو له ژبو دنورو ي،بايدړك ېپيداي
 )اوړپ دجنون(توگه په الثدم.ولري خوند او كالښ بله به خو وي،هغه نوي بالكل كلمات

 ېداس به ،ستاسوداشعرىوا ړېراو ،كلمه ړيدز ايځ په تاسودتخم ،كهېشعرك په
  :ىوا ېزيات تل ېي به ېاغيز كالښد او ؤ ىشو ىكلښ

  وكره  يړز دشعرونو ېك هړز زما ېمين
  وكره يړدگلونوز ېك چمن سوي ېد
  ولگي ېيوډ ېم پانوس په دسترگو ېچ دهږېپر

  وكره يړز داورونو ېك موسكا په حسنه
  هبوت اور په ېدمين يگرځداپرهر ېمږل

  هوكر يړز دداغونو ېك زار الله راشه
  ېك مينه په تكل ىفرهاد نشي ېم به ړىست
  وكره يړز دغرونو قدم قدم په ماته
 درته ېكوم له هړدز ېچ هځرا !شعركاروانه يتنښدپ !شاعره ېدزمان ږزمو

 ېدونكټېراخو ېسار ېب دتخيل ستاسو توگه په شاعر ديوه.تيوشاعرياس ېتاس:ووايم
 داذانونو خبره،بادونه شاعر ديوه ېك شعر په ستاسو.ياخل نهچېسر نه اڼر او دنور نهچې
 يبشر ډې،گ ته ېمين ېته،بلك ېعقيد نه خلك اذانونه دا.وهي ېران ىاځ په

 دشعر اسوشعر،ست ستاسو.وربولي ته ېنځلمان اوريدونكي.وربولي ته ۍورورگلو
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 باغ يدلېځسو ېچ ىد ورته ته ېمږو  نۍسهار ې،هغېك وطن يشو وران په اواز،زما
 دشنو ۍكمرغېشعردن ستاسو شايد ياهم.يځسو ېروكېاد ېچ عشم هغه  يا..لگي ېك

 زه.دي ړوال الس په لور ورته تل منهښد گل ېوي،چ ټۍغو ېيدونكړراغو باغونوهغه
 شم ىكول ي،زهښېږخو زما ېچ شعرونه هغه لولم،البته شعرونه ستاسو كله ېچ

 شايد.دي ورته ته ۍازاد شعرونه ستاسو.دي ورته ته ژوند يو شعرونه هښ ووايم،ستاسو
 په دغمونو شعرونه سواست. ته ېدېسپ ېته،كوم سقۍمو ېته،كوم ېنغم ېكوم هم
 ڼب تر دعرفان ېچ هغه له سره شعرونه ستاسو.ديېږپر نه ،ته پوڅ دغم انسان ېاگونوكډ

 چې دادي ىوال هښ هم ېبياي خونه،)اروا ېشاعر له پرته(ي،ځ نه سره لوستونكي ېپور
 نه ،خويوړغ هاړوي،غړا مخ اييښ ېچ شان ،هغه شعارونه ايديالوژي او مذهبي وچ له

 اڼر نه قفس له شعر ستاسو ېپور اوسه تر.لگولي شي نه راغونهڅ دلذت ېول مېږپوه
 يځگر دره  په در  رستاسوشع ېچ وينم كله كله زه.شي نه ىماتول كوي،خوقفس ېراخوش

  كوي؟ هڅ هغه مېږپوه نه ولوي،مگرټرا ديدنونه او ېكالوښ شوم غلط ،نهېكالوښ.وا
   !شاعره گرانه

 تل ېچ رخالفپ دكاروان دسياست او ىد بار كاروان اڼر د ېشعرك په ستاسو
 او ىد بار مينپرت ،كاروان،دروند هندارود اڼر ېراپيداشو د نه اڼر د باروي،ستا خالي

 اوعنعنو،دملت ودستور دود دملي دكاروان ددنيا كه كوم فكر ېداس زه خو.ىد بار هښ
 قول په ماركس دكارل به شي،هغه لڼگا ونه بار ندودر او درانه په  روح او ۍدهست

 ولډ هر دمعنويت ېك هغه په ېچ غر ېداس.ړاىك شي نه ړجو )غر دروند معنويت(د
  شي؟ گهڅ به دا .شي وموندل ېمرغلر

 لوستلي ته جان داود،تاسو چې ېك شعرونو هغو په ما !صاحب كاروان ېږېپوه
 ېږغ ته كالښ لمر هلته ېچ وليدل ما .دلېواور هڅرډې هلته وليدل،ما هڅرډې،وو

 سو ستا ېچ ليدو لمر ىماتنك. يړراغوا نه  دوتهېوبډ لذت،هغه ده،خودگناه ېپرانست
 هڅ هر زه ېشعرك په ستاسو.ي،وړجو ۍولډ ېپس ناويتوب ېغلېدپ دسهار شعره له

 ريا له دزاهد ېوگورم،چ كې شعر په ستا ېيم،چ هالر په سترگه ېي ته ځور هغه خو.وينم
 زاهد ې،چىواخل غچ انهځ له زاهد ېوي،چټپ خرقه په هڅهر ېوي،چ پورته پرده هغه نه

 ته ځېور ېهغ زه.شي نه ىكتل شرمه له ته هغه او  تيښت نه ىعاص له هړدوا اوقاضي
 ىوگور پورته.ىپرانيز ژبه مينه گونگه ځدختي ېك شعر په سو ستا ېچ يم الره په ېسترگ

 ولوټد سره سره شرم ټول له،ېك حيا حيا په گل ېتدپريو لكه او  كريډگ تاالن  تقوا رپ او
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  .شي خپور اولذت تاالن تقوا په ېي،چړك وتا ېږغ ېپور چناره تر ېنيول گله له ېمخ تر
 خياله ېب انځ مهاجر ېچ ىد ورته ته خيال هغه شعردهجرت ستاسو حال هر په خو

  .ىوين سره همزولو انځ. ى،هغهگور ېك ىنځگر څېكو ېدخپل
 څېكو ېتنگ او نيځگر ىدكل زما هغه لولم شعر ستاسو  هركله ېچ زه
 ږزمو شعر ستا.يږېراياد نه  ډول بل ېوي،چ راياد ېورك هغه ماته شعر ستا.رايادوي

 ږزمو شعر ستاسو.خپروي ىبو يلنېدب وړدغا بيالو د، اوبو دونكوېبه نوش دنريو ىدكل
 رډې ته هغه.ىد ورته ته پسرلنيوگلونو نيوړدلومې،الند واورو خوا،د ېدلمريز ىدكل
 هغه ېچ رايادوي ېبېش هغه لواليېڅدكليودسپ ږزمو ماته شعر ستاسو.ىد ېدېږن

 ږزموماته، ېشعرك په ستاسو..ېكړ برابرې سره هېڅ له دوكو او وژنو درسېدو ته ،واك
 ېمين يدانسان ماته، ېشعرك په ستاسو.يږېراياد ېالر ېورك  ټېوپڼپا وېړژ ،پهىدكل
 انځور يې كه او ىول،انځورشي نه ېنوري چې يېږرگندڅرا خواوي دونكيېبيان نه هغه
 ېچ هڅ ،هغهېچ دا هغه او مړوك هرومرو بايد خبره يوه خو.وي نه به رنگين ېداس يړك هم
 دي نه ،نه لوستلي،ماتاسو يد نه ېك مجموعو په ستاسو ولټ ما هغه وليكل دلته ما

 مگر.وي نه ېداس ېڅهي نممك وي،يا ليدلي كي خوب په ما شي ىداېك اوريدلي،ياخو
 لرم باور هز.لري توان كولو ۍالډد والوته مينه دشعر او دليكلو ېي ته ېچ وليكل كهځ ما
 يو لري،خو توان دهستولو دهغو  نهچې سركشه او ېدونكېك ارامه نه دشعر ستاسو ېچ
  ..ژغورل  انځ نه ېنځلمان له وانتوب ينوځدي،د كار په ورته هڅ

   !صاحب كاروان
 دتيارو،نه ېشپ ېدد ېشعرك په ستاسو. هړك درياده شپه ىدكل بهېش يوه

  تصويروي؟ ته ږمو نگهڅهيبت، ۍدونكېريتصو
  !كاروانه دشعر

 ېسترگوك په دانسان مابه ىوا شاعر زه ه،كهړكدرياد كتل ښكلي شاته دچا 
 ېدكرك ېكتوك په ،دانسان دتصوير كالښد ېسترگوك په داظهار،دانسان كالښد
 دانسان باالخره او ديوازيتوب ېك سترگو په ،دانسانېدبلن ېسترگوك په ،دانسانښېن

  .واى كړى بيان، رازونوبيان  ولوټد ېدهغ او ېدمين ېسترگوك په
 معنوي او روحي په انسان د ېچ ستونزه ستونزه،ستره ېدزمان ږزمو مگر

 نه ېك هزمان دې په ږزمو ي،هغهېږك سبب ۍستومان او احساس ددروني ،دهغهېژوندك
 معنوي دونكيېزيات ځترور ځور ېزمان دېد ېبحرانونه،بلك اقتصادي سياسي ېيواز
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  .دي هم بحرانونه ،كلتوري
  !شاعره كاروان پوهېږې

 تمدن اونوي دتخنيك كوي،هغه نه اتكا معنويت په انسان نننى چې كهځ ټول دا
 هغه پر.كمپيوتر ،پرتوگه په دمثال.ىد ړىراو ايمان خالقيت په دهغو او سترقدرت په

 ليك كليدښ،ېحافظ ېقو له انسان ،نورنوىدړوال ته ېمخ ستاسو چېكمپيوتر،
 نوي دې په.كوي ىپرد لپاره دتل ېمطالع ېژور  ان او ونوورځان له وښكر دهنري

 او ويړورا ته پرمختګ تخنيكي نه شتوالي  معنوي له يون بشري ېك زمانه تخنيكي
  . يځگر يږ،ت دشعرپلويان او دادب خلك كې  يوروپ په ېچ ىد علت همدا

 ګواښ،نه په نه زور په نه بايد ژوند دخلكو ږزمو يم،خو نه منښد دتمدن زه
 ايستل و،نه دستورونو،نه وا دودونو عنعنو، له كوډو په دعقيدې نه او دتخنيك

 عنعنوي او دمعنوي شان په دخلكو دجاپان لكه هم خلك ږزمو ولري امكان كه.شي
 ته ينغر او دود،دستور،دنيكونوژوند بايد.يېږورس ته اوړپ دتخنيك مل سره ژوند
 را ته ږمو نه ژوند بشري دټول ېچ وشي ىرناود پانگو هغو ولوټد بايد.وشي ىدرناو
 او لواليېڅدسپ ،ۍكورن سلطنتي امپراتوري ېك جاپان په ېچ گوروږمو.دي ېپات

 په او خواخوږۍ،لمانځنې دانساني ېك ىدو په داتقدس.ده ېدلېرس ته اوړپ تقدس
 ۍالر بېد ېاندړو په دانسان چې معبد داسې. ويړجو معبد څېه معنوي ېديو ېهغوك

  .يږېك سبب تښينگټد دملت او ويړجو ونهډخن دوځېدراگر نه  وتنېرتې او
 خپور رنمت سندريز او عاطفيز ږئېرېت ېچ كې ايونهځهغو ولوټ په بايد تاسو

 يږادا،خواخو د بايد شعر ستاسو..ئدېږپر ېبېش اداگانو دغزليزو نه انځ..ړئك
 هم او اولس دخپل بيا رهېت په ۍدتربگن ېشعرك په تاسوبايد.واوسي مهږو اونگهت

 گوندي،مذهبي ولوټ له انځ بايد راز غهد.وساتي انځ نه ۍتربگن او ۍسيال له سره اندو
 هښ او ړئكړجو اميلونه كالښ دانساني بايد ېتاس..ړيك سر په الس نه يوتربګن محلي او
 سالم سره ستاسو ېچ ولرئ درناوى زيات ال كسانوته هغو ېچ وي دا ال به تياړانگځ

 ېتاسوك په وىهغ.ويښراوي تلوسه تفكر دزيات ېتاسوك په ىهغو هكځلري، مخالفت
 ))ېنيچ(( فيلسوف دستر ، ستونزه ولنيزبحرانټ د بايد ږمو.رالمسوي څېه داځېدخو

  .ووړاو رو  ته دستونزې،اوارۍ بحران يدانسان ې،مخ له دعقايدو
 دروني انسان او دبشر نه  نبحرا له لوډد كې تخليق خپل په ئش ىوكول تاسو كه
 شي ىداېك او ۍاميد دنا ملت ،دخپلۍدنااميد انځد به وي،تاسوړوا ته،ور بحران
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  .ئورسو هټگ هڅ مرو هرو ته  اوارۍ بحران د ۍاميد دنا دبشر
 ،تاسوتهېچ يم ىشو منډاډ ېد په ېچ وركوم زه كهځ ته انځ حق خبرو دېد
 ىكول ېدي،چ تيښدرنغ ېك هټخ په هڅ ،هغه استعداد او احساس ژور اوخپل طبيعت

 تيښورنغ كسانوته وكم يې ېك نسل په ږزمو ې،ي ېك هممهالو په ږزمو ېچ ووايم شم
 ىواوس وكڅ ړىلوم ېمېس ېدخپل شي ىداېك تاسو )احساس ژور دتخليق البته( . دي
 امكان دتصور ىحت ېنوري ېچ ىد ىتښنغ قوت هغه ورولوځدان دژوند ېك هغه په ېچ
  .لري نه هم

  !صاحب كاروان هگران
 چې شان هغه شي،لكه رگندڅرا توگه په متفكر ديوه ېشعرك خپل په شاعر كه

 انسانيد كهځوي، هښن دكمال به اد.ىد ىشو څرګند را جهاني باري يا غني خان غني
 لوستونكي،دقيق هښلوستونكي، ېك اثارو په  انځورګرانو تنو دوه ددوه خيالونو

 خيالونه يا او  ېتنښغو يا ېيادون ېخپلې،اسطور تصور دخپل شي كوالي لوستونكي
  .يړك ېپيداي او ويټول

 تر وخت زياتره زهېاغ داسطوري  چې دي باور دې په پوهان ځينې ېچ هغه له سره
 دانسان.كوي ابدي او مند هيله ال ژوند او وي زمنهېاغ او غوره زياته عقايدو اوسنيو
  .راباسي نه حالت له ۍچار ځدور هغه او دويږاو عمر ېدهغ.كوي يړپياو هستي

   !صاحب كاروان تاسو او
 گر ورځان اسطورو دهغو ملت ظالم انځ په او خلكو سرگردانه ودخپل بايد تاسو

 ئړوسپ را هڅ هغه ته ىدو بايد تاسو.ژنيېپ نه هغه هم خپله هپ ىدو كله كله ې،چئش
 بت شويړجو،نا هغه خلكو دخپلو تاسو.يږېك اسطوره سره دوړېراسپ ،پهېچ

 انساني ژور دهغه شي ىوكوال شاعر كه.ىد نه ىشو ړراجو ال تراوسه ېچ  ئړكړراجو
 داسې.وى به ښه انځوروي هبېش  هكوم  دژوند ملتد  دده ې،چوباسي تصوير اساحس
 وار يو په كله كله ېي مئين كوم ېچ بهېش يوه ېداس   لمسوي، احساس دټولو چې شېبه
 احساس او درد دهغه يا .يېږك ابدي ېكانځور په دده او ويني ېك غلچك يا او كتو

 خپل په چې ،احساس درد دهغه يا.اخلي نهدر مينه يابه،ژ يې اغيار كوم چې، انځورول
   .شي وبلل تعصب او ګناه غږېدل ېژب ۍمورن په كې وطن

   !كاروانه گرانه
 كوم دردونه،په ژور ېداس ىش شاعروكوالي ېوي،چ چاره ېسار ېب يوه به دا
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 له او.وركريځان ېك ىتور ياكوم او تركيب كوم پهجمله، كومه پهبيت، كوم شعر،په
 په لگهېب ۍسار ېدب ستاسو ما.شي كوالي توگه ساري ېب په تاسو داكار مرغه كهېن

  :ېي لولم اوال ىلوستل وار،وارسره

  ه،ړسروالرپه كال دغرښته د

  لكه مغروره اوسركشه ونه،
  .دسندرومرغان دي ناست ېد ېانگوكڅانگو،څ په

  ستادسندرومرغان،
  راشي، لېس په ته يكلږنزمو كه
  ترشهيدان،ښناو څېغو ۍڅېړنوونگلځدغرونود ږنزمو
  چنارچناره، له ېدكلږنزمو

  دي،ړجو تونهودشهيدانوتاب
  ي،ړوك هالځ ېد ېك لپه زماپه

  .ستادسندرومرغان
  رڅې انگوپهڅددوو ېون د خوكه...

  !وو نه يړك څتبرونوچاغو په زماالسونه
  !صاحب كاروان ېوين

 مرغان دسندرو ملت شوي لړك گونگ ملت،ديوه ديوه مرغان دسندرو ستاسو
 ېپات  ىاځ لېدس هم ته مرغانو دهغو ېبلك ته ملت ېيواز نه ېمرغان،چ ملت هدهغ.دي
 دخپل شي ىداېك ورولوسرهځان په بوېش ددغه سره توان يقيتخل خپل په ېتاس.ىد نه

 دهغه ې،چهد تراژيدي داهغه.ئورگرشځان ىلو تراژيديو دونكوېتكرار د ملت
 ېچ ده چاره هغه دغه.يښراب قوت ستر څېاوه دلمسون ته ږمو اودرك ژندنه،تصويرېپ
 له هغه ېچ ويېږراز توان الشان عظيم يو ېداس ېك انسان په

 ىوكوال انسان چې كله.ژغوري نه عقايدو چاروځور او ،لندعمروېژندنې،ناپۍلندپار
 دشخصيت بيا ته ،هغه وژغوري نور تنه وڅ يو او انځ نه بحران انساني شان دغه له شي

 ېچ نوكله.يږېك ته ېمخ هڅترهر مفاهيم وټگ دملي او  ۍازاد ، معنويت ، خالقيت
 ژندنهېپ سره ليكوالو شان دغهدلولو، تخليقات شعري شاعرانو شان په تاسود
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 كوو ترالسه ،يخپلواك يمعنو ،اوۍدازاد ېگواك ېاحساسوو،چ ېداس انځپيداكوو،
  .كوو تنفس هوا دهلبندونو ندوط او

 دملت.ده تومنه دروان دملت نظره له زما هړراو لگهېب دلته ېماي ېچ شعر دغه ستا
 تنه وڅ يو ېك ۍشاعر ۍاوسن پهږزمو كه.بزغلى او تومنه تياړدپياو دملت او وتقد

 اونوي بهير دنوي به هڼب دادب ږزمو ، شي پيدا مرغان دسندرو شمار په دگوتو راز دغه
 ېداس م،پهېږپوه نه زه مگر.هړك بله يوهډدا تاسو مرغه كهېن له ىداد.شي هخاوند روح
 يوه،پلويانو دپرمختگ خودي، والېل دپرمختگ ولټ ېوادكېه په ږزمو ېچ ېك حال
 نه هڅه تياړدپياو ذوق كاليزښد ېك وړوگ په او ېپالن ،روانيېروزن دمعنوي دملت هم
 نه ېپور كچې غېد تر دفرهنگ خاوندان دمسووليت شي دايېك ياهم او.ړېك ده

 نه، خپل ىدو اصال.وو شوي پردي انهځ له ىدو.وو شوي مادي خپله دوي.دليېوو،رس
 دغه له راز دغه.دي پردي ال اوسه تر او وو شوي پردي انهځ له ېك انځ خپل په ىدو.وو

 منهښد هيواد واكمنه ۍننن ،دغهوىز پيداشوي غيرمشروع بحران شوي اپيد ننني
 خو)ضددي ددين ېي اعمال ولټ(دين نوم په تعصب،تش ژبني وچ په ېچ)كال1995(لهډ

 پاره له ۍدواكمن دنورو ېالند ېپرد تر مذهب او داسالم او ده هړوال جاسوسي په اصال
 رواني ترسخت ېعقيد او دمذهب ىدو .وي اوږده ۍلړ پرديتوب ددغه هم كوي كار

 وحقوق بشري شويو اكلټد ۍېړپ ېدشلم او ىد ىړك ولجه ملت ولټ،ېالند فشار
 انځد ملت ولټ يړغوا ىدو.ويكړا ته منلو وعقددځانگړو او تعصب خپل ولټ رخالفپ
 ېي سمبال ماركسيزم پردي په ېك كالونو شلو روېت په تياړانگځ دغه البته.يړك رنگ په

 .ده ېړك هرگندڅ انهځ له ډلې اسالمي نوم په تش سمبالې ۍزيات زور په ۍننن او ډلې
  .كوي نه ىدرناو ته دستور دود او ېعنعن ، ملي هړدوا.ويړجو كلي زور په ډلې هړدادوا

 وسلو گواښمنو نړيوالود ېيواز نه ېده،چ ېك ېد په بدمرغي  وادېده زموز
 پرديو ولډهر تهږمو او هړناو دخاوندانود قدرت او ېدوسل ېبلك ىد پوليگون

 فسخ او پوځي دماركسيزم ېيواز نه ېك وادېه په ږزمو.ىد ىدلېځگر هم عقايدومركز
 كلونه ې،بلكړېوك ېلوب احساس يلېڅسپ او پاك په نسل ديوه وطن ېول،ددډ شوي
 دې په جنايتونه ستر ولوټ تر دبشر ېالند ېپرد تر عقايدو ليوېڅدسپ چې  يږكي كلونه
  ).1995يېږك ترسره او شول ترسره خلكو

 دكاروان.شعرته ستاسو اشور تهربې به اوس  غواړم  بښنه صاحب كاروان
 چا هر بل تر ېي ته ېچ سترگوتهماللو هغو !ته سترگو ماللو ېشعرك په شعرته،ستاسو
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 لپاره ناښكالدلپاره، وډو،وډگ وڅ ېدد زما به هغه .ېوين هغه ،ته پېژنې ښې
  :شى عمقط حسن  وينا بله په يا يزپاىكالښ

  ،ېسترگ ېمالل ستا او ۍكوچان ستا
  الروي، داللهاند دروح زما
  ،ىاځ دمه ،خاطرو زوېانگ ايستوكو،غمښد
  كاروان، ورونوځان دزرينو ىد روان ېك په
  دي، بار دي،ستوري بار امونهښما ېك كاروان ېد په
  .دي بار دگلونو رنگونه ېك په
  .بارده ده،خانقا ده،ميكده كعبه ېك په

  .هڼگ ړۍلوم ،كال1375،مسكوژوندون، مهاجر
  

  ومړوا كاروان سندرو د رتهچ５
 ېلفظونوك په ېدردم مړغوا كله ېچ زه.مېږك تصويره ېوبهنداروا ېب كله چې زه

 بهير دبارانونوله وخت كوم ېچ زه .مړك بيان انځ چاته يا رتهېچ مړغوا كله ېچ زه.مړونغا
 اونه تيريدونكي دغزلو دكاروان ،نو ومړجو دگلونوورور دللمي نه هړاوز مږكي كور نه
 شم،نو مخامخ اويارته تكيه هت خم كوم كله چې زه.شمږغو ږغو ته كاروان يدونكيړست

 زارتر يكه پستني په مي كليوتپي لرو اودلرو يځراگر ما په ارواح تنيښپ دچا مږپوهي
 راجگ نه تل له هړز ستومانه تنيښدپ كي تصور په اوس،اوس كله چې زه.كيزي غوزو
 ېون ېودنگييرڅغرود ددنگوږزمو سره تياښر په ېك خيال اورم،نو ونهدفريا شوي
 افسانه او كوونكي ېخبر دكاروان ېيواز ېك ماحول نگوگ ېد په نو.يږتيري
 له دنغمو شان په نگړگ ىدلو ېي روح چې چنار هغه.شم ږغو ته چنار ونكيبيانو

 غيبي كوم يا كه وا ىد كډ نه نگوااز له دنغمو چې مږپوهي نه.ىد كډ ازانگونه
  :چې وهي ېنار كوكو په سندرمار غيبي دا ؟خويزيږغ كي سندرمارپه
  ىد اور ىاخيست ارښ بارانه درحمت راشه
  ىد اور ىاخيست دچنار دكلي لكه ژوند
  بلبالنو ئيوس ورله ېكښاو زما ئراش
  ىد اور ىيستخا زار الله كليښ درنه يځسو
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  تاوشو  ړېغا له لېام لكه دچاالس ېي نه
  ىد اور ىاخيست هار ړېدغا خپل ېي ېك هړغا
  ميخوارانو بدبختانو ځئگر ډېشون چېو
  ىاورد ىاخيست انار ېوسو دانگور ېكښاو
  طبيبه يځوسو ېد به لمنه شه ېلر
  دى اور اخيستى پرها كيږي هڅ چې دهږ ېي ېپر

   يې وې راته راكړه جامونه ګالبي ماوې
  دى اور اخيستى وار ستا كړه مه تلوار وكړه وار
  ړېك همزمز په چا ېسندر دكاروان ېسو
    ىاورد ىاخيست شاتار ېوسو دمطرب ېگوت
 انځ چې ىد  ړىك بل چا هغه خپله په اور دا چې يږپوهي نه ېد خوپه ىد اور ېهوك
 دكلي ژوند ىحت باران ېهمد چې يږپوهي نه هم ېد په ىحت هغه.يڼگ باران درحمت
 الله چنار،دكلي كليد ېيواز نه.ىد ىوراچول اور شان په چنار يوازني هدهماغ

  .ىد ىستاخي اور انارهم دانگور هار،دكلي يړدغا زار،دمين
 هغه.دي غالمان ېي غزل او ځېوين ېسندر چې ىد شاعر شاعر،هغه ږزمو

 مور دفطرت.رسوي اروانونهك اوقصيدو دغزلو ته تيدلوښت خوب چېشاعر
 وبډ نه مين هر بل تر ېك مينه په چې هغه له داشاعرسره.ساتي ورته ټېدنغموغو

 پيدا هتشبي ېسدا ته غزل نازك خپل چې باسي ړا ته ېد ىد ماحول ،مگرستمگرىد
  :يړك

 ىد هير رانه هم ياد وډاوشون وڼدب(

  ).ىد پرهر له او خنجر له ېم غزل ړجو—
 داوبو درنهوگ له ېك كودريو ماتو په ېي ېپيغل ېشهيد چې ىد شاعر هغه دا

 ېد نوله.ىد ىشو شهيد ېي ماشومتوب دكلي چې ىد شاعر هغه دا.يړو ېوين رځاىپ
 او ېنچې ېيدونكټراخو ېددغ ېك لمنه په سمانا دپراخ احساس او دتفكر چې ىد كبله
 كلونه،كلونه.وي نه كار اسانه هڅ به ليكل هڅ او څيړنېخبري، به باب په  سندرمار غيبي

 تصوير يو ېداس خو. دي ړېك پيل ېنړيڅاو يړك زده ېخپل باب په دشعر ما چې يږكي
 ىليك نه يړكرا اوخوند شي ماته ېپر تنده زما چې تعريف يو ېواوداسځان يو ې،داس
 اوتفكرنه عاطفي حساس،دا ېكتورو زويسندر په هغه ېم وخت يرډ.شم ىويل اونه شم
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 هړاوز هږخو اندازه هماغه په وي جره ومرهڅ چې هټداغو.ده هټغو جره ېتكراريدونك
 چې:(يږيړجو نگهڅاو ىد ىش هڅ شعر دپاره كاروان چې ئوي،وگور ېكونكښرا

 ېنوشعرك)دهږكي ۍخولگ تانده ېومډوشونسپير په-خبرو له شي ېراشن ېم ېسندر
 وزن او ،اهنگ ديفونو،قافيومو،تشبيهاتو،استعارو،ركلوبيتونو،تركيبونو،كلښد
 اوسركش ياغي ېك تل په هړدز ږزمو چې انداز و،نوهغهڼوگ فرشته ېشو هړجو نه
 دكاروان ېبلك يږيړجو نه قواعدو ېد په راموي ېپر شاعر كامران  روح ناارام تنيښپ
  :ده هسا تنيښاوپ ساده يرهډ ونهړجو اد

  ).وايو ېبياي ېسندر وړك ېوين هړدز-وڼپا پر كوښاو وڼ\در يو شاعران(
 ولڅڅرا كيڅاڅكي،څاڅميو، ونكوښب دهستي نه  ېميكد له دخيال شعر كه

 دكاروان نو.غلطوي ېپر غم زمان او ديار چې لپاره چا دهغه دي،هغه ولڅڅرا
-ېكډ ميو له دخيال ېدغزلتوروي كاسي:(دي نه كم نه ميو ېدد هم توري شعردغزل،

 عرشا.وي ېوهل الره ومرهڅ بايد شاعر).ېوييدلښ خماره له هطبع ېد نن كاروانه
 ته ېدرج كومې دبغاوت دروح او كوم بايددتفكر.يږورسي ته درشل كوم بايددمعنويت

 اوحماسي ليريك حماسي دومره ېشعري چې.سندريزشي دومره ېشعري چې يږورسي
  :شي رومانتيك
  يم رهتعبي ېب خوبه ېب چې راشه-يم تصويره بي ېهندار ېي رتهچې

  يم شوگيره له ړىست سبا وركه-مهړك كلښ ېد ښېپ ېاكڼت چې راشه
  يم تفسيره بي هړك بيان ېخوم ږل-هړونغا ېم ېلفظونوك په درديم
 ېشه،ب ېم ،محبوبكړه ېم مست-كړه ېم ه،شاعرړك ېم شه،صيقل ېم شمس

  يم پيره
  يم بهيره دبارانونوله ورك-ىدگلونود ېدللم ورور ېم هړز

  يم نكيره له او كرنم له ېد جار-ووايي اسرهر توښپ كه خدايه
        يم اوزيره بم له نن ىراغل زه-ومړوا كاروان دسندرو رتهچې

 ونازولوډدبربن شعربه چې مږكي ېتصورك ېد په لولم شعرونه راز دغه چې كله       
 ده نودلته.ادا هڅ او نزاكت هڅ په هم هغه.وي لړمرو دمعنويت موكيښوري نوپهښاندي
 سمدالسه او مږكي كي فكر په اجزاوو داساسي دشعر رتهبي چې
 دكاروان چې هڅ خوهغه .يږرايادي اوتفكر ريتم،كلمات سندريزاحساس،عاطفه،:ماته
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 كله.كوي ېپر بادونه ايليدونكي نه دزمان كهل بريدونه ولټ ،دغه يځرا ېك شعر په
 ېپر شعر ېدژب زما درومي چې لوري هر په.درومي شاته ،كله ته نگڅ ،كلهېاندړو

 ېندونكي،بلكژپي كالښ ېيواز نه ته شعر دكاروان چې دي كبله ېد له نو.يږرنگيني
  :يږكي سالمي ته كالښ دشعر ،دده ديوان تور ،دغرونو تهوروس نه شاهانو

  اپيروتهښوو كالښل،دړك سالمي يي تورديوان
  دي دسليمان غمي دي،كه دكاروان غزلتوري

 ىد ېك تخليق هر په دهغه.يږگنديڅرا خپله كي شعر خپل په شعرتل ينيتښر
 په پاره له دهغو يشاعر چې شاعران هغه تير په.وي روان سره يټپي معنوي ولټ دخپل
 په شي ىكيدا ىد.ويړجو يړز نوښاوداندي دكاروان،هستي شعر.يږبدلي مينه يوه
 زيات دومره چې واوسي شاعر ىنړلوم ېك هژب توښپ

،سنديريز،سندرماراونې،غزليز،سندرهڼ،شاعر،غزل،غزلتوري،غزلپاۍدشعر،شاعر
 كوي،په رگندونهڅ احساس هدشاعران دده چې سره انداز هنري بيالبيل ،پهېكلم ېغم

 دچنار موضوعات دشعر دده كه توگه په دمثال.دي يړك استعمال ولډ سندريز شاعرانه
 ۍ،شاعر دشعر ېك كتاب ېد په وړينوم وړراوسپ ېك كتاب په كوي ېخبر

 په چې ېكلم ېنغم ،سندريز،سندرماراوې،سندر هڼري،غزلپااوغزل،غزليز،غزلتو
 هلځ زيات لورسوونهڅ له ىد بيان احساس شاعرانه دتخليقي دهد ولډيو نه ولډيو
 ېي يرونهتصو تكراريدونكي نه او رنگين زيات نه سوه لورڅ له چې دي ړېك مالعاست
 سړى چې كله.ويك رگندونهڅ نظر دپوره دده باب په اوغزل دشعر چې دي يړك ړجو ېتر
 په ىد چې يږرسي ته ېنتيج ېد شعرونولولي دده سره ېمين اوشاعرانه سترگو په هړدز

 درد په هړدز كلمه هره او انتخابوي نه ولډ تصادفي په  هم كلمه يوه ىحت كې شعر خپل
 له ېمخك ىد.كوي لېام ته ړېغا محبوب دكوم ېي گهتو په فنكار ستر ديوه او مرولي
 ژبه مناسبه سره توان هنري خپل په پاره له ۍشاعر ېدخپل ليكي شعر چې هغه
 او يړك يځاولمان ېلڅسپي ژبه ېشو جوته ړۍلوم يړغوا سره تدبير يرډ په ىد.ويړجو
  :يړكړجو ېتر غزل خپل بيا

  ستايم ژبه په وټپد به ايستښ افغان ستا
  كړه كندهار پر دزړه مې پالزمېنه جوړه

  لړك هټجو توري ولټ ېباند لوځكنښ خلكوپه
  هړسندرمارك ېك غزل په كاروانه ېخويږل
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 روح دانساني ېك ژبه توښپ په وخته كومه له كلمه ېدسندر چې مږپوهي نه زه
 ېك ژبه په زما چا ېمخك نه كاروان تر چې مږپوهي خودومره باسي ورونهځان ورځدان

 همدو ماحول تنيښدپ روح دكاروان.وه نه ړېك اوسندريزه ېنازول دومره هكلم ېدسندر
 روح او هړز دكلموپه چېاواز اواز،هغه سندريز تورو او دكلمو ىد.ىد طبيعت سندريز

 ارامه دنه روان دخپل اواز دغه ىد.اوري سره ولډ بيانيدونكي نه په يږتيري ېك
 ېداس توان سندريز ېژب توښپد هغه.كوي اوازه هم سره اوازه له اواز كيدونكي
 ېدخپل ىد.وي يړك احساس چا كم به ېخكم ده تر چې ووايو شو ىكوال چې احساسوي

 هښيرډ قدرت كاليزښ وريزاوپيچليځسندريز،ان په ېپانگه،دهغ ولهټ په ېژب
 د ولډ ساده يرډ په اوقدرت توان دغه چې ىد ېك ېد په قدرت دكاروان خو.يږپوهي

 چوپو ىد.يښب روح كلماتوته چوپو ىد.بيانوي ولډ هنري ساري بي په پرته نه پيچلتيا
 نه نه هغه له ولډ ساده ېداس ي،پهښساب ېداس كاليزهښ كلموته واوخاموش

  :لري نه امكان سادگي نوره نه، هغه تر چې ويړجو ورونهځان تكراريدونكي
  ېشو مينه په ېشان ۍموسك چې كلموته چوپو

  ړېك ړېجو ېتر ېد ېسندرمار ېلبلب ېگونگ ېو
  .يځرا اڅن په ېبلك يداږغ په ېيواز نه توري ولډ دې په او
 ېك په ده چې سره ماحول هغه او تجربو يوړدلوم دشعر دژونداودهغه دكاروان زه

 ده چې لرم نه معلومات باب په انگار دهغه زه.لرم نه معلومات پوره ړىك پيل بيان هنري
 هر.لولم اوس چې هڅ هغه ،خودى كړى بل ېپر اور شعردنغري دخپل

 په شي ىكيدا.ويڅه ليكلوته مقل زما او لوستلو ما قصيده اوهره شعر،هرغزل،هراواز
 ياري سره سندرمارده  ىشو لړك ويده كوم نه وړو،پيړدپي ېغرونوك ېد په تياښر

 وي كډ اونغمونه سندرو شويو بيان نا له نگړگ  دروح دده تياښر په شي ىكيدا.كوي
  :وين بيا توگه په دشعر ورته رارهغهك كرار سندرمارپه اوغيبي

  كډ نه ازانگو له ،دنغموىد نگړگ ىلو مي روح
  يمه مخامخ ته سندرمار ىلو غيبي كوم اييښ

 ي،خوپهځورگر ته خالق خپل بيرته توگه په معتقد تينيښاور مومن ديوه ىد مگر
  :هيروي نه ماحول تنيښپ خپل يداكيځگر  ېد

  يځرا يځ پرگلو ،بارانىد ېك هړز په ناست ېم ىخدا
  هيم مخامخ ته زار يم،يكه پهټ پهټ ولټ
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 يږرسي ېد تر حيراني اودا يږحيراني ته قدرت ولټ خپل ىد ېك لغز ېهمد خوپه
  :ىد هڅ له توان سندريز دشعر اودده ربولسند دده چې يږپوهي نه تىح چې

   ؟ يمه راگ يو دكوم موكل كاروانه ووايه
  يمه مخامخ ته سره،ستار رباب له ېم تار
 شاعر هر.ىد تجال شاعردشخصيت دويونكي دهغه هرشعر چې ومنو خبره دا كه

 عظمت له دالهي ههغ شاعران هاكثر ږزمو البته.كوي تجربه هستي خپله ېك شعر خپل په
 پايه ېب ۍدهست ،بيا ،انسان ماحول وروسته هن هغه.يځرا ته انځ بيا.كوي پيل نه

 شان په ېنچې ڼېر ديوي خپله په سره ،فصاحتېشوق،تلوس په هغه.يږورتيري ته ېتجرب
  :ټيږيراخو

  خبرو له شي ېراشن ېم ېدرــــــــــــــــسن چې
  دهږكي ۍخولگ تانده ېم وډشون پرسپيرو

  
  او د گودر اوبو به

  راته چمبه وهله، پېغلې شېبې
  

  غزل
  الل پـــه غـشـــوولي ــــكاريښزمـــانه شــــوه  هګبدر ن
  خال په غشــــو ولي ىنكيش ېند ك ويپه پ وځدورو
  وش ديسرود شه كالښد  شتيوو هړپــه ز يې رباب

  ـــال پــــــــه غـشــــو وليټســـــراو  ىدرده راوتـــــل له
  ــــويـــــريپــــ ــــــاښپه غشو ولي وژني روح د شهيش
  دي جــــمـــال پــــه غشـــــوولي دلــــييراپار  واني د
  ىلمبول نويپه سروو  ـــــزويدنـــــكـــر  ېــــي امښ ما

  ىــــن هــــــالل په غشــــوولاختـــــــر وژنــــي ن سبابه
  ېنوم پــه تـــــرنـــــم كـــــ اريد  ىك نه شي يادوال وڅ
  بــــــالل پــــــه غشـــــوولــــــي ىدور دبتــــانــــــود دا
  يګيږل يګ ړو،زي ېته پرد ريبـ ىغشـــــي مـــــ ولټدا
  يپه غشــــــوولـــــــي كـــــه شــــمال په غشوول لېسه
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  ىد ــــرغـــــلي ړىكـــ ايشپو د سبا پر كاروان ب ارويت
 نــــــه مشــــــال په غشـــــــو ولي ــــويالرو ـــوړيست له

  
  كاروانه دخبرو له بيابانه كوچ په كار دى

  رادرومه چې د مستو سندرمارو منځ كې كېنو
  

نځورونو په پښتو شعر كې د طبيعت انځور،د طبيعت سره دشاعر اړيكي ددغو ا
بله څېړنه كې چې دسليمان اليق ،د چونغر په ترانو مې كړې  هپښتني تصويرونه،ما په خپل

  وه خپاره كړي دي،نو ځكه دلته
  

  ځۍ
  

  ګولېـــــــــــــــــوطن كې مې دغم نغارې چا وډن
 كاروان خو پر ځاى پرېږده كوچېدلي چنارونه

 

 

  دپيرمحمد كاروان شعرونه

قمرګلې تهد پښتو تكړه سندرغاړې  ! 

 

په جرګه ورشئ بلبله مروره! ګلونو  

اوښكې قمرګله مروره -اواز يې اوښكې  

 

 دا داسې يو اواز ته وا جادو نه راوتلى
 د غرونو د قُمري له كوكوكو نه راوتلى
 له زړه نه كه د شاتو له كندو نه راوتلى
 دا چا رانجه وركړي، چې غزله مروره
 اواز يې اوښكې اوښكې قمرګله مروره
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 اواز د قمرګلې په اوبو كې ګالبونه
 ګډېږي په نرګسو په شبو كې ګالبونه

 شيخانو ته موسكي شي په تسبو كې ګالبونه

 له خپل جنتي غږ نه نو بيا څله مروره
اوښكې قمرګله مروره -اواز يې اوښكې  

 نيلى د نغمو زين راوله، راشه په ركاب كې
 كړه جوړه هنګامه په سرينده او په رباب كې

ډه په څپو شه د سندرو په درياب كېورګ  

 موسكۍ شه، كه څه هم يې په زر ځله مروره
 اواز يې اوښكې اوښكې قمرګله مروره
 .ل كال، خيرخانه مېنه17_12_1382

 پښتو پښتو
 ډكه د جمال او د جالل غرنۍ ژبه ده

 وايې وره پښتو د مستانه موسيقۍ ژبه ده

 ډول سره چې غبرګه شي ګډا ګډا ګډاشي نو
ګړنګونو كې يو شور شي او غوغا شي نو چوپو  

 والوزي يو سېل شي د مرغيو په هوا شي نو

 څڼې د نښترو ورته ګډې په شغا شي نو

 درد لري د مينې د شپونكې د شپېلۍ ژبه ده
 خرپ د سپينې تورې چې په برم او په پرتم كې شي

 حسن په درخو كې شي سرشاره په ادم كې شي

روبم كې شيناڅاپه نغمه شي د رباب په زي  

غه شي ټپه په خوبولي شومه دم كې شيچې  

 ستوري ورته غوږ دي د اسمان د سپوږمۍ ژبه ده

 مسته په څپو څپو او مسته له سېالبه ده
 ښكاري راوتلې د سندرو له دريابه ده

 ته وا بلبالنو را ايستلې له كتابه ده
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 واه په تغزل كې ښايستوكې تر ګالبه ده

ماللۍ ژبه دهجوړه ترې لنډۍ شي د درنې   

 سر باندې يې لمر او سپوږمۍ كېنې دغره څوكه شي

 كله هم د غرونو د باغي زركانو كوكه شي
 ګوري چې سپېره غليم تېره د تورې څوكه شي
 زلفې د معشوق انځوروي د قلم نوكه شي
 جار د شرنګېدلې دريابي شاعرۍ ژبه ده

 هر څو كه د غرونو د اوبو غوندې بې رنګه ده
زو اېښې دي سرې وينې ګلرنګه دهپښې يې پر اغ  

 پاس د ګل منار ته ورختلې دنګه دنګه ده
 ډېره خوږاروا ده ته وا پېغله غنمرنګه ده
 جار يې شم كاروانه د خوږې ښاپېرۍ ژبه ده

 كابل خيرخانه مېنه 2005-4-28

 

 ښكليه څاروان مې شه كاروان به دې شم

 

  له ځانه ستړى يمه ځان به دې شم
پرواز را وكړهسپينه كوتره شه    

  غيږ راكوه شينكى اسمان به دې شم

  لوله مې تل په ترنم ،ترنم
  غزل،غزل يمه ديوان به دې شم

ګل شه انتظار مې وكړه ىيو تږ   

ه دې شمهبزه راوريږمه باران    

  رخش داروامې درته زين والړ دى
  راشه رستم مې شه داستان به دې شم
  ښكاري خونه يم هوسۍ څله تښتې؟

ه به درومې بيابان به دې شمچېرت   
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  راشه جنت مې شه جنت به دې شم
  راشه ايمان مې شه ايمان به دې شم
  راشه مېلمه مې شه مېلمه به دې شم
  راشه مېزبان مې شه مېزبان به دې شم
  د زړه له غوټو مې غمي جوړه وه
 راشه د سرو غميو كان به دې شم

  غزل

  شاعران يو په نغمو يادوو خداى

ګورو ، په لېمو يادوو خداى ښكلي   

  خداى بلد كړو د توبو په ماتولو

  غړپ كوو له پېمانو يادوو خداى

  شېخ د كاڼو په تسپو يادوي خداى

  موږ د اوښكو په تسپو يادوو خداى
  د ژوندون په ګوتو برګى تسپې وايو
  هم په ورځو هم په شپو يادوو خداى

  يم هيرجن چې هير مې نه شي راته خانده
تا له شونډو اننګو يادوو خداىس   

  ايا تونه دې په سترګو كې موسكي دي
  ستا له سترګو پښتنو يادوو خداى

  موږ كاروان د لېونو ازادي غواړو
 په كړۍ د زولنو يادوو خداى
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 غزل

 

  په زړه مــــــــــې ولـــــې راورېږې څه باران خــــو نه يې
ان خو نه يېدرمـــــــ ګرانههسې مې درد راويښوې    

  د مــــــــخ په پاڼـه بــــه دې څـــــــه خوږه غزله ليك وي

  سپينه كــــتابه يـــــادوم دې دومره ګــــــــران خو نه يې

  د خيال هُد هُد دې راته ډېر ډېر پــيغامـــــــونه راوړي

  دا مـــــې خــطا وه چــــــې ويل مـــې سليمان خو نه يې

بې وخــــته لېونى كـــــړې په اغــــزو به ګرځم مـــــــا به   

  غېږ به رانه كـــــــړې ښكليه باغــــــــه بيابان خو نه يې

  د ژوندد وچ ساحل په مخ مې لمدې شونډې نه ږدې
  شــنه سـمــندره زه دې څــــــه كــړمه توپان خو نه يـــــې

لــــېد نور پـه غشو مــــــې له هسك نه په لېمو كې و   

  نه راځـــې ستـــورى د اسـمان شوې مهربان خو نه يې
د عشق د منزلونو نه كړې كه ښكليه ســــاالر مې   

 بيا راته وايه چې درواغ وايې كــــــــاروان خــــو نه يې

 مورې
مورې تږى يم په لپه كې اوبه راكهمورې   

ه وړى دى بې زړه يمه لږ زړه راكهزړه دې ران  

وم شومه نكريزې مې په الس كېږدهبيا درته ماش  

ده هله يو موټى خواږه راكه خوله زما ترخه  

 ما د ژوند په لوبه كې ګرېوان تر لمن وشالوه
ستن كې واچوه تڼۍ د ګرېوانه راكهتار په   

 غره ته يم راغلى چې د غم په لوى زړه وژاړم

ړه ډب دى د رڼو اوښكو وياله راكهډنډ مې د ز  

يښتو كې مې وهه ګوتېسرته مې زنګون كېږده و  

ه، خوب كې الوته راكهخوب نه راځي، خوب راول  
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 چنار ډډې ،چنار الندې ،يو ښكلى چنار ،په برم والړ يو شين چنار چنار،اخوا

  كړلې كـــــــه مې د عشق د منزلونو نهښكليه ســــاالر 

  بيا راته وايه چې درواغ وايې كــــــــاروان خــــو نه يې

ر د انسانى روان تجلى  او نا رسېدلو دارمانونو په وړاندې تخيلى كه ووايو چې شع
  .غبرګون دا به هومره له رښتيا نه لرې خبره نه وي

 ټۍ،دغزلشعر،د درد غزل،دغزل غو ډوغزل،نازك غزل،دشون يدشه
ناسته  ېژبه،په هنداره ك ينهسمندر،د غزلو زر ې،دغزلونوغزل ږېالسونه،خو
  غزلونو كاروان، غزلو زمانه،دخامو ېغزلبوله،ب
  

  د سول３ جايزه وگ＂له)) چنار خبرې کوي (( د کاروان 
   حنان حبيبزى

  
د افغانستان د وتلي شاعر پيرمحمد كاروان هغه شهكار )). چنار خبرې كوي ((

  .دى چې د سولې جايزه يې وګټله 

چې د سولې په نوم )  21د جون ( دغه جايزه د غبرګولي د مياشتې پر ديرشمه نيټه 
  .ل شوې وه د افغانستان د مدني ټولنې له خوا ښاغلي كاروان ته وركړل شوه نومو

د كاروان چنار خبرې كوي شعري غونډ د يوسل او دوه څلويښت اثارو له منځه 
  . دغه جايزه په كابل كې خپله كړه 

په وړاندې  ودغه جايزه ښاغلي كاروان ته د لسګونو افغان شاعرانو او ليكواالن
  .ترڅ كې وركړل شوه  د يوې غونډې په

سوله (( د پښتو ادبياتو په برخه كې وتلي ليكوال عبداهللا بختاني هم د خپل اثر 
  . ورته جايزه واخيسته )) او اسالم د اسالم په رڼا كې 
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خو دا لومړى ځل نه دى چې د پير محمد كاروان اثار جايزه ګټي بلكې له دې 
ان ولتوري ودې ټولنې د ښاغلي كارووړاندې هم په جرمني كې ميشت د افغانستان د ك

  .ته چې دده څلورم اثر دى د سرو زرو مډال وركړ )) ورغوي د ښاپيرۍ (( 

ښاغلي كاروان ددغې جايزې له ترالسه كولو څخه وروسته د بي بي سي پښتو 
ويبپاڼې ته وويل چې ده ته يې اثار د معشوقې حيثيت لري او دومره پرې ګران دي لكه 

دى وايي په خپلو اثارو يې زړه ته تسلي . چې معشوقه ګرانه وي  پر يورښتني عاشق
  .وركوي 

)) ورغوى ، له ماښامه تر ماښامه او چنار خبرې كوي ښاپيرۍ (( د كاروان اثار د 
د لنډو كيسو ټولګې دي )) نرګسه تر نرګسه له غره ته روان سړى او (( شعري ټولګې، 

  . نځ يې ډير شهرت پيدا كړى دى چې له چاپه راوتلي دي او د لوستونكو تر م

  .د ښاغلي كاروان ځينې اثار دوه ځلې هم چاپ شوي دي 

د كاروان اثار و په اړه خبرې كو نو ارمرو مو پام له انسانيت سره د مينې كيسو 
  . د مينې هغه كيسې چې له رښتنولۍ څخه ډكې دي . ته اوړي 

ل شوي او كله د لنډو هغه رياليستكې هنري كيسې چې كله د شعر په جامه پسول
  .كيسو په بڼه 

  
دا هر څه د هغې سپيڅلې مينې راز دى چې ليكوال په كې د خپلې مينې د موندلو هڅه 

  .كوي 

دا د . بيلتون چې كله د انسان زړه وځپي ، له ژونده يې تر مرګه پورې دردوي 
  .انساني سفر دبهير يوه بيلګه دى 

ښې بيلګې دي چې ډيرې تجربې  د كاروان كيسې او شعرونه ددغسې انځورنو
  .يې ښايي خپله ليكوال هم په شخصي ژوند كې زغملې وي 
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ځكه عاطفي ليكواالن هغه پيښې د هنر په جامه پسولي او له نورو سره يې 
  .شريكوي چې ده پخپل شخصي ژوند كې لږ تر لږه احساس كړې وې 

نورو هنري هغو كيدى شي همدا المل وي چې د كاروان اثار لكه د هنر ښاپيرۍ د 
  تر منځ ډير ځليدلي دي او پر هر لوستونكي ځانګړى اغيز شيندي

  
 


