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 خدای خبر څو پېړۍ شوې 
 زما په اروا کې یو ستومانه آس ال منډې وهي 

 روح مې سمسوره او بېپایه بیدیا 
 له کومه پیل ده؟ تر کوم بریده پراخه ده؟ 

 .یو خدای خبر دی
 او

 .آس ال منډې وهي 
 له آره څوک یو؟ تاسو پوهېږئ، موږ 

 (آر)
 :مانا 

 اصیل او نجیب 
 .او دا د آس ستاینوم دی
 موږ )اسپه ګان( وو، 

 .( او )افغان(او بیا روسته )اپه ګان
 :یوه دوره، زموږ د نیکونو پاچاهي وه د آسونو په نوم

 )شین اسپ( شنسب، 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asona_mandy_wahy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asona_mandy_wahy.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ګشت اسپ،
 جام اسپ 
 ...ارج اسپ 

 )ساکان( له پراخ قراقرومه تر سیستانه پر آسونو سواره 
 .له )کاسي غر( نه رانیولې بیا تر تورسمندرګي پورې په ټراټ رسېدل

 ته د ملکې زرینې د آس ښکال په یاد ده؟  تاسو کې چا 
 او د کک منډه پرځواکمن آس د پیالنو مخ ته 

 چې سیستان بند وژغوري 
 .او د هېلمند ناموس په ګورز وساتي 

 هغه شېبه چې آس ارشاک د نیالب منځ ته راوست 
 او په اوبو کې تاوېدونکی سپین سوسن یې ولید 

 .هغه ورځ ښکلي )ګوربت( اوشاس ته اوښکې په نیالب جاري کړې
 هغه شېبه سترګو ته ودروئ،

 چې پتې خان کالی بُست نه ووت 
 همداسې سپور و، چې رابیا یې آس ته پورته کړله 

 ار، آس د میینو ریب
 .آس د خوږې مینې د الس ځونډی تراوسه په تندي ګرځوي 

 زه د خپل آس د نجابت همزولی 
 ته، 

 موږه ټول یو د آسونو د ګامونو موسیقۍ سره همزولي سواره 
 ناوې په آس راوړو، د خلکو ژوند په آس ژغورو 

 جګړه خو نه کوو،
 دوښمن ته د خپل آس په سورلۍ زور ورښیوو 

 موږه د آس په شان اصیل یو اصیل، 
 .آس په جګړه کې هم بل آس نه وژني 

 خپلو کورونو کې د آس یو تصویر تل وساتئ 
 آس مو پېژاند دی، هر ماښام یې د ګامونو موسیقي ته غوږ شئ 

 یوه نرۍ دوړه هواته سپاري  چې لرې ځي،
 .ه راوړيآس خپل ټپي ملګری کور ت 

 آس پر بهانده چینه کوز دریږي 
 .او خپل خاوند ته اوبه نه خړوي 

 موږ )اسپه ګان( یو، هیندوکوښ شاهد دی 
 موږ له پامیره هم پر آس اوښتو 

 .او کسي غر مو د آسونو تر ګامونو الندې تل ستړی و 
 )آسه، آسو( د نېکمرغي په مانا 

 ـ آسه مایي ـ 
 آسمایي  همدا زموږه د تاریخ زخمي زخمي 

 د نېکمرغي د بورې مور په مانا 
 ،چې اوس د خپلو ځوانیمرګو بچو سر ته ژاړي، 

 .پېړۍ آسونو سره وځګروېده   ـ دا هم پېړۍ 
 .ورو تېریږي  آس غوښه نه خوري، له ویده ماشومه 

 .د یخ وهلې بوډۍ الس په خپله ساه تودوي 
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 .آس د )ِخرد( او پرمختګ نښه ده
 .ندوی آس د خوځښت او د مزله څرګ

 زه او زما معشوقه، 
 ډېر ځله خوب کې پر یو آس سواره یوو 

 غاړه   ،او له هېلمند سره پر غاړه
 .مخ لمرخاته ته ځغلو

 د معشوقې ټیکری مې باد داسې په خرپ رپوي 
 اصیلو ساکایي نیکونو  لکه جنډه زما د 

 .چې له سیستان څخه په ټراټ راځغلي
 .ړیو راپه دېخوا په اروا کې سرګردانه دی او منډې وهي ـهمدغه آس مې له پې

 آ
 .غوږ شئ 

 !ښه غوږ شئ 
 اورئ؟ 

 .د آس د منډې غږ دی
... 

 اورئ؟ 
 ښه ورته ځیر شئ، 

 ستاسو د هر یوه اروا کې خامخا یو آس په منډه دی ال 
 یوازې غوږ ونیسئ، 

 .آسونه منډې وهي
- 
- 

مه  ۶کب  ۱۳۹۹  
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