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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۲/۰۱/۰۱

محمدعیان عیان

«زه به نه یم»
تردې سرلیک الندې خوډیروښوښو شاعرانوشعرونه لیکلي چې خپل قلمونه او ذوقونه یې په کې ازمایلي دي .ددې
ازمیښت دکرښودیوه تارسرآن داردوژبې هغې شاعرته رسیږي چې ویلې یې دي« :افسوس هم نهونګی».هغه ویلي
ووچې ددونیا میله ټیله به همداسې روانه وي،خو«افسوس چې زه به نه یم».
دشاعرداوینا په ریکاټ کې دسندرغاړي په خواږه آوازکې ثبت شوې وه اوچې کله به مودمیرویس میدان(کو ټه
سنګي)په یوه کافي کې اوریده نوډیره اغیزه به یې راباندې کوله.
ماهم په خپل واردهمدې سرلیک الندې څه کرښې مرښې تورې کړي دي ،هیله ده چې دشعردمینه والومینه به پې
ماته شي.

*****
په ګودربه دمنګیوکتارونه راروان وي زه به نه یم+
په کړس کړس به خنداګانې ترآسمان وي زبه نه یم
شرنګا شرنګ به دبنګړووي دې ګودرکې په ډیر ځوګ+
ورته « َڅ ْو» به زړه داغلي عاشقان وي زه به نه یم
پسرلی به وي ټول غرونه به غاټولووي نیولي+
په بامونوبه زرغون تورکشمالي اوسره ګالن وي زه به نه یم
دکونړغونډۍ به ډکې په سروکرکڼواوتوروموماڼو+
په اواره به پاخه تور ،سره توتان وي زه به نه یم
پاس په غرونوکې به زرکې اوسیسۍ وي په ققړوشورماشور+
الندې باغونوکې په چغوبه ورګډ توربلبالن وي زه به نه یم

*****
دکونړسیند به هماغسې غړمبیږي پشکال کې په ډیرزور+
اودالمبومسته سیالۍ کې به ځوانان وي زه به نه یم
له هرات ترکندهارتربدخشان اوتراټک تراباسینه+
دوحدت الس به ورکړی ټول افغان وي زه به نه یم
د«ډیورنډ» داغ به مې پاتې په ځیګر ترځلکد ن وي+
خویووختې به آزاد زمونږمحکوم افغانستان وي زه به نه یم
اوبه کله چا په ډانګ دي بیلې کړې؟ په جاروایم،په جاروایم!
«لراوبربه یوافغان وي» اوزه به نه یم  ،زه به نه یم
پسرلی به دکابل اودکونړلکه په رنګه دجنت وي+
دګالبواوسنځلودوږموبه جوړباران وي زه به نه یم
دبشردتمد ن کاروان به ډیر وي پرمخ تللی ترآسمانه+
تر«مریخ»پورې به تللی هم انسان وي زه به نه یم
دتخنیک اوکمپیوټرشغلې به«عرش»پورې خورې وي+
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

په هوابه لکه« ځمکه» ،بل« جهان »وي زه به نه یم
داستعمارتوره کمبله به وي ټوله،له خورې ورې نړۍ نه+
شرمیدلي به زاړه اونوي واړه پیرنګیان وي زه به نه یم
دکونړدره به ټوله په بریښنا باندې رڼا اوچراغان وي+
اوپه کې هسک به شنه نښتراوشنه ښونان وي زه به نه یم
که«عیان»کله په اوږدخوب اوده شوترآبده پټې سترګې+
نوخپه به مې ژوندي پاتې یاران وي زه به نه یم
زه به نه یم  ،زه به نه یم او زه به نه یم+
«افسوس زه به نه یم»زه به نه یم،زه به نه یم
پای ـ هالیند
د لیکلو نیټه یې ۲۰۲۱/۱۱/۲۸ :ــ۱۴۰۰ /۹/۷

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

