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

۲۰۲۰/۰۴/۱۹

آصف بهاند

«لبمې په دام کې»
(د اسحق ننګیال د شعري انځورونو په بڼ کې)
دریمه برخه
د ننګیال په شعر کې توري ژاړي داسې چې ده د کلماتو په جامه کې تیږې ،غرونه ،ویالې او گودرونه غږولي دي.
د ده په ماحول کې داسې سختي راغلې ده چې ویالې ،سیندونه او گودرونه تږي دي او تندې نه چیغې وهي.
ننګیال په خپلو شعرونو کې داسې تصویر جوړونه کړې ده چې پرته د تشبې له اداتو نه یې نوي او ژوندي انځورونه
وړاندې کړې دي .دلته یو ټوټه شعر (لبمې په دام کې) او په هغه کې یو څو نوي انځورونه په نښه کوم .لومړی د یاد
شعر یو څو انځورونه او بیا د شعر بشپړ متن:
ــ د ماتم ډمې،
ــ د ځوانیمرګ ژوند حاصل،
ــ تنکۍ اوښکې،
ــ د ویالو ،سیندونه او گودرونو تږي کېدل،
ــ د گالنو د زېږېدو او سهادت یو ځای کېدل،
ــ د اوشکو به سین کی د کالیکو ،شیطانانو ،پرښتو ،تورو دیوانو په گډه لمبل،
ــ سیند ته زولنې اچول،
ــ لمبې په دام کې راګیرول،
ــ د اوبو ،اورونو ،خاورو او بادونو غال کېدل،
ــ د تسبو دانې د لغړو فواحشو په غوږونو کې زنگول،
ــ ډوډۍ له لوږې چیغې وهي او...
او اوس د شعر بشپړ متن:

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

«لبمې په دام کې»
دلته غوټۍ له ډېرې تندې وسوې
دلته د باغ ډیوې شوې قتلې
د اغزو پر خونړیو السو
او دلته ځمکه شوه د سربو
او اورونو پر غرمو بدله

*****
دلته په کلیو کروندو کې
د ماتم د ماښامونو ډمې ونڅېدې
دلته د ژوند واټ
د سرو اوښکو د ماښام شفق
په وینو سور کړ
او په دې ستړیو کروندو کې
د غنمو او ګنیو د هر فصل پر ځای
هره شېبه د ځوانیمرګ ژوند
او د سرو وینو حاصل اخلو

*****
دلته په سترګو کې
تنکۍ اوښکې هم وچې شولې
دلته سېندونه ،ګودرونه
او ویالې تږي شول
«دلته ډوډۍ وږې ده»

*****
دلته د شنه سپرلي د ګلو د زېـږدا
او شهادت نېټه راغبرګه شوله
او زموږ په مېنو او جونګړو کې
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

خواره لوګي
زموږ د ژوند د پای ټکي شول

*****
دلته وطن په وینو سور دی
او لګیا دی زموږ د وینو پر مدار څرخي
دلته زموږ د اوښکو سیند کې مالیک او شیطانان
او پرښتې او تور دیوان سره په ګډه المبي
دلته د غرونو غرور مات دی
او هر سین ته اتکړۍ دي ٍ پرتې
دلته د اور لمبې په دام کې نیسي

*****
دلته اوبه ،دلته اورونه ،دلته خاوره
او بادونه رانه غلو وړي دي
دلته د سترګو له ککیو نه قی شوی
دشملو او لوپټوانځور
دلته زموږ د الس تسبې اوس د لولیو
او لغړو فواحشو په غوږو کې زانګي
دلته ویالې تږې دي
«دلته ډوډۍ وږدې ده»
شاعر اسحاق ننګیال
۱۳۶۸/۰۷/۰۲
کابل
(ننګیال اسحق ،سیندونه هم مري ،د افغانستان د کلتورې ودې ټولنه ،جرمني ۱۹۹۸ ،ع کال ۷۲ ،ـ  ۷۳ـ ۷۴
مخونه)

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

