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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۲۲/۰۷/۲۰۲۰                 آصف بهاند  

                  

                

 کابله الړم،
 

 ! الړم ښارهدرنه 
 

 ( دا شولېرته پیڅو ورک او هېر بیتونه چې ب)
 

داسې  لېدلي  وپخوانیو یادداشتونو کې څو زاړه، خیره او س  وپه خپلو ډېرمې،  نېټه  د دوه زره شلم کال د جوالی پر شلمه  
  د قلمي نسخو د لیدلو او لوستلو په چم مې سره پرانستل   .څو ځلې سره قات شوي ووچې    کاغذونه را تر سترگو شول،

ېټه باندې سترگې  ن  پر  پوه شوم چې کوم منظوم څه دي. د کاغذ په پای کې چې مې  چې ژوبل نه شي، په لیدلو سره یې
تۍ مخه ښې ورځ وه او د همدې مخه ښې په پار مې دا څو بیتونه  سولگېدې، پوه شوم چې له وطن سره مې د ورو 

    .وروسته له هغې شېبې مې تر نن پورې په یاد نه وو، خو نن خپله په مخه راغلل .وولیکلي 
 

نمجنې کړې او داسې حالت  سره یې  رامې له وطن سره د مخه ښې شېبې یو ځل بیا سترگې    د دې بیتونو په لوستلو
تیا په دې را باندې السبرې و سمدالسه خوشالخ   ،ه ښې شېبه ويخ مد  لکه همدا اوس مې چې له وطن سره    مخ کړم،

چې د مخې ښې شېبې مې بېرته ترالسه کړل. داسې منظوم بیتونه    وم خاطراتظمنورک  څو تېر هېر    شوه چې خپل یو
 پاتې شوې وې.  لپه کې ت

 

 ړ متن دی:ـدا یې بشپکټ مټ په کمپیوتر کې ټیپ کړل، پرته له بدلون څخه ، سمدالسه ما 
 

 و ســره الړم، درنــــه الړم ښاره ــونــــشــعــــرخـــپـــلـــو 
 ســــــره الړم، درنـــــه الړم ښاره ټــــولــــو ویـــــرونــــو 

 

 ما وې دې ښار کې خو به لوستي ډېر وي پوه به شي پرې 
 خـــپـــلــــو دردونـــــــو ســـره الړم، درنــــــه الړم ښاره 

 

 زه وم تــــېـــروتــی، مــا حـســاب پـــر دغـو خـلکـو کاوه 
 لـــیـــک، مــکــتــبــونـــو ســره الړم، درنـــــه الړم ښاره 

 

 زه د رحــمـــت بــــــاران پـــه تــمــه وم، غـضـب وورېـد
 ـــونــــــو ســـــره الړم، درنــــــه الړم ښاره دې غــــضـــ

 

 د زوړنـد سر مـنـصـب مـې نــه غـوښـته او نه یې غواړم
 ســــره الړم، درنــــه الړم ښاره دې مـــنـــصــبـــونــــــو 

 

 ۳۱ ثور/ /۱۳۷۲
 

 ۲۱ می/ /۱۹۹۳
 

 ال سیمه ککابل، پلچرخي، د گلباز 
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