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

آصف بهاند

۲۰۱۹/۰۸/۱۹

د دې پرتو بوټونو خلک څه شول؟

زموږ په هېواد کې له وچکالۍ سره ـ سره ،د وینو ویالې ښې په مستئ روانې دي او هره ورځ د وینو مست بارانونه
ورېږي.
سړی به ژر کومې پېښې ته څه ولیکي .کله داسې هم شوي چې د یوه قلموال په توگه مې د شرم پوستکی پر مخ
راکش کړی ،ځان مې تېر ایستلی دی او له څه لیکلو نه مې د ډېر خپگان په وجه ،ډډه کړېده؛ خو په کابل کې د واده
محفل په منځ کې د چاودنې پېښې د خبر لوستلو ،د ویدیو گانو او عکسونو په لیدلو سره سخت وزورېدم ،ان تر دې
چې اوښکې مې تویې شوې .د مړیو د پاتې شوو اندامونو او د ټپیانو ،تر اوسه ال درکو انسانانو او مړیود بوټونو
عکس مې چې ولید ،دغه توري مې د کمپیوتر پر سکرین باندې لومړی په منثور او بیا په منظوم ډول ولیکل.
اورونه ،وینې ،مرگ ژوبله او...
لکه چې دا هر څه خدای یوازې افغانانو ته لیکلي دي:
چیرې مې لوستي و:
آدم نه شته ،بوی یې شته،
په کابل کې د پرونۍ پېښې خبرونه او عکسونه مې چې ولیدل ،په زړه کې مې تېر شول:
آدمیان نه شته ،بوټونه شته.
دا هم زما د تا ٔثر په هنداره کې را ښکاره شوی تصویر:

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

د دې پرتو بوټونو خلک څه شول؟
د دې پرتو بوټونو خلک څه شول؟
زاړه هم نه دي ،راته نوي ښکاري
پوډریان هم شرمېـږي الس نه وروړي
خو د ثواب مدعیان
او د جنت لیونیان
پرته له شرمه
د غلمانو او څو حورو په پار
همدا نړۍ پر همدې ځای
ورته دوزخ جوړ کړ
د سترگو رپ کې یې د بوټو خاوندان
د وینو اور پر څپو
بې کرایې او بې ویزې دوزخ ته ورسول
۲۰۱۹/۰۸/۱۸
هیدرسلیف
ډنمارک

د کابل په شپږمه ناحیه کې د واده پر مراسمو د برید یو ژوند سوځونکی سپخنکی
« هغوی چې موږ ته په دې دنیا کې د جنت ژمنې راکوي ،همدا نړۍ یې موږ ته دوزخ گرځولې ده».
(کارل پوپر)

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

