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

۲۰۱۹/۰۹/۲۹

آصف بهاند
اهدا:
مینې ته،
خپلې نوې زېږېدلې لمسۍ ته یې په دې هیله ډالۍ کوم چې ټول عمر یې مینه ،مینه وي.

ټولگیوالې!
رانه الړې،
درنه الړم
یوه ورځ د مخکتاب په بڼ کې په چکر سر وم ،چې نا څاپه د یو ځوان داسې یو شعر په مخه راغی
چې په ریښتیا سره د زړه درد سره مل او د یوه ریښتیني هجران خبرې په کې شوې وې .ما ته یې
هم ځواني او پوهنتون بیا را په زړه کړل او له همدې شعر نه مې په الهام سره یوه اوږده مثنوي انشا
کړه .د هغه ځوان شعر په دې بیت پیل شوی و:
«ټــولـګـیـوالې څـلـورم سـمـستـر خـالص شو
ټـولـګـیـوالـې زړه زمـا بـل رنګ خـوږیږي»
ما هم څه د ده او څه خپل یادونه د کلماتو په جامه کې تلپاتې کړل.
ټــولـګـیـوالـې څــلــورم کـال هــم تــمـــام شــو
پـه پـوخـوالي کې مې درمـنـد بـېـرتـه خــام شـو
ټــولـګـیـوالـې تـــه روانــــه زه پــــه شــا شـوم
ځانــتــه سـپک ښـکارم پــه مثـل د یــو کا شوم
ټـولـګـیـوالـې تــنــفـس مـې هـــم خــــراب شـو
بــدن پـرېـږده چې ال زړه مــې هــم کـبـاب شو
ټـولـګـیـوالې تـه ال شنه شوې ،زه بـه زیـړ شم
خاورې شگې شوم سرک بانـدې بـه کـرېړ شم
ټــولـگــیـولـې خـوشـالـۍ خـوښۍ دې سـتا وي
ویــر رالــېــږه ،ټــول غــمــونــه دې زمـا وي
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ټـولـګـیـوالې تـــا ســـره ومـــه خـــوشــالــــه
لــه تــا بـېـل شـومـه ویــرمـن شـوم هـمـمهاله
ټــولـګـیـوالـې تــه بــه یـې او زه بـــه نــه یـم
که هـر څـو ځـان شهـنـشاه کـړم بې تـا څه یم
ټـولـګــیــوالې هــره ورځ بـــه مــې لــیــدلـې
زه خــو خــوښ وم ،تــه هــم ښه خـوشالېدلې
ټــولـګــیـوالې اوس دې یــاد سـره لـــوبـېــږم
بـې لــه تــانــــه هــــر قــدم پـــړمخې لـوېـږم
ټـولګـیـوالې نـــور مـې هـیـڅ له السه نـه شي
ډېــر مې وکـړل ،نــور د دې د پــاسه نـه شي
ټـولـګـیـوالـې ټــــولــه شــتــه مـې ستـا یادونه
جــگــوي مــې غــورځـــوي هــجـــر بـادونه
اوس لـــه خــپـلـې شــتــمـنـۍ سـره اوسـېــږم
ستــا یـــادونـــو او ویـــــرو ســره لــوبــېــږم
ټـولـګـیـوالـې تـــا څـــو ځــلـې یـــم شــــړلـی
پـــه یــــوه خــــوږه خــنـــدا راگــــرځـــولــی
زه د مـــیــــنـې ســــوالــگــر یـــم ال والړ یـم
ساړه تــېــر شـول اوس والړ بــیــا په اهاړ یم
ټــولګـیـوالې «نه» دې نه یـم زړه شـیـن کړی
خپلې خوارې برخې زړه دی راخـوړین کړی
ټـولګـیـوالې زړه مــې سور لـکه یـــو الل دی
د بــیــلـتـون هــره شـیـبـه دې راتـــه کـال دی
پــه ډالۍ کـې مـې الل درکړ ،خو تـا مـات کړ
لیک مې درکـړ ،ودې نـــه لــوسته تـا قات کړ
ټـولــګــیـوالې دا دې حــق و ،ښـه دې وکــړل
لږ سوچ وکړه ،ښه سوچ وکړه ،څه دې وکړل
ټـولـګـیـوالـې پــام دې وي چې پــتــری ناخلي
زړه نــری لـکـه ویـښـتـه دی سـوری نــاخـلي
او کــه ورکــړي وسـتـا کـــار پــتــری د زرو
داغ لـــري بـــه خـــالص بـه نـه شي له خبرو
درز بـې ښـکـاري لــکــه تـیـغ زما وجود کې
درد بـې زغــمــم پــــه والړه او سـجـــود کې
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ټـولـګـیـوالـې ښـه پــوهـېـږم چـې څــه وشول
کـــه تــــه خــــوښه یې زه وایـمـه ښـه وشول
ټـولـګـیـوالـې نـــور دې نـــــه عــــذابــــومـه
ویـــــر دې مـــــا ســــره دی زې کـرارومـه
ټـولـګـیـوالـې ټــول ویــــرونـه دې زمــا وي
د جـهــان واړه خــــوښۍ او ښـه دې ستا وې
ټـولګـیـوالې ویــر مـې کور کې تل میلمه شو
ویــلــې نــــه ځــمــه ټـول ژوند دلته دمه شو
ورسـره یـــې کـورنـۍ ده او خــپــلـــوان دي
ورســره څـــه نـــاپـېـژانــــده نـور کسان دي
او راوستـې یـې بــچــیــان د ویـــر لـښـکرې
وېــــرونــکـې څــېـرې ښــې ډېـــرې بـبـرې
زه ټــپــي زړه ورتــه مــخـــکــې درېــدلــی
کـــلـــه ژاړم ورتـــــه ،کـــلــه خــنــدېـدلــی
مـرسـتـنـدوی مــې سـتـا یـادونه او ښکال ده
خــوشـالــي مــې سـتـا هـغـه ښکلې خـندا ده
۲۰۱۹/۰۸/۰۴
ماسکو
روسیه
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