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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۱۰/۲۴

آصف بهاند

«سـرې لـمـبې مې خوښې دي،
خو مړه خوږلن ته نه راځـم»
څو ورځې مخکې د ډنمارک په کوپنهاگن کې له خپل یوه دوست سره مخ شوم ،ډیر پریشانه و ،د
وجې پوښتنه مې وکړه ،یوه ورسره ځوان ته یې اشاره وکړه ویل یې:
«دا زلمی مې خپلوان دی ،کورنۍ یی په ډیر کړاو پیسې په سل رنگه خواریو پیدا او دی یې دلته را
ولیږه .اوس ده څو منفي ځوابونه تر السه کړل او په دې موده کې بې سرنوشتۍ او د مهاجرت د
څانگې پوښتنو او انتریو گانو دومره ستړی کړی دی ،چې دلته یې هم له هر څه زړه تور او نا امیده
شوی دی .اوس یې د بیرته لیږلو هم ورته ویلي دي ،حیران یم څه وکړو او...
ما ور ته کړل :زه هم بې ځوابه او بې وسه یم.
دوی ته مې هیڅ هم و نه ویل ،خپله الره مې ونیوله،
خو زما د یو دوست (شیرمحمد بهیر اسماري) هغه
شعر را یاد شو چې هغه په ماسکو کې په همداسې
بې سرنوشتۍ او تنگسه کې لیکالی و .په خیال کې
د هغې مشاعرې په محفل کې کیناستم ،چې ښاغلي
بهیر اسماري په خپل غږ کې دا شعر موږ ته اورولی
و.

شیر محمد بهیر اسماری

شعر مې د ذهن په پراخه بیدیا کې یو ځل بیا داسې چغې پیل کړې چې اوښکې یې را ته جاري کړې.
دا هم د گران دوست شیر محمد بهیر اسماري د شعر بشپړ متن:
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

سـرې لـمـبې مې خوښې دي ،خو مړه خوږلن ته نه راځـم
دا ځـــلې کـــه الړم بــیـــا بـــه دې وطـــن تـــه نــه راځـم
ستــړي نـصـیـب راوسـتم ،چې راغلم په کې ښکیل شومـه
نــور بــه دې خـیـشت شــوي د څـلـیـښتـو ډنډ تـه نه راځم
هـلـتــه بــه د خـپـل وطــن ځـوزان او ازغـي ښکـل کړمه
خـیال کــې بـه هم هـیـڅ وخـت د پـردوګلشن ته نـه راځــم
دا تــرخـه یــادونـــه کــه پــه یــــاد کــې زمــا پاتـــــې وي
زه بــه د مــاسکـــو د ښــارهــم تـش دیــدن تــه نــه راځــم
دا ځــای کــه خـــتــن او هــره ونـــه یــې د مشــکو شــــي
زړه مــې ور نــه تـور دی ال بـه دې ختن تـه نــــه راځـــم
دا وار دې مسـکــوه رب بــهیــر در ځــــنــې وژغـــــوري
بیــا بــه ستا نــا پــاکې آلـــــــوده لـــمــن تــــه نــــه راځـــم
پای

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

