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

۲۰۱۸/۰۸/۳۰

آصف بهاند

اوبه مې اور شوې راته
له ډیرو پخوا زمانو څخه زموږ لویدیز گاونډي ،زموږ اوبو ته سترگې نیولې دي .یو وخت د زرینې
مدبرې مشرې په الرښوونه او د کک پهلوان په مټ ،د دې اوبو ساتنه وشوه او اوس یو ځل بیا د
هماغې پخوانۍ زړې سناریو له مخې موږ له خوږ گوتې نیسي؛ تیل راباندې خرڅوي ،خو اوبه مو
وړیا او په تهدید سره غواړي او زموږ خلک د دې ناندریو قرباني کیږي.
ما څه موده مخکې ،همدې ستونزې ته دغه شعر لیکلی و:

اوبه مې اور شوې راته
خلک د اور مخ ته والړ سوزي نه
خو ما ته،
دغه د خپل کلي اوبه اور شولې
گورئ وطن مې سیځي
واورئ بدن مې سیځي
ستونی مې وچ ،اوبه مې څکلی نه شم
مځکه لرم ،غله کرلی نه شم
اوبه مې اور شولې ،هر څه مې سیځي
غنم سابه مې سیځي
چینې مې خپلې ،غرونه خپل ،واورې مې خپلې ،خپلې
واک یې د دیو ،غږ مې ایستلی نه شم
چا ته ویلی نه شم
خپلو اوبو ته چې ودریږي ،زرینه په کار ده

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

کک پهلوان ته حوصله په کار ده
هر څه به جوړ شي
اوبه ،اور به نه وي
د پردي کور به نه وي
۲۰۱۸/۰۵/۲۰
هیدر سلیف
ډنمارک

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

