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آصف بهاند

دلته کیدای شي بخارۍ نه ساړه وڅڅـیـږي
زما یو یار دی ،د شعرونو د بزمونو یار .هغه زما یو ټوټه شعر چې ما نوښتگر او کوډگر شاعر ،فرید باراني ته لیکلی
و او درې کاله مخکې مې خپور کړی و ،چیرې یې له چا نه د کیسې په دود اوریدلی و .وروسته له ډیرو کلونو د
تصادف له مخې د بل چا په واسطه د تلیفون پر کرښه سره برابر شوو .هغه د ګپ شپ تر څنگه د دې شعر د بیا
خپراوي هیله را نه وکړه ،ما یې هم هیله ومنله ،خو شعر ورته تر پخواني سر لیک (له بخارۍ نه ساړه او له زخمو
نه ګالن) الندې نه ،بلکې تر دې نوي سر الندې خپروم:

دلته کیدای شي بخارۍ نه ساړه وڅڅـیـږي
له بخارۍ نه چې ساړه څڅـیـږي
نو له ټـپونو نه خندا را څڅـیدالی نه شي؟
دغه ما نه،
دا بل چا نه،
دغه روهي راته ټولګي کې ویلي:
«دغه وطن د استـثـنا وطن دی
دلته هر څه هره شیـبه کې پـیـښـیدالی هم شي»
دلته السونه او سرونه،
پښې اورمیږونه ریـبـیدالی هم شي
«دغه وطن د استـثـنا وطن دی
دلته هر څه هره شیـبه کې پـیـښیدالی هم شي»
دا هغه ښار دی چې ښاریان یې رنځوران دي او روغتون نه لري
دلته کیدای شي انسانانو نه ماران وزیـږي
داسې اوه سري ماران
چې په اویاوو خواوو خولې اچوي
دغه ماران زموږ مشران دي ،کنډوالــو باندې حکمونه کوي
داسې مشران چې قدمو ته یې زلمۍ وینې تویږي او دوی خاندي ورته
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

او پرې د پاسه قدمونه ایږدي
«دغه وطن د استـثـنا وطن دی
دلته هر څه هره شیبه کې پـیـښیدالی هم شي»
دلته کیدای شي بخارۍ نه ساړه وڅڅیږي
دلته کیدای شي له زخمو نه ګالن ووریږي.
هیدرسلیف
ډنمارک
د ۲۰۱۴کال د جوالی یوویشتمه

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

