
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۰۱۴/۰۴/۰۵        آصف بهاند
 

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړکا؟
 

برابرې کړې وې،سره له دې  له پاره لیکلې او افغانانو شووقصابي  کې د« سرینا مسلخ » شعرما په  دا دا کرښې او
 .دناستي بلنه درکوم  شیبو څو یو د پرتغر ویر خپل زړه د تاسوته د بیا یې هم خپروم او چې یوڅه نا وخته شوې ده،

 

 ه سیځي،ـورونـل دي کـه بـاورون
 یژي،ـه خـسکروټې دل دي دودون

 داسې څوک نه شته چې دا اورمړکا؟؟؟
 

موږته مالوم اونامالوم مادي اومعنوي  ،چې تر نن پورې یې زموږټول دغه اورونه کلونه پخوا بل کړای شوي دي،
 لوګو آهونه د مظلومانو د لوخړې یې پاس آسمانونوته روانې دي او لمبې او بل دی، اوس هم دا اور.شته سوي دي

 .ته دعرض له پاره روان دي دربارخدای  د وزرو پر
یوازې دا افغانان دي چې ورته اړم  وخت له بدلون سره خپله بڼه اوچل بدل کړی دی، د اورونو دغو او دغو لمبو

 ...ژوند ورباندې سوځوي او راتلونکو خپلو د خپل ژوند او هماغسې یې ځان ورته نیولی دی، نه بدلیږي او دي،
 باندې د په اور او بلوونکو د اور د بلیدل، کې د اورپه دایره  خپل فکر یوه د هر یارانو شاعرو زموږ او

 دپیښې په خاطر« سرینا مسلخ»مثال له پاره یوازې یوه نمونه د چې دلته به یې د حالت نقاشي کړی دی، سوځیدونکو
 .وړاندې شي
په  زړه تنګ والی مې پسې زیاتیده او د له کوره ووتم، چیرې په کوم پردي وطن کې مې زړه تنګ شو، کلونه پخوا،
داسې شوم لکه  نور.زه یې پسې عذابولم ژړا سروو او جګړې ماشومان په چیغو او غم او ګې دایره کې دهماغې تن

څوځلې مې بیا بیا له ځان سره  او په هغه وخت کې یوشعر راپه زړه شو .زړه غرونه راته ایښي وي چامې چې پر
 :هغه شعر دا دی.خونه کیده ځان مې ورباندې غوالوه، تکرارکړ،

 زه چیرته لرې»
 دي وطن کېپه پر

 یوخوله تړلی بلبل
 یادو د ستا
 خلیل یم، اور د

 «خوګلزارکې سوځم
پردیسۍ  فکرماشوم نورد د.نه به کیده فکرلوري ته بدلون ورکاوه، دغسې خیال پلو په پلمه به مې چې هرڅه د د

 غولیدلو له دایرې نه یې پښه د د او په دایره کې ځوان شوی څه چې ال بوډاتوب ته نږدې شوی و، اور د اوغمونو
 .اندې ایښې وهب

 :ناڅاپه مې پام شوچې خو کړی و، جوړ« خلیل»سره له دې چې له ځانه مې 

 وطن پردی،
 چاپیلایر پردی،

 لیدل کتل اوهرڅه پردي،
 څو شاعردوستان او څو.همداسې مې وکړل.څه غم ورسره غلط کړه خپل الرویان پیدا کړه او راځه لږ خپل خلک او

 بې وطنۍ اوهجرت آلیلي وو، ضرین داټول ح.عره موجوړه کړهآزاده مشا شعرخوښوونکي دوستان مې راوبلل،
 :نومشاعره یې په دې بیت سره پیل کړه

 
 بړستن واچــوئ ځوزانو ما باندې وطن کې د»

 «وریښموکمپل نه غواړم دي وطن کې در  زه پ  
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 دوستانو په مشاعره کې ګڼو.ویدیویې اوس هم زما په آرشیف کې خوندي ده رنګینه وه، مشاعره ډیره خوندوره او
 د او جګړې دلوګو،اورونو جګړې، د کې د شعرونو په خپلو وشاعران ځینو خاطرات واورول، خپل شعرونه او

 .په باب خبرې وکړې بلونکو د اورونو
لطف الرحمن خاموش هم په دې  شاعر رونوانځو عجیبو د او شاعر خوندونو او رنګونو د شاعر، بزمونو د زموږ

 د چې په یوه کې جنګ او خاموش صاحب په دې مجلس کې دوه شعرونه واورول،.مشاعره کې حضور درلود
زه به دا اور او دا شمال .«شمال او اور»عنوان یې دی  کړای شوي دي، جګړې لوګي په هنرمندانه ډول انځور

 د قصابي شوو انسانانو وپه ټول افغانستان کې د ا« خا مسلسرین»نوي کال په شپه د سره د تاسو درنو دوستانو
 :قصابي کیدو په خاطرشریک کړم

 

 لشما او اور
 

 ورونه سیځيـک اورونه بل دي،
 ې دل، دودونه خــیژيـکروټـس
 څوک نه شته چې دا اورمړکا؟ داسې   

 ه وسولـرونـککرۍ وسوې، س
 ولــونه وسـریتــب ـورو،د بریت

 ینې پرې وسوېـوپیغلومښکل د
 وېـد ږیرورو ږیرې پرې وس

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟   
 وېـرکڼې وسـوې،کـمماڼې وس

 اوڅڼې وسوې څانــګې، د ونو
 وېـڼ چڼې وسـکوترې وسوې،چ

 اوغڼې وسوې توتکۍ وسوې،
 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟   

 تیږې پخې شوې،ګټې پخې شوې
 خــامــومینو،خټې پــخـې شوې د

 مټې پخې شوې ټې خاورې،ـدا م
 اورونه بل دي،کورونــه سیــځي
 سکروټې دل ډي،دودونه خـیژي

 داسې څوک نه شته چې نه شته چې دا اورمړکا؟   
 ې اوریې راوړـخو شمال و،چ اد

 ې راوړـاوشوری آرام یې یــووړ،
 ال ويـوې،داسې شم څوچې دا اور
 وي،دا به موحال وې کوربه موخور

 ل مینــهخــدایه تبــاه کــړې دشما
 ـوږه یینـهچې پرې سړه شــي زم

 پای


