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آصف بهاند

د سمڅې د یارانوسکې
دا دی ناست یم
او یوازې ځان ته ژاړم
هر څه مړه دي
خاطرات ټپي ټپي دي
او د مرګ درشل کې ناڅي
پرمخ الړې غورځوي را
زه هم مړ یم
خو ،خوځیږم
ماته هرڅه دښمن شوي
خپل دښمن
پردي دښمن
ورور په کاله راته تربور ناست
زه بیوسه لکه مړی
خوله مې پټه
ژبه الل شوه
بس یوازې ورته ګورمه په غټوغټو
او دغه غټې چینې
رڼې اوبه خوټوي
هر څه ساړه شول
خو دښنه او تربرونه ال هماغسې تاوده دي
زه خو مړ یم
ناست یم پر خپل مړي ژړا کومه
ورته ګورم چې دښنه مې
پیا لې د وینو پاس پر سر تړلي
زما پر مړي باندې باړ چلوي
خو زه مړ یم
داسې مړی
چې پر هر خوا قدم اخلي
ما ته هیڅ را پاتې نه دي
بس یوازې زما د ذهن له داالن نه
د ښې درندې خندا غږونه
د دې ټولنې ذهـن
سخت په لړزه راولي
ستونی مې ډیرو چیغو
دومره لوی کړی چې باور دې نه شي
لکه زموږ دذکلیوالو دذقبرو هدیره
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 د خندا د زلزلې څپې مې
د سونامي په شانې
د زورواکانو پر سر اور بلوي
هو!
ستونی مې ډیرو چیغو
ښه رالوی کړی
د لیونیو خندا ګانو یو سیالب ورنه ډیر ښه راوزي
نه!
یو طوفان را روانیږي
چې د نوح طوفان یې څاڅکی به وي
زه بیوسه یم
زه مړیم
لکه خوب چې ګورم
د یویشتمې پیړۍ
لویه خپسه راباندې ناسته
او زه چیغې وهم
زما د ذهن له انګړنه لویې چیغې خیژي
چې را ویښیږم ،ګورم هر څه سپین دي
مځکه سپینه
آسمان سپین دی
هر څه سپین سپین راته ښکاریږي
یوازې زه تور یمه
ځان سره وایمه چې
مړی خو هره ورځ
توریږي پسې
د کوم زلمي د ځوانې وینې ښکالو
دې ته ور ځیر کړمه
چې زه هم سپین یم
او کومه پانګه لرم
زما د ژوند پانګه
دا درې سکې وې:
خلک
وطن
اواحساس
توره ټاپه وه لګیدلې پر دې ټولو سکو
او د ناتار بازار کې
خلکو خند ل ویل یې:
چې دا نا چله سکې
نور د نصوار بازار کې نه چلیږي
 ۰۸ـ  ۱۲ـ ۲۸
هیدرسلیف
ډانمارک
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