AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۱۰/۲۰

آصف بهاند

گورونه ډک شول ،زړونه ژړېږي

پرون یو ځل بیا زموږ یو شمېر هېوادوال د گورونو تیارو ته ورمېلمانه کړای شول .زما یو شاعر
دوست گران لطف الرحمن خاموش یاد دې په خیر وي ،دی هم د همدې خلکو وطنوال او کلیوال دی
چې پرون گورونه پرې ډک شول .لطف الرحمن خاموش کلونه پخوا په ماسکو کې ،زما په استوگنځي
کې په یوه جوړه شوې مشاعره کې یو شعر اورولی و او د هغه شعر (اور او شمال) په ترڅ کې یې،
په وطن کې د جگړې د بل کړای شوي اور د مړه کېدولو هیله کړې وه؛ خو تر نن پورې په ټول
وطن او ال ټوله نړۍ کې داسې څوک پیدا نه شول چې د خاموش صاحب غوښتنه ومني او دا اور
مړ کړي.
دا دی اوس د هغه خپل کلیوال او ښایي د کورنۍ غړي یې د څویم ځل له پاره ،د هماغه اور خوراک
او گورونه پرې ډک شول .لطف الرحمن خاموش په «اور او شمال» کې څو ځلې دا نیم بیتی
تکراروي:

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

«داسې څوک نه شته ،چې دا اور مړ کړي؟»
د ده د «اور او شمال» په پیروئ:

گورونه ډک شول ،زړونه ژړېږي
گــورونــه ډک شـول ،زړونـه ژړېږي
هـــېـــوادوال الړل ،آهـــونـــه خـېـژي
قـاتـل دوښمن مـو ښایـي تـر څنگ وي
زمــــوږ وگـــړي خـــدای تـــه کړېږي
۲۰۱۹/۱۰/۲۰
هېدرسلیف
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

