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آصف بهاند

څو شیبې له باد سره
یو وخت مې چیرته په یو پردي وطن کې په خپل وطن او خپلو خلکو پسې زړه وچ ،وچ درد وکړ ،بله چاره نه وه،
له باد نه مې د خپلو خلکو او خپل وطن پوښتنه وکړه ،په دې ډول:

باده په خیر راغلې
لږ خو را تم شه ،غږ مې واوره
اې د ملکونو باچاګیه!
اې آزاده!
زه درویزګر یم
د خبرو ،احوالونو ګدا
تا سره شته زموږ د کلي احوال؟
ستا خوږ شیرام
او یا هم تنده څپه
زموږ پر کلي او کور
را تیره شوې که نه؟
کلی؟؟؟
کوم کلی؟
آ زموږ کلی
آ شین کلی
آ جنتي ټاټوبی
چې ته به هلته هره ورځ په ګډا سر وې
او د پیغلوټو له پیکونه به مست تاو را تاو شوې
آ زموږ کلی چې د ټولو هیر دی،
خو د ټولو په یاد
ستا خو به هیر نه وي په یاد به دې وي
د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

جنت نشا ن یادوم
افغانستان یادوم
تا زموږ د کلي پاڼې
پستو السونو کې نیولي که نه؟
زموږ په کلي کې شنیلی و که نه؟
ګوره! پښتو وکړه رښتیا و وایه
ستا زموږ د کلي
په ړنګ شوي دیوال
کله نظر ولـږید
زموږ د کلي هدیره باندې را تیر شوې که نه؟
د ځوانیمرګو قبرو حال څنګه و؟
جالدان وایي چې ډیر شوي هم دي
تا زموږ د کلي
د مړستون
شنې ،سرې او سپینې جنډې
بیا رپولي که نه؟
باده پښتو را سره وکړه او رښتیا و وایه!
باده زه تا ته وایم!
زموږ په کلی کې ډزا وه که نه؟
د کلي شنه آسمان کې
تور اوسپنیز باز ګرځیده او که نه؟
بیا یي د اوسپنو باران ورواوه؟
په چوپه خوله او لمدو سترګو ننواتي کوم
زه چې یو ژڼی وم
زلمی وم
داسې نه وم
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سترګې دې پرانیزه
په ځیر وګوره
«زه چې زلمی وم نو همداسې ومه
دا زما تصویردی»
نو ته رښتیا و وایه
زموږ د کلي ځوانان
بیا د ظلمونو د برچو په څوکو
په خړ مخونو او سرو سترګو
یو د بل وینو ته بیا ناست خو نه وو؟
باده پښتو را سره وکړه او رښتیا و وایه!
زموږ د کلي ګودر وران و که ودان پاتې و؟
زموږ په خړ کلي کې
د پسرلي د پلونو
ښکالو چا واوریدله؟
زموږ په کلي کې سیرلیان پاتې وو؟
زموږ د کلي لیربه
سبایي وخته
په بې خوبه سترګو
د الړې
غږ کولو؟
باد په مستئ کې رانه تیر شو
او له مازې یې په شا وکتل
هغه تر شونډو الندې ورو و ویل:
زه داورو وطن ته تلی نه شمه
چیرې چې وینې وي کتی نه شمه
 ۰۰۰ماسکو
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