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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

۲۰۱۷/۱۰/۱۸

آصف بهاند

لمر والړ ،سپوږمۍ زغلي او زه زغلم
نن ( )۲۰۱۷/۱۰/۱۷مې یو ځل بیا د خپلې خوښې هوا او فضا کې د طبیعت ننداره وکړه ،د ښکال
ننداره مې وکړه ،هغه هم د مني ښکال .په ونو کې ،په مځکه او هوا کې د شنو ،سرو او زیړو پاڼو
گډا ،لوبې او له یو بل سره د مخه ښې ننداره مې په هر قدم کې وکړه.
له سهارنۍ منډې او چکر نه بیرته کور ته راستنیدم چې د الرې په اوږدوکې ،د خپل کلي په یوه څنډه
کې لمر خپلو لیدو ته میلمه کړم او څه یې راته وویل .سرې وړانگې مې د سترگو پر پرده را خورې
شوې ،چې پاس مې وکتل ،ومې لیدل چې پرته له شر و شور نه ،لمر له اورو سره خپـړې لگوي،
تورو او سپینو وریځو الس سره یو کړی و ،هره شیبه یې د لمر گریوانه ته الس اچاوه او نه یې
غوښتل چې د لمر زرینې وړانگې د مځکې مخلوق ،ونې او شنیلي ونازوي .ما د خپل موبایل د
آرشیف لگولی موزیک غلی کړ او تر څو مې چې تیلیفون عکس اخستلو ته چمتو کاوه ،د وریځو
لښکر د لمر مخه ډب کړه.
له ځان سره مې و ویل :زوی یې لوی کړې ،ژوند هم همداسې د سترگو رپ کې تیریږي او تر څو
چې ته خپلې غوښتنې ته ځان ور جوړوي ،هغه بیا له السه وتلې وي .کتل مې چې لمر بیا خپل مخ
راښکاره کړ ،ما په بیړه څو عکسونه ور نه واخستل:

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

کله مې چې دا عکسونه په خپل موبایل کې خوندي کړل ،نو مې له لمر سره د دیالوگ شیبه په دې
تور انځور کړه:

لمر والړ ،سپوږمۍ زغلي او زه زغلم
لمر والړ ،سپـوږمۍ زغلي او زه زغـلم
دوی خو یو څه کــانـدي ،زه په څه زغلم
لـمـر مې وپـوښته چې سـور په منـډو یې
تـې داسـې گــڼــې ،گــنــې زه نـــه زغـلم
۲۰۱۷/۱۰/۱۷
هیرسلیف
ډنمارک

پای

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

