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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۶/۰۹/۲۴

آصف بهاند

زما حجرې ته میلمانه راغلي
د سر خبرې:
د یوې لویې فرهنګي غونډې د تفریح په مهال یو پخوانی یار را سره ملګری شو .له جوړ تازه نه یې
وروسته پوښتنه را نه وکړه چې :چیرې چې اوسیږې ،شاوخوا دې نور څوک شته چې په خبرو سره
پوه شئ ،د زړه خواله سره وکړئ او ګپ شپ مو کله ،کله سره برابر وي؟
ما ورته په خندا وویل :هم و ،هم نه .هغه هم په خندا و پوښتلم چې څنګه هم و او هم نه؟
د غونډې مسولینو د تفریح پای او د غونډې بیا پیل غږ وکړ .د هغه یار پوښتنه بې ځوابه پاتې شوه.
دا دی د هغه یار ځواب مې د دوو شعرونو په قالب کې لیکلی دی .لومړی د هغه یار په آدرس څو
کرښې او بیا شعرونه جال ،جال خپروم:
یاره!
په کوم کلي کې چې زه دیره یم ،دومره افغانان نه شته .هغه چې دي هم ،یا د خیټې دي یا د  ...په
یخچال او فریزر کې د اتیا کیلو غوښې په لرلو هر کله ویاړي او یادوي یې هم ،خو په کور کې په
خپلې مورنۍ ژبې د یوه کتاب په نه لرلو هیڅ کله نه شرمیږي.
هغوی په پښتو او دري ژبو باندې مکالمه کوالی شي ،خو زه ور سره ګډه ژبه نه شم پیدا کوالی .ما
هم د خپل کور په یوه څنډه کې یوه فرهنګي حجره جوړه کړې ده ،هغه یاران او دوستان چې په مخه
راغلي دي ،ټول مې را ټول کړي ،هره ورځ ،ال هر ساعت د زړه خواله او بنډار ور سره کوم ،کله
کله یادګاري عکسونه هم ور سره اخلم .تاسو یې هم ښایي وپیژنئ ،بیا یې هم یو ،یو در پیژنم:

زما حجرې ته میلمانه راغلي
لومړۍ برخه
دلته یوازې وم،
تنها ومه زه
نه مې همدم و ،نه همراز و
بس یوازې ومه
ما وې چې ځه یاران پیدا کړه درته رایې وله
چې هر خوا الړمه
هیڅوک را سره مل نه شولو
ما وې راځه آ پخواني یاران را وبله نن
نه کرایه ،نه هم ویزه ،نه هم کوټه غواړي دوی
نه کوم یو بل څه ،نه ډوډۍ او نه توښه غواړي دوی
ما هم سفر وکړو د خپلې ککرۍ خراب آباد کلي ته
نا څاپه مخ شومه له څو تنو مشرانو او یارانو سره
حال مې پوښته د هغو نورو:
د پاڼو شمیره :له  1تر5
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

چې آ ،نور چیرې دي؟
چا به خندل ،چا به ژړل ،څه به یې نه ویلې
زه ومه خوښ او خوښیدمه پسې
را سره مخ چې شول نو ومې ویل:
راځئ راځئ
په خیر راغلئ او هر کله راشئ
عجیبه پیښه وه دا:
ټولو نه مخکې مې امین ملنګ جان کور ته راووست
ښه په عزت مې بر سر کینولو
نور مو څه و نه ویل
څو ورځې وروسته خوشال خان خپله ور و وهلو
چې مې کاته له سپینې ږیرې سره دنګ والړ و

سترګې اوښلنې ښه په ځیر یې کتل
په ستړي غږ یې ویل:
بچیه! ستړی یم دمه کومه،
آصف خان کور دی که نه؟
ما وې راځه بابا دننه راشه
خپله آصف یمه ،ستا زوی یمه زه
ملنګ جان ناست دی انتظار دې کوي
چې خوشال خان او ملنګ جان راغللو
د پاڼو شمیره :له  2تر5
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

ما وې چې ټول جهان لرمه کور کې
وروسته بیا نور عزیزان راغلل
او دیره یې راته ښکلې کړله
او اوس یوازې نه یم
ما سره خپله د فرهنګ دیره کې
څو تنه ناست دی او یوازې نه یم
له هر یوه سره جال ،جال خبرې کوم
له هر یوه ځینې یوه نه ،څو پوښتنې کوم
له هر یوه سره هم خاندمه
بیا ژاړمه
د څو دردو او څو غمو ورنه احوال غواړمه
زما دیره کې خوشالخان او میرویس خان میلمه دی
بیا یې په څنګ کې مدبر لوی احمد خان کوربه دی
د احمد څنګ کې څوک را ګوري داسې:
ته وا د کوم یرغلګر سترګو ته خنجر والړ دی
دغه اکبر والړ دی
بیا یې په خوا کې حبیبي له کتابونو سره
ور سره اړخ کې هم پژواک سیاستونو سره
بیا یې په څنګ کې پسرلی له غزلونو سره
او ورنه الندې فلسفي اسد ُچرتونو سره
هلته مجروح چغې وهي او په څو ځلې وایي:
د «ځانځاني ښامار» مو ونه چیچي

د پاڼو شمیره :له  3تر5
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

خدای نه راغلي د کالم ،هم یو بلبل راغلی
د فاتحې سورت یوه سا باندې داسې وایي
ته وا دا مځکه و آسمان غوږ دي ورته
خوا کې یې زموږ د کلي لمر په غر غړ
دا به غروب زموږ د بخت خو نه وي؟
بل خوا روهي او غني ناست دي له َرشاده سره
ته وا زړې غوټې را سپړي او بحثونه کوي
او مدبر شفیق ُچرتونه وهي
رحمان صوفي یو کنج کې ناست دی او هیڅ غم نه کوي
ټولو ته ګوري ورته الرښیي ماتم نه کوي
روحاني الندې خپلو سرو وینو کې ګوتې وهي
د خپلو توی وینو داغونه شمیري
ورنه پوښتنه کوي:
ولې؟ دا چا تویې کړئ؟
او ورنه الندې یو څوک ناست دی
محبت سره الفت ته ګوري
لوړو برجو ته خاندي
زیارت ډیوو ته ژاړي
الندې کاروان چنار ته ګوري
او بیا وایي هسې:
ګورئ یارانو دا چنار هم څو خبرې لري
د الفت څنګ کې وچ فنا ناست دی را ګوري موږ ته
زړه کې خبرې
ښې ببرې لري
او دې یارانو ته یوه خبره وایي داسې:
چې دا «ګلپیغله» څه ویل غواړي نن:
«ګلپیغله» ګلو کې پرته ده
خو ژړیږي پسې ...
او پاس ملنګ د مینې،
ملنګ د مینې ورته ناست دی
د لنډیو د ګودر له پاسه
کومه مالله د ملنګ په خوا کې
ټیک یې تندي باندې ځلیږي
او نارې وهي بیا:
ټول دي راټول زما بچیان
ورونه ،زما بابا ګان
د پاڼو شمیره :له  4تر5
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

چې ځانځاني و نه کړي
چې بر بادي و نه کړي
ټول وایي ،څه وکړو نو؟
د لیاقت څیره کوم څنګ کې ناسته
په ټیټ آواز او نرمه ژبه وایي:
«د مینې الر اوږده ده ،په ورو ورو به سره ځوو
بې چیغــو ،بې ځیګرویو ،بې نارو به سره ځوو»
۲۰۱۴/۰۹/۱۹
هیدرسلیف
ډنمارک

د پاڼو شمیره :له  5تر5
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

