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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۹/۰۲/۱۳

آصف بهاند

یــو بــیـت
ما باندې وطن کې د ځوزانو بړستن واچــوئ
زه پردي وطن کې د ورېښمو کمپل نه غواړم
(آصف بهاند)

د هغه دوست په ځواب کې چې څو ځلې یې د همدې یوه بیت د جوړه کېدو پوښتنه کړېده:
د پردیو وطنونو ،نااشنا چاپېـلایر ،مجبوریتونو ،بې اسنادیو ،درپه دریو او ...په یو عجیب دروند زړه
تنگي باندې اړولی وم .په دغسې یو حالت کې د کور ،کلي او وطن نوستالژیکو یادونو داسې سره
ومروړلم او ونښیځلم چې پر خپل ځان باندې مې وژړل .له وطن او هر څه نه لرې دې یادونو داسې
کړم چې خپل وجود مې په خپل پوستکي کې تنگ احساس کړ.
د دې حالت د بدلولو په پار مې د یوې مشاعرې تکل وکړ .شاعران یاران مې په خپل استوگنځي کې
د ۱۹۹۴کال د سپتمبر په  ۲۵نېټه سره را غونډ کړل او «د وطن یاد» تر سر لیک الندې مې مشاعره
جوړه کړه.
مخکې تر مشاعرې مې په زړه کې غوټه کړې وه چې د وطن په یاد به یو څه لیکم .یو بیت مې
ولیکه ،بیا مې چې هر څه وکړل ،بل بیت مې ورپورې ونشو نښلولی او تر نن پورې هاغه بیت
هماغسې یوازې پاتې دی.
یاد دوست چې د دې یوه بیت د نه غځېدو او نه زیاتېدو پوښتنه کړې وه؛ نو هغه ښاغلي ته باید وویل
شي چې د شعر یو تعریف داسې دی چې:
«شعر د کلماتو په جامه کې د یوې خاصې شیبې تلپاتې کول دی».
نو که دا تعریف په نظر کې ونیول شي؛ د هغه بیت له ویلو نه څو شیبې یا څو ساعتونه او ورځې او
ال څو کلونه وروسته ،نه هغه شیبه شته او نه هغه رواني حالت چې هغه ته ورته بیت یا بیتونه ورسره
غوټه کړمه.
هماغه یو بیت دا دی:
ما باندې وطن کې د ځوزانو بړستن واچــوئ
زه پردي وطن کې د وریښمو کمپل نه غواړم
(آصف بهاند)

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

