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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
۱۳/۰۲/۲۰۱۹                  بهاند آصف

      
 

 ـتیو بــــی
 

 ما باندې وطن کې د ځوزانو بړستن واچــوئ
 ښمو کمپل نه غواړمېزه پردي وطن کې د ور
 

 )آصف بهاند( 
 

 په ځواب کې چې څو ځلې یې د همدې یوه بیت د جوړه کېدو پوښتنه کړېده:د هغه دوست 
 

په یو عجیب دروند زړه  ...درپه دریو اوبې اسنادیو، ، مجبوریتونو، نااشنا چاپېـلایر ،پردیو وطنونو د
لژیکو یادونو داسې سره استوکور، کلي او وطن ن د په دغسې یو حالت کې ي باندې اړولی وم.تنگ

یادونو داسې  دېه نه لرې څوطن او هر  له .مې وژړل باندېونښیځلم چې پر خپل ځان  او ومروړلم
 ستکي کې تنگ احساس کړ.مې په خپل پو وجود لپکړم چې خ

 

یاران مې په خپل استوگنځي کې  انشاعر .مې د یوې مشاعرې تکل وکړ د دې حالت د بدلولو په پار
الندې مې مشاعره  کتر سر لی «د وطن یاد»او  ټه سره را غونډ کړلېن ۲۵کال د سپتمبر په  ۱۹۹۴د

 جوړه کړه.
 

یو بیت مې  .ه لیکمڅوټه کړې وه چې د وطن په یاد به یو غمخکې تر مشاعرې مې په زړه کې 
ولیکه، بیا مې چې هر څه وکړل، بل بیت مې ورپورې ونشو نښلولی او تر نن پورې هاغه بیت 

  پاتې دی. یوازېهماغسې 
 

غه ښاغلي ته باید وویل دې یوه بیت د نه غځېدو او نه زیاتېدو پوښتنه کړې وه؛ نو ه دچې دوست  یاد
 شي چې د شعر یو تعریف داسې دی چې: 

 

 « شعر د کلماتو په جامه کې د یوې خاصې شیبې تلپاتې کول دی.»
 

یا څو ساعتونه او ورځې او  شیبې نو که دا تعریف په نظر کې ونیول شي؛ د هغه بیت له ویلو نه څو
اني حالت چې هغه ته ورته بیت یا بیتونه ورسره نه هغه شیبه شته او نه هغه رو ،ال څو کلونه وروسته

 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(  
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