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 5تر 1 له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
            

۱۰/۰۵/۲۰۱۷          آصف بهاند
           

 «زه به نه لیونی کیږم؟»
 

 دویمه برخه
 

تر سرلیک الندې له یوې یادونې سره خپل  «زه به نه لیونی کیږم؟»د ( ۱۱/۰۲/۲۰۱۶ما پنځه لس میاشتې مخکې )

 په یوې برخې کې داسې راغلي وو: یادونې و. زما د یو ټوټه شعر خپور کړی

کال د فبرورۍ په لسم مازدیګر مې د فیسبوک په بڼ کې چکر واهه چې د ښه شاعر او خوږ غږي سندر  ۲۰۱۶د »
غاړي، عیسی بهرام له لوري پر یوې آنالین کړې ویدیو ور پیښ شوم. په ویدیو کې ښاغلي بخت زاده دانش د شعر 

 لوستلو په حال کې لیدل کیږي.
ي ټولنې باندې هغه حاکمې نا دودې ویل کیږي، چې همدا خلک یې په په شعر کې یو دنیا حقایق ویل کیږي، پر پښتن

پر ژبه مې  ،یوه تنګه دایره کې را ایسار کړي دي. چې شعر مې اوریده، ما ویل چې له خپل ذهن نه مې را وزي
ه جاري کیږي او داسې مې و انګیرله چې دا خبرې زما دي او ښاغلی بخت زاده دانش یې وایي، خو د ده خبرې، د د

 وې، په خپل ځانګړي انداز سره یې ویلې او د ویلو او وړاندې کولو په یو ځانګړي هنر سره یې دا کار کاوه.
ما غوښتل چې په کامنټ کې یوازې بهرام صاحب نه تشه مننه وکړم، خو د دې شعر اوریدلو د خپل سکوت له کنډوالې 

ام نه د مننې تر لیکلو وروسته مې، سمدالسه د بخت زاده نه یو ګلشن ته بوتلم. له ښاغلو بخت زاده دانش او عیسی بهر
 «دانش د شعر په پیروۍ، دا څو توري هم ورسره پر کاغذ رسم شول...

ور پیښ شوم چې بیا ښاغلی بخت زاده دانش  ویدیو په دې نږدې ورځو کې بیا د فیسبوک په ګڼه ګوڼه کې پر یوې

خپل هماغه شعر په یو لوی محفل کې، په هماغه پخواني انداز او عجیبو احساساتو سره مل بیا اوراوه، خو په دې 
توپیر چې دا ځل شعر له مخکیني وار ډیر اوږود او فکر کوم په بشپړ ډول و ویل شو. ما هم قلم را واخیست او په 

وصلې سره مې ټول شعر د ښاغلي شاعر له خولې نه یو، یو بیت لومړی د کاغذ پر مخ او بیا په ډیرې مینې او ح
 کې ولیکه.  کمپیوتر

دا ځل د ښاغلي بخت زاده دانش یاد شعر پرته له کومې تبصرې نه تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم. وګورئ چې 
غیو او حقایقو ته څنګه ژوره کتنه کړې او په څه ښاغلي بخت زاده دانش زموږ د اوسني نسل عیني ستونزو، بد مر

 هنري ژبه یې بیان کړي دي:
 

 زه به نه لیونی کیږم؟
 

 زه بـــه نـــه لــیــونــی کـــیــږم؟
 چــار چــاپــیــره لــیــونــــي دي
 او زمــا ور پــه کــې ژونــد دی
 دومـــره ډیــره ځــانــځــانــي ده

 لــیــونـي هــمچـــې د وخــت دا 
 د خـپـل ذات پـه حـق کـې اوسي
 د خـپـل ځــان تــر حــده پــایــي
 په دې دومــره لــوی جـهـان کې
 یـک تـنـهـا چــې زه اوســیــــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟

 چې ښـه ټـیک ټـاک مسـلمان یـم
 یــو، دوه کـې حـیـران یـماو پـه 
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 يد دومــره ډیــرې تــفــــرقــــې
 د مــــالیــــان دا فــــــرقـــې دي
 هـــر مــــال پـــه کــې دا وایــي:
 چــې زمــا دا فــرقــه ټــیــک ده
 زه پــه کـــوم پـسـې روان شـــم؟
 چــې پـه یـو دوه نــه پــوهـیـــږم

 لــیــونــی کــیــــږم؟زه بـــه نــه 
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 چـــې واړه ګــــالن قــتــلــیــږي
 پــه سـکــولــونــو مــدرسـو کـې
 کــــتـابــــــونـــــه پســې راوړي
 ســره پـــه ویـنــو په بـســو کــې
 د بــچـــو غـــوښــې ټــولــومــــه

 ټـــولـــومــــهد وړو غـــــوښــې 
 ...؟

 د هـــغــو غـــوښې ټــولـــومــــه
 پــه پــردي جـنـګ کـې تـبـاه شو
 د ســړو غـــوښې ټـــولــــومــــه
 لـــویــه خـــدایـــه چـې زه داسې
 د پــښـتـو غـــوښې ټــولـــومــــه
 لــویـــه خــدایــه چــې زه داسـې

 ږمپــه پـردي جـنګ کـې قـتـلــیــ

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 ستـا پـه الس کـې ســور قـلم دی
 او زمــا تــــاریــخ چــې لــیــکې
 دغـــه ټـول تاـریـــخ پـرهــر دی
 ویــنــې، ویـنــې مـالګې، مـالګې
 زه پـه خپل پـرهـر کې پـروت یم

 زمـــــــا ګـــنــــاه دهصـــِرف دا 
 چــې پــښــتـون یــم غــیـرتي یـم
 او بــــچـــی د ابــــــدالــــي یــــم
 نـنـګـیـالـی یـم، جـنـګـیـالـی یــــم
 تــوریـالـی یـم، بـریــالـــــی یــــم
 اوس زمــــــا دا صـــفــتـــونـــــه
 ټــــول پـــر مـا بــانــدې بـد لګي

 پــــالر نـیـکــه نـــومــونــــهدا د 
 ټــــول پـــر مـا بــانــدې بـد لګي
 زه پــه خـپـل صـفـت شـرمـیــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 چــې د داســې یــــو مـــال نـــــه
 د جـــــهــــــاد فــضــیـلــت اورم
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 ــچــی یـې پــه لـنـدن کـېچــې ب
 د خپل خیال جنت کې پروت دی
 زمــــا دغــــه یــــــو بــــچــی و
 الړ شهید شو، شیـن طـوطي شو
 مـبـارک شــــه، مــبــارک شـــه
 جــنـتــي شــو، جــنـتــي شــــــو
 زمـــا سپــیـنــه ږیـــــره نـــوره
 اســویـلــو سپـیـنـه پـــولۍ کــړه
 دا دی نـــور بــچـــي تـیــار دي
 درنـګ سـاعـت لــه روانـیـــږي
 او د ده دوکـــــــــان چــلـیــــږي
 د شــرابــــو ګــــوټ حـــرام دی
 خــــــو د ویـــنـــو ارزانــــي ده
 د یــو څــــو کــســانــو راج دی
 د یــــو څـــو کــســو خــانـي ده

 پــل دیدغــه وخـت د ژرنــدې 
 او زمــا پــر مــرۍ پــروت دی
 زه د خـــــوار غــنــم دانــه یــــم
 د اوبـــــو پــــــه زور دلــــیـــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 ورونـه کـیني، خوینـدې ورکړي
 د خــپـل ُجـــرم پـــه ســـزا کــې

 ژونـــدی مــړی روان کـړيدی 
 د دښــمــن کــــره یــې بــیــایــي
 زې چـــې ویــنــمــه بــوږنـیــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 چـې تـه نـه یـې، ابـــۍ نـــه وي
 بــابــا نـه وي، مـــامـــا نــه وي

 وي، یــاران نــه ويکــاکــا نـه 
 خــپــلــــــــــوان نـــــــــه وي،؟
 زه د چــــا پــــه در کــې کـیـنم
 دا چــې ورځ په ورځ خـتـمیـږم

 زه بـــه نــه لــیــونـی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 پـه مـغـزو مـې دومـره بـوج دی
 چې خپل ځان را باندې بـوج دی
 زه پــر ځـمـکه بـانـدې بــوج یـم
 او آســمـان را بـانــدې بــوج دی
 تــا تــه ډیــرې مــودې وشــــوې
 تـــا تـه ډیــرې مــودې شـمــارم
 چــا تــه ډیـــرې مــــودې کیږي
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 چــا تــه ډیــرې مــودې شـمـارم
 د دنـــیــا نـــه را بــهــــر شـــوم

 ــهــــر شــومد مــــال نـــــه را ب
 تــجسس تــکـــل لــــــه بــوتـلــم
 پــه تــکــل کــې نــاکـام نه شـوم
 حــقیـقـــت تــــــه ور رســیـــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 چـې د الس او پـښـو نـه ګـیر یم

 هــتکــړۍ ديپــــه الســو کــې 
 او پــه پـښــو کــې زولــنــې دي
 پــه اظــهــار مــې پــا بنــدي ده
 پــه ګــفـتـار مــې پــا بـنــدي ده
 چــې څــه وایــــم کــافـر کـیږم
 چې څـه نــه ویــم، خــرابــیـږم
 دا چــې ورځ په ورځ زیـړیـږم
 زه پــه ژونــد پـسـې کــړیـــږم

 لــیــونــی کـیــږم؟ زه بـــه نـــه
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیـــږم؟
 د شـوکـار پـــه الرې تــګ دی
 لــپــې، لــپــې زهــــر، زهــــر
 د هــر چــا الســونـــه ډک دي
 مــا پــه الســو کــې نــیــولــي
 دواړه ســتـا الســونــه ډک دي
 تـــا پـــه الســـو کـې نــیــولـي

 مــــا الســــونــــه ډک ډيدا ز
 د انـسـان تــــر ویـنــو ګـــرانه
 د انـسـان الســونــــــه ډک دي
 د ارمـــان پــه ویــنــو ګــرانـه
 د انــسـان السـونــه رنـګ دي
 د حـیـوان تــر ویـنـو ګـرانـــه
 د انـســان السـونه رنــګ دي
 او زمــا او ســتــا پــه ویـنـــو

 آسـمــان الســونه رنګ ديد 
 هـر اتــل پــه کــې جـانـانـــه
 نـــاروا پـــــروپـــاګــنــډه ده
 ګــــــوره مـــا پــسـې روانـه
 نــن سـبـا پــروپــاګــنـــډه ده
 بـعـضـې وایـي دا کــافر دی
 بـعـضـې وایـي مـسلمان دی
 بـعـضـې وایـي دا ملـحد دی
 بعضې وایي خوږ انسان دی
 د زړه سر دی او جانان دی
 بـعضې وایـي دا یــې کـړي
 بعضې وایــي دا یـې وکـړه
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 بعضې وایـــي دا دروغ دي
 بـعـضـې وایــي دا رښــتــیـــا دي
 بـس خـو ټــول خــلک لګـیــا دي
 بـیـا بــه نــور خــلک پــیــدا شي
 بــیا بـه نــور تـــورونــه راوړي

 پیــدا شيبـیــا بــه تــور خــلک 
 بــیا بــه تـور تـورونـــه راوړي
 ما به داسې رنګ کې پیچ کـړي
 چـې بــیــخي بــه زمـا نــــه وي
 بــیـــګـنـاه بـه ګــنــهـکـــار یـــم
 مــا بــه کــړې ګــنـــاه نــــه وي
 تـــه م لـــــه دوی سره لګـیا یـې
 تــه م لـــــه دوی ســره سال یـې

 ــه دوی سـره ګویا یـېتــه م لـــ
 تــه یــې وایــې زه خـبـریـــــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 د نــامـــې لـــه پـــاره لـــیــکـــو
 د جـــامـــې لــه پــاره لــیــکـــو
 د پـــښـتــو پــــه مـــرۍ غــلــي

 پـــه مـــرۍ غــلــي د شــمــلــو
 زه لــه تــا ځـــیـنـــې بــیـــزاره
 تـه لــه مــا ځــیـنـــې بــیـــزاره
 زه پــه تــا بــانــدې بــد لـــګــم
 ته په ما بانـــدې بــــد لــګـــــې
 کـــه زه لــر یــم او کـه بــر یم
 لــه خــپل ځـان سره په شر یـم

 ر یــمځـکـه ټــول پرهر، پرهــ
 در پـــه در یــم او نــهــــر یــم
 د حــســاب نــــه مــو وبـــاسي
 د کــتــاب نــــه مـــو وبــاســي
 اې قـســم په خـدای ورکـي مـو
 د نـصـاب نـــه مــــو وبــاسـي
 تــه هـم پـوهـه، زه هـم پـوهــه
 تـه هــم غـلـی، زه هــم غـلــی

 ات ديد تــا خپــل څــه مـفــاد
 زمـــا خپــل څــه مفــادات دي
 او زمـــا او ستــا پــه شـر کې
 د چــا بــل څـــه مـفــادات دي
 ای دانــشـه ښـــه پـــوهـــیــږم
 چــې یـو کـیـږم، نــه ورکــیـــږم
 په ډیـــر کـم قیمت خــرڅــیـــږم

 زه بـــه نــه لــیــونــی کــیــــږم؟
 

 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

