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

 

 

 
 ۰۵/۰۷/۲۰۱۸                 آصف بهاند
                

 زما مینې
 

 ړه(اشعر ازاده ژب هد یو)
 

 
انه بڼه ه او شاعرسندریز هزما فیسبوک پاڼې ډیر سهار کې، په شنه د نیک تصادف له مخې (۰۵/۰۷/۲۰۱۸)نن 

ې هر چ، شوې وې ستپ  شنایانو له خوا داسې سندرې، شعرونه او نغمې بوکي ادرلوده. زما د ځینو لیدلو او نالیدلو فیس
 ذوق لرونکی انسان تخنولی شي. 

 

ژیک احساس ما ته یو نستال، او د فلوت یوې نغمېسندره « اې هېواده!اې هېواده! »پردېس له خوا د   مصور یمد مر

 . را وباښه  
 زـپسي کینگیـ، د جصاحب محب سپین غرډاکتر  ارمند همکنشپه ادبیاتو پوهنځي کې زما داد کابل پوهنتون دغه راز 

(GipsyKings) هسندریوه هسپانوي داسې  غږ کې  په سحرگر (No volvere[Amor Mio])  په خپله را پور کړې او

 پورته کړې وه چې: کې   پاڼه فیسبوک
 

 غږ،  (Gipsy Kings) زـپسي کینگیـجد ــ 
 ،ویدیو جوړولد ــ 
  .ولمهڅو څه لیکلو ته، او په تیره د سندرې شعر ــ 
 

د سندرې د ویدیو په تایتلونو کې راغلې  چې ــ د فارسي ژباړې له مخې ،د شعراړ شوم چې د سندرې  په همدې دلیل
 درې د شعر یوه ازاده ژباړه وړاندې کړم.د همدې سن ــ وه

 یودهمدې یوې سندرې په لسکونو جال، جال ویه سر ورښکاره کړ، د تکله مې چې د سندرې په لینک پسې یوتیوب 

 گانې.  ویدیو جال، جال دوې ژباړل شوې ، له هغې ډلې نه په فارسي ژبې باندېغلېاگانې په مخه ر

 له فارسي متن څخهشعر و په پای کې مې څو ویدیو گانې ولیدلې ا  سندرې ې یوېپه پوره پاملرنې سره مې د همد

توري  «ژباړه هآزاد»ده، ځکه مې د  لېودوړ مې هم په ځینو برخو کې ورمساله خپل احساس د ، خو ژباړهرا و
 .ید یورسره مل کړ

 دا هم د یاد شعر ازاده ژباړه:

 اې زما مینې!
 

 :هیله کوم
 

 ،له ما نه مه ځه
 

 !ږدهېـما یوازې مه پر
 

 زه شېبې شمیرم
 

 تر څو تا ووینم
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 ېبې،ش
 

 ساعتونه
 

 او ال ورځې، ورځې به سترگې پر الر شم درته
 

 دن له پارهد دی ستا سترگې پر الر به شم،
 

 :هیله کوم
 

 ،له ما نه مه ځه
 

 !ږدهېـما یوازې مه پر
 

 د لیدلو له پاره ستا سترگې پر الر به شم،
 

 ېبې له پاره چېد هغې ش
 

 لگېـږيپه سترگو و ستاترگې مې س
 

 وگرزه،را
 

 !وگرزهابېرته ر
 

***** 
 مبېرته نه راگرز

 

 بېرته نه راځم
 

 مبېرته نه راگرززه 
 

 مړزړه ک په نه غواړم چې بیا یې را
 

 یاد کړم په نه غواړم چې بیا یې را
 

 مبېرته نه راگرز
 

 !بېرته نه راځم
 

***** 
 :هیله کوم

 

 ،له ما نه مه ځه
 

 !ږدهېـما یوازې مه پر
 

 پای
 

۰۵/۰۷/۲۰۱۸ 
 هیدرسلبف
 ډنمارک
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