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آصف بهاند

ځنازه
د مردکو باران کې
څو توتکیوو
د ی یو باز ځنازه
د باتور باز ځنازه
خاورو ته وسپارله
او خپله کیناستلې
تورو سیمانو
وچو څانګو باندې
څه پسرلی و
د ظلمو پسرلی
دې پسرلي کې هر څه تاند نه وو
ښه وچ وو
او ډیر ښه سوځیدل
هلته د ظلم چم کې
وینې په څاڅکو نه ،په لپو توییدې
او د مرګونو تور واکمن ورنه غوړپونه کول
ښار نور هغه ښار نه و
د اور او اوسپنو د قهر باران
په شیبو نه،
په ساعت نه،
په ورځو نه،
دا څو کلونه دي را اوري پسې
د هر یو کلي
هر یو کور الرو کې
یوه نه،
دوې نه،
په زرګونو کربال وې جوړې
نه کومه چیغه وه نه اوښکه
په ټولو خولو باندې مهرونه د سکوت وو لګیدلي
په زور
خو دا سکوت به ایګوخان ماتاوه
خپلو خنداوو سره
او بس یو څاڅکی اوبه
د هر یو ستوني امید
خو د وچ ستوني لمدیدل ګناه وه
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

دوه ثوابونه وو د خلکو مخ کې:
د ایګوخان د خندا کړس اوریدل،
مرګ ته د ژوند ورکول
چوپه چوپیا وه په هر لوري خوره
د ایګوخان د وحشت ډار پر دغو خلکو حکومت کولو
بس د ګولو او راکټو اختر و
د تندورنو باران ښکته راته
په دې باران کې هیڅوک نه لمدیدل
په وینو ښه لمبیدل
په دغه اور کې د ازغو په نامه
ښکلي ګالن سوځیدل
دې توتکیوو
د دې باز ځنازه
په وزرو واخستله
له نا آشنا خاورو نه
او له آشنا ظلمونه
چیرته کې لرې
د مراد سیمه کې
خاورو ته وسپارله
د  ۴۹۹۱کال جنوري ماسکو روسیه

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

