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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

آصف بهاند

۲۰۲۰/۰۳/۱۹

د فرخندې پنځم تلین او زموږ د ټولنې عدالت

له نن څخه پنځه کاله وړاندې یوه معصومه جلۍ او یوه پاکه مېرمن ،زموږ د ټولنې د څو تنو حیوان
صفته او څیرونکو انسانانو له خوا ،د ټوپکي فانون په توره دایره کې لومړی په لغتو او سوکانو ووهل
شوه ،بیا د ناکړې گناه په تور سنگسار شوه ،په خپلو وینو ولمبول شوه ،تر موټر الندې شوه او بیا
ژوندۍ وسوځول شوه؛ خو تر نن پورې یې زموږ د ټولنې د هېڅ قانون له مخې پوښتنه ونه شوه،
ځکه چې پر دې ټولنې د وحشت قانون حاکم دی .فرخنده په وحشت ووهل شوه ،په وحشت وسوځول
شوه او په وحشت سره هېره کړای شوه؛ خو د خلکو او تاریخ نه هېره ده او نه به یې هېره کړي.
دا جلۍ فـرخنده نومېده او د ښار په تر ټولو مرکزي سیمه کې ،د امنیتي ځواکونو تر مخې ژوندۍ په
اور کې کباب کړای شوه .فرخنده زموږ د ټولنې د مظلومیت په یوه سمبول بدله شوې ده.

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

دا شعر په هماغه وخت کې ما د فرخندې له آدرسه د ...په پته لیکلی او خپور کړی و ،دا دی سږ یې
هم د فرخندې د غږ په توگه د هغې د پڼځم تلین په پار خپروم:

عرض:
آهای !!!
د لوړو کلو خلکو!
غـږ مې در رسي که نه؟
دغه دی چغې وهم:
وژني مې،
وهي مې،
سوځوي مې،
خالصوالی مې شئ؟؟؟
۲۰۱۵/۰۳/۲۰
هیدرسلیف
ډنمارک

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

