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

آصف بهاند

۲۰۲۲/۰۱/۱۳

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
یوسل و لومړۍ برخه
له زاړه کال نه منندوی یم
چې په کې دَل شول زورواکان او ظالم زړونه
راتلونکې کال ته هیلمن یم
امید یې شته دی چې کوشیر شي ډېر مات زړونه
د مینې نوی کال دې راشي
چې له دې تورو زړونو یوسي نفرتونه
نوی کال د لنډیو په څپو کې:
څو ورځې مخکې میالدي کال بدل شو او د عیسی پیغمبر الرویانو لکه تل په شاندارو مراسمو د خپل
دود دستور او مذهبي عقایدو په چوکاټ کې ولمانځه.
د همدې عیسوي کال د بدلېدو په شپو ورځو کې ،په ټولنیزه میډیا کې یو شمېر پښتو لنډۍ پر لیکه
شوې چې فیسبوک کارنو د خپل ویر ،خوښۍ او نورو بېالبېلو غوښتنو او هیلو غږونه او انځورورونه
په کې وړاندې کړي وو .ما له وخت نه په استفادې سره هغه لنډۍ راخوندي کړې ،چې ما ته نوې
ښکاره شوې او دلته یې د نویو لنډیو د وړاندې کولو په لړ کې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم:
ښه ده چې تېـر شوې سپـېـره کاله
زه دې په اوښکو تویولو ستړې کړمه
څه کال تر کاله بدتري ده
چې کال تیرېـږي بدرنګېـږي صورتونه
له زاړه کال نه منندوی یم
چې په کې دَل شول زورواکان او ظالم زړونه
راتلونکې کال ته هیلمن یم
امید یې شته دی چې کوشیر شي ډېر مات زړونه
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

د کال څلور فصلونه تېر شول
نصیب مې نه شول ستا د سترګو دیدنونه
را بره نشې نوی کاله
چې خوله خندا ته جوړوم ژړا راځینه
خدای خو دې تېر کړه سپېره کاله
چې خوله خندا ته جوړوم ژړا راځینه
مسافري د ققـنس حال دی
نه د زمين شي ،نه اسمان ته ختی شينه
نن د کال پای دی حساب وکه
که څه بد پاتې وي راوېلېـږه مئینه
که چيرته کيـږي سـږ خو راشه
قسم دې ياره ځمکه ځاې نه راکوينه
د مینې نوی کال دې راشي
چې له دې تورو زړونو یوسي نفرتونه

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

