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 ۰۸/۱۰/۲۰۱۷         آصف بهاند
 

 الړمه تقدیره، درنه الړمه!
 

کال د سپتمبر په شپږویشتمه نیټه، زما یو دوست په خپله فیسبوک پاڼه کې یو ښکلی گل  ۲۰۱۷د 
 ورته لیکلي یې وو:ایښی و او 

 

 «...ګله ښکلوم دې، خو پر اوربل دې ایښودلی نشم»
 

ما چې ولوست، ناڅاپه مې دوه توري ور نه ایسته کړل، موزون نیم بیتی ورنه جوړ شو یو بل نیم 
 بیتی مې سمدالسه ور اضافه کړ او په کامنت کې مې ورته کیښود:

 

 ه ښکلـوم دې، پــر اوربــل دې ایښودی نه شمــګل
 ، خو پوښتنې ته درتالی نه شمیم مخکې دې والړ

 

بیا د همدې یوه بیت تورو زما د ککرې د گمبدې په کنډوالو کې تند باد راوالوزاوه، نور توري هم 
ورسره مله شول او ما هم هغه باد وړي، باد ښورولي د زمانې د ناکردو په دوړو سپیره توري لږ را 

 پلو ځایونو کې کیښودل:پخال کړل او داسې مې په ترتیب په خ
 

 الړمه تقدیره، درنه الړمه!
 

 مـا وې چـې ځـواني بــه وي او زه خــو زړیــدای نه شم
 الړه  مـیـلـمـــنه او وې، چــې زه خــــو دریــــدای نه شم

 

 ګـــوره زمـانـې تــــه چـې دا څــــه کــانــې یــې وکــــړلې
 غــږیدای نـه شمسترګې مې ور ګـوري، خـوله کې ژبـه، 

 

 تـــنــدې نــه مــــړ کــیــږم، ویـــالــه ډکـه لـه رڼـــو اوبـو
 ورک دې دا قـانــون شي، مــازې مــخ ور اړوای نـه شم

 

 دغـــه مــې ځـــوانـي وه، الړه تـیـره پـــه ویــرونــو شوه
 وصل خو ال پریږده، تش یې نوم په خـوله راوړای نه شم

 

 قــدیــر لـــه مــــازې نــــوم پــه کــاڼـــو و ولــهولـــه د تــ
 الړم ورنـــه الړم نــــور یـې نــوم هــم  اوریـــدای نــه شم

 
۲۶/۰۹/۲۰۱۷ 

 هیدرسلیف
 ډنمارک
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