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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۸/۰۶/۰۲

آصف بهاند

د تاریخ قضاوت ،د هډوکو شهادت
پریـږده د ظلم شپیلۍ وغږیږي
پریـږده ظالم مستې خنداوې وکړي
په قهقه وخاندې او غږ خپل تر عرشونو لوړ کړي
پریږده چې هیرشي دا وژل د خلکو
اوښکې او وینې تویول له سترگو
پریږده چې هیر شي بوړبوښکیو کې ویرونه زموږ
دا هر څه شوي دي او کیـږي پسې

*****
ځینې بیا وایي چې تاریخ خو شته دی
تاریخ قضا لرې ،هغې نه څوک خالصی نه لري
بیا به هډوکي شاهدې ورکوي
ډیر لرې نه و ،دا پرون و ،پرون
چې د هډوکو پوښ مرمیو څنگ را وڅنډولو
مځکه خړوبه شوه ،مړه په وینو
داسې راډنډ شوې چې کاریز یې جوړ کړ
داسې کاریز و چې شیطان جهاد واال په کې لمبا کوله

*****
بیا به هم وایي چې تاریخ شته قضاوت به کوي
او د مړو شوو وچ هډوکي شهادت ورکوي
دا وژل شوي دي تاریخ څه کوي

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 رټل شوو شهادت څه په کار
له دې تاریخه سره
له شهادت سره هم
د وژل شوو ارواح
هیڅ کار غرض نه لري
اروا به ناستې وي له اوښکو سره
په خپلو وینو به اودس کوي نور
که د پتنگ جهاد واال پېښه پرې وشوله بیا،
نو به تاریخ او شهادت تکرار وي
۲۰۱۸/۰۵/۲۴
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

