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 ۰۶/۱۲/۲۰۱۷                 آصف بهاند
 

 زړې دروازې
 

 او نوي نظریات
 

 
 

 تیره ورځ مې خپل پخواني یادداشتونه لټول چې پر دې سرلیک ورپیښ شوم:
 

 «نظریاتزړې دروازې او نوي »
 

خندا مې ور ته راغله او په ژور فکر کې ډوب شوم، بیا مې ولوستل، ورسره عکسونو ته مې وکتل او په زړه کې  
 مې تیره کړه:

 

زه نه غواړم  سیاسي لیکنې  وکړم، خو اوس دې څو جملو او ترخو حقیقتونو سره څه وکړم ، دا خو زما پر خلکو 
حالت دی چې نه سترگې ورنه پټیږي او نه هم د زغم وړ دی. که یې سړی او وطن باندې هغه راغلی یا تپل شوی 

ولیکي او وې وایي، نو چا ته، د چا تر سترگو او غوږو به ورسیږي او که ورسیږي هم، د عادي لوستونکو له السه 
 به څه وشي او په لسگونو نورې داسې پوښتنې او ولې؟ ولې؟

 

له السه بل هیڅ نه دي پوره، خدای خبر څه وخت به مې په څه حالت کې  خیر زه به یې هم دومره جدي نه نیسم، زما
دا جملې لیکلې وي، اوس ور نه تیریدالی هم نه شم، دومره اوږدې هم نه دي، کټ مټ به یې تاسو درنو لوستونکو 

 ته په مخ کې کیږدم:
 

 یو تن چیرې خبرونه اوریدلي وو، د هغو پر بنا یې ویل: 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_zary_derwazy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_zary_derwazy.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

؟ راغلي، اسامه لټوي، هغه خوارکوټی ناروغ دی، دوی مرسته ورسره کوي چې د درملنې له ــ دا د خدای دوستان
 پاره یې د خپل وطن حاذقو ډاکترانو ته ور ولي...

 

 یو بل تن بیا خپل نظر داسې بیانوي چې:
 

 دوی سره دې پاک رب ښه وکړي، له لرې، لرې ملکونو نه راغلي دي چې زموږ د وطن زړې دروازې بدلې کړي،
 بل نیت خو نه لري...

 

 یو بل تن بیا په کې را ودانګل او په لوړ غږ یې وویل:
 

 وه وروره! 
دا کوټې ډیرې درندې دي او دا د خدای بنده ګان زموږ وطندارانو ته د خدمت په موخه له لرې ملکونو نه راغلي 

 هم ور سره دي... دي چې د دې سیمې پیریان ورک کړي، د لویو پیرانو د ُدعاګانو او دمونو اجازې
 

یو بل ډنگر وچ کلک  چې یوه زاړه دیوال ته ډډه وهلې وه او لکه مین دواړه ځنګنونه یې په نس پورې نښلولي وو، 
 داسې وویل:

 

 له دوی نه ستن په کاهدان کې ورکه ده هغه لټوي...
 

 
 

 «خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو»... 
 

 پای
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