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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

 

 ۱۹/۰۳/۲۰۱۸                 آصف بهاند 

  ،په سیوري کې «ریپه ه ریت»د 

 فرخنده ېشو رهیه

 وهي: ېپه آدرس نار ولوټد  ېباند ږغ ړهر داغ ژبه لري او هره ژبه په لو نوید و ېد فرخند
 

 محکمه  نویزما د قاتل ېک رهیپه دا عتیاو ستاسو د وطن د شر ېد وطن د عدالت په تله ک ستاسو
  ده؟؟؟یورس ېپور یاځتر کوم 

 

 .یتور داغ د ېپر تندي باند تید انسان ېولنټد  ږزمو یکڅاڅهر سور  نوید و ېد فرخند
 

 

 دیپر نازکو اندامونو د وحشت بر ېغلیپ ېافغان ېوید  ،ېک هډنڅ وهیپه  نید کابل س ،ېک ټوا ېکابل په اندرابي نوم د

. ړورته په دود بدل ک یې ډه ،ډه ېچ هړکباب ک ېداس ېد جهالت په اور ک یې ایولمبوله، ب یې ېک نویوشو، په خپلو و

او نه هم د کوم احساس  يیږاځ ېک يښنه په کوم لو ېچ وښی اساتدومره احس ېک لی. په پویخلک  ېحافظ ېب رډی ږمو

 شوي هم نه وي.  یښپ ېچ یڅلکه ه روو،یه ېداس یېسره  دویریپه ت ېمود هڅ ویخو د  ؛ېک رهیپه دا ېاو عاطف

 ود،ښژر او احساساتي عکس العمل ورته و رډی ېک لیاو خلکو په پ ېولنټ ږزمو ،ېچ ېجدي موضوعاتو ک روډیپه هغو 

اوس فرخنده  ی. دا دهړهم ک رهیژر ه رډی یې ېهمداس ېه چتوهل، وژل او سوزول و، خو له بده شام ېهم د فرخند وی

لکه  ي،یږک لڼگ تهښارز ېب ېداس کلیخبره او ل ید هغو کي؛یورته ول هڅهم وي او  ادیپه  نوځیده او که د  رهیه ولوټد 

 .رڅیانسانانو د خبرو په  ویونید ل
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 ېک ۍسوه متر وڅپه  وڼید واکدارانو د واک د ما یېفرخنده  ېچ وی ېدږته ن ځېور ېهغ ایب یهر صورت دا د په

 ېد الند  ېچ لهیوآل ېپه اور باند ېاور ورته واچاوه او داس هڼب ېژواند میپه ن یې ایاو ب هړک یې پيټووهله،  ړیلوم

 . يیږک لینه ال ېپسونه هم هغس

 ېوازیشول؛ خو چارواکو نه تر سره او...  ېکښاو ال،یشور، واو ،ېبغار ،ېچغ ېباند دویک لیاو ال دویپه کباب ېفرخند د

 .   لړک ېاندړهم و لیخپل دال ېک ایډیله پاره په م ودلوښد موجه  ولوځد سو ېال د فرخند نوځی ېبلک دل،یوا نه ور

 ېلډ ېوید  ېوازیشوي هم نه وي؛ خو  یښپ هڅ ېچ یڅلکه ه ،ده رهیه ېداس هیاو دوس هښـید سوزولو پـ ېاوس د فرخند

 کیتر پ ليڅ هړوا ادگاريیپه نامه د  ېد هغ ېک یاځد سوزولو په  ېد فرخند ېک ندیکابل په س د ېده چ ادیخلکو په 

  ، لکه د فرخندې په ویر چې اخته وي.پراته ويداسې  ځسره هلته شپه ور کلوڅد مخداراتو په  ېالند

کباب کولو  ای ولوځد سو ېد فرخند ېک ټد کابل په اندرابي وا ایونه لري، ب یاځله پاره  رولویت ېد شپ ېچ انیهغه نشه 

 .ید یشو یاړک ړد نازک بدن د سوزولو په پار جو ېد فرخند ېپناه اخلي چ ېالند کیتر هغه پ ېک یاځپه 

 هیښدا پ ېچ ېک بویپه هماغو ش ید ړیادا ک تیخپل مکلف ېبرخه ک ېقلموال په توگه په د ویافغان په توگه او د  وید  ما

او هر  لړشعرونه خپاره ک کليیله پاره خپل ل ېد فرخند ېم ایب ه،ړمقاله خپره ک وی ېم ایب ،ړجگ ک ږوشوه، ما خپل غ

  .دي کليیل هڅ وی ادیپه  نید تل ېد د ېکال م

 کې ما خپل غږ داسې اوچت کړ: تلین لومړي د فرخندې په

 
را ته ناست دي او هم له  ېخو غمونه او دردونه هم پخواني په کور، کلي او ذهن ک ،یکال را روان د ینو ایب یدا د»

خو د  ي،یږک لځکال به لمان ی. نويیږاو را لو يیږوکټرا  ي،یږسره نوي را شنه ک ېبیش ېهر پسرلي سره او ال هر

 والونویاو د ونوټفهمه خلکو د ذهن په وا زیبا احساسه او چ ولوټد پاسه او د  ټاو د اندرابي وا والونویپر د نیکابل س

اوس هم  ېپر دولت، پر ملت او پر... باند عت،یسره داغونه، پر ما، پر تا، پر عدالت، پر شر ونید و ېد فرخند ،ېباند

 خاندي. 

 وهي:  ېپه آدرس نار ولوټد  ېباند ږغ ړهر داغ ژبه لري او هره ژبه په لو نوید و ېفرخند د

 ېپور یاځمحکمه تر کوم  نویزما د قاتل ېک رهیپه دا عتیاو ستاسو د وطن د شر ېد وطن د عدالت په تله ک ستاسو

 سبوکيیف وڅ ویخبره  هړد خپل احساس او د ز ېم ېباند ځور مهیاو در مهیدو ،ړۍد وژلو په لوم ېد فرخند ده؟؟؟یورس

 . لړهماغه وخت خپاره ک ېمقاله م وهیشعر او  ویاو  ندګرڅ ېک څپه تر ېمقال ېویجملو، دوو شعرونو او 

 ېداس ېک هڼپا سبوکیاو خلکو د فکري او عملي برخورد په باب په خپله ف ېولنټ ېد خپل ېاحساس م ینړخپل لوم

 :کهیول

فهمه  زیچ ېولنټسره د  متید ژوند په ق ېاو د فرخند ه،ید کباب شوي بدن په ب ېد فرخند ه،یپه ب نوید و ېفرخند د

 ږزمو یکڅاڅهر سور  نوید و ېده. د فرخند ېک ړۍفکري سطحه په کومه پو ېولنټد  ږزمو ېپوه شي چ دیخلک با

 «.یتور داغ د ېپر تندي باند تید انسان ېولنټد 

د  ېپروم، چخ ایآزاد شعر ب یکډخپل هغه لن لځدا  .ېکلیول ښېکر وڅار دا پپه  ېزید غم ېد فرخند ېم ږس یدا د او

 و: ړیاو خپور ک یکلیهماغه وخت لمې وژلو او سوزولو له پاره  د ېفرخند
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 عرض

 !!!یآها
 

 کلو خلکو، وړلو د
 

 در رسي که نه؟ ېم ږغ
 

 وهم: ېچغ ید دغه
 

 ،ېم وژني
 

 ،ېم وهي
 

 ،ېم ويځسو
 

 شئ؟؟؟ ېم یخالصوال
 

۲۰۱۵/۰۳/۲۰ 
 ف،یدرسلیه

 نمارکډ
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