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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
۱۳/۰۳/۲۰۱۹              آصف بهاند

     

 هم و نه رحمېدل« ساهم»پر او 
 

 «کله چې ورغلم، ورتوبه وایم»
 

 
 

د تنظیمي او ټوپکي واکدارۍ په دایره کې او د همدې خلکو د روانې پالیسۍ له مخې ټولنه له وحشت 
م نه کوي. و همدې پالیسۍ پیروانو حماالمال شوې چې اوس پر یو گل غوندې ماشوم هم رنه داسې 

ړه ماشومه د خپل وحشت نه قرباني کړې ده او نه یوازې یې وپه نامه یوه « همسا»د او الرویانو، 
د دې ماشومې کورنۍ، بلکې زموږ د ټولنې ټول با احساسه وگړي او ټول انسانیت د یو ستر ویر پر 

 زموږ د ټولنې انسانان دومره وحشي شوي دي چې هیڅ ډول عذر، زارۍ او غږ نه  کینولی دی.تغر 

 وکړو: غږونهاوري. اوس د مجبوریت له مخې باید څارویو ته د مرستې 
 

د دې معصومې شهیدې عکسونه د ځنګل پر ونو سریښ کړئ، ډاډه یم چې حیوانات به یې مالتړ  »
 .ته را ودانګي او په خپلو تیرو منګولو به اختطافچیان ټوټه ټوټه کړي

 دلته عدلي پروسیجر ډیر ورو او د مصلحتونو ښکار دی
 !ځنګل ښاغلو حیواناتود 

 «!راوځئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAc-bVUk0SC-k3kOoDDc4a4FIWbd3AqLat7-1ScijF_vHf6ETDlFLat0EqK99Use3bbQI3SLNxg9Ezv
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_mahsa.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_mahsa.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
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 ئخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

به هم د مرگ شیبه کې، د سوریایي وړوکې ماشومې هغه « مهسا»زه فکر کوم چې زموږ خوږې 
 خبره تکرار کړې وي چې کوم ژورنالست ته یې کړې وه:

 

 «.میبه ورته ووا هڅته ورغلم، هر  یخدا ېچ زه»

 لیې ځ ویوه، اوس  ړېک خپرهاو  ورځان ېشعر په قالب ک وهیهمدا خبره د  ېماشوم ایيید سور ما
       :خپرومپه خاطر « ساهم»د  ایب

 

 کله چې ورغلم، ورتوبه وایم
 

 کله چې ورغلم، ورتوبه وایم
 

 چې الندې مځکه کې دې
 

 هغه موجود چې تا اشرف المخلوقات بللی
 

 هلته سور اور بل کړی
 

 ستا د رسول، ستا د کتاب او بیا د تا په نامه
 

 هغه کوي چې تا ویلي نه دي
 

۲۲/۱۱/۲۰۱۸ 
 هېدرسلیف
 ډنمارک
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