
 
 

 

 2تر 1 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 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 

 

 ۰۴/۰۴/۲۰۱۸                   آصف بهاند
  

 

 ډار
 

 دا یمه راغلمه،
 زه ډار یمه

 نارې نه وهم
 په کرار وایمه
 ریښتیا وایمه

 زه نن پر تاسو حکومت کومه
 مینه چې نه وي، خصومت کومه

 

*** 
 زړونو کې یو کور لرمهد تاسو 

 کور خو ال څه کوئ، تند اور لرمه
 تاسو په خپله ما ته کام راکړی
 د کام تر څنگه مو مقام راکړی

 ښه مې گالئ، ښه مې پالئ، په نا پوهیو کې ښه
 که نه زه چیرې

 د اشرف المخلوقات زړه چیرې
 زه غلی پروت په ځان خبر نه ومه

 تاسو اوهامو نه راویستمه
 واک مو را وسپارلود خپل وجود 

 د ټول وطن خاک مو را وسپارلو
 

*** 
 زه هم په مفته یم راغلی خدا داد واک ته نن

 نه یمه ستړی، نه زحمت گالمه
 ما باندې ږدئ کله یو نوم او بل نوم

 په ما یو بل ډاروئ
 په ناپوهۍ کې تاسو ما نه قهرمان جوړ کړ

 په پټو سترگو مو له مانه ایگو خان جوړ کړ
 

*** 
 هم په نره دا دی تاسو باندې حکم کوم زه
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 تاسو هر یو په دې تیاره کې زما سرتیري یاستئ
 له ما نه تاسو قهرمان جوړ کړ

 ما نه هم تاسو ایگو خان جوړ کړ
 

*** 
 که نه زه سیوری د اوهامو یمه

 د پخو نه، فکر د خامو یمه
 که د سواد او پوهې لږ شانتې رڼا ښکاره شي

 نه کوم یو ډار شته دی
 نه هم بادار شته دی
 نه ایگو خان شته دی
 نه قهرمان شته دی

 

۲۵/۰۹/۲۰۱۴ 
 هیدرسلیف
 ډنمارک
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