
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۹/۰۱/۲۰۲۲                              آصف بهاند

 
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه  مهر څلو و   سل یو 
 

 دا مې پخپله په ځان کړي 
 ړي ول په ول خورمه تاوونه ـ لکه د پ

 

 منله   ېدرته می ویل نه د
 مزلونه  گ ډا ځویه اوس کوه د  ې کونډ د

 

 سړي یار وي یار په دکن د 
 هېر دې کړمه  ،زه له وړې غونډۍ پنا شوم

 

 د وطن غم مې زړه رامات کړ
 زه اوس له هرې یارانې لوېدلی یمه 

 
 د دې برخې له پاره مې دغه لنډۍ راټولې کړې دي: 
 

 څوک د اللي په سر باچا وي
 څوک د اللي د السه ټیټي سترګې ځینه 

 

 ږيېـ څوک مې دیدن پسې ړند
 دینه  ېصدقې منلچا مې مرګي ته 

 

 بلۍ ته وخېژه راګوره 
 مني میاشت کږه والړه یمه  لکه د

 

 ړونی سپک دی ـد غریبۍ پ
 سیلۍ یې وړینه   ،که زه یې دروند په سروم

 

 زما دې الرو ته سلګۍ دي 
 ستا د میراته ملکه هېڅوک نه راځینه 

 

 دا مې پخپله په ځان کړي 
 ړي ول په ول خورمه تاوونه ـ لکه د پ

 

 

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


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 منله   ېویل نه ددرته می 
 مزلونه  گ ډا ځویه اوس کوه د  ې کونډ د

 

 یار په دکن د سړي یار وي 
 هېر دې کړمه  ،زه له وړې غونډۍ پنا شوم

 

 ږ باندې مین یمـزه دې په غ
 خوږې، خوږې مصرې کوه قربان دې شمه 

 

 چې زما نه شوې، د بل مۀ شې
 گـل د الله شې چې دې باد و رژوینه 

 

 کړمکه د شیدو لښتی ور تېر 
 وطن خوړلی زړه مې وده نه کوینه 

 

 کړيه شیطان د خیر کارونه ن
 د خوشالۍ په ځای کې غم پیدا کوینه 

 

 ږم ېـلکه د واورې ویلې ک
 د وطن غم مې د ژوند ورځې لنډوینه 

 

 د سر زورۍ انجام دې ولید 
 مخکې تلې کونډه دې کړمه   ،د لښکر مخکې

 

 جنت ګټلیه اشنا راشه 
 ماشومان غواړي خیراتونه ستا دوزخي 

 

 د وطن غم مې زړه رامات کړ
 زه اوس له هرې یارانې لوېدلی یمه 
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