
 
 

 

 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

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۱/۰۱/۲۰۲۲                              آصف بهاند

 
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه  مه پنځ و   سل یو 
 

 جانانه غم دې نسواري کړم 
 زړه ته تېرومه  ې اوبه ي ې ترخ ې ـترخ

 

 مال نکاح کې قسم ورکړه 
 نسته باورونه  ځوانانو  په اوسنو 

 

 وران شېکابل ته مه وايه چې  
 ږي زما زړه ورسره چوينه ـ دی چې ورانې

 

 شه ټوپکيه  کور دې سپيره 
 چې دې سپيره کړل د کابل شينکي باغونه 

 

 د دې برخې له پاره مې دا لنډې نوې راپیدا کړې دی: 

 

 جانانه غم دې نسواري کړم 
 زړه ته تېرومه  ې اوبه ي ې ترخ ې ـترخ

 

 دې له ځايه شونډې سرې دي يا
 هندوستان خوړلي دينه  دې پان د  يا خو

 

 وطن درد پکې نه وي  چې د

 کدو سرونه  ، کدو هللا دې واخلي دا
 

 خدای دې د خولې الړې دارو کړه 

 ه ــ وومــه کــ ا درتــه ُدعـمـشــه ې نـلـزه درت
 

 مال نکاح کې قسم ورکړه 
 نسته باورونه  ځوانانو  په اوسنو 
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 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

 

 

 ږه الړ نه شې ـمرګيه ودرې

 کوم درسره ځمه ژوند ته يو څو ګيلې 
 

 کابل ته مه وايه چې وران شې
 ږي زما زړه ورسره چوينه ـ دی چې ورانې

 

 !له نا چارۍ مې درته شا کړه
 څوک له کرلي کښته نه اخلي السونه 

 

 ارمان به وکړې وخت به تېروي 

 بيا به فيسبوک راپسې ګورې نه به يمه 
 

 په ځان مئين خلک ويده دې
 خوبونه په بل مئين خلکو ته نه ورځې 

 

 توتان پاخه مماڼې تورې 

 زه د موزي د ډوډۍ څه پروا لرمه 
 

 جمامې وخت د ديدن تير شو

 په اور دې وسوځه شينکي زيړي ګلونه 
 

 پالر مې د مور د خولې سړی دی
 مور مې رضا کړه، پالر مې خپله درکوينه 

 

 شه ټوپکيه  کور دې سپيره 
 چې دې سپيره کړل د کابل شينکي باغونه 

 

 کابل ږيرې راغلې خدايه پر 
 بيا به تاال کړي تورپيکي هسک اورميــــږونه 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

