
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۵/۰۱/۲۰۲۲                              آصف بهاند

 
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه   مهاوو سلیو 
 

 څو پښو مي څنګ ته راسه وپه ل

 د بوټو ږغ دي اودسونه ماتوينه 
 

 کله اخله  خبر مې کله،
 غم اوبه مې ترمرۍ راغلي دينه  د

 

 د ږيرورو لښکر راغی 
 تيارې خورې شوې، رڼا اوښکې تويوينه 

 

 هسې په نوم راسره فرينډ يې

 نه دې کمنټ شته نه دې وينمه اليکونه 

 

 دا هم یو څو نوې لنډۍ: 
 د ږیرورو لښکر راغی 

 تیارې خورې شوې، رڼا اوښکې تویوینه 
 

 می نشته  امید  گل کیدو د 
 باران کرلې یمه   جانان په تمه د 

 

 تا دې نه وي   رپ  ،ما دې وي رپ
 سخته ګرمي، د ژمي یخ ساړه بادونه 

 

 ښۀ ده چې تا لرمه خدایه 
 پۀ بنده ګانو دې زۀ هسې نازیدمه

 

 ې درته می ویل پوره به یی نه کړ
 زویه اوس کوه د ډاګ مزلونه  ېکونډ  د 

 

 د کلي دوه پنځوس کوڅې دي 
 ږمه ـجانانه ستا دیدن ته کوم ځای ودرې
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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

 

 

 کله اخله  خبر مې کله، 
 اوبه مې ترمرۍ راغلي دینه غم  د 

 

 نه څوک لرم نه مې په کار سو 
 د ونې پاڼه وم ګــړنګ ته ولـــوېدمه

 

 ږدم ېـږه کـبه په لویه تی سر
 شته با لښتونه ه پردی وطن دی دلته ن 

 

 څو پښو مي څنګ ته راسهوپه ل 
 د بوټو ږغ دي اودسونه ماتوینه 

 

 هسې په نوم راسره فرینډ یې
 وینمه الیکونه نه دې کمنټ شته نه دې 

 

 سړي یار وي  یار په دکن د 
 هیر دې کړمه  ،زه له وړې غونډۍ پناه شوم

 

 زړه مې نري درزونه وکړل
 لکه دېوال چې زلزلې چولی وینه 

 

 ږې ـپر تناره راته یادې
 مور مي شنه په لښتو کړمه  ، ډوډۍ مي سوځي

 

 پر ما دې زرمنه غم پروت دی
 چوینه تا ته چې نیم غم درکوم، زړگی دې 
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