
 
 

 

 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

        
 ۲۷/۰۱/۲۰۲۲                              آصف بهاند

 
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه  مهتاو سلیو 
 

 د زړه ټوټې يې مخ ته ايښي 
 مور يې د يو نه بل ته ځي چېغې وهينه 

 
 په پالر مې بله جرګه وکړه 

 که در يې نکړم، بې نکاح درسره ځمه 
 

 ګولو باران ويڅو به د سرو 
 ږي د سرو وينو سيالبونه ېـ څو به به

 
 زما جانان ملي بيرغ دی 

 تور يې زلفان، سره يې لبان شنه يې خالونه 
 

 د دې برخې له پاره مې دا لنډۍ راپیدا کړې دي: 
 

 ته مې د حال پوښتنه نه کړې
 زه به پېريان په ځان تر کومې راولمه؟ 

 
 په پالر مې بله جرګه وکړه 

 نکړم، بې نکاح درسره ځمه که در يې  
 

 څو به د سرو ګولو باران وي
 ږي د سرو وينو سيالبونه ـ څو به بهي

 
 د پوهنتون سند دې راوړه 

 ه ـ نـويـې درکـه مــله نـبـنټـد دولسم ت 
 

 خاونده اوړی منی ورک کړې
 اوړی ګرمي وي منی پېغلې ودوينه 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 
 دنيا له غمه خالي نه ده 

 تېره ومه په ډېرو سترگې پټوم، ورځ 
 

 کډې وار دی  د  بيا  خوسبا 
 به پنډې چلوم په زړه غمونه  سر  رپ

 
 خوله يې له وينو ډکه راوړه

 جينۍ په يار پسې بنګړي خوړلي دينه 
 

 د زړه ټوټې يې مخ ته ايښي 
 مور يې د يو نه بل ته ځي چېغې وهينه 

 
 زما جانان ملي بيرغ دی 

 تور يې زلفان، سره يې لبان شنه يې خالونه 
 

  اوړی تېر شي خوله به درکړمچې 
 اوس په خولو ککړه يم تروشه به وېنه 

 
 د لونگ ونې نه کوربان شم

 چې راښکاره شي، مړاوی زړه مې تازه شينه 
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