
 
 

 

 3تر 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۲/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 

 مه برخهدېـرشه و د یو سلو 
 

 نوې اختریزې لنډۍ 
 

 ه مه برخرڅلو
 

 
 همدا اوس لوړ چنار ته خیژم 

 نن که سبا وینه  به میاشت به څارم اختر
 

 لنډۍ:  څو نوې په اختر پورې اړوند د اختر په مناسبت د راټولو کړو لنډیو په دې برخه کې بیا هم  
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 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

 

 ږي ـډېگلستوڼي بډوهئ 
 کله وينه  ـ د غريبانو اختر کله

 

 اختر خو راغی، خوښي نه شته 
 خلک اوښلنې سترگې ښکته پورته ځینه 

 

 خلک اختر ته خوشحالېـږي 
 وینه زموږه کلي کې ژړا واویال  

 

 اختر دې نه راځي دې خوا ته 
 زموږ مالت کې ورنه نه شته دي ځایونه 

 

 راغی اختر خو خوښي نه شته 
 زموږه ټول عمر رنځونه دي ویرونه 

 

 جوړوای نه شم ځان اختر ته 
 له هرې خوا نه راروان ستونزې ویرونه 

 

 زه به مې څنگه زړه خوشحال کړم 
 چې د اختر په نامه هېڅ شی نه لرمه 

 

 ته هېڅ نه خوشالېږماختر 
 چې خوښي نه شته لوږه ویر دی ماتمونه 

 

 ورځ د اختر ده څوک رانغلل
 د غریبانو کره کله څوک ورځینه 

 

 اختر کې بیا د ژړا غږ شو 
 انتحاریانو بیا قتلونه کړي دینه 

 

 څوک به یې ورسوي خدای ته 
 چې په اختر کې مو ارام ته نه پرېږدینه 

 

 خلک دي وږي خوښي نه شته 
 خدای دې په داسې اختر اور ولگوینه 

 

 اختر به څه کړو داسې حال کې 
 یا خلک وږي یا ناروغ لري رنځونه 

 

 شکایت چا ته وکړو خدایه 
 بله الر نه شته ژر به ځان زندۍ کوونه 

 

 اختر سرزوری راروان دی
 ورته حیران دي ویر لړلي مالتونه 

 

 یارانو دا څنگه اختر دی 
 برونه چې بې حسابه دي ویرونه او ق
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 د اختر تگ راتگ نه غواړم
 څو چې ویرونه وي اختر خوند نه کوینه 

 

 مرگ او ویرونه مو میلمه دي
 بل وخت خو پرېږده، په اختر کې هم ویرونه 

 

 اختر په خوښو زړونو کېـږي
 موږه غمجن یو، موږ کې نه شته اخترونه 

 

 همدا اوس لوړ چنار ته خیژم
 نن که سبا وینه  به  میاشت به څارم اختر 
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