
 
 

 

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

 

 ۰۳/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 

 مه برخه دېـرش ري دیو سلو 
 

 نوې اختریزې لنډۍ 
 

 پنځمه برخه 
 

 بیا به اختر کې چېرې نه ځم

 چې مې پر ښکلو سترگې لگي زړه مې چوینه 
 

 اختر راغلی، خو خپه دی 
 اختر به څوک پخال کوینه چې مرور 

 

 اختر د نورو مبارک شه 
 افغان یا وږی یا په وینو تک سور وینه 

 
 

 رې کړې دي: دا نوې اختریزې لنډۍ براب د اختریزو لنډیو په لړ کې مې
 

 اختر نږدې دی روژه الړه 
 زۀ کم نصیب به غاړه چا ته ورکومه 

 

 بیا به اختر کې چېرې نه ځم

 زړه مې چوینه چې مې پر ښکلو سترگې لگي 
 

 اختر هم راغی، ته رانغلې 

 په کار مې نه دي بې له تا نه اخترونه 
 

 یاره چې ته پرې خوشحالېـږې
 اختر دې دوې ورځې رامخته شي میینه 

 

 ه ړل  وکوټ ـ  وکو ټروژه په  
 شربتونه  ړېو گروح افزا شته نه د   نه
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  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

 

 اختر راغلی، خو خپه دی 
 چې مرور اختر به څوک پخال کوینه 

 

 افغانانو څه اختر دی د 
 چې په هر حال یې په بمو سره لمانځینه 

 

 اختر ته هېڅوک خوشحال نه دي 
 چې کوراکور دي جنازې، ټپیان ویرونه 

 

 اختر د نورو مبارک شه 
 افغان یا وږی یا په وینو تک سور وینه 

 

 اختر د نورو مبارک شه 
 زموږ په ښار کلي کې هره ورځ ویرونه 

 

 خوشحالېـږماختر ته هېڅ نه 
 یار رانه لړ، د گور میلمه شو نه راځینه 

 

 اختر رانشي، نو به ښه شي 
 زموږ پر ژوند باندې حاکم دلۍ غمونه 

 

 اختره اوس بختور نه یې 
 هرخوا ویرونه په هر څه اور لگوینه 

 

 اختره تېر شه بیا رانشې 
 له جنازو او ویر نه کله وزگار یونه 

 

 زموږ په کور کې اختر نه شته 
 خوښي هم نه شته، ټول عالم زوړند سرونه 

 

 خندا خوښي نه شته اختر کې
 موږ هره ورځ جنازې وړو زغمو ویرونه 

 

 ی د ۍاختر د خوشال غهد
 یار مې مېلمه دى د زړه غوښې ورته ږدمه 

 

 روژه لړه   شواختر نږدې 
 لیلی خپل یار ته سرې منگولې رنگوینه 

 

 اختر په خپله راروان دی 
 چې دلدار به مې راځینه تمه مې نه شته 

 

 چې خلک خوښ وي، نو اختر وي 
 ه ـ رونــتــه وي اخــه څـــو بــمــار غــبــد دې ان

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

