
 
 

 

 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 تی مسئوول

 

 ۰۴/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخهدېـرشڅلورویوسل
 

 نوې اختریزې لنډۍ 
 

 ږمه برخه ـشپ
 

 اختر بې ټوکو راروان دی 
 نه مې جامې شته، نه څپلۍ او نه بوټونه 

 

 اختره ته هم څو تقسیم شوې
 تا باندې هم وکړل گزارونه نفاق پر 

 

 اختر کې خوښ خلک ډېر لږ دي 
 دا نور یا وږي یا د مرگ لري ویرونه 

 
 ۍ راټولې کړې دي: کې مې، د دې برخې له پاره دا نوې لنډ  ړاختریزو لنډیو د راټولولو په لد 

 

 زما اختر به څۀ اختر وي 
 مورکۍ مې نشته غېږ به چاته ورکومه 

 

 یمپه هېڅ اختر خوشحاله نه 
 بال دې واخلم په رښتیا نیمګړی یمه 

 

 لکه اختر راباندې راشه 
 لکه ماشوم به درته ډېر خوشاله شمه 

 

 بیرته راشه   اختر دهخیر دی 
 ځای نه راکوینه ما ته که ځقسم دی م

 

 اختر کنسل شولو روژه شوه
 چا چې خوړلې ده نصیب یې دوزخمونه 

 

 اختر بې ټوکو راروان دی 
 څپلۍ او نه بوټونه نه مې جامې شته، نه 
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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

 

 اختر په څو برخو ویشلی 
 او نور سبا اختر کوینه  یې نن ځینو 

 

 اختره ته هم څو تقسیم شوې
 نفاق پر تا باندې هم وکړل گزارونه 

 

 اختر پخوا د خوشحالۍ و 
 اوس خو په وینو او غمو لړلی وینه 

 

 توبه، توبه اختر بدنام شو 
 ویرونه پخوا خوښي وه اوس پرې بار دي ډېر 

 

 اختر کې خوښ خلک ډېر لږ دي 
 دا نور یا وږي یا د مرگ لري ویرونه 

 

 پخوا ریښتیا اختر کې خوښ وو 
 اوس په ریښتیا اختر ټول سودایي وینه 

 

 چا ته ژړا، چا ته فریاد کړو
 ډېرې ژړا ویرو برباد کړی اخترونه 

 

 پاس په هوا راشه اختر دی
 الرې کوڅې له طالبانو ډکې دینه 

 

 ه چې راغلی اختر بېشک
 جانانه رانشې ویرونه دي ویرونه 

 

 اختر په خپل وخت راپېښ شوی
 خو ویر غمونه ډېر بېوخوخت راغلي دینه 

 

 زموږ نصیب به وي همداسې
 چې اخترونه مو په ویر کې تېرونه 

 

 نصیب به وسوځو په اور کې
 چې دا څلوېښت کاله یې وسوا اخترونه 

 

 یوازې ته مو مددگار یې 
 زموږ ویر په اخترونه ربه بدل کړه  

 

 خود به مو ژوند ټول گډووډ وي 
 زموږه ویر او اخترونه گډوډ دینه 
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