
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۵/۰۵/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخهدېـرشپنځه ویوسل
 

 نوې اختریزې لنډۍ 
 

 مه برخه اوو
 

 اختر د ښو خوښیو وخت دی
 د افغانانو برخه ټول ویر او غمونه 

 

 اختر دې نه وي، نس دې موړ وي 
 به خلک څه کړي اخترونه په وږي نس 

 

 د وطن پېغلې گدایي کړي 
 په کومو سترگو به خوښي اختر کوونه 

 
لې کړې دي، هیله ده  ولوستونکو ته مې په دې برخه کې هم یو څو نوې لنډې راټ زو لنډیو  ید اختر

 ستاسو هنري تنده ماته کړي: چې 
 

 ږيـ اختر په روغو زړونو کې
 اخترونه زړه مې ټپي دی دلته نه شته 

 

 وخت کې پر ځای وي ېله د خپل گ
 لې درنه کومه ــیگــچې  اخــتــر خــو نه ده

 

 ی اختر خو بیا په کلى راغ
 د مسافرو پکي نسته نصیبونه 

 

 اختر د ښو خوښیو وخت دی
 د افغانانو برخه ټول ویر او غمونه 

 

 اختر دې نه وي، نس دې موړ وي 
 په وږي نس به خلک څه کړي اخترونه 
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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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 هلکان نجونې خوار و زار شول 
 په اخترونو هم محروم له دیدنونه 

 

 د اختر ټولې خوښۍ ستا شوې
 زه مسافر ترې خپل نصیب ورک کړی یمه 

 

 اختر په کور کلي کې خوند کړي
 مـوږ مسافـر یـو، دلـتـه نـه شـتـه اخـتـرونه 

 

 وطن له اوښکو وینو ډک دی
 خوندونه په اخترونو کې اوس نه شته ډېر 

 

 اختر له ویر سره چې مل وي
 خلک په کوم زړه باندې یاد کړي اخترونه 

 

 اختر کې ویر او ځنازې وې
 نور د اختر له پاره نه کرم گلونه 

 

 د خولې مزه مو لکه ترخه 
 په داسې حال کې به موږ څه کړو اخترونه 

 

 پر وطن بیا د ویر څپه ده 
 اختر په نوم دی هېڅ شی خوند نه راکوینه 

 

 ر په هر وطن کې خوند کړياخت
 شرط یې هم دا چې وطن خلک ارام وینه 

 

 زې د وطن لوری څارمه 
 اختر هم راغی ولې څوک نه ترې راځینه 

 

 د وطن پېغلې گدایي کړي 
 په کومو سترگو به خوښي اختر کوونه 

 

 ته د اختر خوښي کې زانگه 
 زه به د وران وطن پر غم ژړا کومه 

 

 اختر خوښي دواړه د تا شول
 وطن مینه تل مدام راسره وینه د 

 

 اختر کې خوښ اوسه جانانه 
 سالم مې واخله، زه درتالی نه شم میـینه 

 

 د اختر مونځ کې راپه یاد شوې
 چې راپه زړه شوې نو برباد شول ثوابونه 
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