
 
 

 

 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 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، 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

 

 ۲۶/۰۶/۲۰۲۲                  آصف بهاند
               

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 یوسلواته څلوېښتمه برخه 
 

 ځانله رباب واخله جانانه 
 د ټوپک مینه به دې ورک له ملکه کینه 

 

 د خربوزې پۀ شان پخه شوم
 اللیه زر مې پرېکوه خلک مې خورینه 

 

 بوټي کیمیا ديچې کاڼي سره، 
 زه په هغه وطن کې لوږې تېرومه 

 

و  د نویو لنډیو د راټولولو او خوندي کولو لړۍ مې جاري ساتلې ده. د راټولو کړو عادي لنډیو د خپرول 
مناسبتونو په پار راټولې کړې لنډۍ خپرې کړې    لړۍ یو څه موده ځکه وځنډېده چې ما د ځانگړو

 او کورونایي لنډۍ.  اختریزې لنډۍ  روژتۍ لنډۍ لکه:
 

لنډۍ له تاسو درنو لوستونکو  یو ځل بیا د عادي لنډیو خپرول پیلوم. د دې برخې له پاره مې دا  دا دی  
 سره شریکوم: 

 

 پۀ ائینه کې ځانته گورم 
 بدرنګه نه یم پۀ نیستۍ یې پریښې یمه 

 

 زما د یار اوربل یي وران کړو 
 شانتې ځینه سیلۍ په الره د ړندو په 

 

 خدای به دې بله چاره وکړي
 زما د پوزې پېزوان مه پلوره مئینه 

 

 زما په برخه دې ګالب کړ 
 مدام یې غم د رژېدو راسره وینه 

 

 ځانله رباب واخله جانانه 
 د ټوپک مینه به دې ورک له ملکه کینه 

 

 جانانه ځانته کتاب واخله 
 د ټوپک مینه به دې ورک له ملکه کینه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landay148.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landay148.pdf


  

 

 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

 

 

 خربوزې پۀ شان پخه شومد 
 اللیه زر مې پرېکوه خلک مې خورینه 

 

 له شرمه سوڼ ویستلی نه شي 
 زړګی یې ډک دی د باران کوي سوالونه 

 

 ته رانه جنګ د سترګو غواړې
 مور مې نارې وهي تنور لمبه کومه 

 

 مور مې د کور کارونه غواړي
 ته رانه غواړې په نکریزو سرۀ السونه 

 

 ړنګـېـږياوربل پۀ توره نۀ 
 ناترسه ډمه یې پۀ گوتو ړنگوینه 

 

 د جوبایدن دې سترګي ووزي
 پیسې زموږه دی یې بل ته ورکوینه 

 

 لکه نارنج درپسې زېـړ شوم
 د هجر تاو مې په زړگي دی مړ به شمه 

 

 کلي کې ټولې ونې پرې کړئ
 بازان تر تورو غرو پناه شول نه راځینه 

 

 د ټیکري پیڅکه مې سورۍ ده 
 شم، خو خپل جانان پرې زورومه گنډی یې 

 

 طالبه الس دي ښکلومه 
 که دې زموږ ملي بیرغ ورپاونه 

 

 ناچارۍ الس راته تړلي 
 سړی به وړ وي ځان به پـړ حسابوینه 

 

 چې کاڼي سره، بوټي کیمیا دي
 زه په هغه وطن کې لوږې تېرومه 

 

 وطن کې جنګ نه شته جانانه 
 کارتوس دې راکړه زه نتکۍ ترې جوړومه 

 

 مې سترگې نه خوږېږي په چا 
 بال دې واخلم په رښتیا نیمګړی یمه 

 

 ټالبه الس دي غوڅومه 
 که دې زموږ ملي بیرغ وغورځونه 
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