
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : 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

 
 ۰۹/۰۷/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 

 نوې اختریزې لنډۍ 
 

 مه برخه تا
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه ه  ود یوسلو
 

 اختر له کلي مرور شو 
 ویلې چې دلته ماشومان وږي نسونه 

 

 اختر ته هېڅ نه خوشحالېـږم
 میلمانه مرگ او ویرونه زموږ په کور کې  

 

 د اختر ورځې یې په ویر شوې
 چې ماشومان یې وږي نس ژړا کوینه 

 
اختر د خوښۍ ورځې دي او دا دی بیا راغی، خو د چا په کور، کلي او وطن کې چې ویر میلمه وي، لوږه حاکمه 

رونه ډک وي؛ هغوی به  وي او له رنگارنگ نورو لویو او وړو ستونزو یې د کور انگړ، د کلي کوڅې او د وطن ښا
 لکه د چا خبره:  په کوم زړه او په کومه ژبه او په کوم مورال سره اختر ته ښه راغالست ووایي.

 

  ...«خلک یوازي په تنفس د ژوند تمثیل کوي نور نو»
 

 کلونه پخوا مې د یو ازاد شعر په قالب کې د »اختر مبارکۍ« ترسرلیک الندې داسې ویلي دي: 
 

 ېې ته نه  ېچ
 

 نه شته  ي ښخو
 

 دي  ورانځرن يږو  خلک
 

 ي ځ سو ې لمبو ک ګ د جن  او
 

 ه ګنڅبه  زه
 

 په کوم مخ او
 

 له پاره  هڅ
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 به  ړ ایکوم و په
 

 ته ورشم  چا
 

 :ېچ م یته وا  ور
 

 مبارک شه!؟   ېد اختر
 

 لسمه  ه ځپن ېکال د سنبل هـ ل ۱۳۶۳د 
 

 افغانستان کابــــل،
 

 ( مخ ۲۲که،ځ مروره م)
 

اوس چې دا هرڅه زموږ هېواد او هېوادوالو ته ورپېښ دي، وږي او ویرلړلي کرار خواشیني الس تر زنې ناست 
 دي، شتمن دې د اختر په خوشحالیو کې ډوب وي او: 

 

 مسته دې تازه گرځي
 غـم ده د اللي پــرسر 

 

 دا هم یو څو اختریزې لنډۍ چې د خوارانو او وږو د درمن زړه پولۍ یې گڼالی شو:

 
 اختر ته مه وایه چې راشه 

 زموږ کره نه شته د اختر ښه خوراکونه 
 

 څو کاله وشول اختر نه شته 
 موږ یې گڼو چې نور به نه وي اخترونه 

 

 اختر په ټوکو مرور شو 
 پلمه یې دا ده چې دلې دي ډېر غمونه 

 

 اختر له کلي مرور شو 
 ویلې چې دلته ماشومان وږي نسونه 

 

 خوشحالېـږماختر ته اوس نه 
 په کې راگیر یم شا و خوا مې ډېر غمونه 

 

 اختر ته هېڅ نه خوشحالېـږم
 زموږ په کور کې میلمانه مرگ او ویرونه 

 

 اختر په نوم سره اختر دی 
 خلک دي وږي رنځوران زوړند سرونه 

 

 اختر کې اوس خوشحالي نه شته 
 د خلکو مخې کې پراته ستونزې ویرونه 

 

 اختر بیشکه بختور دی
 موږ بدمرغه اوس اخته یو په ویرونه خو 

 

 موږ د اختر خوشحالي څه کړو 
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 چې هره ورځ په هرکلي ستونزې راځینه 
 

 اختر که راشي، که رانشې 
 پروا یې نه شته موږ اخته یو په ویرونه 

 

 احسان پر ما مه ږده اختره 
 موږه تر سوني پورې ډوب په ستمونه 

 

 د اختر ورځې یې په ویر شوې
 ماشومان یې وږي نس ژړا کوینه چې 

 

 اختر زموږه په کار نه دی 
 زموږ په کار ده لږ ډوډۍ ماړه نسونه 

 

 اختر زموږ په نصیب نه شته 
 هغه دې خوښ وي چې ریښتیا اختر لرینه 

 

 اختر له موږ سره نه ښایي 
 اختر د هغو چې هرڅه کور کې لرینه 

 

 اختر د هغو مبارک شه 
 کلونه چې له خوښۍ سره پخال وي په 

 

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