
 
 

 

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

        
 ۱۱/۰۷/۲۰۲۲                           پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 نوې اختریزې لنډۍ 
 

 مه برخه نه
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 نځوسمه برخه ـپریـد یوسلو
 

 اختر ته اوس نه خوشالېـږم
 په همدې ورځ مې اشنا خښتې رېزوینه 

 

 د وږي نس به څه اختر وي
 یو، دلته نه شته اخترونه موږه نهر 

 

 د اختر خپله، خپله خوښه 
 موږه غمجن یو که راځي که نه راځینه 

 
ستونزې او ویرونه په د دې برخې له پاره بیا هم داسې اختریزې لنډۍ وړاندې کېږي چې د خلکو د عیني ژوندانه 

 کې انځور شوي دي: 
 

 زما د مینې اشنا نشته 
 راسره وویشي غمونه   اخترچې په 

 

 پر موسیقي میئنه اورې 
 رځومه گـد اختر ورځ ده لیچې تشې  

 

 ږمـاختر ته اوس نه خوشالې
 په همدې ورځ مې اشنا خښتې رېزوینه 

 

 د وږي نس به څه اختر وي
 موږه نهر یو، دلته نه شته اخترونه 

 

 اختر د نورو مبارک شه 
 و، رادوڅار دې ډېر غمونه ی موږه غمجن 

 

 هره ورځ اختر ويپه تا به 
 موږ ته اصلي اختر هم ډک دی له ویرونه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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 که راشي که رانشي 
 موږه ویرجن یو زموږ نه شته اخترونه 

 

 د وږي نس اختر به څه وي
 سخ د هغو چې یې ماړه کړل خپل نسونه 

 

 اختر په لوږه کې خوند نه کړي
 لوږه په هر بدن کې اور تازه کوینه 

 

 رانغلې که د اختر په شپه 
 زه به مې خپل نصیب ته اور وراچومه 

 

 ه جامې مینځي ت خلك اختر 
 زه خواره ناسته مرور پخال کومه 

 

 د اختر خپله، خپله خوښه 
 موږه غمجن یو که راځي که نه راځینه 

 

 زموږ له ژونده ارام تللی 
 پر ټول عالم به وي اختر، پرموږ ویرونه 

 

 که هره ورځ اختر، اختر شي 
 چې یې وږي دي نسونه خلک بې څه کړي 

 

 زما اختر به څه اختر وي 
 چې مې کاله کې ماشومان له لوږې مرینه 

 

 شتمن روان د حج یې په لوري
 دلته اختر کې ماشومان له لوږې مرینه 

 

 اوس مې هرڅه له السه وتي 
 په تمامي جهان اختر پر ما غمونه 

 

 ته د قسمت کارونه گوره 
 ماتمونه په چا اختردی پر چا اوري  

 

 موږ ته دې څه پېښ کړي خدایه 
 څوك د غم سودا كوینه  دیپه چا اختر 

 

 اختره ته دې خپه نه شې 
 موږ ته په برخه د تمام جهان ویرونه 
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