
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۴/۰۷/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه څلور یوسلو
 

 کاش چې دا دوه کارونه نه وای
 د ژڼو مرګ، د نارضا جونو ودونه 

 

 هو دې بیرغ جوړ کړ گپه انن
 د زنې منځ کې خپلواکي درته لیکمه 

 

 باندې څه نه شي تشه دوعا 
 مټې رابډوهه، ترسره کړه کارونه 

 

 د حجرې ګوټ درباندې پریوځه 
 چه دې خوله کې پاتې شینه یچې د چیلم ن 

 
 د لنډیو د دې برخې له پاره دا لنډۍ غوره وي دي: 

 
 پیغلې مینې   ېپه اللي دو

 کور به شنه لوخړه شینه  ،که شولې بنې
 

 هو دې بیرغ جوړ کړ گپه انن
 خپلواکي درته لیکمه د زنې منځ کې 

 

 تشه دوعا باندې څه نه شي 
 مټې رابډوهه، ترسره کړه کارونه 

 

 په چیلم چا روږد کړې جانانه 
 ږي شنه دودونه ېـله کاغذي شونډو دې خ

 

 په سالنډۍ دې چیلم پرېښود
 زما د سپینې خولې دې نه منل سوالونه 

 

 د حجرې ګوټ درباندې پریوځه 
 پاتې شینه چه دې خوله کې یچې د چیلم ن 
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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 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ی ل د ورخاړگ زما جانان 
 په مېرو ژاړي خدای نه غواړي بارانونه 

 

 ته مې خپل زړګی مالوم دی ما
 چې نن یې صبر کړم سبا دې یادوینه 

 

 زما پۀ بنې سالم وایه 
 جانان ما زوړ کړلو تۀ اوس وهې خالونه 

 

 ستا د ښایست صفت کیدلو 
 ما ته بایللي وې سرټیټی کېناستمه 

 

 راباندې وکړه ولې دې بن  
 نه یکور مې کولو زوی بۀ خدای نه راکو 

 

 ړه کړې ېـپاسه مې م  د بن د 
 ا نه قبلوینه چد بن د پاسه څوک پا

 

 په تورو غرو رانه پناه یې 
 سپوږمۍ خو نه یم چې په غرو در ړنکه شمه 

 

 یو مې نصیب مساپري شوه
 وینه گبل د وطن غمونه اور را ل 

 

 به بیا رانشي  ان یار يتلل
 که وچې ونې زرغونه په اوښکو کړمه 

 

 که مې ډاکټره خدای نصیب کړه 
 په خپل واده کې امبوالنس ګلپوش کومه 

 

 کاش چې دا دوه کارونه نه وای
 د ژڼو مرګ، د نارضا جونو ودونه 

 

 په زړه مې سل غمونه نور وو 
 وطنه! ستا له غمه خاورې ایرې شومه 

 

 کړه د پیغلو مشره یې واده 
 اوس به په سرو السونو څوک دریا وهینه 
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