
 
 

 

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

 
 ۱۸/۰۷/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخهشپـږیوسلو 
 

 ځان ته به زوړ سايکل پيدا کړم 
 د يار کوڅه کې به پاپـړ پرې خرڅومه 

 

 له مسافرو سره څه وي
 ستړی بدن، د جانان غم، پردي کارونه 

 

 زورور دی د ښځې مکر 
 له موره زوی له خويندو ورور جدا کوينه 

 
 د دې برخې له پاره دا لنډۍ غوره شوې دي: 

 
 يوه دې نه ده دوې دې نه دي

 زه دې په کومه خطا خاورې واړومه 
 

 زموږه ناسته تر سبا ده 
 چا ته چې مور نارې وهې هغه دې ځينه 

 

 په تا دې هېڅ نه کېـږي ياره
 بارانونه په ما دې وشي د ډالرو 

 

 نور طالب الړل ماليان شول
 په ما مين طالب ال لولي کتابونه 

 

 پسرلی راغی گالن ډېر شول
 د اوربل گل به خپل اشنا لره وروړومه 

 

 پسرلی راغی ونې شنې شوې
 زما د زړه ونې ږلۍ وهلې دينه 

 

 پسرلی راغی هر څه شنه شول 
 زما ناښاد زړگوټی واورې وروينه 
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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 

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

 

 

 بد دی پسرلی ښه باران يې 
 جلۍ واښه کړي تور اوربل يې لمدوينه 

 

 خاونده ژر يې پسرلی کړې
 چې دودغړنې نجونې وزي په سيلونه 

 

 د پسرلي موسم نږدې شو 
 زما په زړه به پسرلی کله راځينه 

 

 پسرلی راغی ژمی ووت 
 د زېـړو گلو بوی خو زموږ پر وطن ځينه 

 

 ځان ته به زوړ سايکل پيدا کړم 
 پاپـړ پرې خرڅومه د يار کوڅه کې به  

 

 زړه به مې جوړ وي له فوالدو 
 گني په داسي درد هر څه له منځه ځينه 

 

 دا ستا بيلتون د زړه چاودون دی
 ورک مې سکون دی ژوندون خوند نه راکوينه 

 

 له مسافرو سره څه وي
 ستړی بدن، د جانان غم، پردي کارونه 

 

 !په تا دې هېڅ نه کېږي ياره
 راشي ميئنه په تا راغلې دې په ما  

 

 ونو له سره پاڼې وکړې
 زما د ژوند څانګې لغـړې پاتې دينه 

 

 باران وريـږي شال په سر کړه
 پيريان مې نيسې چې لمده دې ووينمه 

 

 د حسن وار دې هللا تېر کړه 
 چې څوک دې نه وي، د يارۍ کوې سوالونه 

 

 د ښځې مکر زورور دی 
 له موره زوی له خويندو ورور جدا کوينه 
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