
 
 

 

 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  
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

 
 ۰۳/۰۸/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخهاوه  یوسلو 
 

 ږي ېـنن او سبا کال پوره ک 
 رتلو الرې څارینه وچې ښونځی مې د  

 

 د جهالت ابۍ دې مړه شي 
 چې نور بې علمه بچیان نه رازېـږوینه 

 

 خدای اخته کړيپه سَرطان دې 
 چې له هېواده سره څوک جفا کوینه 

 

 ي گو مې زړه زانگتر پښتور
 وطن به له دې وروسته څه راځینه   رچې پ 

 
 بیا د لنډیو بحث او ورسره دا نوې او په زړه پورې لنډۍ: 

 
 د حسن حد په تا تمام دی

 د بېوسۍ کیسې په ما تمامې دینه 
 

 د جهالت ابۍ دې مړه شي 
 بچیان نه رازېـږوینه چې نور بې علمه 

 

 چې چېرته ځې حال راته وایه 
 چې د زړه کډه درنه مخکې، مخکې وړمه 

 

 د چا چې خپله ابۍ نه وي 
 د دادا کور به په کنډر حسابوینه 

 

 په مازیگر یې کډې الړې 
 په مازیگر د گناهکارو کډې ځینه 

 

 سبا به بیا بازار ته الړ شې 
 د لونګین ځونډي دې کم راوړي دینه 
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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

 

 

 ښېرې کوم امین پرې وایئ 
 څوک چې وطن بربادوي، خاورې دې شینه 

 

 نه یې  روغجن دته دوروغ وایې 
 نه ښایسته یې نه دې سترګې غټې دینه 

 

 پر مخ څلور خالونه کېـږده 
 پر تا مین زه په څلور مذهبه یمه 

 

 ته مې خپل زړګی معلوم دی ما
 که نن یي صبر کړم صبا دې یادوینه 

 

 روا ده   ،مینه روا، روا
 دا ناروا ورپسې چا ویلي دینه 

 

 په سَرطان دې خدای اخته کړي
 چې له هېواده سره څوک جفا کوینه 

 

 جانانه ستا قدم لپاره 
 ما د غاټولو کروندې ساتلې دینه 

 

 چې خپل سپېره قسمت ته ګورم 
 وړوکی مړ وای چې مې نه لیدای غمونه 

 

 ي گو مې زړه زانگتر پښتور
 وطن به له دې وروسته څه راځینه   رچې پ 

 

 د بل وطن په میرو ورکه 
 د مور نازکه غم دې تکه زیړه کړمه 

 

 ستا د وطن الرو ته ګورم 
 جانانه ستا له ملکه هېڅوک نه راځینه 

 

 ودې ویشتمه رانه الړې 
 د پرهرونو خولې مې وازې پاتې دینه 

 

 ږي ېـنن او سبا کال پوره ک 
 څارینه رتلو الرې وچې ښونځی مې د  

 

 په لوڅو پښو ټولگي ته راشه 
 د بوټو ټک دې ایمانونه لړزوینه 
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