
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۵/۰۸/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه ه  ت ایوسلو 
 
 

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

 
 د طالبانو سخت نظام دی 

 خولۍ الندې پټومه  ترچپه کاکل 
 
 شو تیر  ېد رباب منګیه وار 

 راغلى دینه  طالبان ته  خوا يکل د
 
 د دې برخې له پاره مژ دا نوې لنډې راپیدا کړې دي: 

 
 ږي ـپه تهمت کلي نه ړنګی

 لوټي وونه  ، که ړنګیدی دکن به لوټي
 

 د تسلۍ ملګري څه شول؟ 
 د اندیښنو سیالب مې ښکته پورته وړینه 

 

 د طالبانو سخت نظام دی 
 خولۍ الندې پټومه  ترچپه کاکل 

 

 شو تیر  ېد رباب منګیه وار 
 راغلى دینه  طالبان ته  خوا يکل د

 

 په کور کې بندې جنکۍ شوې
 کورونه جوړ شول جنکو ته زندانونه 

 

 سړی په چا اعتبار وکړي 
 له ځانه ګرانو خلکو ګوښی پرېښودمه 
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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

 

 پۀ حجرو ورک اللي ته وایه 
 د نیمې شپې وتلي ډېر ورک شوي دینه 

 

 نه ده، دوې دې نه ديیوه دې 
 زه دې په کومه خطا خاورې واړومه 

 

 دا ډېرې خولې ډېرې خبرې 
 زه به د چا خولې ته برغولي جوړومه 

 

 د اوکرایٔین په شان یې وسوم
 د ظالم زوی مې چې وهي، ښکنځل کوینه 

 

 اوکرایٔینیان چغې سورې کړي
 ظالم پوتین پر موږ اورونه بلوینه 

 

 ورکېښود جانان خاورو کې  
 د خدای په چارو کې به نه وهو السونه 

 

 په اننګو دې زخې وشه 
 چې د ښایست جلوې دې ګډې وډې شینه 

 

 د بېلتانه خبرې کېـږي 
 ما د اللي السونه کلک نیولي دېنه 

 

 قد دې تر ټولو ونو لوړ دی 
 چیناره خوار شې ولې نه نېسې ګلونه 

 

 د بېلتانه احسان راباندې
 ورو ـ ورو پوهوینه ما د اللي په قدر 

 

 ورکه اللیه هېر مې نه یې 
 ړه کړمه ـ ورکه اللیه غم دې تکه زې

 

 په کلي ډېره خاموشي ده 
 ما نه خبروینه  ک اللی مې مړ دی، خل
 

 کور مې دنیا، ته پکې لمر یې
 د لمرپرست په شانتې مخ درپسې وړمه 

 

 اخر به ما په دادا مړه کړې
 راځینه چې دې ریبار د ورځې دوه ځله  

 

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