
 
 

 

 3تر 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۸/۰۸/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه شپـېتیو یوسلو
 

 
 

 ښوونځی نه شته گدايي کړي
 نه ي وګسخت بدرن ړیس  ړېک  ستيېورکه ن 

 

 وشه  ې درپس ځ لمون ې سجد ېب
 مه ړک  ايپه خامه خوله بدنام د دن ې د زه

 

 يږېـ ده سوال قبل ځور  ې د جمع
 نه يش  ېوطن راورانوي تباه د  ېچ وک څ
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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

 

 

 

 : د دې برخې له پاره دا لنډۍ غوره شوې دي 

 

 روغه اللیه حال يې اخله 
 په دا نن سبا کې مرينه  ېناروغ اللی د

 

 يم خدای به مي جوړ کړي  ېرنځور د
 جار درته کومه  ،نه يم چي جار ېمزدور د

 

 ېراس یپه تـور تـوپک ويشتـل

 میـنـه  ـهځمـه را  ېمفـلسي احـوال د د
 

 ل ړوک ېخانه بد د ۍد پل
 کنه  یخپل کمزور ېد انځ لړک هړم ېد خانان

 

 مړ به درته نه ک  ېرښې  ېنور

 يمه  ومرهڅ ې لکه زه چ ېخفه ش دومره
 

 ښوونځی نه شته گدايي کړي
 نه ي وګسخت بدرن ړیس  ړېک  ستيېورکه ن 

 

 ما ته دې مرګ بیخي اسان ده
 چې ته والړ وې زه به بل ته وخاندمه 

 

 ې خبر ې رډي ېخول ې رډيدا 
 ومه ړبرغولي جو ې نه يم چ  کوالله

 

 ې خبر ې رډې ېخول ې رډېدا 
 ومه ړته برغولى جو   ېبه د چا خول زه

 

 وشه  ې درپس ځ لمون ې سجد ېب
 مه ړک  ايپه خامه خوله بدنام د دن ې د زه

 

 ړېال  ېوه چ   ېرضا د  هړد ز 
 وونه  یپه سر چا نيول  ېقرآن د  کنه

 

 يږېـ ده سوال قبل ځور  ې د جمع
 نه يش  ېوطن راورانوي تباه د  ېچ وک څ

 

 په اننګو دې دانې وشه 
 چې د غرور کنډو دې دړې وړې شینه 

 

 ژڼیه د ځان پۀ غوښو موړ شې
 غمونه څنگه دې وکرل ټول کلي ته 
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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

 

 سختې ښيرې مې درته وکړې
 که پنځه ورځې ژوند لرې څلور به شينه 

 

 سرتور که  امښما  و يکه  ې سر م
 نه يو ځرگ ارتونو يپه ز مور  ې د به ايب

 

 وطن درد پکې نه وي چې د
 کدو سرونه  ،هللا دې واخلي دا کدو

 

 د اسوېلو عالج مې وکړه 
 زياتی به وکړي ستاسو کور به وسیځینه 

 

 ی کبرجنو خلکو زور دد 
 نه يد ړېوال  ډنډ  ېکښاو ېک وڼبا زما

 

 پرون نن واى، نن پرون واى ېچ
 ينه ځرا ځېور  ۍارمان د پرون  ته ما
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