
 
 

 

 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

 
 ۲۴/۰۹/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 د لنډیو په څپو کې د تړلو ښوونځیو ازانگې 
 

 پنځمه برخه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه اویایه ود یوسلو
 

 اوس نو ناچار چې کډه وکړو
 خپل واکداران خو مکتبونه بندوینه 

 

 جلۍ وطن نه کډه وکړه 
 وجه یې دا وه چې یې بند شول مکتبونه 

 

 نجونو ته زیری ورکړئ خلکو
 اوازه راغله ښوونځي یې خالصوینه 

 
نه یوازې د افغانانو لپاره، بلکې د نړیوالو    موضوع د نجونو ښوونځیو نه خالصېدلو  م پورتهږـترشپ
ږي، مثبته پایله نه  ـوړاندې کېی دی او هره الره چې د ستونزې حل ته کړیو درد سر جوړ لپاره  

 ورکوي. 
 

 دا الندې لنډۍ راټولې کړې دي: د دې برخې لپاره همدې ستونزې پورې اړوند مې 
 

 چې مکتب بند شو زه به څه کړم 
 په رڼو گورم تویوم اوښکې اهونه 

 

 غږ خو یې راغی ،ښوونځی بند
 ژوندون هم بندوینه زه چې دوی گورمه  

 

 چې له مکتب یې دوښمني ده
 د دوی څه خوښ دي چې دوستي به یې کوینه 

 

 دوی به په نجونو نور څه وکړي 
 ښوونځی بند، کور کې بندي، نور څه راځینه 

 

 اوس نو ناچار چې کډه وکړو
 خپل واکداران خو مکتبونه بندوینه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landay172.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landay172.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 

 

 بهرنی مېـړه به وکړم 
 نه پرېـږدینه پښتون واکدار مې ښوونځي ته 

 

 جلۍ وطن نه کډه وکړه 
 وجه یې دا وه چې یې بند شول مکتبونه 

 

 پر وچو شونډو یې ښېرې وې
 ښوونځی بند و چا ریښتیا ویلي ونه 

 

 خدای مهربان دی صبر وکړه 
 د ښوونځي دروازې بیا راخالصوینه 

 

 ښېرا مې کړې وې مکتب ته 
 شونډې گنډلې سترگې ټیټې گرځومه 

 

 زېـړېـږيرنگ به مې ولې نه  
 ښوونځي بند شول له درسو نه ووتمه 

 

 ې خبر ي هڅ  هزړۀ ن له زما

 مکتب چې بند شو، زړه مې پرې شو په قاشونه 
 

 نجونو ته زیری ورکړئ خلکو
 اوازه راغله ښوونځي یې خالصوینه 

 

 خوب او خوراک یې رانه واخیست
 کوم وخت چې پوه شوم ښوونځي تړلي دینه 

 

 وکړه ارام له ما نه تېښته 

 چې کال پوره شو ال تړلي مکتبونه 
 

 ښوونځی کولپ شو زه شوم مړاوې 

 پر زړه مې پاتې دې د زدکړې ارمانونه 
 

 اوس به نو خود خوشاله گرځم

 اوازه راغله ښوونځی مې خالصوينه 
 

 د ښوونځي ارمان مې زړه کې

 پـړمخې ولويده ريښتیا مړاوې به شینه 
 

 خوشې چټي مې خواري وکړه 

 شپـږم پورې مې تېر کړل کړاوونه چې تر 
 

 اور مې پر ټول بدن بلېـږي 

 چې ښوونځي ته مې پراته دي غټ کولپونه 
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