
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۷/۱۰/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               

 

 د لنډیو په څپو کې د تړلو ښوونځیو ازانگې
 

 شپـږمه برخه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه څلوریوسلو
 

 پر موږ دې پور د نیکه نه شته 
 چې د مکتب دې دروازې تړلي دینه 

 

 خلکو ږم ـ ړېـولې به نه زې
 چې په امید د مکتب شپې سبا کومه 

 

 ږمـم نه خوشالېړچې هرڅه ک
 مکتب تړلی ژوندون خوند نه راکوینه 
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له ډېرو هلوځلو سره ـ سره، تراوسه هم تړلي   ، يځم پورته د نجونو ښوونـږ پشپه افغانستان کې تر 
له تاسو درنو لوستونکو سره  نوې تخلیق شوې لنډۍ هغه  ړوند څو  ا؛ همدې ستونزې پورې پاتې دي
 : مخکې مې راټولې کړې ديورخې چې څو شریکوم 

 
 خدایه غرور یې پر ډاگ وله 

 څوک چې زموږ د زدکړو الرې بندوینه 
 

 پر موږ دې پور د نیکه نه شته 
 چې د مکتب دې دروازې تړلي دینه 

 

 ړو گلو بڼ دی ـ وطن د زې
 مکتبونه پر ما دوزخ دی چې تړلي  

 

 د زدکونکو حال خراب شو 
 بیا خبر راغی چې دې بند وي مکتبونه 

 

 چې ښوونځی یې راته بند کړ 
 خدای خو دې بند کړي د دوی ټول روان کارونه 

 

 ما وې چې کال ته به یې خالص کړم 
 په دولسم کې دا یو کال ودرېدمه 

 

 له یو کال هم لږ څه ورواوښت
 پرانیزي کلپونه ښوونځی بند دی څوک بې  

 

 ږم خلکو ـ ړېـولې به نه زې
 چې په امید د مکتب شپې سبا کومه 

 

 د دوی په لوڼو تعلیم فرض دی
 د خوار غریب اوالد ته نه شته مکتبونه 

 

 ږي ـعلم په زدکړه راخپلې
 خواره خو زه یم چې په کور کې ناسته یمه 

 

 ږمـم نه خوشالېړچې هرڅه ک
 راکوینه مکتب تړلی ژوندون خوند نه  

 

 د ښوونځي لوري ته گورم 
 چې یې تړلې دروازې ژړا راځینه 

 

 ږيـښوونځي بند ویر یې اوږدې 
 په کومو سترگو به وهمه شنه خالونه 

 

 لو کې زانگه اته دې د خیال ټ
 ږي د مکتب ښکلي ټالونه ـما ته یادې

 

 هره شېبه له خندا شنه یې 
 زه چې تړلی مکتب گورم ویر کومه 
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 ترې به الړ شم ږدم  ـ وطن به پرې
 چې ښوونځي په کې تړلي په کلونه 

 
 له موږ نه پاتې شوې وطنه 

 چې دې تړلي ښوونځي څه به یې کړمه 
 

 زما د هیلو ښوونځیه 
 ږي روان دي څه ظلمونه ـ تا ته مې نه پرې

 

 زما د هیلو ښوونځیه 
 سالم مې واخله زه درتالی نه شم میینه 

 

 په کور کې ناسته سودایي شوم
 ښوونځي ډېر ارمانونه راته راځي د 
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