
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۵/۱۰/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه پنځه یوسلو
 

 ځان ته په خپله ډاډ په کار دی
 مدام به څوک ډاډه کوي داغلي زړونه 

 

 ي نه و ې خاطر م ي که د الل
 زړونه  يچیرته زموږ داغل ،چیرته خندا

 

 اوږده ده  ډېره د مینې الر 
 د نفرتونو الرې ډېرې لنډې دینه 

 
 زړه پورو لنډیو په دې برخه کې مې دا لنډۍ تاسو درنو لوستونکو ته راټولې کړې دي: د نویو او په 

 
 د نصیبونو ویش شروع و 

 ما لیونی کچکول چپه نیولی وونه 
 

 د نصیبونو فیصلې دي
 د زړه په خوښه یاران چا موندلي دینه 

 

 ي نه و ې خاطر م ي که د الل
 زړونه  يچیرته زموږ داغل ،چیرته خندا

 

 په خدای که ټکی هم خوشحال وم 
 د زړه په زور خندا کوم وخت تېره ومه 

 

 د نصیبونو فیصلې دي
 د زړه په خوښه یاران چا موندلي دینه 

 

 وځي په اور کېس وخلک به 
 زړه د باندې و باسمه  له که سره لمبه 

 

 یلې مه کړئ گله مسافرو 
 وړې خبرې زړه ته غورځوینه ـ  وړې
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 رار ویدۀ دیکد مېښې زوی 
 چې وچ ویښتۀ ږمنځوم ښېرا کومه 

 

 ړې راکړېـېـ په مخ دې بیا څپ
 په سترګو ړوند شې پېغلې چا وهلي دینه 

 

 څنګه مې زړه کې را زرغون وې 
 څنګه مې کډې درنه لرې تللې دینه 

 
 

 د نصیبونو ویش شروع وو 
 ما لیونی کچکول چپه نیولی وونه 

 

 دې نیولی  کټسړیه ټول 
 ړمه کـمړه دې  ، بازو ده ر زما نرۍ مال پ

 

 السونه کلک رانه چاپیر کړه
 بیل خښوینه   ل ـپه هدیرو کی مئین بی

 

 زما د سرو زرو وطنه 
 تر بڼې سپک شوې، د بې قدرو په السونه 

 

 ږه ېـورو پرې ور   ،بارانه ورو
 المدٔه کړل کتابونه زما اللي ته دې  

 

 ی د خلکو عقل سر ته راغ
 باران شروع شو خدای دوعاوې قبلوینه 

 

 زما د کلي قسمت خوار دی 
 ځمکه رنګ پۀ وینو شینه  ، چې ونې شنې شي

 

 د باچاهۍ الیقې پېغلې 
 ستا د اوربل ګردونه زړه ارې کوینه 

 

 زما ټوټې، ټوټې زړګیه 
 چې مازدیګر شي په جارو دې ټولومه 

 

 حاللولو ته مې بوځه 
 ږده اللېه ېـد تنهایۍ شپو ته مې مه پر 
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