
 
 

 

 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  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

 
 ۲۵/۱۰/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه اوه یوسلو 
 
 ی توږل  څخه ما له فیسبوک

 نه یې یاري کړم نه یې گورمه عکسونه 
 

 د جگړې ویر بېکارۍ واخیست
 جگـړه شوه ورکه، بېکاري به څنگه شینه 

 

 بېرته واخله راشه قلم دې  
 نه دې یاري کړم نه دې نښې گرځومه 

 
 د دې برخې لپاره دا لنډۍ غوره شوې دي: 

 
 نه واخلئ  تړلی پېټی ترې

 وړوکی یار د سفر نه دی، نه دې ځینه 
 

 ما سره فکر د ځان نه شته 
 زه خو دا ستا په خوشالۍ خوشاله یمه 

 

 څه بېکاري، څه قیمتي ده 
 کوونه وچې ډوډۍ ته یو محتاج څه به 

 

 د جگړې ویر بېکارۍ واخیست 
 جگـړه شوه ورکه، بېکاري به څنگه شینه 

 

 باران ورېـږي لمدبل دی 
 جانان پایڅې پورته کوي، ما ته راځینه 

 

 یو غم خو نه دی چې به خالص شي 
 یو خوا قحطي، بل وچکالي مې سوزوینه 

 

 ته رانه بل وطن ته الړې 
 زه مازیگـر پـر بلۍ کېنم وژاړمه

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 زولنې یې راته راوړې که 
 اللی مې خپل دی ما به سسته وتړینه 

 

 ږي ـد بې وسۍ باران ورې
 چترۍ ستنې ماتې دینه د د امیدو 

 

 خلک زیارت ته پتاسې وړي 
 د جوارو پولۍ وړم چې کونډه شمه به زه 

 

 راشه قلم دې بېرته واخله 
 نه دې یاري کړم نه دې نښې گرځومه 

 

 ی توږل  څخه  ما له فیسبوک 
 یاري کړم نه یې گورمه عکسونه نه یې 

 

 جانان د خاورو د خوب نه و 
 مورجاني قبر یی سپـړم بالښت وروړمه 

 

 چې بې ګناه مرګونه ډېر شول 
 جانانه حق دې رابښه حق دربښمه 

 

 په بادشاهۍ دی ډزې وشه 
 د مکتبو جینکۍ کور کې ناستې دینه 

 

 پرې ما همزولې سیزي  ه یا ب
 وهینه جرو کې بنګ  حرښتیا اللی  ه یا ب

 

 شوم  ه د خربوزي په شان پخ
 ه اللیه زر مي پریکوه خلک مي خورین

 

 غریبي ورکه کړې خاونده،
 انډیواالن به درنه الرې بېلوینه 

 

 د جدایۍ اول ماښام دی 
 د درد گولۍ ورته په لپو، لپو خورمه 
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