
 
 

 

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

 
 ۲۳/۱۱/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 یمه برخهاتیاه ودیوسلو
 

 و ړو یشال رانه باد د الهور 
 مه ړسرتوره ک  تونخواښپ  هی په لو  یې زه

 

 نه بدلېـږي  هچا وې تقدیر ب 
 هغه دی چې تقدیر هم بدلوینه  مېړنی 

 

 اره یتسلي مه راکوه 
 نه یوبو ډ سمندر مي  مې درنیسه،  الس

 
 د نویو لنډیو په دې برخه کې دا نوې او په زړه پورې لنډۍ درنو لوستونکو ته وړاندې شي: 

 خدایه  مړك  ېد ه ڼد ونى پا
 ینه ړ ته و نگ ړباد راوالوت ما به كوم گ كه

 

 ورمگـ دومره به ستا الرو ته 
 چې په اوربل مې غڼې واچوي جالونه 

 

 و ړو یشال رانه باد د الهور 
 مه ړسرتوره ک  تونخواښپ  هی په لو  یې زه

 

 ړېته ما مالمت مه ک هیخدا
 روینه گزمکه   ېچ  ید هښ  ار ی مالمت 

 

 ید ږ وطن له مور او پالره خو
 مه ځدرسره   ،دمېـږپر هړوا  ېدر جانانه

 

 نه بدلېـږي  هتقدیر ب چا وې 
 هغه دی چې تقدیر هم بدلوینه  مېړنی 

 

 دوزخونه  ،پردي کورونه
 نادانې نجونه پکې عمر تېروینه 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 

 سر نرۍ لوپټه نه وړم ر پ
 درنې خبرې ستا د دادا وړمه  ـ درنې

 

 ځمکه هغه اسمان هغه دی

 کار د جانان دی چې راځي که نه راځینه 

 

 سترگې دې گردې دي جانانه 
 بادامي وای، نو خوړلی به یې ومه که 

 

 ي ړنري درزونه ک  ېم  ړۀ ز
 نه ی و ی وهل ې زلزل ې چ وال ېلکه د

 

 اره یتسلي مه راکوه 
 نه یوبو ډ سمندر مي  مې درنیسه،  الس

 

 اللي ته وایه  له وطن ورک 
 الر دې څارمه، غمو تکه زېـړه کړمه 

 

 م ړنه وم درنه ال  ېپکار د
 اورونه له کبره زېـړې، زه هم سوځم په 

 

 خپله دې وې پکار مې نه یې
 به دي ومه   ینازول یدي پکار وا که

 

 ته اجر راکړې خاونده ما
 ږدینه ېـما پر ،ږيېـغرونو پناه ک تریار مې 

 

 ه ځراته پریو ی سینه غل ـرپ
 شمه   ېکه ورسته درالند م ړونک  بهږ غ

 

 جانانه  ځې ور ښې زما د 
 مئینه  ېد یونه ل ې م  ېک ځ بده ور   په

 

 بیا سکروټې مړې شوېپه چیلم 
 نه مې زړه صبر کوینه  ،نه دې غم کم شو

 

 ړېنک یې پوره به   لیما درته و 
ــ  ېرــبــخ ـې ارانیــ د  ه ـنـیـدي م ې رانگ
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