
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 
 ۲۹/۱۱/۲۰۲۲                  آصف بهاند

               
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 یمه برخهاتیادرییوسلو
 

 سا به مې کوم وطن کې خېژي
 یمه روان، خو مالوم نه دي ادرسونه 

 

 زلمیان د بل وطن شول خدایه 
 میندې خو میندي دي چې الرې یې څارینه 

 

 دود بدل شوید لو او لور 
 پخوا غنم به لو کېدل، اوس اورمېـږونه 

 
 دا هم په دې برخه کې څو نوې لنډۍ: 

 
 گیله له خپلو خلکو کېـږي 

 ته زما څوک یې چې گیله درنه کومه 
 

 روي ې وخت به ت ړې ارمان به وک
 مه ی نه به  ېورگــ ې راپس  سبوکیبه ف ایب

 

 کابل وي  ېک  يړکابل په او 
 نه یمزه کو  رهار گــد نن ېژمي شپ  د

 

 اشنایان بېل، هره خو الړل 
 زه یې چې گوروم بیا به نه شي دیدنونه 

 

 سا به مې کوم وطن کې خېژي
 یمه روان، خو مالوم نه دي ادرسونه 

 

 زلمیان د بل وطن شول خدایه 
 میندې خو میندي دي چې الرې یې څارینه 

 

 که خدای کول وطن به جوړ شي 
 خوبونه بل امید نه شته، ما لیدلي دي 
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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 

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

 

 

 په خوبو نه شي گرانه یاره 
 ابادي ځوانه پوهه غواړي رابشینه 

 

 د لو او لور دود بدل شوی
 پخوا غنم به لو کېدل، اوس اورمېـږونه 

 

 د پردو دود یې په زور راوست
 راباندې وېتپل په جبر خپل جنگونه 

 

 ټوله نړۍ به اور کې سوځي 
 که چا زموږ په وطن بل کړی بیا اورونه 

 

 چې خپل وطن ته راغللښه ده 
 پــردی وطــن د زلــمــو قــدر کـمـویـنـه 

 

 یار مې په کلکه ژبه کړې 
 سږ پسرلی به خپلې خاورې ته راوړینه 

 

 څو پسرلي شول چې رانغلې
 د پورې کلي ونې بیا شنې شوې دینه 

 

 زه یې په لنډو اوږدو نه یم 
 زما اشنا چې ژبه کړې رابشینه 

 

 سپـیـن شو په انتظار کې مې سر 
 ورځې شمېرم چې جانان نن سبا راځینه 

 

 خپل وطن خپل وطن دی یاره 
 موږ به یې څه کړو که اباد دي نور ملکونه 

 

 دوعا ـ ښېرو باندې څه نه شي 
 مـټـې مــو بــډوهـئ وطــن ابــادونــه

 

 د گمبیري ډاگ اباد شوی 
 نور یې سپېرو ډاگو کې څوک نه یادوینه 

 

 ته یار مې روان شو بل وطن  
 پر ما ورېـږي د سکروټو بارانونه 
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