
 
 

 

 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

        
 ۲۷/۰۴/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
                  

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه شپـېـت یو  
 

 
 ږي ـ یله مې درنه کېگ  هسخت

 نېستۍ ظالمې له سیالۍ دې واېستمه 
 

 چې خویندې کیني وروڼه ستایي 
 چې وروڼه کیني خویندې بل ته ورکوینه 

 

 غریبي پاتې وطنه په 
 تصویر دې زړه کې ګرځوم ژړا راځینه 

 

 ارمان به تا پسې ونکړم 
 د تا په مکر جفا اوس وپوهېدمه 

 
 ږي: ـد لنډیو دا برخه هم پرته له کوم معلومات او یادونې څخه وړاندې کې

 
 شته ه  شته د زړه طاقت می نه ن

 په چغو وژاړمه   ېپه خپل یار پس  ېچ
 

 سترګې دې بې اثره نه دي 
 برګې دینه  ، لکه د کوډو مرۍ برګې

 

 له راوړه يکټ ده بلۍ سیور 
 ظالمې شرمول راغستې دینه  ۍسپوږم 

 

 ږي ـسخته ګیله مې درنه کې
 نېستۍ ظالمې له سیالۍ دې واېستمه 

 

 ږي ېـدا غریبي مې نه خوښ
 په چم ګاونډ کې سړی پاتي راولینه 

 

 چې خویندې کیني وروڼه ستایي 
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 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

 

 ته ورکوینه چې وروڼه کیني خویندې بل 
 

 ګل دې شه السونه باغوانه 
 ستا په باغچو کې نوراني خیالی ګلونه 

 

 په غریبي پاتې وطنه 
 تصویر دې زړه کې ګرځوم ژړا راځینه 

 

 په ما دې وي په تا دې نه وي 
 سختې ګرمۍ، د ژمي یخ ساړه بادونه 

 

 د خپل وجود فکر مې نه خوري 
 تا ژړا راځینه   رپ  ،ته به بې یاره شې

 

 اشنا په خدای باندې دې سپارم 
 د غــمــازانــو ډلـې کـتـه پــورتـه ځـیـنـه 

 

 د یار لیدل څه اسان نه دي 
 پالر یی په هر کنډو کې سپي تړلي دینه 

 

 آزاروه مې مه جانانه 
 بل به دې خوښ شي بیا به تا آزاروینه 

 

 کلی دې تا باندې آباد وي 
 وطن ته ځونه موږه کوچیان یو سبا بل  

 

 سړی په چا اعتبار وکړي 
 له ځانه ګرانو خلکو ګوښی پرېښودمه 

 

 ارمان به تا پسې ونکړم 
 د تا په مکر جفا اوس وپوهېدمه

 

 که نصیبونه خرڅېدلی 
 ما به د ټولو نه اول خرڅ کړی ونه 

 

 که نصیبونه ماتیدلی 
 ما به دا خپل په دیواله ویشتلی ونه 
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