
 
 

 

 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

        
 ۱۳/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه   ېتمهـږشپ ـشپ 
 

 زې لنډۍ ـنوې اختری 
 

 لومړۍ برخه 
 

 پر ما به هغه ورځ اختر وي
 چې د باروتو لوګي ورک له ملکه شينه 

 

 ږمـاختر ته اوس نه خوشالې
 ته واړومه هره خوا ویر دی مخ کوم لور  

 

 اختر ته سږ نه خوشالېږم 
 اشنا د گور میلمه دی بېرته نه راځینه 

 

 اختر مې نه شي خوښوالی 
 هر خوا ژړا ده او د ویر والړ دی غرونه 

 

د هندارې حیثیت   ون و خثونو کې ویل شوي وو چې لنډۍ په هنري بڼه د ټولنې د ټولو اړپه مخکینیو بح 

وړاندې  انځوروي او خلکو ته یې په ټولنه کې روان واقعیتونه داسې لري او هغه هم په لنډ او هنري بڼه 

 ږدوي. ـد یوه کتاب یا یوې مقالې په اندازه مفهوم لېکوي چې په یو ځل لوستلو یا اورېدلو سره 
 

  . لهډولونو کې اختریزې لنډۍ سر راپورته کويډیا په بېالبیلو ید مختر شپې ورځې دي، اوس چې د ا

پر   ما د لنډیو په دې برخه کې، خو کړي دي قپخوا زمانو څخه خلکو اخترونو ته رنگارنگ لنډۍ تخلی

ړم او د کـپخوانیو اختریزو لنډیو تکیه نه ده کړې، هڅه مې کړې ده چې نوې اختریزې لنډۍ راټولې 

 تونکو ته وړاندې کړم.ني اختر په مناسبت یې تاسو درنو لوسږس
 

    دا هم د دې برخې له پاره څو نوې اختریزې لندۍ:

 

 ږمـاختر ته هېڅ نه خوشحالې
 وطن کې درومي د سرو وینو سیالبونه 
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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

 

 پر ما به هغه ورځ اختر وي
 چې د باروتو لوګي ورک له ملکه شينه 

 

 شپه رانغلې  هکه د اختر پ 
 زه دې مړ حسابومه  ، ژوندی يې ه ته ب

 

 خوشالۍ دوښمن ته وايئ  د
 سبا اختر دی څوک دې نه ازاروينه 

 

 کـه تـر اختـره رضا نـه شوې
 زه به ګنډلې جامې اور ته واچومه 

 

 اختر پرون و الړ او تېر شو
 زموږه نجونو نن سره کړي دي السونه 

 

 د اختر درې ورځې اوربند دی
 په څلورمه ځان ساته ځان به ساتمه 

 

 بیا د اختر وختونه راغلل
 ژي فریادونه ـ جانان مې نشته زړه نه خې

 

 ږمـاختر ته اوس نه خوشالې
 هره خوا ویر دی مخ کوم لور ته واړومه 

 

 ږم ـاختر ته سږ نه خوشالې
 اشنا د گور میلمه دی بېرته نه راځینه 

 

 اختر به هلته ښه اختر وي
 چې ټوپک گونګ شي او څوک وانوري ډزونه 

 

 نژدې دی روژه الړه اختر 
 زه کم نصيب به غاړه چا ته ورکومه 

 

 اختر مې نه شي خوښوالی 
 هر خوا ژړا ده او د ویر والړ دی غرونه 

 

ړۍ الهو کړه ـ په سين کې زر بې  
 سبا اختر دی د خپل يار ديدن ته ځمه 
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