
 
 

 

 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

        
 ۱۷/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه   اته شـپـېـتمه
 

 !وطنه څنګه به دې جوړکړم 
 ظالم نه دی هر سړی دې ورانوینه  یو

 

 غمونه ډیر په تا اوږده شول
 هېواده جوړ شې چې خوشال دې ووینمه 

 

 کېنم  هنام  ه ستا پ  ه ب  ه دومر
 ه اوربل مې غڼې واچوي جالون هچې پ 

 

 كړ  ې ډزاډوز خاونده بیا د
 د باروتو بوي راځینه  کور او کلي له 

 
په لنډیو کې د پټې هیڅ شی نه شته، څه چې د خلکو په زړه او ذهن کې شته، هغه پرته له سانسور  

زړورتیا سره وړاندې کوي، لکه په  او ډار څخه د همدې دوو نا متناسبو بیتونو په قالب کې داسې په 
مختللې دیموکراته ټولنه کې چې ژوند کوي. وگورئ دا د یوې پښتنې پیغلې تر خولې نه    رکومه پ

 راوتلې لنډۍ دي: 
 

 دیدن په لک روپۍ ارزان دی
 دینه  ېما لېوني یار ته تڼۍ پرانېست

 

 سپنه سینه درته پرته یم 
 د منډیز سخوندره خوب دې زنگوینه 

 
ښایي د دې زړورتیا او جرأت یو دلیل دا وي چې که د لنډۍ له ویونکي یا پر ژبه باندې راوړنکي/  

 راوړونکې نه پوښتنه وشي چې:  
 

 ته خو یوه پښتنه/ پښتون یې، ولې خالف د دود دستور او نرخ خبرې کوې؟  
 

پوهېـږي چې د چا تر خولې به  هغه به په ځواب کې وایي چې دا لنډۍ ما نه ده جوړه کړې، خدای  
چېرې راوتلې وي. او په دې ډول د دودونو په چوکاټ کې را ایسار پښتانه کوالی شي چې د لنډۍ  

 په قالب کې د خپل زړه خبرې وکړي او د خپل ذهن غوټې پرانیزي. 
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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

 

 دا هم د دې برخې له پاره څو نوې او په زړه پورې لنډۍ: 
 

 دیدن په لک روپۍ ارزان دی
 دینه  ېلېوني یار ته تڼۍ پرانېستما 

 

 خیژي گيږي لوـ اور چې بلی
 زړه نه ځینه   د دا بې لوګي لمبې زما 

 

 دا اوسني به څه یاران وي
 لکه پیسه داسي له یو نه بل ته ځینه 

 

 ږېـداسې په څنګ رانه تېرې
 لکه روژه درباندې ما نیولې وینه 

 

 !وطنه څنګه به دې جوړکړم 
 ورانوینه ظالم نه دی هر سړی دې  یو

 

 خدایه  دې څۀ نصیب کړ زما
 ګل مې کرلي مارکونډۍ ترې ټولومه 

 

 ولی به نه ژارم عالمه 
 گالن کرمه مارکونډۍ راټوکوینه 

 

 غمونه ډیر په تا اوږده شول
 هېواده جوړ شې چې خوشال دې ووینمه 

 

 ږي ـغر په سوکونو نه ماتې
 د کمعقلۍ خبرې مه کوه مینه 

 

 کېنم  هنام  ه ستا پ  ه ب  ه دومر
 ه اوربل مې غڼې واچوي جالون هچې پ 

 

 بانګونه وشول  هار بیا د س 
 ژونده اوږو ته مې راخېژه چې دې وړمه 

 

 په اور پسې شې تور ټوپکه 
 !په لېوني اللي مې واوښتل کلونه

 

 رلښکره س وو د بې وفا
 چرته په یاد کې دې راځم که هېر دې یمه 

 

 كړ  ې ډزاډوز خاونده بیا د
 د باروتو بوي راځینه  کور او کلي له 
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