
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۹/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 

 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 یواویایمه برخه 
 

 طالب په قبر کې نارې کړې
 حورې خو نشته لړمان مې ځوروینه 

 

 وطن درد پکې نه وي  چې د
 هللا دې واخلي دا کدو کدو سرونه 

 

 ماته دې ګل وطن ویجاړ کړ 
 موال دې تا له غمه نه خالي کوینه 

 

 باران په هره ځمکه خوند کړي
 وینـــه کورون ورانکابل بـاران  خـو د

 
څو نوې او پخوانۍ په زړه پورې لنډۍ وړاندې    ،مې یادونې څخهو په دې برخه کې پرته له ک 

 ږي: ـکې
 

 تن مې د شنې نکرېزې پاڼه 
 بهر تازه دننه رنګ په وینو یمه 

 

 نن مې د یار د راتلو ورځ ده
 په ډېر کاته مې پردی بام و نړاوونه 

 

 راتلو ورځ دهنن مې د یار د 
 ما په ختو کېوتو ستړي کړل بامونه 

 

 سترګې مې دوې درته څلور شوې 
 راکوزه نه شوې د دیدن په کنډوونه 

 

 طالب په قبر کې نارې کړې
 حورې خو نشته لړمان مې ځوروینه 
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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

 

 وطن درد پکې نه وي  چې د
 هللا دې واخلي دا کدو کدو سرونه 

 

 ږېـ یوه شېبه که مې هېرې
 شان دې شنه لوخړه شمه د تمباکو په 

 

 غم دې د زغم لہ حده تېـر شو
 نور به په چغو، چغو کلي خبرومه 

 

 ماته دې ګل وطن ویجاړ کړ 
 موال دې تا له غمه نه خالي کوینه 

 

 د پېغلو زړونه فوالدي دي 
 یار یې مړ شي بل ته سترگې توَر وینه   وی

 

 ــورې تـورې مـه کـړې گورگخـدایه  
 شــونډې ورځي تورې راځینه جـینکۍ ســرې 

 

 اللیه پاس کمره ته خیژه 
 د غره لمنې ته کوچیان راغلي دینه 

 

 !موټر دې خرڅ کړه اوښه واخله
 د کوچي لور یم په جونګي مینه یمه 

 

 باران په هره ځمکه خوند کړي
 وینـــه کورون ورانکابل بـاران  خـو د

 

 !دومره یوازې یم اللی 
 وینه ـراپټدم سترګې به څوګ  ېـکه مړ ک

 

 خدایه د ژڼو سر ته خېر کړې
 په ضد ختلي دي د بل په ننګه مرینه 

 
 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

