
 
 

 

 3تر 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۷/۰۶/۲۰۲۱                پوهندوی آصف بهاند 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه  پنځه
 

 د تور ټوپکو استاکاره 
 د ښو ځوانانو خون به ستا پر غاړه وينه 

 

 جانانه الړې پنجابی شوې 
 به چې خدای سړی کوي قيامت به وينه  تا

 

 ږه شوهـدنيا د سود په لور ک
 ږدي په بله ځينه ېـاشنا د يار کوڅه پر 
 

 ژونده د سرو سکروټو بار یې 
 په کاغذي اوږو دې وړم، ایرې به شمه 

 

ز مطالب داسې بیان شوي وي چې نویو نسلونو ته د الرښوونو بڼه  ـد لنډیو په محتوی کې ډېر ځلې ډېر ژور ټولنی
.  تېرو نسلونو د مثبتو تجربو یوه بې مثاله ټوگه کېدای شيغوره کوي. د همدې حقیقت پر بنا ویالی شو چې لنډۍ د  

نوې جوړې له بې د ولور د ناوړه دود پرضد بغاوت گڼل کېـږي،  دا الندې لنډۍ پر مثبته خوا داسې یو گام دی چې  
 ږي:ـځایه مصرفونو او ناوړه رواجونو څخه ژغوري او په نوي نسل کې په سم لوري د یوه حرکت پیالمه گڼل کې

 

 ین امیل به جوړ کړم گ وند ل
 زرګر ته نه محتاجومه  یزه خپل الل 

 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 3تر 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

 

 

 خو کله، کله منفي خبرې هم د لنډیو په قالب کې وړاندې شوې دي، دا یې یوه بېلگه ده: 
 

 سنډا څرمن دمېـښې  سر د 
 د ورځې شیخ یې د شپې خورې پردي مالونه 

 

 ږي: ـ کله چې زړونه تنگ شي نو داسې غږونه هم ایستل کې
 

 له جنته مې توبه دهستا 
 ماله دوزخ راکړه خوشحاله به ورځمه 

 
 

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

 د تورو ټوپکو استاکاره 
 د ښو ځوانانو خون به ستا پر غاړه وینه 

 

 جانانه الړې پنجابی شوې 
 به چې خدای سړی کوي قیامت به وینه   تا

 

 طبیب زما مرض معلوم کړ 
 زړه کې دې باڼه ښخ شوي دینه وایي په 

 

 ې الړ  ې څه وکړل چ ې زما د 
 نری زړګی به ستا راپسي چوینه   ،نری

 

 د لونګین امیل به جوړ کړم 
 زرګر ته نه محتاجومه  یزه خپل الل 

 

 ستا له جنته مې توبه ده
 ماله دوزخ راکړه خوشحاله به ورځمه 

 

 مینه د زړه په وینه کېږي 
 واړومه کاکل خو نه دی چې په زور یې  

 

 خبر مې اخله بیا به نه یم 
 د ویر څپې مې تر مرۍ راغلې دینه 

 

 ژونده د سرو سکروټو بار یې 
 په کاغذي اوږو دې وړم، ایرې به شمه 

 

 درنه پته  ې د پښتونوال
 زما په خوله دې الس نیوه ګونګه دې کړمه 

 

 آذان شروع سو ته رانغلې 
 ه یمه الړږي انتظار و ـېک  لمونځ قضا 

 

 رنگه سوره د الوچې له 
 ړ درپسې شومه ېـد کورکمن په شانتې ز

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 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

 

 

 چې چېرته ځې حال راته وایه 
 چې ستا د برخې اوړه زه نه خیشتومه 

 

 دنیا د سود په لور کږه شوه 
 ږدي په بله ځینه ېـاشنا د یار کوڅه پر
 

 ږي ېـزور مې په هیچا نه رس
 ظلم په خپل زړګي کوم بدرنګه شومه 
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