
 
 

 

 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

        
 ۱۱/۰۸/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه دري اتی 
 

 

 ړنده دنیا، ړوند یې بازار دی
 ړوند سودا پکې کوینه  ،ړوند دوکاندار دی

 

 دي  رـېـسپي رانه چاپ ونيیل

 نه یخور ېتر ږمو  وريګ وټ غ ،وټپه غ ایدن
 

 ښیرې به ولې درته نه کړم 
 ودان کورونه  ېتوره ټوپکه ورانو

 

ښېرا: د مظلومې پښتنې ښځې چې بل څه له السه نه کېږي، نو ښېراوو ته ونښلي او په هغه وخت کې  

 چې مېړه یې بله ښځه وکړي، نو داسې ښېرا ورته کوي: 
 

 یاري یې ټوله د مطلب وه 
 نه مرمه  دا یې دروغ ویل، چې بې له تا

 

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

 

 ه ژوند  هعاشقۍ محتاج د 
 ه ساتم يټول کل خیال د  مئین پۀ یو یم،

 

 ږي ـد یارانې مزي مې شلې
 د خپله السه مې چپه تاو کړي دینه 

 

 په ما دوه درې پېغلې مینې 
 کور به شنه لوخړه کړینه  ،که شولې بنې

 

 ړنده دنیا، ړوند یې بازار دی 
 ړوند سودا پکې کوینه  ،ړوند دوکاندار دی
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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

 

 

 ی د غم معلم د  ،د غم مکتب 
 نه ځیرا اړژ  یغم مضمون شروع کو  د 

 

 دي  رـېـسپي رانه چاپ ونيیل

 نه یخور  ېتر ږمو  وريګ  وټغ  ،وټ په غ ایدن
 

 دنیا دې څه کوي جانانه 

 خپله دې کړي، اوس بې گالې ټول غمونه 
 

 په چا به کور کلی ورانېـږي 

 ورانیـږي ښکته پورته وطنونه په چا 

 

 زما نصیب کې جانان نشته 
 چې څوک اشنا کړم هغه ورک له ملکه شینه 

 

 خلک اختر ته کالي اخلي 

 ومه ځرگ ېپه الس ک  ېزه د شهید جام
 

 بې یارانې به پاته نه سم 
 مخ در واړومه  به  قسم په خداى که بیا
 

 ئ ړ وک ېراباند  ګنن   وانانوځ

 نه ی خور ېم امارښ ،رويېت  ېالر م هیلو  په
 

 ښیرې به ولې درته نه کړم 
 ودان کورونه  ېتوره ټوپکه ورانو 
 

 ږه ـد ځوانۍ عمره مه تېرې
 ته یو ښکلي د یارۍ ویلي دینه  ما

 

 یاري یې ټوله د مطلب وه 
 نه مرمه  دا یې دروغ ویل، چې بې له تا
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