
 
 

 

 4تر 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

        
 ۱۳/۰۸/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه څلوراتی 
 

 ږيېـ پاس په کابل کې اور بل
 الندې الهور کې خلک ډمې ګډوینه 

 

 کابل ته مه وایه چې وران شي 
 وران دې پنجاب شي چې ملکونه ورانوینه 

 

 خاندې زما د کور لمبو ته 
 گاونډه اور درپسې درځینه شریک   دېوال

 

 ر دي ېـ لیوني سپي رانه چاپ
 غټو ګوري موږ ترې خورینه  ،دنیا په غټو

 
لندۍ داسې هنري قالب دی چې په لنډه شېبه کې یو لوی مهم ټولنیز مطلب په خپل ځان کې ځایوي او داسې یې ځلوي  
چې په لوستلو سره یې مخامخ پر زړه کیني. په وطن کې د وروستیو جگړایزو پېښو په پایله کې په ټول هېواد کې  

السه ورکړه او د کورنۍ پاتې غړي یې له خپلو مینو   خلک ښه په پوره اندازه وزورېدل، وکړېدل، خپل عزیزان یې له 
اواره او بېکوره شول، ان تر دې چې د ښځو او کوچنیانو له پاره هم د اوسېدو ځای نه شو پیدا او مجبوراً د واټونو  

 او کوڅو په اړخونو او پارکونو کې یې تر شنه اسمان الندې شپې سبا کړي. 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 لنډۍ په قالب کې داسې انځور شوی دی: دغه حالت او دا مجبوریت د 

 
 چا یې پلو لیدلی نه و 

 غاړه شپې سبا کوینه   راوس د سړک پ
 

 مرګی کوڅه په کوڅه ګرځي
 د ټوکېدلو برېتو ژڼي ټولوینه

 

 خدای خو دې تېر کړه سپېره کاله 
 چې خوله خندا ته جوړوم ژړا راځینه 

 

 ږي ېـپاس په کابل کې اور بل
 ډمې ګډوینه الندې الهور کې خلک 

 

 کابل ته مه وایه چې وران شي
 وران دې پنجاب شي چې ملکونه ورانوینه 

 

 خاندې زما د کور لمبو ته 
 گاونډه اور درپسې درځینه شریک   دېوال

 

 ر دي ېـلیوني سپي رانه چاپ 
 غټو ګوري موږ ترې خورینه   ،دنیا په غټو

 

 کې یو عکس راڅرگند شوی دی او ورسره لیکل شوي دي چې:  شبکو د یادو پېښو په لړ کې، په ټولنیزو
 

 « .دوستم د مارشالۍ دریشي آغوستي ده طالب د مارشال دوستم په شاهانه ماڼۍ کې د»
 

 دا لنډۍ هم مل شوې ده: او په ځینو ځایونو کې له عکس سره 
 

 په پخواني نظر مه گوره 
 اوس مې جامې د مارشالۍ اغوستې دینه 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره
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 دا هم په لنډیو کې د ورستیو بوږنونکو پېښو د انعکاس څو بېلگې:

 

 د پوزې سر ترېنه قینچي کړئ 
 ه نچې پۀ بې ننګه اللي کلی خبر شی

 

 دنیاګۍ ټوله ورته ګوري 
 ورانوینه پښتانۀ خپله، خپله خونه  

 

 خلک زیارت ته پتاسې وړي 
 زه د جوارو پولۍ وړم چې کونډه شمه 

 

 غټو گورم   ،ته په غټو  تا
 وگورمه   سترگې مې وباسه که بل خوا

 

 د یار یاري کرلی کښت دی 
 ما د کرلي کښت نه واخستل السونه 

 

 یوه دې وه بله دې وکړه 
 در باندې پرېوزه د وروستۍ ډولۍ لړونه 

 

 وزار کړئ گچېرته مې سپیو ته 
 که د وطن په جاسوسۍ مړ شوی ومه 

 

 قبر مې لوڅ کړۀ درمل راکړۀ
 ږي د مرمیو پرهارونۀ ـسخت مې خوږی

 

 چا یې پلو لیدلی نه و 
 غاړه شپې سبا کوینه   راوس د سړک پ

 

 مرګی کوڅه په کوڅه ګرځي
 د ټوکېدلو برېتو ژڼي ټولوینه

 

 پاس په کابل کې اور بلیږي 
 الندې الهور کې خلک ډمې ګډوینه 

 

 خدای خو دې تېر کړه سپېره کاله 
 چې خوله خندا ته جوړوم ژړا راځینه 

 

 داغونه ډېر په زړګي راکړه 
 یاران ضرور یو بل ته نښې ورکوینه 

 

 په موږ کې سره ټیکري رواج دي 
 جیلکۍ چې تور په سر کوي کونډه به وینه 

 

 مینې دې داسې کا نې وکړې 
 ویلې شومه   ، ماهیپر تر کاڼو کلک وم د 
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 د سپېنې خولې ستر مې مات شو 
 د ژاؤلو ټک مې هلکانو واورېدنه 

 

 ل کړ ـېـادم غنم له جنت ب
 موږ غنم رنګو پسې کډې ګرځوونه 

 

 ما درته ویل کابل ته مه ځه 
 ې خوږې دي ما به هیره کړې مئینه نجون
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