
 
 

 

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

        
 ۲۰/۰۹/۲۰۲۱                         آصف بهاند 

 
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 یمه برخه ون 
 

 ستا به له مانه ګیله کېږي 
 زما د کور په خلکو نه رسي السونه 

 

 ړې باران وک ې نیم  د  هیخدا

 نفرتونه  وسي ی  ونوړز  رنو یله خ ېچ
 

 تۀ د خوښۍ په ټال کې زانګه 
 به د وران وطن په غم ژړا کومه زه 

 

 د بيلتانه هوا چليږي 
 د جانان شپې ورځې نږدې دي الړ به شينه 

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

 اللیه مخکې شه الر ګوره 
 زما لیدلې الرې ټولې ړنګې دینه 

 

 ږي ـستا به له مانه ګیله کې
 زما د کور په خلکو نه رسي السونه 

 

 سر حالل کړي  دې ستا پهخو ما 
 لکه سېرلى چې په رنځور حاللوینه 

 

 مرور، مرور ګرځه  ته
 لور به یمه  وژونکوکه مې پخال کړې، د 
 

 په پالر مې بله جرګه وکړه 
 په لومړي چرګ بانک به ځونه  ،که در یې نکړم
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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

 

 ړې باران وک  ېن یم  د  هیخدا

 نفرتونه  وسي ی  ونوړ ز رنویله خ ېچ
 

 جانان به راشيکه خدای کول 
 ما یې ګېډۍ څڼې په خوب لیدلې دینه 

 

 بوټي راټول کړئ اور پرې بل کړئ 
 زموږ دستور دی په رڼا خوله ورکوونه 

 

 ږي ېـد بیلتانه هوا چل
 د جانان شپې ورځې نږدې دي الړ به شینه 

 

 هگ تۀ د خوښۍ په ټال کې زان
 زه به د وران وطن په غم ژړا کومه 

 

 لیدلې بېګا مې مړ په خوب 
 سهار مې سرو شونډو پتري نیولي وونه 

 

 بیګا مې مړ په خوب لیدلی 
 که خدای کول جانان مې روغ دی رابه شینه 

 

 المبوزن وم   ابونوید در

 نونه ګ نځمات شول  ېم  ړپه چ  لتانهېب د 
 

 طالبان واړه مالیان شول
 زه مې د یار مینې له علمه ووېستمه 

 

 څپلۍ مې یو پر بل پرتې دي 
 مینه مې له ملکه ورکوینه د جانان 

 

 څپلۍ یې یو پر بل پرتې دي 
 جانان مې نیت د دکن کړی رانه ځینه 
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