
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

                          
 ۲۱/۱۲/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 

  
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

ه نویمه برخه ت ا  

 
کله چې سږ پر کابل باندې لومړنۍ واوره راښکته شوه، بیا یې هم خلکو د لنډیو په ویلو هرکلی وکړ،  

الت لري او د دې خبرې پر خالف  حغانستان او افغانانو سږ بل  فکابلیانو، اخو له بده مرغه چې کابل ـ  
 چې پخوا به کابیلیانو ویل چې: 

 

 بې واورو دې نه وي«  ،»کابل دې بې زرو وي
 

سږ کابل هم بې زرو دی او هم بې واورو، خو خلک بیا هم د پخوا په څیر د نورو واورو د ورېدو  
عکسونه اخلي لو په خپلو پاڼو کې جگوي او ځینې بیا یا پخوانۍ او یا نوې  په هیله له واورو سره  

 هغه لنډۍ انالین کوي چې د واورو او د واورو د ورېدو یادونه په کې شوې وي. 
د لنډیو په دې برخه کې څو هغه نوي او زړې لنډۍ چې د واورو او ژمي یادونه او د نوې واورې د  

 ورېدنې یادونه په کې شوې ده: 
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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

 

 ږم ـلکه د واورې ويلې کې
 د وطن غم مې د ژوند ورځې لنډوينه 

 

 واورې سپينه ياره څه شوې  تر
 لکه ږلۍ درپسې ټوله ويلې شومه 

 

 واوره په ژمي کې ښه خوند کړي 
 چې یاران ټول شي، نو تاوده وي بنډارونه 

 

 ږيـ ژمی په واورو ښه ښکارې
 چې واوره نه وي، نو سپېره وي دښتې غرونه 

 

 واورو پټ وطن مې ښه دیپه  
 شنه وطنونه   ا په کار مې نه دې د بل چ

 

 چې نوراني مخ دې ښکاره شو 
 په واورو پټ شول شاوخوا کلي کورونه 

 

 ږيـپاس په کابل واورې ورې
 ساړه نيولي نازولي صورتونه 

 

 واورې په غرو رغو کې وشوې
 زما د زړه په دښته اور لمبې وهينه 

 

 زما راستي دې درپسې شي 
 سپينې واورې ورېدې درووتمه چې 

 

 په کابل سپينې واورې وشوې
 په سوې ساه په پخوانو پلونو ورځمه 

 

 زما په زړه غمونه ډېر دي 
 د ژمي سترې شپې په ويښه تېرومه 

 

 باران که اوري، ودې اوري
 واورې دې نه اوريٍ چې الرې بندوینه 

 

 د واورې زېری دې رانوړ 
 سوغاتونه ورته مې ایښی دي په جیب کې 

 

 وچکالي بیا ښایي اوږده شي 
 د جگړې اور دی، دلته واوره نه راځینه 
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