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

        
 ۲۳/۱۲/۲۰۲۱                           پوهندوی آصف بهاند 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ه نویمه برخه نه

 
 جنت ګټلیه، اشنا راشه 

 تا وژلي، ماشوم غواړي خیراتونه  د 
 

 مدرسې اسناد دې راوړه  د 
 مال واکمن شو ماسټري نه قبلوینه 

 

 معلوم شيچې لیونتوب مې در 
 ي برید کومه گځانمربه ستا په واده کې  

 

 په ډک محفل کې غاړه راکه
 چې د رواج زولنې دړې وړې شینه 

 
کال د اگست د پنځلسمې نېټې د سیاسي نظامي بدلونونو په پایله کې د لنډیو په قالب کې داسې زمزمې هم   ۲۰۲۱د 

 شوې دي: 
 

 نه مې لښکر نه سر لښکر شته 
 شاهي کال برجونه راپورې خاندي د 

 

 جنت ګټلیه، اشنا راشه 
 تا وژلي، ماشوم غواړي خیراتونه  د 

 

 مدرسې اسناد دې راوړه  د 
 مال واکمن شو ماسټري نه قبلوینه 

 
 او دا هم څو نوې لنډۍ: 

 
 دا ما خو داسې نه ویل خدایه

 چې د جانان الر دې یوه شي، زما بله 
 

 یا به زما په سترګو ګرد وي 
 الوزراء دغلته وینه  یا به رئیس
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 هـرڅـه وایـي  ،خـــلک دې هــرڅـه

 مـخـامـخ راځـه مـینه  ،کـه غــوږونـه بـند 
 

 چې لیونتوب مې درمعلوم شي
 ي برید کومه گځانمربه ستا په واده کې  

 

 بېلتونه! مخ دې چا ته مه شه
 ما ته دې مخ شو، له سیالۍ دې وایستمه 

 

 که زوړ اشنا مخې ته راغی 
 یار به ورته الر جارو کومه په نوي 

 

 په ډک محفل کې غاړه راکه
 چې د رواج زولنې دړې وړې شینه 

 

 ته د صفت محتاجه نه یې 
 پر گالبونو عطر چا شیندلي دینه 

 

 خدایه اتلس کاله شپه کړې 
 سبا یې نه کړې جانان بل وطن ته ځینه 

 

 مې خپل نۀ کړې  ه پۀ ضد بازۍ ب
 ږدمه ېـپه عاجزۍ درسره خوږ وطن پر

 

 جلۍ د یار په ننداره شوه 
 د پالر پرتوگ یې په څوباړي وشکاونه 

 

 دي خو اغزي کرلي نه  ما
 ښادي زموږ کوڅي ته ولي نه راځینه 

 

 څه عجیبه عادت مې واخیست 
 په ورځ کې څو ځلې د یار کوڅې ته ځمه 

 
 نډه الس را کېـږدهـته مې پر ټ

 تبه مې نه ده، ستا یادو لېونی کړمه 
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