
 
 

 

 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

        
 ۰۱/۹۰/۲۰۲۰                  پوهندوی آصف بهاند

 
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخهیوڅلوېښت
 

 د اداري فساد له السه 
 د زړه د پاسه مې پولۍ والړې دینه 

 

 له خونړي کابله راشه 
 ته دې ژوندی یې زه به وچه ډوډۍ خورمه 

 

 جانانه سپینې جامې مه کړه 
 پرون مال پسې جومات ته تللې ومه 

 
 

د کورونا ناروغي په رامنځته کېدو سره، د لنډیو په بڼ کې هم کورونایي لنډۍ راوټوکېدې، له هماغه پیل نه کورونایي 
 لنډیو ته زما پام و او په راټولولو مې یې پیل وکړ. 

 

تخلیقېدې او په میډیا کې یې سر رااوچتاوه. ما  څومره چې کورونا زور اخیسته، ورسره کورنایي لنډۍ هم هلته دلته  
هم که له چا نه اورېدې او یا مې په میډیا کې په مخه راتللې، ثبتولې مې او د لنډیو د  مقالو په لړ کې مې له خپلو  

 اړینو تبصرو سره خپرولې چې تر اوسه مې راټولې کړې کورونایي لنډۍ په شپـږ برخو کې خپرې کړې دي. 
 

نډیو تر څنگه مې، هېڅکله د نورو نوو او زړو په زړه پورې لنډیو راټولول ــ چې ما یې ژمنه کړې وه  د کورونایي ل
ــ نه دي هېر کړي؛ خو له هغه وخته چې د کورونایې لنډیو تخلیق پیل شو، د لنډۍ د تخلیقونکو ډېره سلنه پاملرنه د  

 په میډیا کې کم شو.   کورونایي لنډیو تخلیق ته ور واوښته؛ ځکه د عادي لنډیو انعکاس
 

د کورونا د رامنځته کېدو په دې لږ څه الندې باندې لسو میاشتو کې ما یو شمېر نوې او یا زړې په زړه پورې لنډۍ 
هم راټولې کړې دي، چې دلته به یې څو نوې او یا پخوانۍ، خو په زړه پورې لنډۍ له تاسو درنو لوستوکو سره  

 شریکې کړمه: 

 
 چي کړئ د پوزې سر ترېنه کن 

 چې په بې ننګه اللي خلک خبر شینه 
 

 د اداري فساد له السه 
 د زړه د پاسه مې پولۍ والړې دینه 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_landy41.pdf
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کله غم و  ، اول به کله
 کروندې پکې کرمه ل، اوس مې پټي شو

 

 له خونړي کابله راشه 

 ته دې ژوندی یې زه به وچه ډوډۍ خورمه 
 

 زما ویشتلی وزر جوړ شو 
 الوت کومه اوس به له ځینو نه اوچت 

 

 په تورو غرو دې ځان پناه کړ 

 د بې وسۍ غږ به مې څوک در رسوینه
 

 د شپې خو هر سړی راتلی شي
 د ورځې راشه چې تاوان درباندې شمه 

 

 میښې  سنډا څرمن د  سر د
 شپې خورې پردي مالونه   دورځې شیخ یې د

 

 ستا په دیدن مې لمونځ قضا شو 
 واب کومه ځپه آخرت به خدای ته څه  

 

 کله اخله ، خبر مې کله
 د غم اوبه مې تر مرۍ راغلې دینه 

 

 تسلي مه را کوه یاره 
 السونه را کړه سمندر مې ډوبوینه 

 

 سترګې دې جګې کړه ابدارې 
 د وینو دارې مې له زړه درپسې ځینه 

 

 جانانه سپینې جامې مه کړه 
 پرون مال پسې جومات ته تللې ومه 

 

 ږې ـ وړه خو نه یې چې شرمی 
 غټه نجلۍ یې په چا غږ وکړه مینه 

 

 ږې ـ هلک خو نه یې چې شرمی 
 مور ته مې وایه چې په لور د مین یمه 

 

 د سینې زور په اندازه کړه 
 ږي اوسنۍ بالغه یمه ـ تي مې خوږی

 

 د الوچی له رنگه سوره 
 د کورکمن په شانتی زیړ درپسی شومه 
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