
 
 

 

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

        
 ۱۰/۰۴/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه   څلور
 

 موټر دې خرڅ کړه پلی راشه

 په چسپکي باندې یې ډېر چولي دینه 
 

 جهاد دې خاورې شه طالبه 

 زما دې خاورې کړل د عمر ارمانونه 
 

 د سر زورۍ انجام دې ولید؟ 
 چغې سرته ـ سرته تلې کونډه دې کړمهد 

 

 م ی نه  نه یی م  وی زه په راد 

 مه ی نه ییم لزمان ګپه   و ید راد  زه

 
زما د څېړنيز دود له مخې د لنډيو د مقالو د هرې برځې په پيل کې، د لنډيو په  د لنډيو په برخه کې  

درنو لوستونکو ته وړاندې  باب يو څه تازه معلومات او يا داسې څه چې نورو ليکوالو تازه ليکلي وي؛  
 کوم، خو دا بر خه پرته له څه ليکلو او معلوماته وړاندې کوم: 

 
 ر یې وما نه ولې مر له 

 د بل اختیار کې یمه  هماشومه یاره ز
 

 ه راشه گستا دې قسم وي مر
 ینه ځچې کږه وږه ځواني مې خاورې کړه 

 

کال دې پوره شو  يد جدای  
شونه د یارانې کال دې نیمګړی پاتې   

 

 اوس که راځې وختونه تېر دي
 زما د مخ خالونه اوښکو وړي دینه 
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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

 

 د سر زورۍ انجام دې ولید؟ 
 د چغې سرته ـ سرته تلې کونډه دې کړمه

 

 م ی نه  نه یی م  وی زه په راد 

 مه ی نه ییم لزمان ګپه   و ید راد  زه
 

 په پسرلي خوشحاله نه یم 
 ږي د یار کور پناه کوینه ـونې شنې کې

 

 په درد نه خوري دوعا ښېرې دې  

 ته صادق نه یې، پر تا نه شته باورونه 
 

 موټر دې خرڅ کړه پلی راشه

 په چسپکي باندې یې ډېر چولي دینه 
 

 چې څه راځي هغه دې راشي

 نه د جهاد نه د طالب پروا لرمه
 

 جهاد دې خاورې شه طالبه 

 زما دې خاورې کړل د عمر ارمانونه 
 

 ان دې رانه هېر کړلهځان او ج

 دې بار شي دا غرور او دا کبرونه پر تا 
 

 ځان به له ټولو غمو خالص کړم 

 چا تــه بــه ووایــم تــا کــړي سـتـمـونه 
 

 ځان به له ټولو غمو خالص کړم 

 د تا له غم نه خالصی نه شته څه به کړمه 
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