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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 

 ۰۱/۰۶/۲۰۱۷          آصف بهاند
 

 نا ریبلي فصلونه
 

 او
 مروره مځکه

 
 خړ کلی خړ شو

 خندا الړه مروره شوله
 ځوان په ځوانۍ کې څه بوډا غوندې شو

 او ځوان زړگی د بوډا
 راغالست وویل ځوانیمرگي ته ښه
 

***** 
 

 زموږ د کلي په ډیران باندې چرگان نه ښکاري
 زموږ په کلي کې کوم شور نه شته

 خړو را تاو کوڅو کې
 تاوې پیروتې نه شته

 گوره ته ځیر شه مازدیگر خو نه دی!
 رمه رانغله له غره

 شپونکی په منډو، منډو راغی
 سوې چیغې وهي:

 میږې پسونه مې لیوانو
 په وحشي داړو
 را څیرې کړلې

 گوره گودر کې خندا نه شته
 تیږې چیغې وهي

 چې اوبه وچې شولې
 

***** 
 

 څه سپیده داغ،
 څه دلداغی،
 څه مازدیگر،

 څه ماښامی غوندې و
 گودر کې اور ولگید
 او اوبه وچې شولې

 د مردکو باران را جوړ غوندې شو
 لوگري الړل مردکو وریبل

 او زموږ د کلي پوخ سور فصل
 انتظارانتظار، 

 گوته په غاښ والړ و
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 چې تندرو د مني
 او بار د واورو

 مال ور ماته کړله
 

***** 
 

 د سترگو رپ کې د سپرلي په نامه
 ورسیده یو وخت را

 ویلې د مځکې تور زړگي نه
 سره گالن را باسم
 تاسو به وخندوم

 تاسو به بوزمه شین هسک ته
 د زرغونو شنو فصلو پر وزرو

 زموږ د کلي بوډا
 ډاگوخړو 

 تندو بادو کې را ښکاره غوندې شو
 په قهرجنه خندا

 او جگ آواز یې ویل
 چې بیگا شپه ما ته دې تورې مځکې

 خپل وصیت داسې وکړ:
 نور ګالن نه زیږوم
 تاسو مې نه نازوئ
 زه به ازغي زیږو

 
۲۸/۰۵/۱۳۷۱ 

 ښار میدان
 افغانستان
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