
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 
 

 ۲۷/۰۹/۲۰۱۶          آصف بهاند
 

 زما حجرې ته میلمانه راغلي
 

 دویمه برخه
 

 دا دی روان یمه بیدیا کې
 خو سمسوره ده دا

 ګرځمه آشنا لټومکې زه د خپل ذهن کوڅو 
 څوک بې پروا لټوم

 دغه ویجاړ څلي تهزه مې د خپلې ککرۍ 
 خراب آباد کلي ته

 یوه ورځ نه،
 یو ځلې نه،

 په څو، څو ځلې سفرونه کوم
 ښه اخترونه کوم
 هلته هغه کلي کې

 زما د ښار د دیوالونو سیوري مات پراته دي»
 «څنګه ستومانه، څنګه ستړي څه میرات پراته دي...

 دغو ماتو دیوالونو، ماتو سیورو ته زما آشنایان د
 پښو ناست دي او ویرونه کويپه دوو 

 د دیوالونو ماتو سیورو ته کتالی نه شي
 څوک دي والړ او په ژړا ستړي شول
 څوک لیوني دي په خندا ستړي شول

 هلته د غم او د ښادۍ کوڅو کې
 ګرځم را ګرځمه یاران لټوم

 ښه غمخواران لټوم
 او راولم یې
 دې دیرې
 دې میکدې

 او فرهنګي خونې ته
 ورته لیمه غوړوم

 هم پاڼه غوړوم ابی
 او په خندا ژړا کې

 د هغو پاتو ترې پو ښتنه کوم
 

 څپو کې وایمه چې: ۍاو د خوښ
 

 بیا مې دیرې ته میلمانه راغلي
 ډیر ښه درانه راغلي
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

 په خیر راغلئ
 ښه راغالست

 الر کې لیمه مې فرش دي
 راځئ ِدیره توده ده خوشال خان راغلی ،راځئ

 هم ملنګ جان راغلی
 یو څو نور عزیزاناو ورسره دي 

 دا دي زیاتیږي
 را روان دي ډیر درانه میلمانه

 څه پښتانه میلمانه
 هاغه دی راغی یون په خپله

 خپل جدیت سره نن
 په لوی قوت سره نن

 ما وې راځه په خیر راغلې د فرهنګ دیرې ته!
 

 وې: نرۍ موسکا یې داسې و په مروره او
 

 زه نه راتلمه، خو ارباب راوستم
 راوستمترنګ د رباب 

 زه ورته غوږ شومه ټول
 اومحبت شومه ټول

 ده خالصه غیږ راکړه
 وې: ته و په چغو، چغو ی را

 زه وطن غواړمه
 سمسور مې بڼ غواړمه

 زه مې بدن غواړمه
 هلته یې شا ته کوم یو څوک را روان

 یو ښکلی، ښکلی خندان
 له قلم، له ماشومانوسره باز له کتاب او

 انډیواالنو سره
 ښکلی دیڅنګ  ته یې 

 اجمل دی
 کوم یو اند دی

 څو اجمل توري یی یو
 خپلې خندا سره ډالۍ راوړي

 تور توتان ،ته وایي چې دا تور او په خندا کې را
 قربان له تاسو یاران

 چې مې کتل شا ته یې:
 هلته تراب  دی
 ډیر خراب دی

 د وطن په کنډوالو
 خرابیدو

 تقسیمیدلو باندې چغې وهي
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو 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
 

 بولي خلک را
 وایي:ته  ور

 

 زما وطن مه ویشئ،
 زما بدن مه ویشئ ...

 

 ته ناست یمه او خاندم خوشالي کومه زه ور
 ځان سره وایم چې حجره کې دا یاران لرمه

 نو ټول جهان لرمه
 

۰۸/۰۱/۲۰۱۵ 
 هیدرسلیف
 ډنمارک

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

