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

        
 ۱۱/۰۹/۲۰۲۱                         آصف بهاند

 

 ا ړژ وطند 
 

 اډگ  يږـې م د
 

 

سوریو  ینو  ځ په ترڅ کې له  د رامنځته کېدو  ستیو سیاسي نظامي بدلونونو  وپه افغانستان کې د ور 
ورنه  ازارونکي بویونه    او ورسره  ږيـجگې  خولو نه د وطن د ویش زورونکي غږونه ته ورته  

کور دی، هېڅکله به د مینې دا کور بېلېدو او  گډ  افغانستان د ټولو افغانانو د مینې  ،  کېـږيپورته  
 . ړنگېدو ته پرېنږدو

 : څنگ په څنگ اېښودل شوي ديد وطن د ویش د پلویانو په ځواب کې څو توري الندې دا 
 

 

 وهله  ۍ لېو خوا وچه وچوبه وه مرگ شپ  شا
 

 ې تبه وه دردونه وو پر  وطن د 
 

 دلې ر ېت  لړو باران ورته ژ  باد 
 

 وو  ران یح ښگوته په غا  ۍ مږاو سپو لمر
 

 هم نه و   دوېد خبرو اور  وک څ
 

 ه ړک لی ته پ  ي ږـیم  وهی  سهی ک وطن 
 

 : سهی ناخوالو ک و څ د 
 

 وانان ځنا   انیپه شان بچ  ل ید ف لکه
 

 ناولي پلونه   ډېـر انو ډیگاون د 
 

 فکرونه  د یپل  څه  او
 

 ړې د جگ سهیک دهږاو
 

 د دردونو نکل ی زورونک او
 

 ه ږلو انو یاو د لمس  ېښن   کورونا
 

 سه یک  هډ سنگسار بدنو لن و څورسره د    او
 

 ټپي ـ ټپي حالت خو پرېږده پر ځای 
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 یستلي راپسې ا  اوس ځینو تورې را
 

 ځینې مې الس و پښې ټوټې بېلوي 
 

 څوک مې پر سر باندې لمبې بلوي 
 

 ستومانه بدنښکې او زما دا او
 

 ... ناویلې کیسېنورې، نورې  او ورسره څو 
 

 ***** 
 : راتاو شو، په خندا یې ووې د ډېوگ  و، یون   ېالس مال ک   يږـېم

 

 نه شي  بېلولی  تا څوک وژلی
 

 یې ته زموږ د ټولو مور 
 

 ، خوځېدونکو کور یې کوند انسانانو، الوتو 
 

 زموږ د خوښیو یو خیالي جنت یې 
 

 ، بېلولی نه شي ورانولیتا څوک سېځلی،  
 

 ورک وي  ې ورکه وي او رنگ د  ې د  هړجگ
 

 گ دې ورک وي ـــرنـیـاور بـلـونـکـي او نـ
 

 کرو  ې وب م ړتخم راو  ېالځ  ېبه له خپل  زه
 

 به وشي  ې دان ې مه غل ه ړژا ته
 

 به وشي  ېزمان  ښې تا د خو د 
 

۱۰/۰۹/۲۰۲۱ 
 هیدرسلیف
 ډنمارک 
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