
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۵۰/۲۲۰۲                      اجمل اند 

 
 

 ما اختر ولید 
 
 

 ما اختر ولید په کوڅه ځنګېده روان و 
 

 ما اختر ولید کنډوالو کې ویریده روان و 
 

 ما اختر ولید، ماشومانو نه یې ځان پټوه 
 

 راتاو کړ ما اختر ولیده چې نجونو ځینې مخ 
 

 ما اختر ولید چې د ښار حاکم سالم ورکړ 
 

 خو ده سر ښکته کړ، ځواب یې نه کړ 
 

 ما اختر ولید چې د تور سړک په منځ پروت و 
 

 د یو ویجاړ موټر ټوټو کې یې پایڅې نښتې وې 
 

 ما اختر ولید چې له ځانه یې بارود څنډل 
 

 ما اختر ولید چې له پښو نه یې پارچې ویستې 
 

 د چې څادر ورڅخه باد وړی و ما اختر ولی
 

 ما اختر ولید چې پټکی یې و په غاړه کې پروت 
 

 ما اختر ولید لکه نوې بوره شوې مورکۍ 
 

 پر یو تازه قبر نسکور پروت و 
 

 ما اختر ولید لکه ټپ خوړلی
 

 ما اختر ولید لکه درد اخیستی
 

 ما اختر ولید چې پر الره څکېده روان 
 

 تاوېده روان و ما اختر ولید چې له درده 
 

 ما اختر ولید د جومات په لولپه محراب کې 
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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 یوه مات ممبر ټوټو ته ناست و 
 

 ما اختر ولیده چې په سترګو کې یې اوښکې ډنډ وې 
 

 ما اختر ولیده چې په درد اخته و 
 

 اختر مې ولید چې لمن یې له فریاد ډکه وه 
 

 ما اختر ولید چې په کلي کې ترې الره ورکه وه 
 

 اختر ولید لکه زوړ عمر خوړلی بوډا ما 
 

 په مال رامات و، له څېرې یې مایوسي څڅېده
 

 اختر مې ولید چې په ستونې کې یې غریو تموه 
 

 ما اختر ولید چې په الره څکېده روان و 
 

 ما اختر ولید په تیاره کې ورکېده روان و 
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