
 
 

 

 3تر  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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

          

   ۵۲/۰۳/۲۰۲۰                انجان ـسنگه دیا 
 

 

  هپسرلی
 

 

هموطن شاعر ما دیا سنگهـ انجان، انسانی که در افغانستان به دنیا آمد، زیر بیرق وطن بزرگ شد، 
  به زبان پشتو نوشت و شعر سرود، به چه می اندیشد؟

 (واکژپروین پ)                                                                 
 

 

  
  نزمونږ شاعر دیا سنگهـ انجا : رانځو
  نحمدهللا ارباب/ننګرهار/افغانستا : رانځورګ
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  هپسرلی
 

 
  مدې کو ی، هرکلشېه ، ستړی مښه ته خو راغلې

 

 هوایه سپرلېه تم به شې او که ن
 

  ادلته جنګونه دي، ویرونه هر خو
 

  یسوی د کرکو لمبو ټول وطن د
 

 يګالن راشنه ش
 

  يد ژوند غوټۍ یی ال سپڼلي نه و
 

 ېچې سپیره باد پرې د خزان والوز
 

 يی ریژووی
 

  هتنکي او دا معصوم ګلون ،تنکي
 

 نشي ځوانیمرګ ارمانج
 

  هځکه خو وایمه چې راغلې تم به شې او که ن
 

  مسپرلیه څنګ ووای
 

  همیله شت *کې د ویساک *نه سلطانپور
 

 ېنه هم نوروز څوک په خوښیو لمانځ
 

  وهم ژاړ *یواليدکه وي اختر یا 
 

  ږخونده په مون ېبي رنګونو او ب يش *يتیره هول
 

 يکوم یو پرهر کړو درښکاره د زړګ
 

  هپه ټول بدن زمونږه زخمونه شنه دي ګور
 

  ږکله شو مون یخندل
 

  هته په کومه خول تا
 

  ود تم کیدو ووای
 

  کستا د راتګ خو انتظار وو هر څو
 

  يږـستا په راتلو دلته ښکال زیاتی
 

  ېرا خو به ش
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  اته په خند
 

  وخ
 

 ېپه ژړا به ستون ش
 

  اځکه خو دا تپوس کومه له ت
 

  هچې تم به شې او که ن
 

  هچې تم به شې او که ن
 

  ۱۳۹۹/۰۲۰۲ /دیا سنگهـ انجان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر کال به په ډیر شان  د ننګرهار والیت په سرخ رود ولسوالۍ کې یوه سیمه چی: رسلطانپو *

 . هشوکت دامقدس ورځ هلته لمانځل کید

  رویساک: د سیکانو )سردارانو( اخت *

  (دیوالی: د چراغونو جشن )د هندوان اختر *

 .یهولی: د رنګونو جشن چی د پسرلی په راتګ لمانځل کیږې ، په یو بل اوبه او رنګونه شیند *
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