
 
 

 

 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

 
 

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

          

    ۰۵/۰۴/۲۰۲۰                           نیار یشاه ول
 

 

 ورـغـېـپ
 

 ېنه شو ېکرار پات ېشو وران
 

 ته والړ ، ړپ ړخ ېک وړپه دو ومرهڅ
 

 او چا خندل درته لړچا ژ خو
 

 ۍ«ټغو» ېببرسر ېکتل تور ما
 

 ۍشپونک ېپوند څېلو توښد شنو د هم
 

 وو ېپات رانیح ومرهڅ
 

 شول ګنه ج لویاسو اورونه هرخوا
 

 شول ګنه ج دویلور دودونه سوز بل
 

 دلته وحشت په بله بڼه روان
 

 له ظلمه أ د سق ېریله و هلته
 

 نه د ماغزو په تمه وړـله کوپ ایب
 

 منجیله اته ، چې یې خوړو ته اوه
 

 ایخوله او چوپه چوپت هټپه پ وو ولټ
 

 او وحشت رهیوه و رهډی
 

 او کتل لړژ ، وورډی
 

 نه شوول یلیو هڅ چا
 

 ېکول اڅن یې ایخندل  نوځی
 

 یتنو نورو ال بلوا کول وڅ
 

 ځینو بیا چیغې د اشنا کولې
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 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئ له   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

 

 خو وړو شور او واویال کولې
 

 لړژ ېوم ،ورته هم وکتل ما
 

 ېک هړپه خپل ز خو
 

 ېک ارهیپه ت ږل
 

 ېسوزولو او وژلو ک په
 

 وه ناهګ اړژ
 

 خندل رډی دوي
 

 په دود ېد فرهاد د غره شکون آ
 

 ېړک ېمات ۍړسرونه او کوپ روډې
 

 ویخان بچ ملیاکبرخان او ا د
 

 ېړک ېمات ۍړک دغه
 

 ۍ«ټغو» ېهغه توره ببرسر اوس
 

 نمیخوشاله و ومرهڅ
 

 ۍشپونک ېمر وهلل ېپوند څېلو هم
 

 بزو سره ورشو ته روان خپلو
 

 نمیمالله و یېزه 
 

 خوشاله نه شوو ږمو خو
 

 لړوژ ایوار مو ب وی
 

 ېک ارهینه په ت غویچ ، غویچ په
 

 هیلهپه  ید خوشال وطند  ایب
 

 ېپات ستونزې هڅهم  اوس
 

 وطن یدلیسوز یوران شو دغه
 

 ید یسور اور پات راته
 

 خان د بچو ملیاکبرخان او ا د
 

 ید یپات غوریپ راته
 

 یجرمن۱۹۹۶
 ګبوراشافن
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