
 
 

 

 2تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 
 

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

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

 

 

 

 2۴/۰۵/2۰2۰             اکبر بری
 

 اختر
 

 ترښائسته ورځ دهد اخ
 زړو کي شوق وهي موجونه

 الصيسرور په خندا خ د
 غونډي خولې لکه ګلونه

****** 

 و کوڅو ته راوتلي
 جوني هلکان له کورو

 رنګارنګ جامې  یی تن کي
 په خندا دي نازنیني

****** 
 د چا سره خولۍ په سر ده

 دسمال په غاړهد چا شین 
 چا دوه السه دي سره کړي

 مځکه نه ویني له ویاړه
****** 

 چا جیبونه دي ډک کړي
 له میوو  له شیرینیو

 څوک خپل پالر دی نازولی
 په روپیو  په کالیو

****** 
 چا ښائسته جامې اغوستي

 خوښ سیاالنو کي نن ګرځي
 څوک له شوقه  له خوښیه 
 په مستۍ راغلی غورځي

****** 
 څوک په خوښ زړګې روان دی

 و کورو ته د خپلوانو
 ت دیمنځ کي خوشال ناس څوک په

 د دوستانو  د یارانو
****** 

 هر طرف  خلک خوښۍ کړي
 له غمونو زړونه خالص دي 

 غونډ په شور او شوق راغلي
 د خوښیو له جامونو

****** 
 په هر لوري نغمې سر دي

 مستیود سرور او د 
 هر یو زړه نن ماالمال دی

 له خوښیو له ښادیو
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 خلک هغه  زړونه هغه
 دي خو شورونه پکي نور

 مځکه هغه  اسمان هغه
 خوشوقونه پکي نور دي

****** 
 هلته  هغه ویرانه کي

 یو وړوکی  ماشوم ژاړي
 زړه یې  ډک دی له غمونو
 مخ پر تورو خاورو نغاړي

****** 
 غم ځپلي مور و پالریې

 کي کړي کوښښ چي دی ایمن
 خو ها  کله کراریږي ؟

 !چي زاړه کالي  یې تن  کي
 

ایپ  
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