
 
 

 
 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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  
 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 
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 د اسمان ماشومان
 

 د نیمي شپې په زړه کي

 دسمندر پر غاړه

 لري ګوښه له خلکو

 څنګ په څنګ ناست یو دواړه

***** 

 شپې د آرام نرم الس

 پر هریوسر راکښلی

 د ورځي شور او غوغا

 پر چوپتیا ځان سپارلی

***** 

 هلته ډیر لري له موږ

 یوه بیړي بهیږي

 چیرته به ځي خدازده چي

 خو ډیره ښه ځلیږي

***** 

 د دې حسیني سترګي

 کړي دڅپو ننداره

 سرور زه یې په شوق او

 کړم د ښکال نظاره

***** 

 دا له حیا غلې ده

 پرما اورونه دي بل

 پاس ستورو یوبل ته پټ

 ورو سترګکونه وهل
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 زه څه له میو نشه

 څه د وصال له اسرو

 دا څه له شپې تلولۍ

 څه زما د حال له لیدو

***** 

 نسیم یې زلفي له مخ

 په نرمۍ شاته کړلې

 ورو یې ماللي سترګي

 مخامخ ماته کړلې

***** 

 موسکه شوه شونډو یې کړې

 زر د ګناه بلني

 مانه الړ صبرو کرار

 څیري د تاب لمني

***** 

 بیتابه شونډي مي ژر

 ور وړې د شونډوسر ته

 دا په نرمۍ د نسیم

 شوه رانیږدې ځیګر ته

***** 

 ګوتې مي ښخي کړلې

 د دې دزلفو په دام

 نه ما کي تاب پاتي شو

 نه دې کي چیري آرام

***** 

 دواړه لمبه شوو د شوق

 اور سوځیدو د عشق په

 همداسي خوله په خوله موږ

 ل ځای ولویدوورو پر خپ

***** 

 ما دعمرونو آرزو

 را براال ته کړله

 الس مي ورتاو کړه له مال

 ښه مي راخواته کړله...
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 سپوږمۍ د ورېځو پلو

 پر مخ را کش کړوغلی

 څو موږ نیهام له هر چا

 کړو ال حسین دا ګړی

***** 

 شوماناخو د اسمان م

 دغه څیرسترګي ستوري

 شرم او حیا نه لري

 موږته بیا هم راګوري
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