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 ۱۱/۰۴/۲۰۲۲         اکبربری
 

 که دي لوز راسره وکړ
 

 که دي لوز راسره وکړ د راتللو  

 زه به زما کوټه ګۍ بیا پاکه ستره کړم

 دا ګډ وډ کټ به مي بیرته سره سم کړم

 د بالښت دا زوړخیرن پوښ به تازه کړم

***** 

 ښه په زیاربه سره ټول کړم دغه هرڅه

ه  سي تیت پرک دلته پراته ديچي دا 

 ښه په ځیربه هریوشی پر خپل ځای کښېږدم

اوس کوټه ټول خواره واره دي  چي مي 

***** 

 زه به لوند ټوکر را تېر کړم پر کړکیو

 چي ترې پاک دا د مودو د خیرو غوړ شي

پر دوړو د وره د خولې   زه به وشیندم 

یې ستا د لیدو وړ شي  ښې اوبه، چي مخ 

***** 

 پر دې خپل زیږه ازغن مخ به مي ګلې

بیا ښوی شي  کړم تېره چاړه راتېره چي 

سر به ږمنځه  پر دې جړپړ ځنګلي 

 هومره تېره کړم چي هرتار یې سړی شي

***** 

لپاره د څوأم ځلي   بیا به خدازده 

 دلته هرڅه له کره نظره تېر کړم

نه چي    کوم وړوکی عیب وي پاتي هسي 

نه چي کوم وړوکی څه شی هیر کړم  هسي 

***** 

 چي راخالص شم له دې ټولو د زړه سره

تیار ستا و راتلو ته هرڅه شي   چي مي 

په هر شي زړه آخر اوبه وڅښي   چي مي 

 او ورخوشي کړي ځان بیا ښکلو  اسرو ته

***** 

 قهنو به کښېنم په تپانده زړه له شو

 د کړکۍ خوا کي  او ستا الري به څارم

 په وچ حلق به ورو ترموسکوشونډو الندې

 ګاللۍ شېبې دا ستا لیدو ته شمارم

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Baray_a_kaday_laus_wekar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Baray_a_kaday_laus_wekar.pdf


  

 
 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
 

***** 

به څومره  اخ اشنایه ته څه پوه یې چي 

رانصیب د نه منلو  نېکمرغۍ شي 

 که ته مازي ما سره  بېرته پخال شوې  

 که دي لوز راسره وکړ د راتللو
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