
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 ۱۵/۰۱/۳۲۰۲                          شاه جان هاجره حرکت
    

 

 
 ون ټل

 
 

 په ژوند کي کوم یو دود ته دي کتلي   تا
 پـه تـله کلـــه دي تــللي محـــبـت 

 

 ې سوزونک ی داس ېو  ې لمب ګړېج د 
 سوزلي  ېک  ونو ړراته ز ېی  احساسات 

 

 شوه  رګیځ د عشق ویده مو په  ولوله 
 دردونـو تـلولــي ـوی و ږـیښویـ  نـه

 

 ومه ټل  ېپه ستورو کي مدام د   مځ
 ليړمرو  ېهیل ټې پایلي ل   ېب  دي

 

 د مـینـي په بي کـچه ارزونـه  وم 
 لـلي یدانـه با  ،مـو دانـه ېمرغـلر

 

 ی الونیا شول ڼ لب ګمالي وي د  رانګ
 زپلـي   ی راته ذهـنـونـه د  ۍ بیغور

 

 تود وي  ه ږدردونو بازار تل په مو د 
 ولـي ړخـوني نـ  ږزمـو نـاتـارونـو

 

 ي ږ کی ارهیت  ې تر بل  ځمو ور  چاپیاير 
 والوتلي   ی شو  یر څهما مارغه په  د 

 

 مو اوسپنیز و  ډ وعدو او ژمنو هو د 
 یدلي ګبرباد شول یو پر زمکه ل  ړال

 

 ي ږ وبیډ  يځ  رک څ ا ڼهر لوري د ر  له
 ولـي ړتـوره لمن راوغـو  ېشـپـ  ې تـور

 

 ي ړژا ۍمږاسمان پر سینه سپینه سپو  د 
 ستوري لویدلي  الند ځ ېنه ی   ۍک  هړغا
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 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

 

 نه شو   ړمو ې ناروغي مور یتیم بچ د 
 تللي   ېمرستـ یري ډ بـشـر پـه نـامه  د 

 

 دي  وانانځ ږ زمو ریمو د مال ت  واد ې ه د 
 زولي ړغرونه  ل ړ وال   یې   پـه تـلـو نن 
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