
 
 

 

 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
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 میینه ال د میین الر څاری
 
 

 دلته میینه ده هر چا ته ښکاره
 د خـپـل مییـن په الر کـې 
 ناسـتـه ده الر یـې څـاري 
 له نـورو کلـیـو نـه هـم 
 هـمـدا یو غږ پورته دی 

 
 هــیـروي هــوډ به دې نه 

 اوس به ترې څنګه تیرشي
 

 ستـا کـړې ژمنه هیریدلی نه شي 
 

 :د وطن پیغلي درته وایي داسې 
 د سر پوړني مو ژغورل غواړي
 په زنـدۍ شـوې تړل شوې مـرۍ

 کې مو ساه ګاني وسوي سوزي ال هم
 ډوبـه سـاه نـور آزادول غـواړي 

 دا خو د میني په قانون کې نه شته
 سـیـنـد پـر غـاړه چـې دي د 

 د خړو شګو او ریګونو منځ کې 
 والړې تورې لوړې تیګه باندې 

 پـر هـغـه سـپـیـن شـوکـاڼـي 
 د اوسپنیز هوډ کرښه لیک کړه 
 هغه و شین د پسرلي سباوون 

 د بلبل غږ کې ستا د مینی رنګ
 له ګـلونـو نـه الهام واخیست
 او د هـیـلیو د بـچو المبو کي

 شـوق ولـیـده دې د ژونـدون 
 د هغه ځوان شپونکي شپیلۍ کې
 دې د مینی پټ رازونه سپړل

 د غرونو په خوره وره لمن کې 
 د مستو مستو زرکو په اتڼ کې

 وي د خـوښـیو سـرودونـو ته غوږ
 تا کړه، په پاي کې اوس وتوانیدم
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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

 

 چې د ژوندون ښکال ته ورسیږم 
 او په موسکا د طبعیت په ننداره وي

 جیبه حسین ماحولویل دې، دا څه ع
 د هسـتونـکی په نـاپـایـه لورویـنـه
 زما مړاوې روح روښـان شو، ګلې
 هغه شیـبـه وبریښیدله ما ته داسـې
 د ښکالګانو د خوښۍ په باورونو 
 رسیـدلی ډاډمـن شـوې یې ډیـر 
 دغه روڼتیا د میني چیرې الړه؟

 د کاڼي کرښه، ستا په یاد نه درځي؟ 
 

 هـوډ به دې نه هـیـروي 
 اوس به ترې څنګه تیرشي

 
 د لـیـمو کسي دې ونـه سـوزیـدل 

 چې ښکاري څه نادودې چارې وکړې
 د زرکو سرې پښې یې ماتې کړلي
 د بـلـبـل ژبـه یـې په اور وسـولـه

 شپونکي شپیلۍ او رمې تري تم شول
 مالي په یو لور کې هم نه ښکاري
 دوي اوس د سوی بڼ په ویر کې
 پر سـپـیرو خاورو کې ورکې 
 پـسې ورکـې لټوي او لټوي ال

 ستا میینه ال همسې انتظار کوي 
 تا ته د هیر هوډ یادول غواړي 

 
 هـوډ بـه دي نـه هـیـروي 

 اوس به ترې څنګه تیر شي
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