
 
 

 

 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

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰/۵۰/۲۰۲۱                حرکت هاجره جانشا

                   
  

 ته  زه او
 
 

 هغه خوږ راز ستا د لیمو کسو کې 
 

 د شک په لړو کې ال تری تم دی 
 

 ، لورینې احساس ېد مین ې چې له کتو نه د 
 

 ې شیبه ک ، ستا د حسین نظر شیبه
 

 کړلې  ې څه غزون  
 

 انګیرمه  ېزه داس
 

 چې ستا د زړه په کور کې 
 

 ده نور  ې د عشق سندره ویده شو
 

 بریښي   ید ښکالایز اغیز پرتم په کی بایلل
  

 ې کډه کړ ې لړۍ د مین ې اوس تر
 

 ورک دی نظر   ېد  ېد شک په لړو ک 
 

 ستا د خیالونو مارغه 
 

 ي کو ېال هسی پورته الوتن 
 

 ې اوس  ې سردرو کته شامدام د خپل غرور په  
 

 له ځیګره چاپیر  ې د حرص ښامار د 
 

 ي منګولې ایښ ېپر دماغ باند   ېد نفس اغېز د 
 

 ينه ش ی مړول ېسترګ  ې دا وږ
 

 ستا په تیاره ذهن کی ورکه رڼا  
 

 ږی ـ څرک پر تا نه لګی  د پلوشو
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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

 

 

 زه  او  
 

 قدم  ېورشو ک   ېښکل  ما مې د ژوند   
 

 دی  ید محبت پر ولوولو ایښ 
 

 باور لرمه  ېاوسپنیز هوډ م په 
 

 ېتنبولې نه ش  ې ځکه تر شا م
 

 راغی زما او ستا تر منځ واټن 
 

 ېې پات ی تړل  ېور د   يشو د زړګ 
 

 ې نه ش ی ارزول ېد سترګو نور د 
 

 ېبه کېش  ،بهېهره ش   ېدا فاصل
 

 ې د زمانو تر مهال ورسید  
 

 لوغړن ال لهاند  ې او ته ال هس
 

 ې ډوب ښکار ېپه خپل کاواک ذهن ک 
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