
 
 

 

 3تر 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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 ز په اولسي ژبه او طر   ،ولسي ږغ
 
 

 

  .دا نظم ما پخوا لیکلی وو. نن مي په کاغذو کي په سترگه سو او د خپرېدو تکل مې وکړ
 

  (هوتک )                                                                                                                         
 

 

 

  زولسي ږغ په اولسي ژبه او طر

  
  انه ننګ سته نه غیرت سته بل څه نسته بې جف 

  اباور وکړو پر چ
  اتر نفس قربانوي هر څه, دنیا ده که عقب

  اباور وکړو پر چ

 

*** 
  ينن برید پر مسجدو و
  يسبا پر روغتونو و
  يپر ښځو پر کوچنو و

  اپه قتل نه سړېږي دا د وینو اشته
  اباور وکړو پر چ

 

*** 

  ېپه چیغو غاړي شنې سو 
  ېېري پیسې سوډ  مصرف

  ېپر رایو ګوتي پرې سو
  ادې فریب له دې دغ آخر مو خوا سوه توره له

  اباور وکړو پر چ
 

*** 
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  يخبري کړي د سول
  يښه روغي او ور ټول
  یوحدت ته ئې وربول
  الال دا زموږ وهی ئې هم پر مېخ او هم پر نعل
 ا باور وکړو پر چ

 

*** 

  لبدنام روشنفکران سو
  لمختوري جهادیان سو

  لیان سوکورسوا دا ن
  ابل قشر نه دئ پاته چي الس ورکړو د وف

  اباور وکړو پر چ
 

*** 

  هڅلوېښت کاله جنګون
  هخوارۍ او هجرتون 
  هنېستۍ او تحقیرون

  اګ ِ  ت پر دې اولس تېرېږي آفرین ئې پر 
  اباور وکړو پر چ

 

*** 

  ېتطبیق ئې څو نسخې کړ
  ېپه تن ئې څو جامې کړ
  يالسلیک ئې وثیقې کړ
  امل سته نه دوناروغ مو ال رنځور دئ نې در
  اباور وکړو پر چ

 

*** 

  يچي نن غورېږ لدا ب
  يسبا به معلومېږ 

  یول ته رقصېږډ  چي کم
  اله نن څخه لګیا دئ سموي پښه پر نڅ

  اباور وکړو پر چ
 

*** 

  ئسبا کوچنی اختر د 
  ئپر ټولو بختور د 
  ئپر موږ د غم څپر د 

  ایو تک تنهایي ده بل مرض د کورون
  اپر چ باور وکړو
 

*** 
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  هقادره ذوالجالل
  هواحد و بې مثال
  هساته مو له زوال

  اېري نامېندۍ را څخه وسوه دا ژړډ  له
  اباور وکړو پر چ

 

  هد روژې دېرشم
   ع۲۰۲۰مه ۲۳ ید م

  اآشاوا, کاناد
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