
 
 

 

 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

 
 

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

 
 ۱۲/۰۴/۲۰۲۲         جهانیعبدالباری 

 

 ښځه یم کمزورې نه یم

 د دې جهان یم  زینت زه نغمه یمه د میني زه 

 زه همزولې د ښکال یم زه له میني د سبحان یم 

 چي زه نه یم رنګ به نه وي چي زه نه یم هنر نسته 

 هستي ختمه چي زه نه یم بشر نسته  چي زه نه یم 

 زه خالق د هری میني ملکه د هر داستان یم 

 ښکال یم زه له میني د سبحان یم زه همزولې د 

 هغه زه یم چي په غېږ کي افالطون مي دی روزلی 

 هغه زه یم چي په ټال کي پیغمبر مي زنګولی 

 پر نړۍ چي هر لوی نوم دی هغه ما دی زېږولی 

 معجزه د اسمانونو له یزدانه تر انسان یم 

 زه له میني د سبحان یم زه همزولې د ښکال یم 

 مي فرهاد سوري کول غرونه هغه زه یم چي په مینه 

 کرشمه ده زما د حسن چي جوړیږي محلونه 

 له بغداده رنګین سوي دي نکلونه  ُحسن زما د 

 زما په یاد دي څرخېدلي بې حسابه قلمونه 

 هغه زه یم چي بلېږم له پتنګ سره پیمان یم 

 زه همزولې د ښکال یم زه له میني د سبحان یم 
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 نګیږي نه ټی زما وزر ته د فوالدو  پنجرې دي  

 د یاجوجو د ماجوجو دېوالونه به نړیږي 

 ړنګیږي د تیارو د شیطان غرونه یو په بل پسي 

 شپه که هر څومره اوږده سي عاقبت به سبا کیږي 

 دې ویاله کي اوبه تللي سبا بیا پکښی بهیږي 

 زه خالق یم را لېږلې زه مي زېری د یزدان یم 

 زه همزولې د ښکال یم زه له میني د سبحان یم 

 دلته شمعي بلومه  وینو زه د خپل وجود په  

 پلو څیرمه   زه پخپلو وزرونو د تیارې

 زه پانوس غوندي بلېږم دا تیارې رڼا کومه 

 ماتومه  د خپل خالق یم منترونه معجزه 

 د زمان کندي ته وړمه زه د جهل ځنځیرونه 

 په خپل زور په خپل تدبیر مي خپل تقدیر ځانته لیکمه 

 یم زه قاتله د شیطان یم  زه جلوه د کردګار 

 زه همزولې د ښکال یم زه له میني د سبحان یم. 

 بیا به زه بیا به ګودر وي بیا دښتونه مستومه 

 پایزېبونه شرنګومه د ادم د رباب سور ته 

 د کیږدۍ تر ماښامونو د ګودر ترانې وړمه 

 له لنډیو کفنونه محتسب لره ګنډمه 

 پر لوري ځمه   رڼاپه قدم د سپېلني به د 

 د جاهل په هدیره کي د مکتب خښته ایږدمه 

 له خالقه رڼا اخلم ورځي شپو ته ورکومه 

 روانومه  قافلې د سیاالنو په ټولۍ کي 

 ګړندي مي دي ګامونه زه سرالرې د کاروان یم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 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 همزولې د ښکالیم زه له میني د سبحان یم 

 ویرجینیا.  کال د اپرېل یوولسمه، ۲۰۲۲د 
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