
 
 

 

 1تر 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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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۱/۰۷/۲۰۲۲                        کاروان محمدپیر

 
 

 یو طبیب ته 
 
 

 روغ چې شي په زړونو کې پراته داغونه تور په تا 

 * خدای خو دې درمل کړه چې دردونه شي ټکور په تا
 

 وینه چې سکته نه شي په زړه کې د نرګس ګالب 
 شنو اوبو دا سور او ژېړی اور په تا بل دې شي په 

 

 جېب د تیږو هر سړی سپړدی شي مومیایي پسې 
 زهر په دارو درمان دې واوړي د منګور په تا 

 

 مونږه پوروړي د سپوږمۍ ستورو د لمر یو ډېر 
 جېب دې ډک له نُوره اداینه د دې پور په تا 

 

 دا چوپه چوپیا هم د خوږو قندو کیلي غواړي 
 ې کړه د شنو طوطیانو شور په تاکولپ نغمې یې خالص

 

 ته هغه هنداره یې چې یار دې مخ ته وګوري 
 دوې سترګې او دوې سترګې چې جمع شي څلور په تا 

 

 پاتې یې له شرنګه کومه مرانده نیمه هم که وي 
 شرحه د کاروان د زړه، د دې غزل انځور په تا 

 
 هجري شمسي، خوست توره وړۍ ۱۴۰۱سرطان   ۶

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرون مې پر فېسبوک د ډاکټر درمل خوږه لیکنه ولوسته. دوی د افغانستان د زړه د ډاډکټر په حیث په    *یادونه:  

جرمني کې د زړه د عالج په سیمینار کې برخه لرله. د مور وطن هر بچی چې رنځور وطن ته د درمان او مینې  
تو سره جوخته د غزل مطلع فې البدیهه  نقشې لري ، سړي ته هیله او امید پیدا کېږي. د ډاکټر درمل د مطلب له لوس

زړه ته راغله. چې د غزل لیکلو ته کېناستم، د روزګار کارونه را پیدا شول. بیا تر ماخستنه غزل ته وزګار نه شوم.  
ماخستن ستړی خوب وړی وم. سهار مې بیا د غزل مطلع په زمزمه خولې ته راغله، چې بیا دا نورې مسرې هم پسې  

چې غزله به ګوندې ګل غزله وي، خو هسې د هر وطنوال بری او پرمختګ زمونږ د خیال   جوړې شوې. نه وایم 
 .ټال ته پینګې او ټالۍ ورکوي. د زړه او هنر ډاکټر درمل دې نور هم درمل درمل وي
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