
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۴۰/۶۰/۲۰۲۲                الهو  نورمحمد

 

 
 په دې بې ِمهره  لوی خدای د

 

 سوړ جهان کې 
 

 لوی خدای  د 
 

 په دې بې ِمهره 
 

 سوړ جهان کې 
 

 ته زما ډیره ناوخته منل شوې شنه دعا یې 
 

 لکه وچ ډنډر د ګل 
 

 د زړو واورو سپین کمیس کې
 

 لکه ستا د خولې په څیر 
 

 یوه نازکه غنچه راوړي 
 

 ! اې بارانه 
 

 ! اې د وریځو نازولې تازه پیغلې
 

 داسې وخت دې د ګونګرو په المده شرنګ باندې راویښ کړم 
 

 چې ګالنو مې له تندې سره اورونه و رودلي
 

 !بسم للا 
 

 د زلفو سیوری دی پر ځمکه لکه شین نیلوفر ورغښت 
 

 شیرین غږ لکه ُسنبل په لپو و نه شو نیولی یې ځکه  ما
 

 یوه چا مې په السو آفتاب پَرست ګالن کرلي 
 

 ***** 
 تر دې تکې سرې ریدۍ ځوانۍ دې ومرم 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 

 داسې وخت دې د مڼو د ونې غوندې 
 

 سرې اوسپینې شګوفې دي اغوستلي 
 

 داسې وخت دې شنه لمنه له سپوږمۍ را ډکه کړې 
 

 سالیي سترګې تورې کړي داسې وخت دې په یو نیم 
 

 چې زه نشم درکتلی 
 

 دې ښکلي کتاب پاڼې  د 
 

 نورې نشمه لوستلی 
 

 ځکه ډیرې پیړۍ وشوې 
 

 سره مې دواړې سترګې نه شته  چې له ما 
 

 هغه ستا د انتظار په تریخ باران کې 
 

 لکه دوې وړې مرغۍ راڅخه مړې شوې 
 

 او په هغې کروندې کې به چې ستا د تازه مخ 
 

 لکه ګالب راشنه کیدلهخوږه رڼا 
 

 هلته اوس یو لوی ځنګل د شنو شپیلیو زرغون شوی 
 

 هلته ډیرې لوړې چیغې د ډبرو په څیر ځان کې کنګل شوي 
 

 د جوالی دویمه  ۲۰۰۴
 وزیر اکبرخان، کابل
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