
 
 

 

 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
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 د عسکر خوب 
 

 خپل ټوپک په شپیلۍ ایښی  د  سر  عسکر
 

 بیا د خوب په کرونده کې یې
 

 پاخه غنم شنه شوي 
 

 بام د پاسه  خپل کاله د  بیا د  عسکر
 

 کارغانو دورې شمیري  دا څو ورځې د 
 

 یوکس ناست دی هلته لیرې  
 

 خپل لستوڼي یې شکولي 
 

 خړوي لګیا دی ډنډ زموږ د وینو 
 

 طالیي کبان یې ډیردي نښه کړي 
 

 ***** 
 د خپل ټوپک په شپلۍ ایښی  عسکر سر 

 

 ږي ـناکامۍ پارچه یې سترګو کې تاوی خپل زوی د  د 
 

 دوا نسخه یې باد ترې پټه کړې؟  د میرمنې د 
 

 سویو کریغو یې  په خپلو  باد 
 

 زګیروي ورژباړي  د مور
 

 موریې بیا په جای نماز ده 
 

 دعا خوب وړې  ،په دعا
 

 ***** 
 عسکرخوب کې 
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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

 

 

 کوترو ولمانځله  جنازه بیا د 
 

 یوغټ څاڅکې یې له سترګو نه راورغړېد او مات شو 
 

 د ټوپک تورې شپیلۍ باندې دمه شو 
 

 شیبه نه وه ال وتلې عسکر ورو په څنګ راورغښت 
 

 الرې لیکې راغلې   ،الرېله ټټره یې د وینو 
 

 لیکه راوکښلې  ،کرښې یې پر ځمکه لیکه یوڅو
 

 تورې شپې یې له حیا په خپل ټیکرې کې 
 

 . دغه کرښې کړې راټولې 
 

 ***** 
 شول  دادی ډیرکلونه تیر 

 

 یوې دنګې ښایسته لوړې ماڼۍ کې 
 

 ږي ېـپه نوم جامونه پورته ک  چی الهم د دې عسکر
 

 :پوښتنه هیچا هم له بله ونه کړه  
 

 چې هغه شپه عسکر څه پر زمکه وکښل؟ 
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