
 
 

 

 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

        
 ۹۲/۵۰/۲۲۰۲                 محمد الهونور

 

 
 هیروم دې 

 
 

 هیروم دې 
 

 هیروم دې ، درنه ځمه 
 

 لکه ونې چې توپان کې 
 

 خپلې پښې له ځانه پرې کړلې مرغۍ شوه 
 

 لکه پوندو د یو آس نه پورته شوې سپینه دوړه 
 

 بیا رانغله چې له باده سره مل شوه  
 

 هیروم دې هیروم دې 
 

 ما هم وریځو ته ویلي 
 

 چې باران لکه ماشوم په دې قانع کړي 
 

 چې له اوښکو او غږ پرته نور په پټه خوله وژاړي 
 

 نیمه شپه د خوب کړکۍ مې 
 

 په لمدو خیشتو السونو ټک ټک نه کړي  
 

 ماسپرلي ته هم ویلي 
 

 نور له ځانه سره ، سره ګالن را نه وړي 
 

 غاټول خوږه سینه کې لګیدلی هغه سور څراغ وفات شو د 
 

 بنفشې هم ومنله 
 

 چې نور ستا د خوږو زلفو تاند تصویر او د سنځلې په څیر ژیړه خوشبویي راښکاره نه کړي 
 

 نستَرن هم 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 لکه نوې پیغله شوې سره مڼه 
 

 ستا د شیرینو اننګیو شیرچایی سندرې بس کړې 
 

 هیروم د   ;هیروم دې
 

 ږې بدل شوی ـاوس ستا په څیر په یوې تیزما زړه 
 

 ږې مې نن هغه څراغ مات کړ ـپه دې تی
 

 چې شیشه یې وه زما له خوږو سترګو جوړه شوې 
 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5613015718711437&set=a.238817182798011&__cft__%5b0%5d=AZUBVBeEZe3FGmlqvEE5U-ZhcUBRzpifO-E9cSIfgEU22A_isqzlhxL1lEnxxa1jKcE14Ie9h2zFFY81UE1aNfnxSkc7xtCGHBUsgOAy4wByzq7puiSOdR-C98BnYSii5txu4bRyXjeGTxiZu-EGODUaPbg25SfwWvAOV0siR939jQ&__tn__=EH-R

