
 
 

 

 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

        
 ۱۲/۰۱/۲۰۲۲                   الهو محمدورن

 
 

 ښوییدلې رڼا 
 
 

 تاسره کیدای شي تورې خاورې د چا لپو کې الماس شی
 

 له تاسره کولی شي یو څوک  و!ه
 

 آن د جنت له خوږو ونو 
 

 د مڼو تک سره عطرونه تنفس کړي 
 

 ماته رڼا له چارګله ښویدلې د غمي  
 

 بیرته له ځمکې نه په لپه کا راټوله 
 

 او د سیند د سپینو چیغو مانا ګانې 
 

 له ډبرو څخه واوري 
 

 کې یو خوږ برکت پروت دی   ستا په سترګو
 

 په کتو یې څوک په لږه ډوډۍ موړ شي 
 

 له تاسره کیدای شي  !هو 
 

 څوک په ګل او یا چنار باندې بدل شي 
 

 السونو باندې شنه شي شاه پَرک او سره ګالن یې پر  
 

 او د اور له ژیړې ژبې اوبدل شوې بسترې کې 
 

 لکه ستړی د کلونو، خواږه خوب باندې ویده شي 
 

 خو افسوس چې له تا پرته د سپرلی په بدن شین کمیس لمبه شي 
 

 سره انارونه  ـ د هر باغ پر دیوالونو لکه سره
 

 سرې سکروټې نقاشي شي 
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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

 

 ټولو ستورو له تا پرته یوسړي ته د آسمان د  
 

 مساحت او شمیر ښکاره شي
 

 له تا پَرته زما ژوند د هغې ونې په مثال دی 
 

 چې مرغان وي ورنه بل وطن ته تللي 
 

 او دا یی د وزرونو ښکلی بوی له خپلو څانګو څخه نه شي څنډ وهلی 
 

 هره ځاله یې په لپه 
 

 لکه زخم ورته درد کا 
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