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 الرې  ېاغزن 
 
 

 قـــافله مو نه پوهـــــیږم ، چې په کـــــومه ده روانه 
 ه په اغزنــــــو الرو درومی، په بی الرو ســــرګردان

 

 ې همه واړه یو له ســــــــره ،په تضاد د علم وفـــن ک
 ه ځکه هوش له مونږ نه تللی،خبر نه یو له خـــپل ځان

 

 ه د ناپوهــۍ ،جــــهالت،او نادانۍ پایلــــــه مـــــو دا د
 ه چې هر خــوا مونږ ته ګواښیږي ،هر کافر نا مسلمان

 

 ي دد حکمت او علم واړه ، په جــــهان کې انــګازې 
 ه مونږ په الر د ترقی کــــــــــې،راروان یو خـــرامان

 

 و دبشــــر قــافلــه درومی ،په درنــــو درنـــــــو ګامون
 ه مونږه وروســــته پاتي کیږو،له قطــــــــاراو کـاروان

 

 و ځان ځانۍ په رنځ اخته یو، ،د حــسد اورو کې سوځ
ــ   ه و له زنداند خالصون تدبیر مو نشـــته،چې راووځـ

 

 ه دخودۍ ټکان لږ وخـوره ، د غفلت له خـوبه ویښ ش
 ه دابه څــــــو پوري بیده یې ، له خــــوبونو سر ګــــران

 

 ې د انسان قدراو قیمت ،په خپل معراج کې دی جهان ک
 ه زمونږ وینه تـــــویونه، ښــــکاري هر چـــــــاته آسان

 

 ې د پرښـــــتو ک د وختونودیــــوان پټ دي ،په جـــامو
 ه صورتونه هسي ښـــــکاري ، چې ســـوا دي له ایمان

 

 ی د انســـــان فریب د پاره، ځان په سپینو جــــامو ښای 
 هپردې شا نه دستور اخلي ،اهــــــرمن او له شیـــــطان

 

 ی که مسجد که ښوونځی دی ،که دعلم و فن یو ځای د
 هدی په امانپه هر ځای کې دي چاودنې ،هیڅ ځای نه 

 

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


  

 

 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

 

 

 ي طوطی واره ، د دښمن له خولي یې زده دي څو خبر
 ه خو له ســـره یې ، د علم او مــعرفت ســـــره ده وران

 

 ي دا دتورو ضمیرونو، خـــــاوندان به ســـــره ورک ش 
 هکه دعلم مشعلونه، په هر ځـــــــای کې کړو ، روښان

 

 ه د قرار رســـۍ مو ربه! ســــتا په الس او اخــــتیار د
 ه د ســــمون او دخالصــــــــون،الره ده تا سره رحمان

 

 ې په تورتم کې د اوهامــو ،الس نیوۍ د هر بنده کــــړ
 ه مهـــرباند ناهیــلو د زړه ډاډ یــــــې ،په هر چــا یې 

 

 ه ته د غیب له پردو ووځه،مســـــــیحا زمـــونږ د رنځ
 ه راشه راشه چې ورکیږو، ای زمـــونږ د زړه درمــان
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