
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 منو بچیانو تهد وطن درد
 

 
 ته له خپل حاله نه خبریږی ولي

 يد سـتر ګـو توره ، بی زړه کیږی ول
 يي کــیږی ولله کــــــــــــــاروانه لیر

 معزم و همت باندی ، اوچت کړه ته ګا
 يله خنډ و خار ځینــــــــي ایریږی ول
 تد تر قی کاروان فلـــــــــک ته وخو
 يته له خپل ځـــــایه ، نه خوریږی ول
 ینړي په ســـــتورو کي ، څیړني کو
 يته په تش خــــاورو کي لو بیږي ول
 لخلـــــک ســـــاحل ته د نجات وو ت
 يته په خــــو ناب کي بیا ډوبیږی ول
 یستا مستقبل باندي ، غلیم کړي لو ب
 يته له خپل حــــاله نه خبریږی ، ول
 ینــــور د مراد و ســر منزل ته رس
 يته په او هـــــــامو کي ورکیږی ول

 نــــــــولی لیونو د کــــــاروامهار نی
 يای بی خــــــــبره ، نه پو هیږی ول
 یټوله دنیا الس د وحـــــــدت ورکړ
 يته د نفــــــاق په اور سو ځیږی ول
 يانبار غمــــونه ستا په کور پراته د
 يته د خپــــــل درد نه دوا کیږی ول
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 وخت د خپل ځان د خبریدو دی ګله
 

 هدغه زمــــــــــان د ژړیدو دی ، ګـــــــــــل
 هبیا د عبرت د اخیســــــــــــــتو دی ګــــــل
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 يوخت غنیمت دی ، خو له الســــــه ووځ
 هژر شه چي وخت په تـــــــــیریدو دی ګل
 ږتباه بر باد له جهــــــــــــــــــــالته یو مون
 هدغــــه دوران، د پو هیــــــــــــدو دی ګل
 یغلیم زمونږ په سر نوشــــــــت کړي لوب
 هوخت د خپل ځـــــــــان د خبریدو دی ګل
 ېتر څو به پروت یي د غفلت په خوب ک
 هدغه فرصت د ویښـــــــــــــــیدو دی ګل
 هځــان کـــــي بدلون په معرفت راولـــــ
 هلمــــــر د عرفـــــان ، په ډوبیدو دی ګل
 مچي لیري نه شئ له کـــــــــاروانه د عل
 همضــــــــــــبوط قدم ، د ایښیدو دی ګل
 نهغوی که وران کړ په جفا ســــــتا وط

 هــت د جوړیدو دی ګــــــــلتا ته فرصــ
 يتر څو به مات و ګوډ و خالصه خوله ی
 هدغه حـــــــــالت د پاڅیـــــــــدو دی ګل
 رپه مغارو کي د وحشت یو ایســـــــــــا
 همصلـــــــــــحت مونږ ته د وتو دی ګل
 رکه د همــــت څخـــــــه وانخــلي ته کا

 هکیدو دی ګلخدایږو ستـــــــا نوم په ور
 منادر ژړیږي ستـــــــــــا په غم کي مدا
 هستا خوار حـــــــالت د ځوریدو دی ګل
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