
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

        
 ۲۷/۰۴/۲۰۲۱                 سید عبیدهللا نادر

                   

 

 د بهار جلوې 
 

 
 سـترګي پرانیزه ، چې بل شــــانی اثر لري بهـــــار 
 صاحبدل ته ســـل اسراره ، جــــلوه ګـــر لري بهار 

 

 معـــــرفت ته یې ،غــــــوړولي دي جلوي خــاوند د 
 د عــبرت په دې بیدیا کې ، دا هـــــنر لري بهـــــار

 

 خوب وړي ســــبزه ، ویښ کاندی له خوبه د غفلت 
 ای غافله دومــــــره تا باندی ، نــظــــــر لري بهـار 

 

 د خالق چې په کې ښکاري ، جــلوې هره ورشوکې 
 ــسن ، او زیور لري بــهار په ښـــکال کې داسي ُحــ

 

 له مونږ یې تمــه داده ، چې د زړه سترګي بینا کړو 
 دومره هــــــیله له آشـــنا نه ، مخــتصر لري ، بهار 

 

 عبرت ټکي چې ټـــول کړي ، له لوحی ، د هر چمنه 
 د عقـــل و هــــوش پر خـــاوندانو ، باور لري بهار 

 

 څـــــخه ووځه  که روحی آرامی غواړې ، خـــــلوته
 چې د علم او مـــعرفت هم ، لوی ګـــوهر لري بهار 

 

 غافالن چـــیرته پوهــــیږي ، په رمـز د دي اسرارو 
 د عارف ســترګو کې ګوره ، څــه محشر لري بهار 

 

 د عبرت نښــي پرتي دي ، خــارو َخس کې د ګلشن 
 بهـــــارد حکمــت او معرفت ، دلـــــته دفـــتر لري  

 

 د وږمی په څیري ووځه ، له ګــــریوانه د غــــوټۍ 
 دومره تمـــه هـــم له تا نه ، د جـــوهــــر لري بهار 

 

 وږمو اثر به څنـــګه ، مړاوي زړونه تازه نه کـړي 
 په هر لور د دې ګلـشن کې ، چې ګــــذر لري بهار 
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 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 

 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

 

 سمـــه او غـــر یې ، په رنګـین ګـــلونو دي پوښلي 
 د چمن په هر ورشــــو کې ، ښه منـــظر لري بهار 

 

 چې مســــتان مـو کړي نغــمي د، سحر خیز بلبالنو 
 دغه داد د کیـــــفیت هـــــم ، په ســــحر لري بهــار 

 

 آییـنیې کې د خــــودۍ ، د فـــــــــــنا ټکي در ښایي 
 د عبــرت داســـي درســـــــونه ، مـکرر لري بهار 

 

 نــښي چـــې ویني ، بـــــــشره کې د ګلونو   د خزان
 د فـــــنا لدې کــــــاروانه ، هم خـــــــــبر لري بهار 

 

 بهارونه وار په واره ، د خــــزان په لـوري درومی 
 قافلي په شــــان د عــــــمرهم ، ســفر لري ، بهار 

 
 کال کلفرنیا آمریکا  ۲۰۲۱ ۲۰د اپریل 
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