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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

سید عبیدهللا نادر
۲۰۲۱/۱۲/۱۹

سوله ده موږ ته ضرور
راځئ تیارو کې مه ځئ
کاڼو اغزو کـــې مه ځئ
خپی به مــو ژوبلـي شي
په سنــــګرو کې مه ځئ
لږ په ځان ورحمـــــیږئ
په تورتمــــو کې مه ځئ
ډغری خورئ به تر څـو
شاړو میرو کې مــــه ځئ
د تورتمــــــــــونو شپه ده
په ادیرو کې مــــــــه ځئ
الره آوره ګــــــــــــورئ
په کنډوالو کــــــې مه ځئ
د لــــــــــیونو په شان یي
په سر د غرو کې مه ځئ
عصر دی دعلم او عرفان
نو په ځنکلو کې مه ځئ
علم نه خوند پورته کړئ
په مــــغارو کې مه ځئ
په خپــــله طرخه وکړئ
پردي نقشـــو کې مه ځئ
الره د حــــــــل وګورئ
په ویرانو کـــــــې مه ځئ
اغیار کمین کې دي ناست
په اشــــــــارو کې مه ځئ
مـــدنی ژوند کړئ اختیار
قطار د خرو کې مه ځئ
ژر شئ بدلـــــــون راولئ

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ناز و نـــــخرو کې مه ځئ
ســـوله ده مونږ ته ضرور
په مـــــــورچلو کې مه ځئ
کال۱۳۷۷پیښاور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر څو که دا شعر ډیر پخوا ویل شوي ،خو  ۱۳۷۷نه تر ننه پوري ،سمون خوړه او خوري اوس هم د حا التو سره
سمون لري ،

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

