
 
 

 

 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
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 درس و تعلیم نه پاتي کیږو 
 
 

 لږ په سرعت واخلي ګام 
 په متــانت واخـــــلي ګام 

 چي له قطاره ، وروسته کیږو
 درس و تعــــلیم نه، پاتي کیږو 

 مونږ شاګردان د مکتب 
 بچیـــــان د مکتب واړه 

 تازه ګـــــالن یو مونږه
 په بـــــاغ و بڼ ، دادب

 ډیر ادیښمند په خپل حالت یو
 مستـــــــــقبل ته مو ځوریږو
 درس و تعـــلیم نه پاتی کیږو

 بشر سپوږمی خواته ځي
 د ترقی خـــــــــواته ځي 
 نوی آرمـــــان په خاطر 
 د سو کــــالی خواته ځي 

 او جهالت څخه مونږ د غفلت 
 په ځمــــــــــکه کې ، ښخیږو 
 درس و تعلــــیم نه پاتي کیږو

 د خپل بقـــــا په خاطر 
 ترڅو به وي جنــــګونه
 راځئ چـــي وکړو یوار
 ددي وطن غـــــــــــمونه

 دي اړ و دوړ کــــــې دنفاق
 علمی دنیا نه وروسته کیږو
 درس و تعلیم نه پاتي کیږو 

 شمسهلته نظـــام کې د
 بشر څیړنــــــــۍ کوی
 چی کړی معلوم حقیقت 
 خـــــپل ګرویږنۍ کوی 
 مونږ دمــــاشوم په څیر 

 په خـــــــاورو کې لوبیږو 
 درس و تعلیم نه پاتي کیږو 
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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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د دې حاالتو سره سمون  دا شعر د طالبانو د واکمنۍ په لمړی ځل کې ویل شوي ، خو فکر کوم چې اوس ډیر ، 
خوری، ،ځکه دوي په خپل څه کم یو کال کې ، په ځای د دې چې طالبانو په نورو مهمو موضوعاتو فکر کړی 

وای، د ټول سوچ په دي هکله وو ، او دی ، چې د جنکو مکتبونه وتړل شي ،ښځي د کار ته پرینښودل شي ، ښځي  
فکر کوم چې دوی باید په داسی یو فرخنده عصر کې په   دي زده کړه ونه کړي، او په کور خوندی وساتل شي،

ډیرو لویو او اساسي موضوعاتو باندی فکر وکړي ، مونږ ډیری نیمګړتیاوې لرو ، چې باید په هغي فکر وشي ، او  
 ورباندی کار وشي ،
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