
 
 

 

 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
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 ر ژړل دي په کا ېخپل حالت باند  رپ

 
 

 ســــــــــم د حاالتو سره تلل دي په کار 
 ر ، خبریدل دي په کاله خپل اړخـــــونو

 

 ږ خواږه وختونه، انتظــــــار کاږي زمو
 ر ، په کا، اخیستل ديخوند له وخــتونو

 

 ر ، دا وخــــتونه مهايش ې چي پس له د 
 ر ، رانیـــــول دي په کاد غنیمت وخت 

 

 نورنه شـو   ،د  د  ـــال د دیو وــمپای  ېچ
 ر ، ایستل دي په کاله جـــــــــهالته ځان
 

 و باطل فکرون  په   ،عمـــــرونه تیر شول
 ، په کارد ذهنیت روښـــــــــــانول دي

 

 ــــــبونه ـــــییو بل ع  د  به سـپړو  و څرت
 ر ځان کتل دي په کا خپل آیینـــــي کي 

 

 ته  ې لو یي ګـــــــــذار کړو، د ذلت کند 
 ر ژړل دي په کا  ،ېپه خپل حالت باند 

 

 دي ېرت نښــــــــعب  هر قدم مخي ته
 ر په کا لږ په رڼو ستر ګو لـــــیدل دي

 

 ل دي دنیا یو غاف د  له مـــــــــــــــکارئ
 ر ، راوتل دي په کالدې غفلـــــــــــــــته

 

 ص چي په اسرارو باندی سر مو شي خال
 ر په کا  په رموزاتو پو هیـــــــــــدل دي
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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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 پاره   د  ماحول صــــــــــلح و صفا  ېد  د 
 ر په کا  له درانه خوبه ویښـــــــــیدل دي

 

 و او په عالي فکرون په لوړ احســــــاس
 ر روزل دي په کاښه ، واړه بچـــــــیان خپل

 

 لښانه، د پوهنـــــــــــي مشعوچی شي ر 
 ر په کا  عزم و همت په ځـــان ګالل دي

 

 ږ، د عبرت دي زمـــــــــوکاڼه غوږونه
 ر هم، اوریدل دي په کاـــــمیرد خپل ضـ

 

 ه د زړه له درد  بی درده خلــــــــــکو ته
 ر یل دي په کا، یو څه و د ویښــــــــــیدو

 
 رسید عبیدهللا ناد

 لکاب۱۳۸۲کال 
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