
 
 

 

 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۵۰/۲۰/۲۰۲۱                  ناروغ یول

                   

 
 

 !ریاکاره  آشنا ته
 
 

 پرنگي په تلویزیون کې له کابله یو تصویر د  
 

 وي په سترگو   یلکه سور ټپ د ناسور چې غوړیدل
 

 کوڅو کې زغلیدلې تورې دوړې په 
 

 د مسجد او میخانې توپیر ئې نه و 
 

 دواړه زړونه په گولیو لگیدلي
 

 :ریاکار آشنا مې اوښکې تویولې، دا ئې ویلې 
 

 دغه شاړې چې ئې گورئ 
 

 د هالل په څیر سپوږمۍ وه 
 

 ارونو ښاپیرۍ وه د ښ
 

 د هر چا د الس گوډۍ شوه 
 

 دا بې شرمه، دا بربنډه
 

 المذهبه کنچنۍ شوه 
 

 پاک هللا ورته غصه شوو 
 

 .دغه شاړې چې ئې گورئ 
 

 لدې دوړو راښکاره شو  ییو بڅرک 
 

 یوه پیغله ښاپیرۍ شوه 
 

 سره السونه، تورې سترگې 
 

 سېنگارشوې ناوکۍ شوه، 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 د کابل د اور سپرغۍ شوه 
 

 و باندې راغله په خبر 
 

 : دائې ووې
 

 خوږو خبرو  ،په خوږو
 

 نه د کوډگرو په دمونو به جوړ نشي زما ټپو
 

 ما ژاړې؟  رریاکاره آشنا ولې پ
 

 ته مرهم ئې   ،ته خنجر ئې
 

 کله عسل ئې   ،کله زهر
 

 ما کتل چې تا وژلم 
 

 دغه څنگه یارانه ده 
 

 کله خاندې کله ژاړې 
 

 .ریاکاره آشنا، بس کړه تهمتونه 
 

 ۰۸   - ۰۹  – ۲۰۰۰ لندن
 ولى  -ن
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