
 
 

 

 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

 
 

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

        
 

 ۱۳/۳۰/۲۲۰۲                  فدامحمد نومیر 
 

 

  …اه پالره

 
 

 ما په ژوندونې په سپیروخاورو مه منډه
 

 زه دخاورو دتیارو څخه ډاریږم 
 

 ما دخاورو په تورو تیارو کې 
 

 ډیرې همزوالنې لیدلې
 

  !اه بابا اه وروره اه تره او اه ماما جانه
 

 ډاریزم دخاورو دتیارو ډیره ډیره ډاریږم زه 
 

 ما د روښنایې په لور بوځه ما روښنایې ته یوسه 
 

 مالره د الرې دلیدلودپاره ډیوه بله کړه
 

 داسې ډیوه چې ځان او نور پرې منور کړم 
 

 هو! هغه ډیوه ، چې دبشریت الرښود
 

 محمد رسول هللا صلی هللا علی وسلم
 

 بله کړې وه فاطمې ته ، ام کلثوم )رض (ته 
 

 زه د خاورو له تیارو ډیره ډاریږم
 

 په وهللا ډیره ډاریریږم په وهللا
 

 ما د سپیرو خاورو تیارو ته مه سپاره 
 

 مالره د علم ډیوه بله کړه
 

 هو: د علم ډیوه
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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

 

 
 اه پالره اه وروره اه تره او اه ماماجانه

 
 زهرا بي بيما د مورعایشې ما د مورحفصې مادمور ام سلمه )رض( او ما د خور 

 
 کوڅو ته بوځه

 
 ما د روښنایې کوڅو ته بوځه 

 
 ماته دعلم او پوهي ډیوه بله کړه

 
 زه د سپیرو خاورو له تیارو سخته ویرم

 
 هلته په لیاره کې ماران او لړمان وینم

 
 خدای مکړه چې زهر به راکې وشیندې 

 
 زه په الره کې لیوان او درنده ګان وینم

 
 ما به و داړې ما به وخورې 

 
 اه پالره اه وروره اه تره او اه ماما جانه

 
 او په پای کې اه اولې االمره

 
 ما دسپیرو خاورو تیارو ته مه سپاره 

 
 زه د سپیرو خاورو له تیارو ترهه لرم 

 
 هلته ماران دې هلته لړمان دې 

 
 زهر به راکې وشیندې

 
 ۲۰۲۲مارچ  ۴

 
 متحده ایاالت ، کلفورنیا 
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