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 یصلحي پسرل د
 

 
 ه، نو یوو خبر د صلحي راوړي راڅيچپسرلیه 

 هپه خوشبو کي د ګلونو ، ځه اثر د صلحي راوړ
 

 وخزانونو یو ځپلي ، انتظار دي د راتلو کړ
 هدود وهلو تور کوټو ته ، سپین سهر د صلحي راوړ

 
 هتر بله ، ادم و وایي درخو ت وحال د زړه چي یو

 هي راوړي یي ونیسو په غیژ کي ، خوږ دلبر د صلحچ
 

 هاغلي ترکوڅې فرش کړلې خاټولو ، د اشنا و ښه 
 همیکدې ته د میخورو ، جام کوثر د صلحي راوړ

 
 يګودر ته نجوني وت د شین غاړو منګوټو سره ، 

 هغړۍ سي ، ټل ، خیبر د صلحي راوړ وبیا چي غاړه ا
 

 هد محلې په مسجدو کي ، د امام د پاکي خولې ن
 هک ممبر د صلحي راوړچي سبق د ورورۍ راکړي ، هس

 
 ونښتري ، ترانې وي د بلبل چنارونه او

 هچي دا بڼ راته سمسور کړي ، نیک رهبر د صلحي راوړ
 

 يوي شېبې د ژوند اخیري ، چي مي نزع زنکندن و
 هسر د صلحي راوړ   د نومیر د ارمانونو ، د زړه
 

 يمیالد ۲۰۲۰ – مارچ – ۲۱
 زلمری ۱۳۹۹ – حمل – اوله

 اکلفورنی -متحده ایاالت 
 رلیکونکی او ویونکی فدامحمد نومی

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nomir_f_de_soly_pasarlai.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Nomir_f_de_soly_pasarlai.pdf


  

 

 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

