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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
           

 

 ۳۱/۰۵/۲۰۱۷          فدامحمد نومیر
 

 خوابدي مورته
 

 لـه تا وګـرځـمـه مـوري
 دا چي خواره نن ښکاریږې
 خـدای دي وساته لـه مـرګـه

 یادیږې یزما د سر سیور
 زما خواخوږي مهرباني

 سمان یيآته مي لمر ته مي 
 مینه ستا کي مي زړه تود سي

 ستر جهان یي یته مي ښکل
 ستا لمن کي ده وزلوبه
 د یوو څو شریر اوالدو

 رام نه درباندي لوريآ
 د عاق سوو نامرادو

 الس دي مات ، پښه دي ده ګوډه
 د نا اهل اوالد د السه

 تور څادر دې کړ په ځمکه
 ځوروي دي سمدالسه

 دا ستا پۍ دي یي زار سي
 وان ويچي کږه الره ر

 دا خوني اوالد دي ورک سه
 داچي خوئ کي د حیوان دي

 دا پاره پاره لمن دي
 څښتن بیرته در لمن کړي

 اوالد چي دي په دښتو دا
 مالک بیا په یوو ګلشن کړي
 دا نا اهل دي کړي خدای اهل
 چي په سر دي زرین شال کړو

 سر دعا ده موري ستا د
 چي د سیال سره دي سیال کړو

 ته ویاړلې بوډۍ مور یي
 یهر یوو زوی دي د زړه سر د
 چي یي ته ته یي ځورولې

 یو ابتر د هغه زوی دي خوار
 تا چي کوم کس ځوروینه

 خدای دې السي کا ور وچي
 د بدۍ توان دي یي ورک سي
 چي یي داړي کا خدای پڅي
 انشا هللا چي به سې ځوانه

 چي اوالد دي پیوستون کړي
 ښیږديبیا به تاج پر سر در ک

 چي په یوو الره خپل تلون کړي
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 دښمنان به دي حیران سي
 مازان به وي سر ځوړيغ

 ایشیا کي به اختر وي
 د اغیار به وي زړه دړي
 موري مه ښکاره خوابدې

 خوابدي نا امیدي ده
 دا تیارې به سباوون سي

 په تروږمو کي روښنایي ده
 

 متحده ایاالت ، کلفورنیا
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