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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

فدامحمد نومیر

۲۰۲۱/۱۱/۱۵

هره تیږه یې یاقوت
په اخالص او په همت وطن اباد که
خالص د فقر او غربته دې هیواد که
هره تیږه یې یاقوت او زمرود دي
توري خاوري یې طال په ښاخه باد که
معدنونه لوی څښتن درته در کړې
اوسپنه ویلي په سوټک لکه حداد که
را ایسار یې هم اوبه که په ډنډو کې
سپیره دښتي زرغونې پرې خلک ښاد که
هم دې شپه باندې روښانه لکه ورځ کړه
و چارځیو تې په ورین تندي جواد که
د یوسف ( ع ) په څیر غلې دانې که زیرمي
خپل غریب او ګاونډي دې پرې دلشاد که
ځان دې خالص که د منت څخه د نورو
صنعت  ،زرع او کښت ټینګ دې بنیاد که
ښار او کلي سره و ګنډه په الرو
غرونه سورې په تبرګې لکه فرهاد که
ښکلي ښکلي د میو جوړ کړه باغونه
مخ پر مځکه د عدن جنت اباد که
چې دې شپه او ورځ هم خوان وي غوړیدلی
خوار غریب کونډه یتیم باندي پرې یاد که
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دانفاق  ،ایثار ماده درکې پیدا کړه
په خدمت کې د ولس ځان دې جانداد که
هله سیال به سې د سیال په سیالداری کي
د نومیر پند  ،نصیحت در سره یاد که
 - ۹اکتوبر ۲۰۲۱ -
متحده ایاالت  ،کلفورنیا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

