
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۲۰۲۲/ ۰۸/ ۳۱               ی میالرحمن رح بیحب

 
 

 د تورو په ژبه د ژمي انځور 
 
 

ژمي د کال وروستی څلیز چې د نوم په اورېدو سره یې انساني ذهن ته اوږدې شپې ، د ستوریو  
 . نسبي ارام چاپېلایر، د باد ترنم او نور سپاري  پړکېدل، لنډې او تیاره ورځې، د لمر یو اړخیز مزل،

 
هغه څه چې په د موسم کې سترګې سترګې ور اوړي؛له هسکنۍ سپینې تختې ملغلریز امېلونه چې د  
نڅا په هنر کې خپل مزل د اړمنو د ځولۍ په لور پیلوي ، تر خپله وسه د هر دیار دروازه ټکوي،  

 . پخپل راتک یې خبروي او غاړه پرې خالصوي
 

ونې او بوټي هم پر همدغه الهي لورینه بخیلي نه کوي؛ پر خپلو غېږو ،پراخه لپو او نازکو منګلو  
 . کې یې چې د مینې او سولې په نښان پوښل شوې سوغاتونه په پرتمین ډول درته ډالۍ کوي 

 
ځای    دا ډالۍ د کچې او بڼې له مخې بېالبېل رنګونه لري ، پروا نکوي هره برخه یې په یوه زړه کې

نیسي ،د اړمن اړتیا لیرې کوي ،زړی را ټوکوي ، ژوند کولو ته یې هڅوي ،تنې یې د ښایست پاڼې  
هرکلي ته وړاندې کوي او په را تلو د ګلونه غوړوي ، د طبیعت غېږه له ښکال ګانو ډکوي، شمال  

 . يیې ستاینه لر او بر ته وړي ، زړونه سره نژدې کوي او په ګډه د یوې الرې الروي جوړیږ 
 

 په درنښت 
 حبیب الرحمن رحیمي 
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