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 ور یلړت جـــنـــت د
 

 

 شوم ېنډنځ یک دروازه په جنت د
 شوم خندنئ نه ېخوشحال د موسکا په

 وتوګ په ارام ارام وواهه ور ما
 وڅک په ورمګ هڅ به ېچ وم منتظر
 دلهیخالص ورو ور دروازه دجنت
 دلهیاتیز هم تلوسه یک هړز زما
 ړیوال یو يښک دروازه یولټ یحور
 ړیغا تر یراش یراکو یږغ وهی هر
 نهښب په میون نه الس یحور یوی
 دننه تمښوغو یی زه ړک ټیټ یی سر

 شوم. یکنټ او داخل ور په دجنت
 

***** 
 یو میتعظ په سر ولټ خواته هړدوا یحور
 یو میناظ یدو کي ځمن په یددو روان زه
 ترمخه زما غلمان وڅ یحور وڅ وی
 مخه تر زما النګ ی ندیش روان ید
 وه یخوان ثنا شروشور مرغانو د
 وه یمهمان یک خوا هره یحور یمست

 یږیبه ید مست مست یتښل دشرابو
 ګډیږی ید یحور وڅ وی یک خوا هره
 وه خوا کومه په روانه الهیو دویش د
 وه مشغوال شهدو د یې ېچ دهیل ما
 غزلونه ییوا یک آواز هږخوا په
 الونهیخ که ید خوب دا ېچ وم رانیح هک
 وم ېخول ېخول لګکن و ېم وجود ولټ

 وم یسجد په ته خلقت یکلښ هللا د
 مه دیپوه هښ رډی ژبه په جنت د
 دمهږیغ توپهښپ په وم تونښپ زه
 لبانو په وه یمسک به حوره هره

 لمانویغ د وو ټیټ سرونه احترام
 ؟ید هڅ ېچ تهښوپو ېم نه یحور یوی
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 ید نه هڅ نور یریز ګرات د ستا یلیو
 ړیک احترام ید هڅ هر ڼب د جنت د
 ړیک امښهرما او لحظه هره سحر هر

 سرداره!! او هینازول یا دهللا
 ارهیل ما ڼب د جنت د یراغل ریخ په

 انویاوجنت حورو وڅ وی پورته بوتلم
 لمانویغ و ړیکړجو ېچ له تخت هغه
 زرو سرو د تخت ګرن اګرن ویغم په

 کوترو د یسندر یو یی سر په پاس
 یږیلځ قصرته یکلښ ړوک ېم پام
 څیږین ده حوره وهی یک کنج هر په
 زرو سرو د توښخ په یی لونه واید

 زرو نویسپ په نیمز یشو پورته
 وه یرانیح وه ینتیز یی دروازه

 وه یمانیپر اقوتوی او الماسو د
 ووهښیښ له یشو اریت یشو ارګنیس
 وه جلوو د او ریتصو هر د نهیآ
 ید هرخوا په یحور ړیوال الس په جام

 ید چا هر د یک جام په شراب انتهور
 ید شوکت و شان هڅ قصر د دجنت

 ید خلقت ستهیاښ هڅ یچ ړوال مبهوت زه
 مابا یب وه ییخوشبو وه ییاڼر
 هرخوا په حورو د سره دمځیرګ
 وه نظاره هڅ جنت د ، نه یکړک د

 تونخواښپ له زما دهیک نه یی فرق
 حوره تلهښوپو ېم حالت ولټ یدد
 هللا ید ړیدرک قصر دا یلیو
 ته خالق شومه سجده په سر ساعت هغه

 هللا پاک د زارګ شکر شکرو په
 !!! قهرمانه رازقه لیوو یحور
 شانه یب یشو هللا د رحم تا په
 قربان نه یخاور یدخپل سر ړک تا
 جانان خپل د رضا په یشو دیشه ته
 ید غم یباند خلکو په زما ل؛یو   ما
 ید ماتم یپر ملحدو او کافرو د
 یالند نامه د اسالم د یوژن یی وکڅ
  یباند جومات د یوڅورغو سر یی وکڅ

 ړیبچو یبچ افغان د یوژن یچ یدو
 یحور د او ید دجنت یدو دار دعوا

 ته هللا پاک یوسی وکڅ که مي عرض مړغوا
 ته موال ږزمون میرح او ید رحمان ېچ

 مومنانو د صلهیف هړوک هیخدا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 انویدوزخ او کافر د او یجنت
 بمونه یو یلړت یی یپور انځ په ېچ
 قتلونه یکو سرک ، ،مکتب جومات په
 حوري او ده دعوا جنت د هم هغه د
 ېتور او یبول مکان یدد سردار انځ

 والونوید له دجنت شو ږغ یداس
 لونوګ او ېون یهر ګیانڅ هر له
 ؟یدلیل یریچ وکڅ یداس یک جنت تا

 یدلیچاود بمونو په یسر ببر
 انسان وی حقه نا یووژن چئ وکڅ

 وانیح له هټیټ مرتبه هغه د
 ته انسان ید ړیک ړجو هللا جنت دا
 ته وانیح و ید نه ړیورک یاځ دلته
 ستم او ظلمونه ړیک ېچ هغو په
 محکم یپر ید ولټ ورونه جنت د

 
 خادم انښرو
 ۲۰۱۸ /۱۹ اکتوبر
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