
 
 

 

 1تر 1 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۷/۰۹/۲۰۲۲               شرر ساپی

 

 مینه 
 

 مینه نه هوس ده نه کوکۍ، نه د وصال تمه
 نه د چا د زلفو، نه د شونډو نه د خال تمه 
 مینه د یو روح غني کول په ښکال د رب

 نه د چا ښکال نه خپل هوس لره د سوال تمه 
 معصومه ده، سپېڅلې دهمینه مقدسه ده، 

 نه ځایږي دې کې د ګناه او د وبال تمه
 

*** 
 سترګو چې د زړه په خوښه واخیسته نو مینه شوه 

 دا خبره غوڅه شوه او دا خبره سپینه شوه 
 

*** 
 مینه هوس نه دی، هوس نه دی مینه مینه ده

 مینه غریزه او هوس مه ګڼه ساده یاره
 ژوند پسېمینه د ویشتلې هوسې کړېکه ده په 

 مینه فاصله ده، فاصله ده، فاصله یاره
 مینه یو جوهر دی خو وروستۍ خبره غوڅه ده 

 مینه د روحونو فیصله ده فیصله یاره
 

*** 
 زړه ته کوزېدل د یار د مینې د کمال نښه
 دا د پای ټکی دی او نه لري د سوال نښه 

 

*** 
 ما درته د مینې د پاکۍ خبره کړې وه

 ترې نه راتلو لپاره جوړه کړه بانه یاره ات
 وینځې ترې غبار د هوس ستا دمینې سرې اوښکې 

 هغه زړه کې څه خیری چې وي لکه اینه یاره
 مینه دې همدغسې سپیڅلې وي سپیڅلې وي
 ستا شرر ساتلې ده وصال کې فاصله یاره 

 

*** 
 مینه د تیارو دښمنه مینه ده اسره د ژوند

 خو مینه ده ډیوه د ژوندمینه که ژوندون نه دی 
 شرر ساپی
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