
 
 

 

 3تر 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

 
 

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

 
  ۰۳/۲۰/۲۰۲۱                 سحر  ګل علم

                   
 

  

 

 ا ژړ سندرو  د
  

 ېمین  له یمه بهار لکه نشه چې

 يڅښل شراب  کوترو د  اوښکو له ما

  

 ه کړم خپلوي د  احساس سره دښمن له

 ي پېېل  سره انسان د  یو نوم  په موږ

  

 ې و  شپه پرون الندې  اړخ تر  زلفي مې ستا

 ي راوتل ته نندارې و، هم ستوري

  

 ه رازون  څو  مینې د  و، کې زړه مې چې

 ي لیکل دي وړانګو په لمر د  ما درته

  

 ي لون  ګالن مینې د  کې زړونو زموږ

 يښکل دغه  موږه په کوي جادو څه

  

 ه قاتل شولي هم ته چې ښکاري راته

 ي ختل ته دار نامه په دې ډېر مینې!

  

 ې شو  پوره نېټې وعدو د  نو راځې که

 يټوکیدل  نوي ګالن کوکنارو د 

  

 هد  وسي بې شي نه خپه ښکلې زما

 ي ښکل شول نه زرو په دې مړوندونه

  

 ې ک تورپیکې ښکلې په پېغلې وطن د 

 ي ټومبل دې  ځوځ شنه ځاى، پر ګلونو د 

  

 ه ګلون سره المبي  کې سیند  اورونو د 
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 ي سوځل اور په ظالم کوم دي سپرلي دا

  

 ى راغ وطن  په بیا تاړاک مغلو د 

 ي کل زموږه سوځوي وژني، ځوانان

  

 ي شو پاخه  ته لو، سرونه زموږ دا

 يځړیدل دي دارنه په  اوسه تر چې

  

 ي د  نه  ختمي زردارانو د  لېحوص

 !يښاغل دا  کړي رنجو د  غالوي  الخو

  

 وښکل د  چې وینو، سرو د  و،  ارمانجن

 ي شکول  دي نکرېزې  یې نه السو له

  

 هکړ مه دلته ښکلو له هیله موسکا د 

 يژړل دې  سندرو خو کې مالت  دې

  

 ې یواز کې  کورونو په  ژاړې مېندې

 ي وتل ته  جنګ بل یو د  بې زامن چې

  

 ي زانګ ګناه بې رباب  باندې دار دلته

 يول باندې ټوپکو په سندرې او

  

 ي ښکاریږ ډول بل دلته وړانګې لمر د 

 ي اوریدل څاڅکي پرې  وینو  سرو د  بیا

  

 ي کړ وصال د  تمه پېغلې سوالګرې له

 يبایلل ډوډۍ یوه  په یې  اننګي

  

 ىکړ لوټ  دى یې پېغلتوب   غوټیو د 

 ي رادانګل ته پسرلي د  جنګ سیلۍ

  

 ي د  ګناه بې  وې چا شهېدان جګړې د 

 ي وتل ته وژلو  چا د  هم وو، دوی

  

 ي د  بچیان وطن  ددې وژنئ مه دی بس

 ي ول زموږ شوي ستړي نه  جنازو

  

 ه څرګند  شي چېرته چې څړېکه رڼا د 

 ي ول باندې  کاڼو یې  دیوان تیارو د 

  

 ي راغل  ورېځې زلفو د  مخ پر سپوږمۍ د 
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 يتړل دي السونه یې خو سحر د 

  

 ه مهرون دي لګېدلي مې خوله په ال

 ؟ناویلي... پاتي زړه په څه ډېر مې ال

 
 ر سح گل علم
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