
 
 

 

 2تر 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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 ؟ وای  نه ښکلې که
 
 

 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 و   څه به ژوند  ږ نزمو
 

 و کول ژوند  موږه  به امید  څه  په
 

 و و  پاتې ژوندي  به   هیله کومه  په
 

 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 و   یخ   څومره به  لمر
 

 و  تیاره  به  لمر
 

 ه و نه   به  سپوږمۍ او
 

 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 ه څنګ  به غوټو   سرو  کې  بڼ   په  نو 
 

 ه کول موسکا  داسې
 

 لغوړېد   څه په به  ګلونه  سره  او
 

 هت   پلو کوم  نو   به ګلونو  لمر د 
 

 ل کت  ځیر -ځیر په  داسې
 

 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 و ستور ښکلو  دې  په به   اسمان دا
 

 و  مغرور  هم  ل  دې  تر
 

 ل لر ستوري  اسمان  یوازې  به   وخت   هغه ځکه
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 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 ې و  ګرمې هم   دې  تر  به جګړې   دا
 

 و  اور  کرکې د  به کې  زړه  چا هر د 
 

 و   تور ژوندونه  له  به زړه  چا هر د 
 

 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 ه ب  پري شعر  د  نو 
 

 ؟راوړل الهامونه  لوري  کومه له
 

 ی وا  نه  ښکلې  که
 

 ؟ و  څه به ژوند  زمونږ 
 

 ؟ وو   پاتې  ژوندي  ږمو به  امید  کوم په
 

2137\7\17 
 ل خی اسالم زرملي د پکتیا،

 ر سح ګل علم
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