
 
 

 

 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

        
 ۰۵/۱۲/۲۰۲۲                          سمسور ودان 

 رات کی راني 
 

 ذهن ښه دی دا مني چې ته مې هیڅ یې
 چاره نشته د دې سپک زړګي میرات

 ستا له شتون به په حس کور څنګه خبر کړو
 ۱ته راني یې خوشبویي د همه رات 

 له ازله تر ابده مې په خوا کې تنهایي ده
 که مې پرېږدې څه به کم شي څه به زیات

 احترام د چوپې شپې کړم، که نه خدایه 
 ۲زړه مې ډک لکه دېوال باندې تور ساعت 

 د اندرون موسم مې تنده ماتوي نه
 غاړه ورکمه ښه نرمه که د ګرمې بوسې سات

 دي قاصد له دریم جهانهڅه راوړي  
 مات  ،بیا د څو مئینو زړونه دي مات

 اوس به یاد وم د ماضي خو حال جابر
 له وختونو یې راپرې کړمه، راقات

 نه دې مینه د ښاغلو نه نفرت دی د دښمنو
 ته راهست له کومې خاورې له کوم ذات
 درده ته څنګه سینې ته را داخل شوې

 ۳ملکي کړې د پردي غم او خیرات 
 هم نرخ ته غاړه کېږده ما هم پرېښوده ګیله ته

 په جرګه د پښتنو شه زه درځم په ننوات
 

 ۸:۳۰amکابل / ۲۰۲۲نومبر۲۸
 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

بویول خو کار د کرونا پرمهال مې د پالر د بویولو حس بیخي ختم شو، ټوله شپه و ورځ به یې کور کې ګالن   _۱
یې نه ورکاوه، یوه ورځ مې مازیګرګلی )یو ډول ګل دی چې د شپې بوی راپریږدي( په انګړ کې مړاوی ولید، بیا  
مې نو ولیکل: ستا له شتون به په حس کور څنګه خبر کړو، کور ړوند ته وایي. ته راني یې یعنې د )رات کی راني( 

 .طلب ته ګرم نه یې؛ غم د پالر دیګل یې چې ټوله شپه )همه رات( خوشبویي کوي. م
 

زمونږ په خونه کې داسې دیوالي ساعت و، چې ستنې یې ټک ټک کاوو، خو د انګړ په دیوال بیا یو داسې ساعت   _۲
راځوړند و، چې بیخي یې غږ نه درلود. یوه شپه مې د مطالعې پر مهال ورته پام شو، ما ویل د دې بېچاره خو به هم  

 .بل ساعت غوندې ډک وي، خو ته ګوره د خاموشۍ د احترام په خاطر چوپ چاپ دیزړه سم لکه د هغه 
 

ښایي په کلیو کې مو د ودونو او خیراتونو پرمهال ډیر لښتې په الس مشران لیدلي وي، چې ماشومانو پسې منډه   _۳
ې شوني خوراک  اخلي او هغه ځای یې ته نه ورپریږدي چې مشران پکې ډوډۍ خوري. ځکه د دوی حق یوازې په پات

 .کې وي
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