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 1تر 1 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 

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

 

 
 ۷۲/۱۰/۷۱۰۲          آ څړ انور محمد

 غزل

 لکه بوس د غوبل پښوکې ،ستا غمو داسې پایمال کړم       -     په ژړا او په سلګو کې  ،مرمه زه په شان د شمعې

 مدام وي په دریابو کې ،هـــه وچـــــه اوسي پـــهیلۍ ن    -        څو دریاب شي زما اوښکې ،تر هغې پورې به ژاړم

 ه کیږي په للمه، شي په غاړه د ویالو کېــــرګس نـــن      -        څو ویالې شي ترې روانې ،په ژړا به هومره ژاړم

 ه ژمي پسرلی وي، ګل مونده شي پسرلو کېـــــپس ل     -       که ژاړم، اوس دې ژاړم، په ژړا پسې خندا شته خیر

 ه اور سوځي پتنګان شي په لمبو کېـــــــــشمع هسې پ       -     خپل پردي زما په غم دي ،زه چې ژاړم واړه ژاړي

 کې سوځیدوغم کې د آشنا یم، پتنګ خوښ وي  خوښ په     -      ه و فغان دی، که مې واړه عمر وران دیکه ژړا آ

 ، یو نیم ګرځي په کمڅو کېګالب ټول اوسي اغزو کې      -      ويي چې ښاد ورباد دي، پکې یو نیم عاشقان واړه ب

 په فصلو کېکه ګډ شي سوای د للمې ـــــم لــــداسې سوځ   -     د دیدن دې تږی یمه، ځکه رنګ مې زېړ او تور شو

 لکه شین وریځ آسمان شي، وریځې ځي په بارانو کې  ـ   دواړه سترګو کې مې ګل شول، اوښکې وچې شوې د ستر

 ه ژړا جوړ کړ نور یې وایي ترانو کېـــــا غزل پــــم    -        رې امېلونهــــوړوم تــــــا  روانې اوښکې جـــــدا زم

 ورمه دغه کال څلور اویا دیـــري ده څلــــــد زم

 نن په پښتو کېدا غزل  ژړا مې جوړ کړ،په ژړا، 

 خوست -۴/۵/۴۷۳۴

 دا غزل زما له شعري ټولګې)راشه زما ویر او ماتم ته غوږ شه( څخه اخیستل شوی دی.
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