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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

 

 
 ۶۰/۶۲/۲۶۰۲          آ څړ انور محمد

 ۰ سايق جانه
 ه!مې ګل جوړ کړ  نن مې سرتګو کې اغزي دي هل دې سرتګو - راشه،راشه سايق جانه، په رشابو مې نن موړ کړه!

 کړه!وړــــاور په میو س ا سورواړم، دــــدرنه می بېې واره غ      -      په زړه مې اور بليږي بیاد ایر مغ می راوس تیل 

 ر پوړ کړه!ـــــرابو، د مغونو وران هـــورانوه یېې په ش      -    سايق ته یېېزما په رس دي زر مغونه چې عالج یېې 

 کړه! کروړ د زمانوړ ـــــا شه سايق جانه رانه جــمس یح      - زه ځییل ایر اغیار می، پروت په غاړه د مړیس تون می    

 !زاړه ایران دا س تایو، په موږ فکر هغه زوړ کړهوږ ـــــــم      -        په زړو همر و نظر کړه زاړه بیا لکه مونده يش 

 !پایزیب واچوه په پښو کې حمفل کې تګ ووړ، ووړ کړه      -   ښه هبار، سازو رسود دې ای مطربه زرشه راشه!

ــ وږ یو ه ـــات م سايقس تا حمفل ته یو راغيل،   ؟ېر کړيـــ

 ۰۷۲۱\۲\۰ –خوست               کړه! تېر يش لږ نظر په موږه ووړ ځوانۍد وار به س تا                               

 

 غزل
 که شو ملر بیا په ختو کې ،ش بقدرد دغه ش په ده  -که مې ایر شو په راتلو کې سامن راغهل،ادا س پوږمۍ په 

 وړی خوب په خالصو سرتګو، لکه سویه په خوبو کې  - زه په دې بېې خوبه سرتګو د راتلو الره یېې ګورم

 د ایر دیدن دی، لکه ګل وي په اغزو کېراته ګران  -کې اويس هرې خوا یېې رقیبان ديه چې آ ش نا مې پ

 د مشعې اور یېې مري آ خر په پښو کېزما ژوند لکه     -    تر هغې پورې به ژاړم، څو مرګی نه وي راغیل

 لکه الرې د رمو وي، په حصرا او په درو کې    -   مخ کړ، انتظار کې د آ ش نا مې  خط زمااوښکو خط، 

 په ژړا او په سلګو کې ،لکه خوب وړی یتمی وي   - پروت په خاورو په ایرو کې  ،رسبرب څریې ګریوان می

 لکه خس هسې غورځېږم د تنور په رسو ملبو کې    -     بند په بند ابندې ماتېږم، س تا مغونو وچ لرګی کړم

 ږ زړګی په رسو منګلولو ښاکري ایر راڅخه یوړو  خ

 ۰۰\۵\۰۷۲۷-خوست          و کېسامنه، ابز مرغه وړي په پنجالکه پرېوځي هل                         

 

 د زړه وینې
 م د زړګي وینېوینې ښه مې وینې چې زه خور   -   س پينې ښلکی،س پينې درته کړم خربې س پينې

 رنګ مې چې زېړیږي ښلکیه ایره ته مې وینې       -     وینه پکې نه وي هغه څوک چې منی وینه

 حرکت مې نکړي س پينې عشق دې می شل کړی -شل ځهل مې ماتې دواړه پښې شوې ځکه شل می

 ی میه س پينېــــــــا قاتل یېې ات وژلــــــــته زم      -        صمنه زما په زړه ابندې اوربل کړ س تا اوربل

 لویه بېې ننګي ده س تا په غاړه د ل س نګینې      -      نه نه کړې نه دې ننګ راابندې وکړننګ هل ما

 زه چې رشايب شوم س تا د السه می رشینې       -       مل مې س تا مغونه، ځکه مل رارسه مل شول 

 بیا ګذر په دښ تو کړه چې ش نې یش ګلزرینې     -     راشه د سپريل ابده، راځه چې ابده نوش کړو

 ځکه سرتګې شوې ان بينېګل دی، سرتګو کې مې -په سرتګو کې مې ګل شوګل مې چې لیدیل ؤ،

 دا دي د نن ښلکي داسې شولې د نن مینې    -    ساز کړيساز خو دې زه نه کړم ال زما د زګېروو 

 دی انورشعر زما  هرځکه  انورزه میه 

 /۰۷۲۷/۲-خوست           تل په خپل الکم خربې لیمکه ګلچینې                           

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/achar_m_anwar_gazall_sakee_janah.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/achar_m_anwar_gazall_sakee_janah.pdf

