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 2تر 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 

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

 

 ۱۰/۱۵/۶۱۰۲        سمیع الدین افغاني 

 مل ېالر د
 

 ارشيی درسره وکڅهر به ېک يښخو په
 پکارشي ېک سخته په ېچ ید هغه دوست

 

 ېک انتخاب په مــل ېالر او دوست هښ د 
 ېک حساب هګڼ ضــرور اصل اخالص د

 

 نظرشول هم ريګمل ېدر ېک یاځ کوم په  
 شول سفــر دږاو د تکل پــه هړوا ېدر دا  

 

 ابونهیدر غرونه، وه ېکـ الر سفر ېد
 لونهګنځ او ېتښد ېلو ،ېواور ېپرت

 

  شول  سفر په دوئ روان نه کلي د ېچ 
 شول برابر ته لګنځ وی دوئ پس مده

 

  وه خنيی رهډی ېدیاور ېواور  ېنیسپ 
 وه حتمي ته دوئ دلیریت نه لګنځ ېد

 

  شول بهر ېنځی لهګنځ د  کله ېچ دوئ
 شول برابر خرس وحشي په ېک الر هیلو

 

 شو نظر نه ېلر ته دوئ کله ېچ خرس 
 سرشو وډمن په تلوار  په ېلور په دوئ

 

 شول وارخطا ريګمل دا ېک وخت ېپد
 شول ایتاب ته ېتیښت لور پــه ېون یېلو

 

 چاالک ېکــ وډمن پــه تنه دوه دوئ د
 ناک بتیه ته لهګنځ ورسو یې انځ

 

 شول ختو پــه تــه سر ېون هیړب په رډی
 لشو نویښاند په ګرات خرس ېسرک ېون

 

 وه قوت کم او رګنډ  ېک دوئ  میدر دا
 وه طاقت کم ېپات وروسته نورو تردوه

 

 وه لور په ددوئ سر وډمن په ۍسخت په
 وه نور یې حالت ېمیش ېب رستومانهډی

 

 ګنڅ تر ېون ېنژد را شو  مشکل په
 ګملن  لکه دږاو تــه ډډ ېون وتیپر

 

 شو ېرانژد ته يړس ېچ خرس دم هغه
 شو دوڼیبو په اورات ېتر پورته کتهښ

 

 زمان ډلن ړک یبو ورته یې سر او ږغو
   روان ېتر شو واپس بویش وڅ له پس
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 2تر 2 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

 

 لګنځ پــه مخ روان شو ډمن په خرس 
  اجل وه ېم نــه  شکر:  وویل  يړس

 

 غلي ېک ونه ناست وه ېچ ريګمل دوه
 روليیب حــده ېبــ دوئ وه خــرس دغه

 

 شو لګنځ په مخ روان خرس دیول یې ېچ
 شو مل د دخپل پرسان په کتهښ را لشو

 

 تلښپــو و  ېداس نهیتــر وړدوا  هغه
 ل؟یو درته هڅ ېک ږغو په خرس ېچ: لیو

 

 اضطراب او غصه رډی پــه  ــمیدر ېد
 وابځ  هګدارن وړورکــ ېــی ۍسخت په

 

 حساب مړک ونــه تاسو په:  لیو خرس
 شتاب پــه لړوال  درنــه  ېکــ حالت بد

 

 الر نورپه هځ مه سره  ـردومـ نا:  لیو
 کار په دوئ شي نه ېد به ېک مشکل په

 

 چا د وکڅ شي ارګمدد  ېچ سختي په
 تنها  يګڼ نــه  انځ  به ېکــ ساعت بد 

 

 امتحان هړک  دوستان خپل  ېک اول په
 زمــان هغه مــل  ېالر د شه ېــی ایب
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