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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 

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

  
 ۰2/1۰/2۰1۲                             افغاني الدین سمیع

 د بدلون الر
 که دې حـاالتو تـــه  نظر شو سره
 دا چې به څومره پرې باورشو سره

 
 دا دهیواد زخمي زخمي حــالت ته
 د یو مثبت بــدلون نظــر شو سره 

 
 د کوم تغیر چې موږ تعبیر یې کوو

 پرې هــم ګمان دښه رهبر شو سره  
 

 پدې ویـــرجن او دمـاتم سیمو کې
ـر شو سرهد زړه تسل په لـر او ب  

 
 د هـر افغان د ویر او غم شیبو ته
 موږ دخوښیو جوړ اختر شو سره

------------ 
 بیا د میړاني اوعـــزت خلکو تــه
 تمه دښه ژوند اوروزګار پیدا شي

 
 د تحول او ورورګـــلوی پـــه هیله
 قوي احساس لوړ اعتبارپیدا شي

 
 د پرمخ تګ او سوکالۍ و لـور ته
و بهــارپیدا شـيهیله د ښکلي نــ   

 
 دا چې د جنګ کمبله ټــوله شي نور
 موږ ته احـوال د سمې الرپیدا شي

 
 د امیدونــو ارزوګــانــو بــاغ کــې
 د ګلـــو کر ته پوه ملیـار پیدا شي
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 

 چې دمجبوره هرزورواک پسې تلل
 پوه، مدبر هوښیار رهبر مالوم شي

 
 چې خـــزانه یې دملت لـــوټ کړې

ساب دسیم او زرمالوم شيترینه ح  
 

 چا چې پردو په لمسه جنګ راوستی
 ددوئ د کړو حساب دفتر مالوم شي 

 
 څوک چې په قید د زورواکانو کې دي
 ازاد پــرواز تـه یې وزر مــالوم شي

 
 چا چې زموږه زوړ او ځوانان وژلی

 ددې جانیانو بنسټګر مــالــوم شي
------------ 

کړی چاچې بل کور د بل عـزت لوټ  
 چاچـې انصاف او عدالت لوټ کړی

 
 د بل په وینو یې قصرونه جـــوړ دي
 په ظلم زور یې شهرکـــونه جوړ دي

 
 دوئ نه حساب دوئ نه کتاب وغواړي
 دوئ نه د خپلو کړو ځواب وغواړي

 
 چې د افغان پــه کور مــاتم ختم شي
 دلته دا غــم د پـاسه غــم ختم شي

 
دا کړوتر څو د سولې لورته الر پی  

 د ورور ګلوۍ ښه اعتبار پیدا کړو
 

 په افغاني احساس هـم ګام شو سره
 سره یــو الس قــوي نظام شو سره
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