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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

  

 
 21/30/2310                      حامد الوتاند

 

 راشه سپرلېه
 

کۍ او نېکې ټول لر او بر افغان ملت ته مبارهجري کال د رارسېدو په وياړ 10۳2قدرمنو هېوادوالو لمړۍ تر ټولو د 

، نېکمرغۍ او څوکالۍ کال ېدلي او ربړېدلي لوی ملت د خوښئړکهیلې وړاندې کوم او هیله مند چې سږ کال زمونږ په 

 . وي

مند يم چې ستاسې د همدې هېله دا څو بېته ټولو ته د نوي کال د رارسېدو په وېاړ در وړاندې کوم هېله دا دی په 

  .خوښۍ وړ وګرځي
 

 راشه سپرلېه     
 

 مهه تستا د رخسار پ  رـه دلته ډېېراشه سپرل 
 مهړ د بهار په تر کژمۍ تې  لب ويو ه متدل

 

 کې ژوند راوله بېا د خکلۍ مخ څرګند کړهدلته 
 د الر په تمه ستا الرې رېډې ارليا دي څم

 

 رو تهېرو مېپه رنګ راوړه دې سراش
 وي د ګلزار په تمهښ شورا دي راويپتنګ ب

 

 ې اللېه چې اسره ونکړېه بېا مست راشتدل
 ونه د خمار په تمهد زړر دي څپانه ال ډېتدل

 

 ړه دا سپینې د کلنو واورېې کله بیا ويراش   
 هر يو نېالګۍ او هر يو ګل دی د آبشار په تمه    

 

 ه چې ګودرونه بېا رنګین شي دلتهراشه راځ
 دار په تمهن دې خپلې مینې د دېېو مر يه

 

 ړهګوره ، ته ژر راځه اللیه څه تلوار خو وک
 دلته رېدي غاټول رېحان دي د سینګار په تمه

 

 ږ بېړه وکړه دلته صېادان بې شمارهګوره ، ل
 ، طوطېانو د بېا ښکار په تمهد بې ګناه هوسۍ

 

 ه کې نشته ارادې او نه باور پر خپل ځانتدل
 و دی د تکرار په تمهه نوښت نشته هر يتدل

 

 شېبې ساعت، څوک څوک ،شمېري ورځې څوک
 تمه په فرار د څوک څوارلسم ګڼي نوروز څوک

 

 نو
 

 هه د افغان داسې بهار راولنېه مه پداېخ

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/alwand_mh_raasha_pesarleya.pdf
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 رۍ د رېبار راولهه زېنیه ماکه په پلک
 

 ې هغه دستار راولهره کې او مرګهغه ج
 اور کردار راولهان اتکا بل ځپه خهغه پ

 

 ونه په کتار راولهومول دا قواره واره ټخ
 زار راولهرات له پېښوره تر مه ،له صوات

 

 ي بلبالن دا واړهه شکمراو  چې په جرګه 
 راوله کندار او له له ننګرار له خوست او کوټې

 
 ګالن دي او د پېکي د پګړۍ ېو يې زمونږههر

 والنه له تخار راولهر به ته بامیان ندوی ل
 

 خپل نور په شغلود شفافه زړه ښیښه مو کړې د
 تل مو يووالۍ په کړو وړو او په ګفتار راوله

 

 رنګارنګ ګولونه شي ېستهاښالچې را غنچه شي 
 رار راولهتدبېر داسې تکبیر داسې قداسې 

 

 رهبر داسې ملېار راوله داسې مخکښ داسې
 وړ افغان ملت کړي دا معمار راولهــچې سره ج

 

 پوهان له هر ديار راوله واره مې کار خواره
 ، پخ او نجار راولهګلکاربېا مې د خپل وطن 
 

 يجوړ هوښېار دښمن خس او اسباب جنګ نه دما
 هر ښار راولهمې په هر کور پر رڼا د پوهې

 

 چې مې جونګړه ورانوي او تل نفاق اچوي
 راوله هم سور انګار پر هغه کور د دوزخ اور

 

 ربه قبول او مستجاب کړې د حامد دا دعا
 ټینګار راوله ښه وېنا  مونږ ته په غوره عمل
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