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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

 

 
 ۷۱/۲۰/۰۲۷۲          نورمحمد غفوري

 

 د الرې ملګري ته
 

 چومي شته پاڼونه ګړنګي دهیډېر پ  ما خبر کړې چې په الره کې سختي ده

 هر یو ډک له درنده وو نه وحشي ده   ره شوېیله ځنګلونو، لوړو غرونو ت

 ویل مې سخته ده جګړه د ترفي ده  خپل هدف مې هم واضح درته اعالن کړ

 بس بریا د پرمختګ پرې تاریخي ده   ه شاتګ مبارزه کېـــــپرمختګ او پ

 ه معین اصل او نظم متکي دهــــــپ   دغه پوهه او عالي مهارت غواړي

 الر اوږده ده او اغزنه صحرایي ده   د ا د څو ورځو منزل نه دی ملګریه

 رورت د ډېر قوت او انرژي دهــض   ه دې سخته او اوږده الره سفر تهــپ

 یا یې صورت زخمي زخمي دهیا قربان   ر شوي کوم ځوانان ديیچې په دې الره ت

 ستر سفر د انسانیت او خوشبختي ده   ه قیمت دهــــــــــــد سختیو قربانیو پ

 روزي دهییا به مرو یا په نصیب مو پ   وه سر تړلی دی روان یــموږ کفن پ

 مقدسه ده د ژوند خواسته عیني ده   الر که ډکه له سختیو ده باک نشته

 ا د کامیابي دهله الر نشته همدـــــب   ارګرو او د هقان د ارمانونوــــد ک

 په جریان کې د تاریخ یې بربادي ده  څوک چې موږ سره په الر مخالفت کړي

 ماني او په شاتګ بیا بې ننګي دهیپښ  اوس که ځې راسره کلک السونه راکړه

 په سنجش چې وړاندې ځي قهرماني ده  په جرئت او متانت چې څوک قدم ږدي

 

 که ځان بایلو نو په ځان به ځان یوازې بایلو

 ه سوکالي دهــــــــو جامعې تـــمیابي مکا
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