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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  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 : یادونه

  

 
۲۱۰۲جوالی ۲ : تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

                                                                                                                             

 

 

هدــازه ــجنی ـــــواب راغـــځ  

روژه کی بیا همکه سره شوځ  

ه کیــنده غرمــو ټکـه یـــــپ  

شو ړیالب جوـــبیا د وینو س  

شوکورهرپه  اوٍغم خور ویر  

 

هـــت لموکي ځــتنن ــــوط د  

اور شوآسمان ځمکه دواړه   

وریـــب کړلئ ئمیند ییبیا  

بی ورورشو پاتیکئ ه خور  

 

تر ووــــپه تمه د اخ دوئ .  

سر ووــانتظار د ځوان اف  
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بر ووــــفراغت نه یی خ  

نه ناخبر وو شهادتخو   

 

ئی راشمیرلځور ییرمو  

ئورور یي الر ورته نیول  

وليــرانی وو اليــــک پالر  

ئلډــګنه ـورت کمیسخور  

 

   ړي په تمهــد کور ټول غ

دوه شي دوئ ته بهترـاخیو  

وره شيـــــــبه پ هیلی د دوئ  

نوره هم خوږه شي یبژوند   

شپه شي ییه ځوی سر چی یی  

 

 

وـــورماشور شـــڅاپه شیو نا  
په لور شو ور  د  رهي ورور  

؟ده ه دروازهــــــپ وکـویلی څ  

هدــازه ــجنی ـــــواب راغـــځ  
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