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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

 

 
 ۱۹/۰۴/۲۰۱۸         عبدالباری جهانی بابا

 

 پردېسه پېغله
 زما سالم پر هغي پیغلي باندي وایاست

 ه ما ده د ملوک په مزل لیريــــچي ل
 

      ردۍ ديپچي یې شونډي له موسکا څخه 
 او ګریوان یې د اسمان په منګول څیري

 

 هغه پېغله چي په ژوند به ناوې نه سي
 وک زلمي نسته د کليـــــورته پاته څ

 

 انو له هیبتهـــــــالګـــــــبه ـــــومـــــد بې ن
 سفر تلليپه څوک په ژوند څوک د مرګي 

 

 ه نصیب ختلی نه دیـــــــــپسرلی یې پ
 ه برخه خزانونهـــده یې پــــــر ابـــــــت
 

 نه به ښکلي کړي السونه په نیکریزو
 ونو امېلونهــه جوړ کي د ګلـــــه بـــن
 

 پر هغې ښکلي معصومي زما سالم دی
 رګه غلیم نه سي پېژندالیــــر مــچي ت

 

 هسکه ورته یادي څو ړندې مرمۍ له
 ه سي لیدالیــنور د خپل زلمي قاتل ن

 

 لوپټه یې ده توپان ورڅخه وړې
 له اسمانه چاته نه سي ژړېدالی

 

 هاندهــــــــه کمپو کي اللــــردیو پــد پ
 نامحرم ته خپل زړګی نه سي سپړالی

 

 ورپسې دي د شهوت نامردي سترګي
 وداګريـــــانو ســـد عفت او ښکال ګ

 

 د ناموس د تور بازار کرغېړن زړونه
 پاره وزريـــــیې د شیطان خپر ایمان 

 

           زما سالم پرهغي پېغلي باندی وایاست
 ه کلي له خپلوانوــــــچي را ورکه ده ل

 

 نه خبره په ژوندیو نه په مړو
 نه اوسېږي پر وطن د انسانانو
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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

 

 دلته ستا په شاني ډیري ښکلي نجوني
 وس پر بازارونوــخرڅي سوي د نام

 

 هر ګړی نوي زلمي ته نکاح کېږي
 ابونوه کتــوي د پنجاب پــــروا س

 

    چي اسمان او مځکه دواړه سره لمبه وي
 ن سيــور کلی وطــچي تباه دي ښکلی ک

 

 زي وکري په الر کيــچي نصیب دي اغ
 ه شېبه د زکندن سيــــر تیندک درتــــه
 

 چي نه مور وي نه دي پالر وي نه دي ورور وي
 وير دي د خپلوانو وزر خپور ــــر ســـــــه پــــن
 

 ر کومه پوري ځغلې؟ـــــلڅي پښې به ال ت
 کور چیري به ګور وي؟لېونۍ چیري دي 

 

 اندي وایاستــزما سالم پر هغي پېغلي ب
 چي سرتورې چي پښې یبلي به زړه سي

 

 ه بورو سترګوـه وویني ګودر پـه بــن
 نه په سیوري د خپل کلي به مړه سي

 

 نه یې ورور د چا دښمن د وینو تږی
 ا په وینو الس لړلیــنه یې پالر د چ

 

 ورته ولي د فلک سترګي په قار دي؟
 تور یې د دوی ازل نیولی؟ په کومدا 

 

 ه د وینو د شپې نکلـــرکله بــال ت
 ؟په باروتو په سکروټو وي لیکلی

 
 بري قسمتي ديــــان وایی خـــُمال ج

 .هر سړي ته خپل نصیب دی رسېدلی
 کال د سرطان د میاشتي یوویشتمه ۱۳۹۵د 
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