
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 ۰۹/۰۶/۲۰۲۲                                                                 باری جهانی 

 

 می کله دومره بختور 

 زه الر ورکی مسافر یمه روان یم  

 هر ځای شړکنده باران را پسی ګرځي 

 د تیارې غیږي ته درومم 

 وایم ګوندي چي پناه سم 

 مخامخ تته رڼا کي 

 د سړک پر غاړه تور څادر رپیږي 

 دا هغه نجلۍ خو نه ده؟ 

 چي مي څو ځله د وران او د زاړه سړک پر غاړه  

 د څراغ تتي رڼا ته وه لیدلې

 نیمه پټه په زړو څیري جامو کي 

 لکه سیوری، لکه وهم، لکه وېره 

 لکه نکل د ماشومي شپې په زړه کي 

 هم شیرین هم وېروونکی لړزوونکی 

 د خپل زړه درزا مي اورم 

 دا هغه نجلۍ خو نه ده؟ 

 چي ازل یې قلم زما سره وهلی 

 چي ماشوم وم را ته مورکسیه کوله 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_kela_domra_bakhtawar_yum.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 چي را لوی سوم په کتاب کي مي لوستله 

 له ښوونکي له مال مي اورېدله

 چي په شپه د پسرلي کي به باران وي 

 غړومبېدلی به آسمان وي 

 خوځېدلی به توپان وي 

 ي به مرغان وي تورېدلي ترهېدل

 یوه حوره به راکښته سي له پاسه 

 ښایسته به وي بې حده بې قیاسه 

 لکه جوړه له ګوهرو له الماسه

 یو زلمی به د شپې ونیسي له السه 

 یوه بل ته به زړه ورکړي بې وسواسه 

 بس هغه ده چي مي مور کیسه کوله 

 په کتاب کي چي مي هره شپه لوستله 

 چي ښوونکي او مال به را ښودله

 چي په خوب کي او په ویښه مي لیدله 

 خدایه کشکي مي دا شپه نه ختمېدالی 

 د خیالي حوري په خیال کي زنګېدالی 

 او دا خوب مي تر وروستۍ سلګۍ لیدالی. 

 کال د جون د میاشتي اتمه، ویرجینیا.  ۲۰۲۲د 
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