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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 

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

 

 
 ۵۰/۵۰/۶۵۰۲        کلیوال انجنیر سلطان جان 

 اختر د نن پرون

 پرون به چی راتلئ، د خــوشالو ســره راتلئ

 خو نن مې کلي کور ته، د غمو سره راراځې

 پرون به درسره وی، د خندا مســتــې څپي

سره راځــېخو نن زړو دیرو ته، د لمبــو   

 پرون به دې راتلو ته ، ماشومان وو ناقرار

 خو نن د ماشــومانـو، د سلګو سـره راځې

 پرون به هـر کلې ته، راوتل درته ځـوانان

 خو نن هرې کوڅې ته ، د مرګو سره راځې

بې قـدره شوی اختره! چی بنده شوې د بنده                              

    من د بنیادمو کړې، هرچا ته شــر منـدهدښـ                      

 

 ښکاره به چی پرون شوې، په لیندۍ کی د سپوږمۍ

 را ټول په دی لیـدو ته شوو، له مخـي لــوی واړه

 هـر چا به وي اختر دی، سـبا نشـته دی روژه

 وړو نه به ډیر خـوښ وو، سـتا راتللو ته زاړه

 تیارئ به په هر کو رکی، هرکلي ته شو ستا پیل

 نه ویـره له ګــرمۍ وه، نه پــروا وه  د ســـاړه

 ښــکال به د خنـدا سره، جونـګړو ته راتـلـله

 وو خوښ به درته وږې، په څـو چـنـده له ماړه

       خو نن راټولیداې نه شي، د کلي ماشومان                 

ن     ویریږي ټولیدو نه، که واړه دی که ځوانا                            
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 اختره که راتالئ نه شې، په شـکل د پرون

 نو مه راځه دې ولس ته، د دردونو سره نور

دلته، له خونې د اغـیـار ېپوهیږم چی راځ  

 رانه شې بی ایمانه، سرو رنګونو سره نور

یاختره ته چی مونږ نه، هم غریب او بیچاره شو  

 نو ګرځي به تر عمره، واســکــټونـو سره نـور

دی مینځل شوی، د شیطان په مدرسه کیماغزه   

 ورځـې به هر وطن ته، طـنابـونو سـره نــور

بیزار دي له خوښۍ شول، د دی کلی  کلیوال                     

 لـري درځنې کـرکه، پرونــي ټــول مینه وال  

  ۶/۶۵۰۲جوالی /
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