
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

  
 ۱۰/۱۰/۷۱۰۲         سلطانجان کلیوال

 

 پرون نن د اختر
 پرون مونږ ته اختر د خوشالو سره راتلو

 په ونو د چنـار کی د ټـالو ســره راتلـو

 پرون زمونږ اختر د خندا ګانو ځنی ډک و

 په ټول افغانستان کی د ګالنو ځنی ډک و

 ځوانانو، ماشومانو ته مـیـلو سره راتلو

 پرون مونږ ته اختر د خوشالو سره راتلو

 پرون به په اختر کی تګ راتګ مبارکۍ وی

 زلمیان پکی ښایسته او ښایسته به جنکۍ وې

 د خوارو کورته هم نوو جامو سره راتلو

 په ونـو د چـنار کی د ټالو سـره راتـلو

 پرون به په اختر کی مرور پخال کیدل

 غمونه خپګانونه ټول له مخی ختمیدل

 ګل غونچو سره راتلو دلتهپه ژمی کی هم 

 ون مونږ ته اخترد خوشالو سره راتهپر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 نن هم راځي اختر خو د ژړاسره راځي

 هر کور د مسـلمان ته د غوغا سره راځي

 نن غم راوړی د ځان سره راوړی راته ماتم

 خالص نه وی یو ماتم راوړی بل نوی راته غم

 کاله د هـر افـغـان ته واویـال سـره راځي

 لمان ته د غوغا سره راځيهـر کور د مس

 مونږ غواړو د هللا)ج( نه اخترونه پخوانی

 خوښۍ او خوشالۍ او آتڼـونه پــخـوانـی

 چی کله به اختر مونږ ته خندا سره راځي

 هر کور د مسلمان ته په رښتیا سره راځي
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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 

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

 

 

 د اخرت د پاره یو څو څلورځیی:

 همزولو خوښي و کړی بیا اختر راغلی دی

 ته مرور راغلی دیله ډیرو مودو وروس

 راوړی یی د ځان سره د مینی سوغاتونه

 کوڅو ته د خوارانو بختـور راغلی دی

 ---------------ــ

 اختر راغلی دی ملګرو ځی میلو ته الړ شو

 د ګران وطن د غرو له څوکو نه سیلو ته الړشو

 تاو شو را تاو شو د وطن د لوړو غرو په سرو

 ته الړشوچی سوزیدلې د جنګ اور کی دی درو 

---------------- 

 تل دی اختروی د خوښۍ د هر افغان کاله کی

 نوری دی نه وی ژړا ګانی د جانان کاله کی

 ویره دی ورکه له نړۍ شي وي تباه دی کرکه

 انسانی مینه دی ژوندۍ وی د انسان کاله کی

---------------- 

 هـان وینفـغـي د اـویه نه شـی تـچ

 هـان وینـور کی  دانسـان کـغـد اف

 رمونږ ته نصیب کړی ربه هسی اخت

 تورنتو ــ کانادا ۷۱۸۲/ ۸۱د اکست/           هـن مینـس کړو د جهاچی پکی ح                                          
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