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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

 

 

 ۸۰/۸۵/۶۸۰۲        سلطان جان کلیوالانجنیر 

 د مور په زړه کی

 بی د هللا نه بل څوک نه پوهیږی

 چی د بچې د پاره

 د مور دزړه رګو کی

 څومره د میني خزاني پرتي دې

 څومره پیرزو، څومره رنګیني تراني پرتي دې

............... 

 بی د هللا نه بل څوک نه پوهیږی

 چی د بچې سترګو کی

 چی د بچې موسکا کی

 د سترګو د نظر د پاره د مور

 څومره د میني ولولې پرتي دی

 څومره پرزو، څومره رنګیني تراني پرتي دې

.............. 

 بی د هللا نه بل څوک نه پوهیږی

 چی د بچې د قدمو د اخستلو سره

 چی د وړو وړو خبرو د کولو سره

 د کلیمې د یادولو سره« دادا» چی د 

 کی د مور دزړه د محبت په جنتې باغچه

 څومره غوټۍ په غوړیدو راځې

 یدو راځېنڅڅنګه احساس په 

.............. 

 بی د هللا نه بل څوک نه پوهیږی

 چی بچې ستړې ستړې کار نه راشې

 خولې خولې د اوږدې الر نه راشې

 یا د تعلیم یا د بیګار نه راشې

 ترڅو را رسي سالمت کور ته

 پروردګاره چی د مور سینه کی

 یښنو څه توفانونه ګرځېبه د رنځورو اند

............. 

 

 بی د هللا نه بل څوک نه پوهیږی

 چی د زهیرو میندو

 د ساده ګانو او نا پوهو بچو

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_kissa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_kissa.pdf


  

 

 

 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

 

 ترمنځ د جنګ او جګړې اور بل شی

 الري کوڅي په وینو رنګ رنګ شی

 پښي زخمې، السونه غوڅ، سترګی ړندې شی پکې

 او سنیه سوې موریي

 په رڼو سترګو دی زخمو ته ګوری

............ 

 په زړه کې مور نو یا هللا چی د دې

 به دې یاغې او دی باغې اوالد ته

 څه ستره کرکه او نفرت پروت وې؟؟

  چی د دې مور په زړه کېهللانو یا

 به څومره اور او حرارت پروت وې؟؟

 پرور د ګاره ډک له مینې زړه کی

 ه څه ماتم، څه قیامت پروت وې؟؟ب

 مور نه بل څوک نه پوهیږی بی بی د هللا او د

 پوهیږی (ج)یواځی رب 

 او د مور زړه پوهیږی

 ۷/۷۰۰۷می/
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