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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

 

  

 ۳۱/۶۰/۶۶۳۰        انجنیر سلطان جان کلیوال

 انحــراف

 نه څوک و ژړوې يچ

 او نه څوک و خندوې

 نه احساس بیدار کا يچ

 او نه کوم ستړي زړه ته

 څه ارامتیا او یا څه دمه ورکړې

 یا بیا هم شــــــعر دی؟ا                  

---------- 

 چي ګناه ګار پریدی

 او بی ګناه په دار را وځړوی

 کړېچي زورور خوشې 

 او په کمزورې باندې غاښ لګوې

 حق  له  باطله بیلولی نه شي

 ایا بیا هم دي ته انصاف او عدالت وایي؟                              

---------- 

 چي هم قانون جوړوي

 او هم قانون ماتوي

 چي وي د امن مسؤل

 خو نا امني راولي

 او د رعیت له وینو ځانته مړۍ جوړوي

 ایا بیا هم دی ته حکومت او یا دولت وایي؟                           

----------   

 چي هم د کور او هم د کلي هم د ولس مشرته

 ی او واړه له مخيلو

 ډیر درناوې کوی

 خو چی نا اهـله مشـــر

 لکه شیطان خپل کلی کور ورانوې

 ایا بیا هم مشــــر دی؟              
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 2تر 2 له :شمیرهد پاڼو 

 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

 

 چي په ظاهر کې د ممبر د پاسه

 ه تیره ژبه نصحت کوي تقوا یادويپ

 او ســمې الرې ته را بولي خلک

 خو د پردې تر شا ، د بدمرغۍ کندې ته

 ور غورځوي د بنیا دمو بچي

 ؟ایا بیا هم ورته استاد ورته مال وایي                   

---------- 

 چي د لوټمار نه قـهـرمان جوړوي

 چي له چنګیز نوشــیروان جوړوي

 و ګڼي چی غل ناجې

 او مـســتبد ملي رهـبر و بولي

 شپه لکه ورځ، له ورځۍ شپه جوړه کړي

 تاریخ دي؟ انحرافایا ال هم دا             

----------   

 چي مینه نه پیژني 

 او عاشقي ورته ګناه ښکاري

 یواځي ځان کي ورک وي

 ورته تیاره نوره دنیا ښکاري

 له کرکې او له قهـره ډک وي یي زړه

 ایا بیا هم ورته انسان وایي؟                        

 ایا ال هم د ي خلیفه د ځمکې؟                              
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