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 3تر 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

 
 
 

 ۰۴/۰۵/۷۰۰۲          سلطان جان کلیوالانجنیر 

 رنځــــــــور 

 

 یو رنځور و د کلونو خو مالدار ؤ

 ؤ ناجوړه شتمنۍ سره هم خوار ؤ

 په دی رنځ یی و تیرشوی ډیر کلونه

ابونهـالج وو کتـالج یی نا عـله ع  

وو نطبیبان د دی دنیا ورته حیرا  

 په ژړا ورته نژدي نژدي خپلوان وو

تاویدلڅوک یی سر څوک یی پښو نه   

 چا ُدعا کړه څوک یی حال ته ژړیدل

آزار وهلئ (مور)د چا ویل چی دا   

 چا ویل چی بد قسمت دی زورولئ

 چا ویل چی خپل غرور دی ربړولئ

غیرت ایمان خوړلئ خپل چا ویل چی  

 چا ویل چی دی وران شوی طریقه کی

ده کیـیـلی عقـرق یی راغـچا ویل ف  

 چا ویل چی ویریدلی له تیارو دی

یل چی بوګنولی تورو شپو دیچا و  

 چا ویل چی کوم جادو ورباندی شوی

 چا ویل چی کوم پاډو ورباندی شوی

 په زررنګه تعبیرونه یی د رنځ وو

 نه خبر یی څوک له بیخه نه منځ وو

 یو ساعت کی به بیدار بل کی به مړشو

له به خړ شوـله به شین کـله سور کـک  

 د زمری په څیر به کله په حملو شو

ښکاري غوندی به سر په غرو رغو شود   

 ماتول به یی د سرکښو ورمیږونه

 غوڅول به یی ښکرورو نه ښکرونه
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 ویریدل به یی څپیړی نه دیوان ټول

 لړزیدل به یی له ویری ښا ماران ټول

 خو یو دم به بیا په ځمکه را نسکور شو

 چی مرض به پری حمله حال به یي نور شو

و تاسو څه فکر کوی چی دا څه رنځ  

؟؟چی نیولی یی د ده د مغزو منځ و  

نه کلورا وه  ،نه شکر ،نه سرطان و  

نه وباء وه ،نه کوئ ،وخلې وهـنه ټ  

ۍ وـی ناروغـته په هسـور اخـدا رنځ  

 په خصلت کی لکه اور لکه سپرغۍ و

 د وجود غړی یی یو د بل دښمن وو

 په خوراک سره اخته د ده د تن وو

ځګرهالس د سر سره په جنګ زړه له   

 له ســهاره  تر غرمی  تر مازیګره

 له ماښامه تر سهاره خوله او ژبه

بهـالـړه وو یو تر بله بی قـپه جګ  

 زړه مغزو باندی حمله کړه غوږ په غوږ

ر رګ په رګـترګی سترګو ته په قهـس  

 وي پښي یو بل ته برید باندی تیاري

ره الريـولي سـو یو بل ته نیـوتـګ  

دی را وتي نوک د ورۍ سره جګړی ته  

 غاښ د غاښ سره په جنګ کی دی کیوتي

 چی خبر یی په دی رنځ شوو ګاونډیان

 شو را ټول یی په  کاله  لکه  لیوان

 چایی خونه کړه تاال چایی دیره کړه

 چایی باغ که ورنه چورچایی میره کړه

 چایی غرونه کړه تاال چایی  ځنګلونه

 چا هډوکي ورنه غال کړل چا لعلونه

کورو ته  خپلو  زانهخ  یوړه یچای  

و تهـتاریخ اورونه  واچول ی چای  

ډ هسی تاالن شوـور په کاله ګــد رنځ  

حیراشوو بـاندی طان یی په لیدـچی شی  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
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له ـړی یو تر بــدن غــور د بــــد رنځ  

 دښمنان وو په خپل منځ کی سل په سله

هـور نــړو دی رنځـغ وجـود ُدښــمـنود   

مجبورنه خیرات خور د نړۍ جوړ که دی  

پو هیږی په دارو خوار د مرض خپل  نه  

 هرطبیب پکي ُسود کړی دی غرض خپل

 څوچی غړی د بدن یی پخـــال نه شـــــی

 دښــمنۍ نه الس په سـر نن ســبا نه شی

خبر شي دی دا رنځور محوه کیدونکی  

ر شيـدونکی دی خبـیا نه ورکیـله دن  

 تباهۍ ته یی وخت نه دی پاتی ډیر

یی وخت نه دی پاتی ډیربربادۍ ته   

 کلیواله ! کړه خبر بی خبر غــــــړي

 چی را ټول په خپل بدن شی ستړي ستړي

 دا د عمر رنځور خالص کړی رنځورۍ نه

 له خــواریـو ، کــړاوو، لــه مــجــــبـورۍ نه.
 کنګسټن ــ کاناډا۷۰۰۰جون / اول / 
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