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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

 

 

 ۰۹/۰۰/۷۰۰۲        انجنیر سلطان جان کلیوال

 شاعر فاراني ته!
 

 صاحب، فاراني مسعود دګران مینه ډیر په دي، راوتلې نه تل د دزړه زما چی کلمی وډی ګډی څو یو دا یادونه:

 خوزیږی. پاره د مینی د سره انسان د چی کوم، ډالۍ ته زړه شاعر هغه

 
 

 ه دواړهــــاراني! زه او تـف
     مکېـغې ځـچي د هـــیو بی

 وړه کړېــج چی هللا ج ده
 تهـله دی ټولې دنیا وروس
                         ..... 

 

 خاوند جوړه کړه دا ځمکه
 ه بحرونو او له غرونوـــل
 ړنګونوـــــه ځنګلونو ګــل
 مـنونوه چـــــه دښـتو لـــل

        ..... 
 

 خو چي زیات شوو  ورنه غرونه
 ات تری ځـنګلونهـــچي شـوو زی

 ی دښتيــــری زیاتې شولــچي ت
 ول چمنونهــــری زیات شــچي ت

                          ..... 
 

 رکهنو تری جوړ یی زمونږ کو
 ړوــــم پیدا کـــه یی هــزه او ت

 ه دی ستړی ښکلی کور کیــپ
 ه دی اورکیی پــــنت کـدی ج

        ..... 
 

 نازل یی په دی کور کړل را
 یا ټولــــه د دنـــشتونــــوح

 یایی دي کلي ته ورکړلــــب
 ولـــــــــونه د دنیا ټـــغیرت

                        ..... 
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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 

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

 

 کړه را ټول یی له دی ځمکي
 اغی سرونهــاغی بــول یــــټ
 تهـــایل دلـــی و ازمــــم یـــه

  تونهـــق اـــطیرو ـــــد زور ګ
                  ..... 

 

 ونډو هریو زورګیرشوـپه ګ
 ړنګو کیــه ګــزما او ستا پ

 و نښيـاتی شوی څــورنه پ
 په دي غرونو دي میرو کی

                   ..... 
 

 ارهــینی یـــــا د مـــو زمــن
 ه ورو ږدوــه پــدمونه بــق

 دی اغزي اغزي منزل کی
 سره ګلونه به په ورو ږدو

   ..... 
 

 لیــــوی کـرڅو دا هیر شـت
 سم نړۍ سره کوم کال شي

 لیـــټو څـــو دا د خـــرڅــت
 د څلی سیال شي« ایفل» د

                     ..... 
 

 ه لمبو سوې ـــــــترڅو دا پ
 دښتي شنې شي په شنیلیو

 و دا د یخــنۍ ژمیـــرڅـــت
 ه پسـرلیوـــــــدل پـــشـي ب

  تورنتو/ کانادا۰۰/۰۰/۷۰۰۲                         
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