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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

 

 ۰۳/۰۸/۲۰۱۵            ړهباژ او تضمین   مندود مؤدامحمد د
 
 
 
   

 آسیا ب ـقل  

 
 

              الهوری قبالا عالمه
 

 پیکر دل است ن آ  در ملت افغان و گل است                  آسیا یک پیکر آب 
 آسیا   شاد  گاو      شاد گ وز                      سیاآ    فساد    فساد   او  از  

 اقبال عالمه          
      

 ه اوهم یی سادهړی زملت یفغان دا                     اشیا ده ه ړجوو ټخ  له اوبو او
    د زوال سره ، بقا   یی   هم  فنا ده  ولی سیمی                  ټودانی د   ودانی یی

 مندود مؤدامحمد           
 

 شیوه ای  مردانه    تا کی  نگیری  کی                       تا نه  پروا   نارایی  دال
   بیگانه       تا کی   طواف  آتش    یکی خود را بسوز خویشتن سوز                

 اقبال عالمه          
 

 وڅا مردانه به وی ترــن  گیه په مشرب ته د بورا شوی              دا خصلت ړای ز
 وڅبه  وی  تر د بیگانه   دا طواف  ه          ړان ستی کښ ځلکه شمع په خپل اورک

 مندود مؤدامحمد           
 

 یم و از یک شاخساریمدو ترک      و تتاریم                  چمن زا     نه افغانیم  
 و بو بر ما حرام است                  که ما پرورده ای یک نو بهاریم   تمیز رنگ 

 اقبال عالمه          
      

 کوهسار یو د افغان په  تون او نه تاجک او نه تاتاریو                 پیدا شوی ښنه پ
 په  نو بهار یو    ڼیدلی  یوه  بږحرام دی                 زی ږد رنگونو تفاوت پر مو

 مندود مؤدامحمد           
 

 متاع معنی بیگانه از دون فطرتان جویی           زموران شوخی یی طبع سلیمانی نمیاید
 گریزازطرزجمهوری غالم پخته کاری شو         که از مغز دوصد خرفکرانسانی نمیاید

 اقبال  عالمه               
    

 ته                   چاری  نشی  سموالی    غالمانښت  لیری هنگامی نه  ر له د جمهو
 یو فکر د انسان ای شی              حاصل نشی تری ځکه د زرو خرو شعور سره یو 

 مندود مؤدامحمد                     
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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 

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

 

 نهال  غم  نگیرد   گل  جز  را                  درین   باغبان   بلبل   میگفت   سحر  
 چون جوان گردد بمیرد گل  بیابان                    ولی     خار   میرسد   به  پیری  

 اقبال عالمه             
      

 بقاده  نه ایست او ښ نه   ښک ڼباغبان ته           ستا په ب ښبلبل وویل په سهار ک 
 وان بیا یی فنادهځل ځه عمر ته رسی           خو چی گل شی یوړدصحرا ازغی زا 

 مندود مؤدامحمد           
 

 کیستای  پرده   بی جلوه ای   کیست         جمالش ای وردهآجهان از خود برون  
 کیستای   پرورده   او که  با من  که از شیطان حذر کن           بگو  مرا گویی  

 اقبال عالمه           
     

 نغشتی تجال ده چی یی   ښک کال ښ  پهخوا ده            ی له کومیړپیدا شوی دا ن
 د چا ده   خلقت  شیطان   ووایه  راتهه            ړحذر وک شیطانه  له   ماته وایی

 مندود مؤدامحمد           
     

 محشری هست هم  را   عشق هان جندانی                  شاید  حرم  شیخ   تو ای
 هست  کافری نی   لمیسم را   او ندارد              نه      میزان   نامه و  گناه و
 اقبال عالمه          

 

 تهشهم محشرښ دا دمینی په جهان ک     ی       ږته ای شیخه د حرم چیری پوهی
 مسلمان او نه کافر شته  ښمحبت ک              ښکی حرام پدی کتاب کټ د گناه 
  مندود مؤدامحمد           

    

 استبود   هست و  اندر نهاد   وجود است               نیاز  بزم  او   ناز شهید  
 است  سجود داغ   سحر  سیمای به    فلک تاب             که از مهر نمی بینی  

 اقبال عالمه          
     

 ول وجود دیټ نیاز نغشتی په لمن د    چی له نازه یی شهید بزم وجود دی       
  هار په سپین تندی داغ د سجود دیسد           معجزه د فلک تابه میاشت ته گوره

  مندود مؤدامحمد           

 
 ختم 
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