
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 1تر 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

  
  

 62/16/6112 سمیع الدین افغانی

 کلید جنت بخشدمــا  مـفـتـیکسی را 
 به قصد طفلکی از دامن مادر دزدند

 

 "شباب"
 

 وازآد شهید د مور 
 

 ځویه مـطـهـرهای ډیــر سپیڅلی پاک  د زړګـــي سره ځویه بـیـنزمـــا نیاز 
 

 غمه الړو له ډیـــر ناچـــار لـه درد او پــه تمـــه الړو سـتاستا شهید پـــالرد 
 

 د پالر په شان زموږ دلسوز خدمتګار ـې زمه وارته شوې د کـــور د ازوقــ
 

 وو دکس نــهستا په محنت کې محتاج   ستا په زحمت کې موږ ماړه ووپه نس
 

 کور ښادي ته مو سرور وې د مـوته  کور مـــو غــرور وي د تـهته افتخار 
 

 سـتا د نـهاو لــور د باغ ګلو یـکـیځو سـتا ـه دـوه واړه ورونــبسیـا  تــا پـه
 

 رهمـجـبود چـــا  نــهوه  نـه جـــهمحتا هـیـرهز تـا پـهخورکۍ دې ډیـــره وه 
 

 ددې زمـــان بچی وې حـولددې مــا افغان بچي وی ر وې دچـاخو تـــه نا
 

 پوره کړېباج  تعلیم او خور د ورورد  پوره کړې محتاج د کور مجبورته وې 
 

 راوړېسـبا رو تـــه سپین تـیـازموږ  دا راوړېسـوته  ته دارو کـــور مور
 

 داستانه نه وې لــهغـــمیزې  خـپـلد   له خپله ځـــانه نـــه وې هیڅ خبر تـه
 

 وه غلچکی والړ حـمـهډیر بې ر یــو ځانمرګی والړ وهچې درته څنګ کې 
 

 شان یې ډیر سپیڅلي شهید پـه سـتا د ملګري شهید سـتاشهید کړې  یـی تـه
 

 ه زړه دلګیر ناست ديستا په ماتم  پ په ویرناست دي  خواخوږي ټولاوس دې 
 

 واویال جوړه دهر دی هر خوا ته ویــ ږ پـه کور اوس  کربال جوړه دهزمو
 

 ه ماتم ژړیږيد خپل خـــواخـوږو پـ  ټول ولسونـه مـــو پــه غـــم ژړیږي
 

 څوک دي پردي او څوک مو خپل وژني وژني مو په یو نوم څوک په بلڅوک 
 

** ** * 
 اریخي دښمنانزموږ د عـــزت دا تـ  وني زور واکانربه تبا کړې فــرعــ

 

 خالص له ظلم زورکړې ربه نور ته مو کړې رب په خپل کې کلی کورمونږه 
 

 احساس شو سره ،ټینګ افغاني عزم  شو سره خپلو کې یو السچې موږ په 
 

** * ** 
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