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 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

   ۲۰۱۹/   ۰۷/   ۱۸         سرلوڅ مرادزی 
 

 :  طبیعت او  انسان

 بریښنا   ده  پټه کې  منځ  وریځې  لکه

 رڼا  کې  نس   تیارې د  ده  مېشت   هسې

 ده تبۍ  لکه تور اړخ  یو   ځمکې د  که

 خوا  بله ده ځل  په  او  رڼا  په

 دی  څرګند  سره نشتون  د  که  شتون د  پیل 

 انتها  دواړو د  ښکاري  ناڅرګند 

 دی  مل  سره دواړه  ختل  او  پرېوتل 

 پېچلتیا  غټه   یو   راز د  ژوندون  د 

  ده حرکت  د  پایه  او  ستنه  سکون 

 دنیا  ده والړه  مټ  پر  بدلون  د 

 ملګرې  ځکه  ژړا سره  خندا د 

 غنا   وبخښې  ته پانګې  ژوند  د  چې

 ده لړۍ یوه  اړوپیچ د  طبیعت 

 نا ف ده ملګرې  سره  بقا  د 

 نشته  کې  منځ  په  طبیعت  د  راز داسې

 بریا  مومي  نه  باندې  ور  انسان  چې

  نشته   سره  چا  کیلي حل  د  معما د 

 معما  د  ده کیلي  چې  دی انسان  یو 

  ښکاري  پراخ  او لوی څو   هر  که طبیعت 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  
 

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 لویا   لري  نه   عظمت   تر  انسان د 

 دی  طبیعت  د  اوالد  شان  داسې انسان 

 بابا  هم  ده  ادې هم   دی  اوالد  چې

 ښکلی  ښکل تر  نړۍ  د  دی  انسان  دا

 ښکل د  ته  ونړۍ   دی المل  هم 

 دی  انسان د  چې  شان  رنګه هسې   دا په

 مستثنا  ټولو  تر  دی  ځکه  انسان 

 خیالونه   شعروزمه
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