
  
   » 1 » : صفحه   

 
 !راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، :موالنا سعید افغاني  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
  

 یالدیم 2222  پتمبرس 26  :نیټه نشر د 
 

 
 

 
  

،د هېرې شوي مینې  

،د لوريېنو سحري انګړ داالن کښې  

 ستا د ګامونو د ګردونو پر بالښت دهیلو وړانګو 

،رنګین خوبونه لیدل, په شپو شپو لکه بوډۍ ټال به رنګین  

،په ازانګو کښې يې ستا هیلو به په وار وار مخ و الس تازه کړ  

 او څڅول يې خپلې سا ته زما د سا دمستو څاڅکو د خندا بڅرکي۔

،هغه شېبې چې به د شپو له مزلونو راتلې  

،چا به ونه لید چې د هیلو د سهار پر لمن وغوړېدې  

،تا به دخپل د تن د عطرو د حیا لوپټه  

،زما پر السونو غزول ورباندې  

 او پرېښوده دې چې د خوب د ټیک ټاکونو شنو ګامونو يې منزل ته لنډه نه کړي 

 د مزل د تاوده غوټو موسکا۔

،ما د روژې پلونه غوټه ساعتونو کې کړه  

،او ساعتونو نه مې  

،لګیايم۔۔۔, دي جوړي کړي ورځو شپو ته غاړکۍ  

خامکونو سره۔پاولي کووم اونۍ د میاشتو پر لمنو   

،ته د کال غېږه يو وار پرانیزه او و وينه چې  

 ما دي ځای کړي پکښې ټولې میاشتي۔

 او را لنډ کړي د بوډۍ ټال تنابونه مې دي۔

،نور واټنونه زما پر الرې درېدلي نشي  

،ته دې د څڼو د ماښام پلو ته څنډ ورکړه او  
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،ه ووينمهزما د هیلو بیده ستوري کړه راويښ چې يې په لپو کښې ز  

،زما و ستا ددې اوږدې روژې د پای دماښامونو ټکی  

،څو راويښ شوي ستوري  

،بخت مې راوتښنوي  

،او بیا د نوي میاشت يو نو تصوير  

 ستا پر منګولو کېږدي۔

،ما دې اختر ته دي راوړي ستا دخوښې جامې  

،سترګې پر الر يم درته  

که تېر ووينم۔چې مې له غاړې نه چاپېر ستا په نکريزو سره السونه ل  
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