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 د ښځو سمالسي مشاعرې، 
 

 د ښځو د زړه غږ او د استعدادونو د غوړېدنې ښه پته 
 

په دې وروستیو وختونو کې په تاند ویبپاڼه کې د ښځو سمالسي مشاعرې پیل شوې وې چې پیل یې ډېر ښه، خو 
وروسته یو څه ځنډنۍ شوې او په افغانستان کې له وروستیو سیاسي ــ نظامي بدلونونو سره ښایي د یادو مشاعرو د  

 ه همدې بڼه وغځېـږي.  گډون کونکو زړونه نور مات شوي وي. زه هیلمن یم چې دا مشاعرې پ
 

مشاعره داسې یوې غونډې ته ویل کېدای شي چې په هغې کې شاعران، د شعر مینوال او نور فرهنگیان سره را ټول  
 شوي وي او خپل تخلیقات او د شعر په باب خپل نظریات یو بل ته اوروي. 

 

 د مشاعرې لغوي مانا په پښتو ــ پښتو سیند کې داسې ثبت شوې ده:
 

 »د شاعرانو غونډه یا محفل چې خپل شعرونه په کې اوروي.«  
 

)زاهد پښتو ــ پښتو سیند، عبدالقیوم زاهد مشواڼی، د افغانستان د علومو اکادیمي، دپښتو څېړنو نړیوال مرکز، دریم 
 ام مخ(  ۹۶۵ام کال،  ۲۰۰۹چاپ، 

 

ې ده، د هغې لیکنې په لړ کې د مشاعرې  ښاغلي گل اغا احمدي وردگ د مشاعرې په باب یوه تفصیلي لیکنه خپره کړ
 راغلي دي:  داسېد لغوي مانا او تعریف په باب 

 

ه ویل کېږي. دغه تعریف )منتهی االرب، مشاعره په لغت کې شعر جنګي یا د شعر په وسیله جګړې کولو ت  »...
انندراج، ناظم االطباء، او اقرب الموارد( آثارو کې شوی دی.  تاج المصادر بیهقي کتاب مشاعره داسې تعریف کړې 
ده: »له یو شخص سره د شعر په وسیله جګړه کول یا شعر جنګي« مشاعره د لغت له نظر په دهخدا فرهنګ کې  

یو بل سره د شعر لوستل څو یو بل په خپل کالم په زیاته پیمانه پوه کړي.« همدارنګه  داسې تعریف شوې ده: »له  
مشاعره په لغت کې: »د شعار په جامه کې له بل چا سره ویده کېدل یا په یوه جامه کې له یو چا سره یو ځای کېدلو  

ګ او ناظم االطبا فرهنګ ته مشاعره ویل کېږي.« معین فارسي فرهنګ، منتهی االرب فرهنګ، تاج المصادر فرهن
 هم مشاعره د لغت له مخې په دې ډول تعرف کړې ده. 

 

ُمشاَعَره چې جمع یې مشاعرات دی، اصال عربي کلمه ده چې د شاعر د کلمې مصدر ګڼل کېږي او شاعر هغه شخص 
)زَور یا    ته ویل کېږي چې نورو ته د شعر په موزونه ژبه شعري کالم وړاندې کوي. مشاعره همدارنګه د )ع( په 

فتحه( سره د احساس، زده کړې، شعر لوستلو، شعار ورکولو، رسېدلو او په یو څیز د پوهېدلو په مانا دی او په  
اصطالح کې د یو یا څو کسانو تر منځ د شعر ویلو سیالۍ د موزون کالم د وړاندې کولو مجلس یا شعر جنګي ته 

د خپل شعر د بیتونو په اساس وي یا دا چې د مشاعرې ګډونوال  ُمشاَعَره ویل کېږي. دا سیالي کېدای شي چې د شاعر  
د نورو شاعرانو بیتونه خوښ او د هغه د قافیې په مراعات سره په خپل منځ کې د شعر سیالي وکړي. مشاعره کله 
کله  په داسې ډول هم صورت مومي چې یو شخص دوه بیتونه وایي او مقابل لوری یې د وروستي بیت وروستۍ 

س وګرځوي او خپل بیتونه باید په همغه حرف پیل کړي. د مشاعرې په هکله پورتنۍ تعریف په مشهورو  حرف اسا
عربي قاموسونو لکه )المجم الوسیط، معجم المعاني الجامع، لسان العرب، المعجم الراید، اللغه العربیه المعاصر( او 
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ویل    Poetical Meetingي ژبه کې  داسې نورو کې ذکر شوی دی. باید وویل شي چې مشاعرې ته په انګرېز
الشعریه(،  )الندوه  په عربي ژبه کې ورته  لکه  نومونه هم کارول کېږي  نور  ته ځینې  کېږي. همدارنګه مشاعرې 
)مهراجان الشعر(، )المجلس االدبي( او )المجلس الشعری( او داسې نور ویل کېږي. په اردو ژبه کې ورته )مشاعره(،  

 ه پښتو او دري ژبو کې )مشاعره( ورته ویل کېږي...«  )بزم(، )عرس( او داسې نور کلیمات هم کارول کېږي خو پ
 

د ښځو سمالسي مشاعرې ښایي ډېرې برخې ولري، خو زما له نظره یې درې برخې تېرې شوې دي، له نیکه مرغه  
او په   یادو مشاعرو د دوام په هیله  له خپرېدو سره سم درېواړه برخې خوندي کړې دي، اوس غواړم چې  ما یې 

کونکو مېرمنو د ال هڅونې او په یوه ځای کې د درېواړو مشاعرو د خوندي کولو په پاره؛   مشاعرو کې د گډون
 درېواړه مشاعرې له یوه مفصل یادداشت سره خپرې کړم. 

 

د ښځو سمالسي مشاعرې زما له نظره د پښتنې مېرمنو د استعدادونو یوه داسې بېلگه کېدای شي چې د خپل فکر د  
ستیو کې غوره کړې وه، خو له بده مرغه چې پر افغانستان باندې وروستیو سیاسي ــ  بیان له پاره دوی په دې ورو

نظامي بدلونونو بل ډول سیوری وغوړاوه او د مېرمنو هر ډول فعالیتونه یې د اوس له پاره په ټپه ودرول، بیا نو  
 گوره چې څه وخت به څه وشي.

 

ه پتې په لنډ ډول معرفي کړم چې د زمانو په اوږدو کې مخکې له دې چې د مشاعرو متن ته ورشو، اړینه گڼم چې هغ
 پښتني مېرمنو له هغو پتو نه خپل غږونه جگ کړي دي. 

 

زه یې داسې گڼم چې د پښتني ښځو د غږ جگولو اصلي او لومړنۍ پته د پښتو فولکلور د لنډیو قالب دی، پښتني ښځو  
له پاره خپل غږ له داسې یو ادرس نه راباسي چې هغه د  له پیل نه، بیا تر نن پورې د نارینوو له ظلم نه د خالصون  

شخص مال نه، بلکې د ټولو خلکو مال گڼل کېـږي. څنگه چې لنډۍ ټاکلی ویونکی نه لري، نو نارینه هم له خور، لور  
او خپلې ښځې دا پوښتنه نه شي کوالی چې ولې دې داسې ویلي دي؟ ځکه دوی لنډیو ته مخه کړې او د خپل ذهن او  

 خبرې یې هلته بیان کړې دي.زړه 
 

 درې برخو وویشو:  دغو لنډیو ویونکي پر کیدای شي د پسې وګرځوو، په ویونکو لنډیو  دکه که په ټول کې 
 

 ــ ښځینه لنډۍ، 
 

 ــ نارینه لنډۍ، 
 

 منځ ګډې لنډۍ.  تر نارینوو ښځو او ــ د
 

 له خوا ویل شوې ده: ښځو ډیره سلنه د لنډیو اړخیزې مطالعې نه ښکاري چې د له هر  لنډیو د خو
 
 

 څوکې دې کږې دي  بریتو د
 زما نتکۍ په کې راکاږې مړه دې کړمه

 

 بیا به نری کمیس ونه کړم
 باران لمده کړم جانان ټوله ولیدمه 

 

 څوک مې له حاله خبر نه دي 
 زړه چاودلې یمه نم دړه پر لکه د

 
اوسنۍ تکنالوژۍ    د  صنعت او  چاپ د  یا د  رسیدلې دي او  پورې را  موږ  اوسه پورې خوله په خوله تر  هغه لنډۍ چې تر

مینې    د  رنګارنګ احساس،  انګیرنې،  ژوند،  ښځو  دې څرګندویي کوي چې په لنډیوکې د  د  له برکته خوندي شوې دي،
 اوږدو  پښتنې میرمنې د  د  اوچتول دي او  غږ  اعتراض د  ضد د  نارینه پر  کورنۍ په تیره د  د  څرنګوالی،  اظهار  د

 ته رسول دي.  نورو غوږونو د  غږ ناخوالو او دردونو غمونو،
 

ټول فولکلوریستان په    نه دی.   منلو وړ   د   په اندازه عام او  لنډیو  صنف د   په ډله کې هیڅ یو  منظوماتو  فولکلوریکو  د
 .شتمنه برخه جوړوي یوه مهمه او عامیانه ادبیاتو بشریت د لنډۍ د دې باوردي چې پښتو

 

ام    ۱۰،  ام کال جون  ۲۰۱۸د  ، په افغان جرمن پورتال کې د پرلیکه کېدو نېټه:  د ثبتولوستونزه  ، لنډۍ  ،بهاند آصف)
 مخ(
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   دا الندې یې لینک دی:
 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_de_sabtawlostonza_ketab4.pdf 

 
 ویلي دي:  سلیمان الیق د لنډیو په باب د خپل یوه بحث په ترڅ کې داسې

 

 »د ښځمنو لنډیو د لومړنیو نطفو نښې او پلونه حتی له فیودالي دورې نه هغه خوا د بربریت دوران ته رسېږي: 
 

 

 پرېږده چې بند په بند مې پرې کړي 
 ما چې د ژڼو یاري کړخ، مرگ ته ورتلمه 

 

 چېرې پناه شوې په غم ورکه
 ما په اوښانو بدلوي، تا غرقوینه... 

 
دې توپیر نه چې په کومه اجتماعي طبقه پورې تړلې ده، د لنډیو په نه چوپېدونکي او دایمي بهیر کې  ښځه پرته له  

 پرلپسې چیغې وهي او د ځان په هکله د نارینه تېری او ستم بربنډوي:
 

 صورت مې خپل، واک یې د بل دی 
 صورته خاورې شې چې نور دې وال لرینه...« 

 
د  د  پښتولنډۍ،) ــ  کال  ۱۳۶۳،  پښتوټولنه  اکاډیمي،  علومو  افغانستان  څلوېښت  دوه  لیکنې  د  صاحب  الیق  د   ،

 ( څلورڅلوېښت مخونه
 

په پښتو شفاهي ادب کې د ښځو ونډه که وڅېـړل شي، دا له ورایه ښکاري چې د شفاهي ادب ځینې نورې برخې هم  
استاد زلمي هېوادمل په دې باب داسې لیکلي  د ښځو له خوا تخلیق شوې دې تر ټولو ښه بېلگه یې د میندو سندرې دي.  

 دي: 
 

»پښتني میندې د خپلو ماشومانو د ویدولو، لوبولو، ارامولو ځینې سندرې لري چې زموږ فولکلور څېړونکي هغه د 
 میندو سندرې بللې دي.« 

 

 ام مخ(  ۱۴، کالونه ۲۰۰۰ــ  ۱۳۷۹)هېوادمل زلمی، د پښتو ادبیاتو تاریخ، لومړی ټوک، دانش خپرندویه ټولنه، 
 

تر فولکلور وروسته، د پښتو لیکني ادب له مطالعې نه ښکاري چې د نهمې هجري پېړۍ په پای او د لسمې هجري  
پېړۍ په پیل کې داسې ښځینه نومونو سره مخ کېـږو چې په پښتو ژبه اثار ورنه پاتې دي. استاد هېوادمل په پورتني 

 یاد اثر کې لیکلي دي چې: 
 

ار موږ ته دا هم راښیي، چې دغه وخت د پښتنو په ځینو کورنیو کې د ښځو باسواده کېدلو ته توجه  »... د دغو ښځو اث
کېدله او داسې ښکاري چې دغه مهال ځینو پښتنو ښځو ته دا حق ورکاوه، چې سواد زده کړي، د دیني علومو زدکړه 

ې چې اثار یې د پښتو په لومړۍ ادبي  وکړي او د مدارسو ځینې نصابي منظوم او منثور کتابونه ولولي... هغه ښځمن
 دوره کې د مطالعې ځای لري درې تنه دي: زرغونه کاکړه، رابعه، نېکبخته«

 

ادبیاتو تاریخ، لومړی ټوک، دانش خپرندویه ټولنه،      ۷۴ــ    ۷۲کالونه،    ۲۰۰۰ــ    ۱۳۷۹)هېوادمل زلمی، د پښتو 
 مخونه( 

 

هم پیاوړې شوه چې تر څو په اوسنۍ دوره کې خبره تر دې    د پښتو ادب په راوروسته دورو کې د ښځو ونډه نوره
بریده ورسېده چې پښتني مېرمنې د نوې تکنالوژۍ پر مټ انالین مشاعرې جوړوي د خپل زړه خبره د سترگو په رپ  

 کې ټولو لوستونکو او ال ټولې نړۍ ته رسوالی شي.  
 

مالوم، خو لومړنۍ دا یې چې زما له نطره تېره په تاند کې د خپرو شوو سمالسي مشاعرو پوره لست ما ته نه دی  
 شوې ده، هغه د نارینه وو سمالسي مشاعره ده. لومړی د نارینه وو د سمالسي مشاعرو په باب لنډ معلومات: 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کې لومړنۍ سمالسي مشاعره چې زما له نظره تېره شوې ده، هغه د نارینوو تر منځ سمالسي مشاعره وه چې   تاند  په
مه خپره شوې ده او یوازې درې تنو نارینه شاعرانو په کې گډون کړی وو چې دا    ۲۴ام کال د اگست پر    ۲۰۱۳د  

 یې د گډون کونکو نومونه دي:
 

 »ساحل، مړوند، الماس« 
 

 دی:  متن مشاعرې په پیل کې یو »یادښت« لیکل شوی دی، دا یېد دې 
 

یادښت: ایمل مړوند دفتر ته راغی ویل یې، چې نن یې زړه ډېر تنګ دی او جعفر الماس یې له کوره راغوښتی، »
 چې شپه رڼه کړو. 

 

منله او نېغ په نیغه ایمل دوی کره راغلو تر لومړنیو کارونو وروسته پرېکړه ما تېره شپه هم رڼه کړې وه، خو ومې 
وشوه، چې مشاعره کوو او ټول ستونې ستاغ پرېوتو، چې مطلعې جوړې کړو الماس دوه مطلعې وویلې، خو زړه یې 

 «نری شو او ویې ویل، چې خیر دی زه به دا ځان ته غزلې کړم او تاسو بله ووایئ
 

 بیتونه د دې مشاعرې بېلگې دي:»  څودا 
 

 نور محبت په زړه کې نه شم ساتی
 ږيــیـار کـهـه اظـونۍ رانـېـور لـن

 الماس
 

 لهـنـې ومـه یـ رګــه جـ لــ یــه بــ لــای
 ږيـکه خدای کول بل ځلې کار کی

 ساحل
 

 اوس په ملګرو هم شکي غوندې شوم
 ږيـړي نه ډار کیـر سـه ه ـلاوس مې 

 «مړوند
 

د نارینوو تر دې مشاعرې وروسته، په تاند کې د ښځمنو څو مشاعرې انالین شوې دي چې دا یې زما له نظره تېرې 
 شوې دي: 

 

 ام کال د می میاشتې په شپاړسمه نېټه خپره شوې ده، ۲۰۱۸ــ لومړنۍ مشاعره د  ۱
 

 خپره شوې ده،تېټه پر شپـږمه  میاشتې سپتمبرام کال د   ۲۰۱۸ــ دویمه مشاعره د د   ۲
 

 ام کال د مي میاشتې پر پنځمه نېټه خپره شوې ده، ۲۰۱۹ــ دریمه مشاعره د   ۳
 

  پر پنځلسمه نېټه خپره شوې ده، ستگاام کال د    ۲۰۲۰ــ  څلورمه مشاعره د  ۴
 

  شوې ده،سپتمبر پر څلیریشتمه نېټه خپره ام کال د   ۲۰۱۸ــ پنځمه مشاعره د   ۵
 

 جون پر نولسمه نېټه خپره شوې ده،ام کال د  ۲۰۱۹ــ شپږمه مشاعره د  ۶
 

 ام کال د می پر اولسمه نېټه خپره شوې ده  ۲۰۲۰ــ اومه مشاعره د   ۷
 

 نومبر پر اتلسمه نېټه خپره شوې ده.ام کال د  ۲۰۲۰ــ اتمه مشاعره د   ۸
 

متنونه، د خپرېدو په وخت کې ما خوندي کړي دي او دلته یې د پښتو ادب  زما له نظره د تېرو شوو مشاعرو بشپـړ  
 د راتلونکو څېـړنو په موخه، تر همغو سرلیکونو الندې د نویو مالوماتو په ملتیا خپروم: 

 
 
 

 مشاعره: لومړۍ
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 50تر 5 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

 

( بیتونه تخلیق شوي دي. د ۱۰۹( تنو مېرمنو گډون کړی دی او ټول یوسل او نهه )۱۵په دې مشاعره کې پنځلس )
 مشاعرې متن چې هر چا د خپرولو یا انالین کولو له پاره ترتیب کړی دی، اته شپـېـتمه شمېره تشه پاتې شوې ده.  

 

 د مشاعرې د گډون کونکو نومونه دا دي: 
 

نظري، حسینه مینه وفا، عابده سپوږمۍ، مریم ساپۍ شینوارې، نعیمه غني، رعنا خان اسدزۍ،    آسیه محرابي، مینا
تلوسه تنها، هما ظفر احمدزۍ، مسکا سنگر نیازۍ، سوله افغان، حوره سپېڅلې، معصومه غرڅنۍ، محرابي علیزۍ  

 او خوږه شېرزاد.  
 

 دی:»   متن مشاعرې خپور شوی دې دا په تاند کې د
 

 د ښځو په بانډار پاڼه کې سمالسي )فی البدیهه( مشاعره
 

 : پیل د آسیه محرابی د غزل په دو بېتونو
 

 و نه کیسې جوړې کړېـا چې دروغـت.1
 وړې کړېـمې جـغـا نـه مـمـره غـــه ډیـل

 
 کړم . چې دې د مینې په شراب نشه 2

 وړې کړېـېمانې جـرو پـپټ دې د زه
 آسیه محرابی

 
 . ستا به عادت و یا به ناز خدای خبر3
 ه ما دې هسې دا جرګې جوړې کړېـپ

 مینا نظري
 

 . ماخو نیولي وو د مینې په سوال4
 نې جوړې کړېـتا مې السو ته زول

 

 ر وکړلوـظ ـوږ نـب ته خـیـ. چې دې رق 5
 جوړې کړېپاس په زړګي مې دې لمبې 

 حسینه مینه وفا 
 

 ه تا څه کړي دي ی. شېخه! دا مه وا6
 انې جوړې کړېـخـیـومـوابي څـا ثـم

 مینا نظري
 

 . زه دې په تمه وم چې کله راځې7
 وړې کړېــه بهانې جـرو نـبـتا د خ

 عابده سپوږمۍ 
 

 و شویـــروان یـیـه پـ ونـــ. د رواج 8
 مینې ته بیا ېې غرغرې جوړې کړې

 مینه وفا حسینه 
 

 ینې په سفر والړېـ. ته چې د م9
 ما هم د صبر نه پڼې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 
 

 ې اخلم عبادت کومهـوم ېـ. چې ن10
 ما ېې له تورو نه تسبې جوړې کړې
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 50تر 6 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

 

 نعیمه غني
 

 ږده ــرې ـري الرو وطنونه پـیـ. د ل11
 راشه وطن کې مو مېلې جوړې کړې

 مینا نظري
 

 شم چې سوله راشي ن ته دربه ـ.وط12
 طالب اللي مې بیا جګړې جوړې کړې

 آسیه محرابی
 

 . هغه د مینې کیسې ختمې شولې13
 ما مې شعرونو نه ګیلې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ؟. ته مې هنر په کوم نامه یادوې14
 وړې کړېـرانې جــو تـه دردونـما ل

 حسینه مینه وفا 
 

 . چې تا نه لرم بل خوا نه ګورم15
 ما روغو سترګو نه رڼې جوړې کې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 . ما د زړګي حال په اخالص بیان کړ16
 وړې کړېـــه آوازې ج ـــۍ تـامــدنــا بــت

 حسینه مینه وفا 
 

 ه لرمه ـ ې اوس نـالـه کـانـاهـ. ها ش 17
 ستا په فراق کې ما جنډې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 کړی. ما د غزل تکل ال نه وو 18
 رو دا شېبې جوړې کړېـبـدا ستا خ

 مینا نظري
 

 کلوـیـل ولــ پــره خـوم س ـوم مې نـ. ن19
 ستا ننګرهار کې مې لمبې جوړې کړې

 رعنا خان اسدزۍ 
 

 . چې د سلګو سره موسکۍ شوم پکې 20
 د ته دغه شان اسرې جوړې کړېـما ژون

 حسینه مینه وفا 
 

 ټې مینې مو خبر شول خلکـ. له پ 21
 ګاونډ کې ېې کیسې جوړې کړېپه چم 

 تلوسه تنها 
 

 ا سترګې او د مینې نظرــ. زه او ست22
 واه ما په سوله کې جګړې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 
 

 ه ـلـ نـه مـــره نــــبــــم د زړه خ ــــلــــ. ق 23
 د زړه په زور مې دا مصرې جوړې کړې
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 50تر 7 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

 

 نعیمه غني
 

 ووایي. زړه لکه خوله نه دی چې حال 24
 ې ویالې جوړې کړېـو ېــنــه ویـــم پـــد غ

 آسیه محرابی
 

 . هغه د خپل حسن نه نه وو خبر25
 ته یې د عمر زولنې جوړې کړې ما

 رعنا خان اسدزۍ 
 

 ل عبادت دې کوهـ . ورځه حاجي خپ26
 ما خو په زړونو کې کعبې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 . یو پسرلی شو بل د سولې غږ دی 27
 وړې کړېــې جـامـې جـو مــونــګالبد 

 عابده سپوږمۍ 
 

 . ښه ته حاجي شوې عبادت دې کوه28
 بې جوړې کړېـه کې کعـنـیـما دې په م

 رعنا خان اسدزۍ 
 

 م چې خط لیکه نو دوه ټوټېـ لـ. ق 29
 ذ په خپله شعر ټپې جوړې کړېـکاغ

 آسیه محرابي
 

 . چې په هر لفظ کې دغزل مې ته ېې30
 ې جوړې کړېـیــافــه قـ درد تې  ـې مـداس

 حسینه مینه وفا 
 

 م پښتون ویښوم ـه یـ اللـت مـ. د وخ31
 په لر او بر کې مې نارې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 

 راشه ماللې زه دې خور یم ګوره   . 32
 ې جوړې کړېـبـر زړه لمـم پـیـلـ ا د غـم

 آسیه محرابی
 

 ینې اراده ېې نه وهـ. الړه د م33
 ماته بهانې جوړې کړېهسي ېې 

 هما ظفر احمدزۍ
 

 غزل او ټپې ،. خلګ ېې بولي شعر34
 ې جوړې کړېـمـلـ ه پـو تـلـایـما دې ست

 حسینه مینه وفا 
 

 اللې ـــې وپــان مــو په شــــالبــ.د ګ35
 له خپل وجود نه مې اېرې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 
 

 ده کومهــ زه وع  ،ل ګلېــ ه ویــا بـ. ت36
 ګوره چې تا څومره نخرې جوړې کړې
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 50تر 8 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

 

 مینا نظري
 

 .د واده شنې بنارسۍ نه مې نن37
 ر ته جنډې جوړې کړېـبـد اللي ق

 تلوسه تنها 
 

 . ته چې کړکۍ الندې دیدن ته راځې 38
 وړې کړېـو نه رشمې جـفـې د زل ـا مـم

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 .د ژوند کتاب مې له دردنو نه ډک 39
 بې جوړې کړېـتاته مې ټولې ښې شې 

 هما ظفر احمدزۍ
 

 . چې زه به تلم او تا به نه پرېښودم40
 ه ډرامې جوړې کړېـه دې نـ و لـک ـلـخ

 مسکا سنګر نیازۍ 
 

 ه وهللاـــسم پـره وږې وم قـــ. زه ډې41
 ځان ته مې ښکلې پکوړې جوړې کړې

 سوله افغان 
 

 . مکمل زړه ما ستا په نوم قربان کړ42
 وړې کړېـنندارې ج ې ـنـیـه مـ ې لـا مــت

 سپېڅلې  حوره
 

 . هغه احساس مې نن په زړه ختم کړ43
 وړې کړېـه ترانې ج ـت اـې تـې مـل چــت

 هما ظفر احمدزې
 

 . لکه سکروټه غوندې سره پاتې شه44
 ېرې جوړي کړېـنه شوګـیـا په مـا ستـم

 آسیه محرابي
 

 نه منله ل ما  ــ ه ویـر څ ــي ه ـا چــ. ت45
 مې تغمې جوړې کړېبیلتون زړګي کې 
 مسکا سنګر نیازي 

 

 . مونږ شوگېرو سره عادت یو گرانې46
 و اوښکو مې ډېوې جوړې کړېـلـپـه خ ـل

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 للو پس زه داسې ومهـه تـ . دا ستا ل47
 له رڼا ورځې به مې شپې جوړې کړې

 سپېڅلې  حوره
 

 ستا مې دا خندا خوښه ده ،. تا به ویل48
 ره ښه یې تا وږمې جوړې کړېـومـته څ

 مینا نظري
 
 

 . راتګ دې بل رنګ خوشالي راوسته 49
 وړې کړېـ زلې ج ـرته تګ دې زل ـیـو بــخ
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 50تر 9 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

 

 عابده سپوږمۍ 
 

 ت، د الوتلو وخت ويـدن وخــ.د دی50
 زلفې مې څه خورې ورې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 

 پخال شي جانان. لکه چې زړه یې وو, 51
 ارې جوړې کړېـان اشـل شـې بـر یــظــن

 حسینه مینه وفا 
 

 ورو نه ماـامه له سوچه تـا د نـ. ست52
 پرون بیګا مې ترې تسبې جوړې کړې

 سپېڅلې  حوره
 

 ستړی زړه راویښ څنګه کړم  ـ . دا ستړی53
 وړې کړې ـصرې جـ ې مــر مـبـج  ـرــبــه جــپ
 هما ظفر احمدزۍ 
 

 ه وروره ګیله منه یمهـ لې ـ. زه م54
 زما په هنر یې مسخرې جوړې کړې

 سپېڅلې  حوره
 

 . خالق پیدا کړې، بیا یې ناز هم ورکړ55
 وړې کړېـتې جـښـریــه پـک ـې ځـځې یـښ

 عابده سپوږمۍ 
 

 وږې خبريـلي او خـک ـان ښـانـ. د ج56
 ما د غزل ترې څو مصرې جوړې کړې

 مسکا نیازي
 

 ښکاره کړې وه. خبر د مینې مې 57
 وړې کړېـلسفې جـ ه هسې فـنـرېـا تـت

 عابده سپوږمۍ 
 

 . زه په حساب د پالر نهمه لور وم58
 بنګلې جوړې کړې ور یې  ـه ولـا پـزم

 سپېڅلې  حوره
 

 . سمنک هسې یو د سرېښو ډنډ دى 59
 یدې جوړې کړېـقـرې ولې عـو تـځـښ

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ولیدهن مې صورت د دلبرا ـ. ن60
 زړه مې عجبه ولولې جوړې کړې

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ه ـــــــولـــده شــــګ اوازه ګــا د راتــ. ست61
 سترګې مې تورې شوندې سرې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 
 

 . پښتو غزل به تر سپوږمۍ هسکیږي 62
 ردانې جوړې کړېدُ یت کې ـې هر بـا یـم
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 عابده سپوږمۍ 
 

 ُمسکا درکومته  . زه خو هر وخت تا63
 وړې کړې؟ ــې جـنـښـدېـه ولې انــا راتـت

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 اد ښارونه ونړولــه ابـوږ څ ـ. م64
 او خلکو ړنګې ښاریې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 

 ر ډېره شوخي وکړلهـظـن یې نــ .ن65
 بس هر انداز یې اشارې جوړې کړې

 حسینه مینه وفا 
 

 )عابدې(!ر او مرجان راوروې دُ . 66
 ه )تا( نغمې جوړي کړېـ رې تـاعـشـم

 آسیه محرابی
 

 ته به هسې هیڅ خبره نه وه . تا67
 ما دې له درده هدیرې جوړې کړې

 مسکا نیازي
 

68 . 
 . اوس به په الره تیندکونه نه خورو69
 خې جوړې کړېـو پــه الرې مــي تـکل

 مینا نظري
 

 .نه مې شعر زده دى نه شاعره وومه70
 م مې قصېدې جوړې کړېـستا په غو ـخ

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ه ـونـزلـو مـــلـــډه وه دا د راتــنــ. رال71
 سترګو مو الرې څه اوږدې جوړې کړې

 مینا نظري
 

 . )مسکا( دې تل وي او خندا د )مینا( 72
 ړې ـوړې کـــې جـلسل ـې سـا د زړه ېــزم

 آسیه محرابی
 

 ورکوم. چې بې له تا یې بل ته نه 73
 ه زولنې جوړې کړېـو تـې السـم اـم

 مسکا سنګر نیازي 
 

 وره ــه راګــ ه فساد مــل پـه ویــا درتـ.م74
 سترګو دې بیا زړه کې نخرې جوړې کړې

 هما ظفر احمدزۍ
 

 .ما ته دې هغه ورځ پیغور پرېښودو 75
 ریزو کې نامې جوړې کړېـک ـا چې نـت

 مینا نظري
 

 ښکاریږي.)پروین مالله( ده خو نه 76
 ر زړه ېې اندیښنې جوړې کړېــا پـزم
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 آسیه محرابی
 

 . چې دې باڼه په ناز راپورته کړل یار 77
 وړې کړېــړې جــه دې چــا زړگي تـزم

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 . خور د ماللې میوندۍ یم آخر78
 له ډېره درده مې ټپې جوړې کړې

 تلوسه تنها 
 

 ورئ ـــوګدس ـــقـــو تــــونــستـایـــ.د ښ 79
 سپوږمۍ پر شنه اسمان جلوې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 

 ه مینهـولـــه( مینه ټـنـیـه ده )مــغـ. ه80
 ته وسوسې جوړې کړې شتون ېې ما نه 

 آسیه محرابی
 

 ان درته قسم خورمه چېـمـ.زه په ای81
 موږ پسې خلکو ناق کیسې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 

 مړاوې سترګې رپاندې شوندې او  . 82
 بې جوړې کړېـمـه لـو تـلـ ځـیـان سـانـج

 هما ظفر احمدزۍ
 

 .خلک نو ولې وایي، یار دې در کړې 83
 وړې کړېــې ادې جـامـې دا جـه مــت اـم

 عابده سپوږمۍ 
 

 . )سپوږمې( را وخېږه رڼا خوره کړه 84
 و غزل شغلې جوړې کړېـتـښ ـه پــپ چې 

 آسیه محرابی
 

 راکړه یو به زه جوړه کړم. یو الس دې 85
 وړې کړېــې اوازې جـار کـو ښـې مـنـیـم 

 سپېڅلې  حوره
 

 واړه جنګونه  ،تا واړهـا او سـ. زم86
 کو ترې سمې حماسې جوړې کړیلخ

 مسکا سنګر نیازۍ 
 

 ښتون په حسن یم میئنهـ. زه د پ87
 غزل مې ځکه نغارې جوړې کړې

 عابده سپوږمۍ 
 

 قربان جینکو و ـه مـرې نـ اعـه ش ـ. ل 88
 مصرې جوړې کړې څه په کمال ټولو 
 هما ظفر احمدزۍ

 
 

 هله به پوه شئ چې وطن جوړیږي .نو89
 وړې کړېــ دې جــک ــیــو مـــانــالیــه مــک
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 عابده شپوږمۍ 
 

 پښتنې )هسکي( دي او ښکلي ښکاري 90
 امې جوړې کړېـارنـې کـور مـ)ماللۍ( خ

 آسیه محرابی
 

 کمال ته ګوره انې دې ـ آسیه ج . د 91
 دغه مجلس ته یې شیبې جوړې کړې

 ر احمدزۍفهما ظ
 

 نه دومره لرې نه ومه خو  اـ ه تـ. ل 92
 چا مو تر مینځه فاصلې جوړې کړې

 سپېڅلې  حوره
 

 . چا ویل چې نشته پښتنې شاعرې 93
 ه زینې جوړې کړېـو تـونـانـمـا اسـم

 مینا نظري
 

 نظر ته ګوری! ،. زما د )هما( حسن94
 ماته بهانې جوړې کړې ،لـپـکمال یی خ

 آسیه محرابی
 

 . دا جینکۍ ټولې مئینې ښکارې95
 وړې کړېـکنایې ج ري  ـبـد زړه خ

 هما ظفر احمدزۍ
 

 غږ یې ټوپک غوندې دی  ،. خبري ټک96
 ړې ــوړې کــې جـرانــې تـار چ ــی ر ـبې س

 آسیه محرابی
 

 کړمه زه. د وطن خاوره به رانجه 97
 ړې مې اینې جوړې کړېـګ ـنـات بـله م

 سپېڅلې  حوره
 

 ت راولې ـ بـحـه مــ ولـې س ـن کــ . وط98
 جوړې کړې اه خدایه! میني ښه خوږې  

 آسیه محرابی
 

 . زه ځمه مونځ کوم بیا بیرته راځم 99
 ړېــوړې کــه ارادې ج ــ ه تـ ا اوداســم

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ښکارم!؟ . اوس راته ووایه چې څنګه 100
 ا په خوښه سرې جامې جوړې کړېــما ست

 تلوسه تنها 
 

 . په سور کمیس کې ډیره ښه ښکاریږې101
ــ ن تــ مــې لـا یـــم   وړې کړېـارې جـــنـه کـ

 تلوسه تنها 
 
 

 . کوکوګل ناسته وه خو پام یي نه وو102
 وړي کړيــاري جـه اشـ ت ې ماـان مــانـج
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 سوله افغان 
 

 څو دلبرې لرم . په دې مجلس کې 103
 ې جوړې کړېـنـئـا یې صورت ته آیــم

 هما ظفر احمدزۍ
 

 م نیسئ اندام جوړوئـ. تاسو رژی104
 زمونږ کولمو نور نغارې جوړې کړې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 . زور وو دا ستا د مینې داسې چې ما105
 ې جوړې کړېـبـعـې کـو مـلـیـه ه ــد زړه ل

 معصومه غرڅنۍ
 

 ډیر احسانونه کړی . تا خو پر ما 106
 م ټول عمر حوصلی جوړی کړیــما ه

 محرابی علیزۍ 
 

 . توبه! دا نجونې څومره وران مخلوق دي 107
 وړې کړې ــــې نخرې جـر څه یــه هــ ورئ لــګ

 تلوسه سپېڅلې
 

 . زه چې راتالی نه شومه بنده ومه 108
 رې جوړې کړېـــوره مشاع ــــو پـاســـت

 خوږه شیرزاد
 

 خوږې! ته نه وې یارانه دې نه وه . 109
 مې ګیلې جوړې کړې ا په زړه کې ـله ت 

 آسیه محرابی
 

 الي کوله ـه ګالب سره سیــا ل ــ. م110
 زلفې چې ما خورې ورې جوړې کړې

 مینا نظري
 

 ***** 
 مشاعره: دویمه

 
( بیتونه تخلیق شوي دي، د  ۸۲( تنو مېرمنو گډون کړی دی او ټول دوه اتیا )۱۴په دې مشاعره کې څوارلس )

 مشاعرې د گډون کونکو نومونه دا دي:  
 

، خالده فوجون،  سپوږمۍ اکبرزۍ، آسیه محرابي، مریم ساپۍ، نعیمه غني، سهیال حسرت نظیميعابده سپوږمۍ، 
پروانه ضیایي، هما ظفر احمدزۍ، ناجیه نجات، معصومه غرنۍ، فرشته سهاک، حوره عارفه عمرلور بشیر، 

 سپېڅلې.
 

 ویبپاڼه کې د دې مشاعرې بشپـړ متن دی:»   تانددا په 
 
 
 
 
 
 

 سمالسي )فی البدیهه( مشاعره 
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 2018,  6سپتمبر 

 

 
 

 راټولوونکې: ماللۍ بشیرد شعرونو 
 

 پیل د عابده سپوږمۍ په غزل: 
 

 پیمانې په الس کې مه شرنګه وه هسې
 وروه هسېـه ځ ـار مـمـاقي راوړه خـس

 

 و کې تاثیر دى دا منمهــرګـــتـا ســـزم
 ه په الر مه زنګوه هسېــونـو الســــخ

 عابده سپوږمۍ 
 

 زه خو ستا له جفاگانو الس په سر شوم
 ه ماتوه هسېـلم مـ ه ظـزړه پې ـاوس م

 سهیال حسرت نظیمي 
 

 ستا که زړه رانه خپه وي راته وایه
 وړوه هسېــه جـې مـانـهـر بـفـد س

 آسیه محرابی
 

 زړه مې ژاړي چې ما د هېرولو هڅې وکړې
 وږنوه هسې ـه زړه مې مه بـور والړ شـه نـځ

 مریم ساپۍ 
 

 چې د زړه ته الره ونه کړه نو تیر شه
 رګې مه جنګوه هسېـتـه سـبـلـطـبې م

 نعیمه غني
 

 رهـبـ ه دل ــ مــدن یــره د دیـگ ـوالـزه س
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 په کچکول کې سکې مه راکوه هسې
 مریم ساپۍ 

 

 ه کولی ـینې نشې تـکه اظهار د م
 الر بدله کړه ما مه زوروه هسې

 سپوږمۍ اکبرزۍ 
 

 الس مې خوشې کړه چې ورور مې راپسې دی 
 سې ـډوه هـــنــه ځـــا مـــه مــــږې نـــړېــه مــت

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ا نه وه پوه نه شومـستا په مینه کې وف
 د هجران په اور مې مه سوځوه هسې

 خالده فوجون 
 

 ږې خوشبویې ده جنت نه دی ـستا د غې
ــ ې مـیسـه کـغـه هـت اـم  ږوه هسېـه غ ـ

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 عقله ګوره د جانان یادونه راغلل
 بندونه هسې دزړګي دروازې مه
 عارفه عمرلور بشیر

 

 زه سپېڅلې یم سپېڅلې به شم پاتې
 غارې ډنگوه هسېـه نــبــیــاې رق

 پروانه ضیایي
 

 لیونیو لره لویه چاره عشق دى 
 ه لګوه هسېـورونه مـاه تـنـګ د

 عارفه عمرلور بشیر
 

 زمانې د زړه ارمان مې راپوره کړه 
 ړۍ مې مه ړنګوه هسېـالي نـیـدا خ

 نعیمه غني
 

 ؟شې څه ېې خوند شوـچې مجنون د لیلی ن
 عشق چې نه وي ژوندون مه تېروه هسې 

 آسیه محرابي
 

 مورې زړه به مې له یاره صبر نشي
ــ زونـــاویـــت  ه ځړوه هسېـ ه مــه راتــ

 مریم ساپې شینوارې 
 

 ها ته رسیدلې ـتـې انــنــیــزه د م
 د نفرت دامونه مه خوروه هسي

 احمدزۍر فهما ظ
 

 م ــودلـښـرېــده دې پـــې ویـلـ ه تــر تــفـې سـچ
 اوس په سکایپ کې دې الس مه ښوروه هسې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 زه خو ستا د مینې دام کې یم نښتې
 ګرانه زړه مې راته مه ماتوه هسې

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 50تر  16 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

 

 ناجیه نجات 
 

 بې ننګي ده  ناز نخرې خو دي معشوقه
 هسې    لګوهور مه  ـدې تـانـق بـاش ـه عـپ

 آسیه محرابی
 

 زنده گي ټوله هستي مې له تا جار شه 
 نگوه هسېـناز همدومره نور مې مه ت

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ستا دعشق په اور کې زه سوزېږم ټوله 
 ه پو کوه هسېــ و مـې نــبــمــد دوزخ ل

 سهیال حسرت نظیمی 
 

 بیا به سرې سترگې خوبلن دفتر کې ناست یې 
 وه هسېـگ ـړنـ ه غـې مـبـړومــې ش ـخــاره یـــی

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 زه په قول د پښتو درته والړه 
 ته نظر د مینې مه بدلوه هسي

 هما ظفر احمدزۍ
 

 نه بېلتون نشته زما له یاره یار له ما
 ه جنگوه هسېـې نوکان مـانـې جـنـب

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 نوربه وانخلم ستا نوم په محبت کې
 مې مه تنګوه هسې هـ ه تـبـیـو رقـخ

 ناجیه نجات 
 

 ارهـه یــ ې راتــشــې نـلـتـخ کــامــخــم
 پټ په غال مې انځور مه ښکلوه هسې

 آسیه محرابی
 

 قدم په کږلیچونو ،دمــ ق ، دمــه قــت
 کږوه هسې  په ما الر د مینې مه

 معصومه غرنۍ
 

 چې دې زړه رانه نور صبر شي جانانه
 ریوان وځړوه هسېـه ګــذ پـویـعـو تـــی

 ناجیه نجات 
 

 که په نشت درته حساب یم پروا نشته
 ول مه کموه هسېــه تـــې پــلـا د تــم

 هما ظفر احمدزۍ
 

 و قلم ـه او ی ـ چـابـتـو کــاب یــتــو کــــی
 راته راکړه ښوونځي مه سوزوه هسې

 عابده سپوږمۍ 
 
 

 که په نشت درته حساب یم پروا نشته
 ه کموه هسيـ ول مـه تـې پــلــ ا د تـــم
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 50تر  17 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

 

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ا ومه وژلېــفــه جــ وا دې پـخـال پ
 نور د زهرو ګولۍ مه راکوه هسي

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ایي په کې رانغاړمـنهـله تـپـزه دا خ
 شاعرې نه مې زړه مه توروه هسې

 معصومه غرنۍ
 

 چې وعدې دي پوره نه کړې دروغجنه
 خوښوه هسېو مې زړه مه ـه دروغــپ 

 آسیه محرابی
 

 زما له شور زما له ښکال زما له بنګړیو 
 یرت مه جوړوه هسېـوم د غــه نـتـانـځ

 عابده سپوږمۍ 
 

 نې منظرونو ته ورګورمـیـا د مـتـس
 زما د زړه برجونه مه ړنګوه هسې

 معصومه غرنۍ
 

 و ډکومهـکالګانـد له ښــزه د ژون
 ته د زهرو ګوټى مه راکوه هسې

 سپوږمۍ عابده 
 

 د نامزدې کور ته وڅکې وړه چې خوند کړي
ــ ه کــــازرې مـه گـپـه شــ ولـــټ  ې ـسـوه هـــرپـ

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ال د سترګو په لیدو دې زړه کې څړیکې
 ه اړوه هسيـرګې مـتـوا دې ســه خــ لــب 

 هما ظفر احمدزۍ
 

 پیغلتوب مې له بنګریو نه خوند اخلي 
 وه هسېـه لګ ـمې داغ مه ــ نــمــه ل ـــپ

 معصومه غرنۍ
 

 تا چې څه وکړل یاره ښه دې وکړل
 اوس د زړه دردونه مه ویښوه هسې

 خالده فوجون 
 

 ت د رواجونو اقتضا کېـالـد م
 زندګي راباندې مه تنګوه هسې 

 معصومه غرنۍ
 

 ومانهـتـم سـه یـانـغـه زه افـاللـزه م
 د غرور ماڼۍ مې مه ورانوه هسې

 سپوږمۍ عابده 
 
 

 هم زما او هم دې خپل قسمت خراب وو
 ه ګرموه هسيـت مـخـه بـ وازي پــا یــم
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 50تر  18 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

 

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ژونده ستړو ستړو ستړو کې دی ګوره!
 سېـوه هـاتـه مـ ه مـې راتـال مــرۍ مــن

 معصومه غرنۍ
 

 یا مې ونیسه په غیږ کې یا مې پریږده
 دي مې مه ستړیوه هسيــانـار بـظـتـان

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ژوندون ښکلى دى او خوند ورځینې اخله 
 وه هسېـړس ــه پــ ى مـو زړگـونـمـه غـــپ

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ه کړاونهـړه دا ظالمونــده بس کــژون
 نور مې زړه ته غوټې مه اچوه هسې

 فرشته سهاک
 

 ما سپوږمۍ سپوږمۍ دیدن درته راوړی 
ــ ۍ نـ لـه بــت  اووه هسېــه تــ ږه مــیــه غ ـ

 معصومه غرنۍ
 

 بنې! پام کوه چې یار زما په وار دى 
 انان مه کشوه هسېـي ج ـوڼـتـسـه لــل

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 بنې! حق به درویښیېم چي څه دی
 ړه واری مې مه تېروه هسېـېـد م

 آسیه محرابی
 

 ه په نره یاري وکړه ـ راشه ښ ،راشه
 نن سبا کې مې ژوند مه تیروه هسې

 معصومه غرنۍ
 

 ېڅکې درټولې کړه په هیلوـلو پـد پ
 مه خالصوه هسې  دا نهیلې غوټې
 آسیه محرابی

 

 زه په ګوډ او مات حالت درته لګیا یم 
 ر مه یادوه هسيـعـه شـرې پـبـزما خ

 هما ظفر احمدزۍ
 

 د ازل په ویش خو زما څه ګناه نشته
 وه هسېـویـه تـلي مـیـې هـو مـلـ ه پـل

 معصومه غرنۍ
 

 وطې کړه ماللېـبـظـې مـټـر، مـزړه دې غ 
 همت ټینګ کړه، پېښې دي مه لرزوه هسې

 عابده سپوږمۍ 
 
 
 ري واورهــه ل ــ ا نـانـرې دې مـبـې خـچ

 دا مړژواندې خوله دي مه خوځوه هسې
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 50تر  19 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

 

 آسیه محرابی
 

 زه خمار خمار خمار د یار په مینه
 ار مه یادوه هسيــمــو خــرابــد ش

 احمدزۍهما ظفر 
 

 م په غزل کېـنشه ی ،شهـن ،شهـزه ن
 دا بی سر دوتار دې مه ډنګوه هسې

 آسیه محرابي
 

 په ګالب ګالب ځواني مې بخته ګوره 
 ډوه هسېــ ه ګـه مـــوونـــزان لــــد خ

 معصومه غرنۍ
 

 جلس مشاعره مو هم خوږه وه ـوږ مــخ
 خوب راځي نوره مې مه کړنگوه هسې

 مریم ساپۍ شینوارې 
 

 ګرانو الړه شه ویده شه مخ دې ګل دی 
 ه مه کنجوه هسېـ یـان زړګــا ځــر مــپ

 آسیه محرابی
 

 د سپوږمۍ زړه له خپل شعر نه ور تور نه کړو
ــ ورې مـــــــډې وډې نــــګ ــ ه بــــ  ي ـسـادوه هـــ

 هما ظفر احمدزۍ
 

 اې ټاګوره! تاته ولې زه یو خار شوم
 هسېه زړه مه بدوه ـمـار ش ـه جـا نـت

 آسیه محرابی
 

 زه سپوږمۍ یم چې د شپې ړنا کومه
 وې مه بلوه هسېــې ډیـارو کـیـه تـت

 عابده سپوږمۍ 
 

 ه تیارو کې حاجت نشته وه ډېوو تهـپ
 تورې ورېځې څادر مه غوړوه هسې

 آسیه محرابی
 

 چې په ژوند کې مې د هیلو قدر نه کړې
 ه څڅوه هسېـاختې مې اوښکې مـنـپه ش

 غرنۍمصعومه 
 

 یوه ورځ به مې زړه ټول در نذرانه کړم 
 روه هسېـیـه تــ ې مـنـښـدېـه زړګي انـــپ

 عابده سپوږمۍ 
 

 عابدې ستا په غزل کې ډیر خوندونه
 ه د شعر مه اوږدوه هسېـپـا شـه مـپ

 معصومه غرنۍ
 
 

 د سپوږمۍ په رڼا زه یمه میېنه
 رنۍ شغلې دې مه بلوه هسې ـغ
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 50تر  20 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

 

 آسیه محرابی
 

 سپوږمۍ میینان ډیر دې په آسمان کېد 
 نګوه هسېـج  هـــره مـورو ســا د ستــم

 معصومه غرنۍ
 

 ولې مینې ته چې ګورمـنې ټـیـم ،نېـیـم
 محرابی په عشق کې مه ګرمه وه هسې

 آسیه محرابی
 

 د وصال ښکلو شیبو کې   بخته واوره!
 ه ژړوه هسېــ وم زړګی مې مـاشـدا م

 معصومه غرنۍ
 

 سپوږمۍ غوندې رڼا د تورو شپو شهد 
 ان مه لرزوه هسېـان ځـه شــو پـبـلـیـپ

 آسیه محرابی
 

 د پی مخو په حرم کې چې تیریږې
 ډوه هسېـنـر غشي دې مه ځ ـظـد ن

 معصومه غرنۍ
 

 ما دروبوله چې مینه دي حاصل کړم
 وره هسېــت تـمـهـه تــا پــرنۍ مــغ

 آسیه محرابی
 

 دې خوږې مشاعرې کې  ،په دا بزم
 نډوه هسېـجده مې مه ځـاښام سـد م

 معصومه غرنۍ
 

 ښتیا باندې مې وژنه پروا نشتهـپه ری
 ما په دروغو باندې مه سوځوه هسې

 پروانه ضیایي
 

 مار کړه ـزما دمینې له خماره ځان خ
 ما نشه کړه نور مې مه ښکلوه هسې

 حوره سپېڅلې 
 

 نشه شم   ستا د مینې په خمار چې بیا
 انې راکوه هسېـمـیـډو پــونـا د شـیـب

 آسیه محرابی
 

 چې دې شونډې زما له شونډو نه رنګ اخلي 
 وه هسې ــرځــ ه ګـې مـسې مـام پــډک جه  ــپ

 حوره سپېڅلې 
 

 ساه مې ډوبه ته چې نه وې  ،زړه مې تنګ وو
 وروه هسې ــه لــ دې مـــانـــون رابـتـلـېـور بـــن

 آسیه محرابی
 
 

 ***** 
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 50تر  21 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

 

 
 مشاعره: دریمه

 
( بیتونه تخلیق شوي دي، ۵۰( تنو مېرمنو گډون کړی دی او ټول پنځوس )۱۲د ښځو په دریمه مشاعره کې دولس )

 په مشاعره کې د گډون کونکو نوملړ دا دی: 
 

نعیمه غني، آسیه محرابي، حوره سپېڅلې، منزه شهید، هما ظفر احمدي،  حسینه گل تنها، مینا نظري، خوږه شېرزاد، 
 مریم صافي شینوارې، شېبه گهیځ، عابده سپوږمۍ، الینا بېکېتوا.

 

 کې د خپرې شوې مشاعرې بشپـړ متن دا دی:  تاندپه  
 
 

 د ښځو بانډار ګروپ مشاعره 
 

 2019, 5مې 
 

 راټولوونکې: اسیه محرابي
 

 غزل: حسینه ګل تنها
 

 دمه خو روژه ماتېده ــرې ورېـاران پـلکه ب
 دمه خو روژه ماتېده ـډو جام ته رسېـد شون

 
 د محبت په وخت آشنا دومره ناځانه نه وم 

 ېدمه خو روژه ماتېده ـدې پوهیاره په زړه 
 
 .ومه بې وسې درتالی نشوی کني دا هم منم1

 ړېدمه خو روژه ماتېده ـه مـنـیـه مــا پـتـچې س
 مینا نظري

 

 . نن دې وې بل رنګ کانې کړې په ځان 2
 و روژه ماتېده ــدمه خ ـېـره پسخـزه درته ډې

 خوږه شېرزاد
 

 . که الره نه ما به الره جوړه وله درتلم 3
 ه خو روژه ماتیده ـمـتـه درخـرتـۍ س ـلـد ب

 نعیمه غني
 

 . زه همدا اوس لمده خیشته باران په غېږ ونیوم 4
 اتېده ـو روژه مـه خـ دمـوېـې درلـږ کـېـه غ ـه پـنـک

 آسیه محرابى
 

 . ستا آوازه وه چې راځې به زه په تمه ومه5
 دهـېـاتـو روژه مــه خـ دمـېـڅـې نـه د زرکـک ـل

 مینا نظري
 
 ما به دې شونډې خامخا درنه خوړلې وې اې . 6
ــ ه ډاره نــل ــ ه پــ  و روژه ماتېده ـه خـ دمـېـا کـه شـ

 خوږه شېرزاد
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 50تر  22 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

 

 . ستا دوزخي مینې ته دومره وم لیواله چې نن 7
ــ خ ګــډېــمــهت ورـنـه دې جــپ  دهـیـاتـو روژه مـ

 نعیمه غني
 

 . ستا د خمارو سترګو زور خو ډېر و شک نه لرم 8
 ده ـېـاتـو روژه مـه خــ دمــیــرق ـــې واره غـې بـکه ــپ

 مینا نظري
 

 . تا راته دا ویل چې خوله دې راکړه زړه دې راکړه10
 ده ــیــاتــو روژه مــــه خــدمــ یــوهـــره پــبــه خـــا پـتـس

 نعیمه غني
 

 ډیر درته ژړلي وو خو. ما به له زړه نه دومره  11
 دهـیـاتـو روژه مــه خــ دمــوږیــو خــک ـو اوښـلـپـخـپ

 حوره سپېڅلې 
 

 . ما به ظالم جانان ټوټې ټوټې ټوټې کړئ و12
 و روژه ماتېده ـ ه خ ـدمـرېـه وېـ تـخـه سـ دایـه خ ـل

 آسیه محرابي
 

 . د سترګو جنګ کې بایلله خامخا جانانه13
 ېده ـه، روژه ماتـدمـېـه کـ فـا خــ ه تــو زه پـخ

 منزه شهید
 

 معشوقو تر سر مې جار کړې ټولې عشق دي زما . د 14
ــ وې نـــی ،وېـــی ــ ارېـــه ځــ  ده ـېـاتــو روژه مـــــه خ ـــدمـ

 آسیه محرابى
 

 . د چناري جانان په مینه مې قسم کړی و 14
 دمه خو روژه ماتیده ـاویـه تـروتـیـرې پــزه ت

 نعیمه غني
 

 یادېدې. ما چې دې ټولو ته کړه شا زما خو ته 15
 ډېدمه خو روژه ماتېدهـنـې ځـو کــلــ ې درتـاوس چ

 مینا نظري
 

 . باڼه چې کښېکاږم له سترګو مې وریږي وینې 16
 و روژه ماتېدهـــه خــدمـېـڅـېـو څـک ـه اوښــد زړه پ

 آسیه محرابى
 

 . هغه له نازه ډکه غیږه هغه سر په ځنګون17
 ماتیده ه ورو ورو در رسیدمه خو روژه ـزړه ت

 هما ظفر احمدزۍ
 

 . څنګه ساده یې چې در ټیټه نشوم ښه مې وکړل18
 دمه خو روژه ماتېده ـېـاتــه مــود نــو خــال خ ــه مــپ

 مینا نظري
 

 . ما به وه هرې معشوقې ته یو غزل لیکالې19
 و روژه ماتېده ـه خـدمـېـرمـه شـاسـل احس ـپـه خ ـل

 آسیه محرابي
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 50تر  23 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

 

 خپل شعر تنده پرې ماته کړمه. ما ویل نن به د 20
 ېدهـاتــو روژه مــه خـدمــېــک ــېــاتــر پــ بــه خــزه ل

 مینا نظري
 

 . زه ړنگه بنگه ووم روانه مخامخ شو سره21
 ږ کې ورلوېدمه خو روژه ماتېده ـېـه غـوره پــن

 مریم صافي شینوارې
 

 . څنګه میینه څنګه ماته په زړګي یې کړمه22
 ېده ـو روژه ماتـ ه خـ دمــږېــه غ ـ ت اـنـه اشــن بــن

 شېبه ګهیځ 
 

 . چې مازدیګر به شو نو ستا حسن شغلې کولې 23
 ېدهـو روژه ماتـه خـدمـېــګ ــوږې زنـــه لـــه لــورت

 عابده سپوږمۍ 
 

 . ته وې ناروغ ما دې پوښتنه له نږدې ونکړه24
ــ ه لـــزه ب  و روژه ماتېده ـه خـ دمـیــانــربـــا قــه تـ

 مینا نظري
 

 . داسې خو نه وه چې زړګى مې درته نه تپېده25
 دهــېــاتـو روژه مـ ه خـدمـورېـې ځـه زړه کـه پـټـپ

 عابده سپوږمۍ 
 

 . چې د د نیا شرمونه نه واى او چا نه لیدلى 26
ــ انــرده ورځ تـــگ  و روژه ماتېده ـه خـدمـاوېـه تـ

 مریم صافي شینوارې
 

 انسان ته د زړه سکون شي . وایي چې مینه هر 27
ــ ه پــزه ب  ېدهـو روژه ماتـه خــ دمــ ېـوځـم ســه دا هـ

 شېبه ګهیځ 
 

 . ستا د ښایست په لیدو زه له جامه ولوېدمه28
 و روژه ماتېده ـه خ ـ دمـورېـک ـسـا نـنــیــه مــ ک ــل

 عابده سپوږمۍ 
 

 . یوه روژه بله غرمه بله د مینې تنده 29
 خو روژه ماتیده دمه ـرمه نه ایساریـپه غ

 نعیمه غني
 

 . که دې لږ نور هم راکتلي واى باور لرمه 30
 ېده ـه خو روژه ماتـ دمـېـد کې ډوبـنـیـر سـظـد ن

 نعیمه غني
 

 . که مرور هم شي اشنا دا به په جار وایمه 31
 ده ـېـو روژه ماتـ ه خ ــدمــارېـا زه ځـنـاش ،اـنـاش

 شېبه ګهیځ 
 

 ډېچا وچې شون . سهار سهار شیبې د مینې د 33
 و روژه ماتیده ـدمه خـوریـرې خـام پـاښـم ،امـاښـم

 نعیمه غني
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 50تر  24 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

 

 . بهر باران ځمکې لمدې او د جانان ستونه33
 ه خو روژه ماتېده ـ دمـېــورځــه غ ــ ه اِرادې نــل

 مریم صافي شینوارې
 

 . د غریبۍ یا د خانۍ پروا دې نه لرمه 34
 روژه ماتېده د زړه په سر دې ویدېدمه خو 

 مینا نظري
 

 . زه ووم د بام په سر والړه چې راویې کتل35
 ده ـېـو روژه ماتـ ه خـدمـوېـه ورلـامــه بــوره لــن

 مریم صافي شینوارې
 

 . ته چې د بام پر سر والړه وې سترګک دې وهه36
 و روژه ماتېدهـه خـدمـ ېـه کــ نـره او شـه ســ رمــه شــل

 آسیه محرابي
 

 باران، لکه شبنم چې می په زړه ورېدې . لکه 76
 دهـېـاتـو روژه مــه ن ـدمــ وړېــې غـل چـه ګـک ـزه ل

 الینا بېکېتوا 
 

 . تا سین کول ما درته هر ځلې مسیج کولو38
 ه خو روژه ماتېده ـدمـورېـه ځـوشۍ تـامـستا خ

 مینا نظري
 

 . آستا برو ساز وو چاالن هم مې جانان په څنگ کې39
ــ وره پـــن  دهـېـاتـو روژه مـــه خـــــدمـــېـــاز روانــــنه ــ

 مریم صافي شینوارې
 

 . نن په جرګه کې مې له ځانه خپل چاکلیټ جوړوه40
 ېده ـاتـو روژه مــه خـــدم ــې ژوېـو کــول ــو خــونـجـد ن

 آسیه محرابى
 

 . ال خو روژې ته دي شپې پاتې نو تا ولې ویل41
 ېدهـو روژه ماتـه خـومـلـک ـډو ښ ــونـه شــ چې دې پ

 مینا نظري
 

 . صنمه ستا د زلفو دم نشته ناروغه به شم 42
 ېده ـو روژه ماتـ دمه خ ـېـوبــرې لــدام پــه مـنـک

 مریم صافي شینوارې
 

 . د معشوقو تر سر مې جار کړې ټولې عشق دي زما 44
ــ وې نــی ،وېــی ــ دمـــارېـــه ځـ  ده ــېــاتــــو روژه مــــه خـ

 آسیه محرابى
 

 . باڼه چې کښېکاږم له سترګو مې وریږي وینې 45
ــ د زړه پ  و روژه ماتېدهـه خـ دمـېـڅـېـو څــک ــه اوښـ

 آسیه محرابى
 

 . تا سین کول ما درته هر ځلې مسیج کولو46
 ورېدمه خو روژه ماتېده ــه ځــوشۍ تـامـستا خ

 مینا نظري
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 50تر  25 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

 

 . صنمه ستا د زلفو دم نشته ناروغه به شم 47
ــ دام پـــه مـنـک  دمه خو روژه ماتېده ـېـوبــرې ل ـ

 مریم صافي سینوارې
 

 . ما ستا له پاره ثوابي روژې وختي ونېوې 48
 و روژه ماتېده ـدمه خ ـېـړه کــوږې مــه لـ ه لـنـک

 آسیه محرابى

 ***** 
 

 مشاعره:  څلورمه
 

 ( بیتونه تخلیق شوي دي. ۶۴( تنو گډون کړی وو او په ټول کې څلورشپېته )۱۳په دې مشاهره کې دیارلس )
 

 د مشاعرې د گډون کونکو نومونه دا دي: 
 

محرابې، تورپېکۍ غرنۍ، سپوږمۍ مهمنده، نرگس  حسبه وفا، معصومه غرنۍ، نوشابه آشنا، عابده سپوږمۍ، آسیه 
 لعلي، شېبه گهیځ، رڼا اسدزۍ، نعیمه غني، هما احمدزۍ او مرسل احودزۍ. 

 
 د نجونو سمالسي مشاعره 

 

 2020, 15اګست 
 

 
 

 سمالسي مشاعره
 

 غزل: حسینه وفا 
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 50تر  26 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

 

 وېـه شـخـا راڅـطـم خـه یـ تـالمـم
 یو ځل نده په بیا، بیا راڅخه شوې 

 
 وا د نفسـدي هـیـړم ق ـده کــر ابــت
 ه شوېـخـاه راڅــنــه وه ګـه ازلـل

 حسینه وفا
 

 د یو چا د مینې زور وو په ما داسې
 خه شوېـدا راڅـتـچې اظهار کې اب
 معصومه غرنۍ

 

 اوس یې مینه کې مجرمه ګڼل کیږیږم
 خه شوېـاه راڅـنـو کې یې ګـتـتش ک 

 نوشابه آشنا 
 

 خوښي دهخوشحالي د هر زړګي زما 
 وېـه شـخ ـړي ژړا راڅـر مـه هـاو پ

 حسینه وفا
 

 زه د پېغلې پښتنې د ټیکري پیڅکه
 چې په هره الر حیا راڅخه شوې

 عابده سپوږمۍ 
 

 م سربېره ـو هـیـرخـېـره بـه دومـستا پ
 د ژوند هر ګام کې وفا راڅخه شوې

 عابده سپوږمۍ 
 

 دې ګناهو کې یم درګډه ګناهکارې
 بیا بیا راڅخه شوېره ـاه ډېـنـاې ګ

 آسیه محرابي
 

 نور به څوک ګڼم شریک د خپلې مینې؟
 ه شوې ـ خـدا را څـتـې اقـوم چـه نـا پـست

 نوشابه آشنا 
 

 راته ووایه چې چېرته یم پړه شوې؟ 
 او په څه کې نا روا راڅخه شوې؟ 

 حسینه وفا
 

 ه راکتليــ ټــه پـ ې پـل دې چـ رځـاې ه
 شوېاې هر ځل د زړه درزا راڅخه  

 معصومه غرنۍ
 

 زه د مینې محبت له څاڅکو جوړه
 خه شوېـه مسکا راڅـو تـونـرتـفـن

 عابده سپوږمۍ 
 
 

 بېوسي ده که دې زور دى د زړه درده
 حا راڅخه شوېـه مسیـن تـر دردمــه

 نوشابه آشنا 
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 50تر  27 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

 

 زه یې ورکړم وه ژاولن ته خدایه خېر کړې 
 ه شوېــخـا راڅ ـانـوم، نــه یې کــل نـما وی

 آسٙیه محرابي
 

 د یار غم په زړه پرهرې جوړې کړي
 ګه خندا راڅخه شوېـرنــزده څـدایـخ

 تورپېکۍ غرنۍ
 

 جهالت ته دې پردې در جوړومه
 ا راڅخه شوېـنره ــمــوه یـزه ډی

 عابده سپوږمۍ 
 

 ه دعا کی یادومهـزه یی اوس هم پ
 شویکه له درده یی ښیرا راڅخه 

 سپوږمۍ مهمنده 
 

 آسمان ستوري راټول کړمچې پلو کې د 
 ا راڅخه شوې ـیـتـه رښـه پـ لــیــه هــ دغ

 معصومه غرنۍ
 

 ته ښېرې کړه زه به خپله چاره کړمه
 ل دعا راڅخه شوېـ ه تــل نــد زړه ت

 عابده سپوږمۍ 
 

 ه برکتهـ ست لـایـې د ښـنـیـستا د م
 د ډېوې په رنګ رڼا راڅخه شوې

 حسینه وفا
 

 مینې اور وومړاوو سترګو کې یې بیا د 
 ه ادا راڅخه شوې؟ـومــا کـیـدې بــونــګ

 نوشابه آشنا 
 

 ارو په زړه کې بلهـم د تیـا یـنرزه 
 خو افسوس بله مانا را څخه شوې

 عابده سپوږمۍ 
 

 ستا تر پلونو مې غاټول زړه غوړولی
 وېـه شــ خــا راڅــهـتـې انـت کـبـحـم

 معصومه غرنۍ
 

 ويچى زما جانان ناځوانه بى وفا 
 لک وایي چې جفا راڅخه شوېـخ

 نرګس لعلي
 

 نې تهـیـو آیــادونــه د یـلـ ک ،هـلـک
 ناڅاپي غوندې ادا راڅخه شوې 

 معصومه غرنۍ
 
 

 دا منمه غنمرنګه ته ښایسته یې
 م هللا راڅخه شوې ـنـچې دې وی

 عابده سپوږمۍ 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 50تر  28 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

 

 چې دوستي بیا ملګرتیا او میینتوب شو
 راڅخه شوېه رسوا ـ و څـــړۍ یـــدا ل

 شېبه ګهیځ 
 

 اړلې، نه غازي یم، نه یم ستره ـنه وی
 صرف په مینه کې غزا راڅخه شوې

 آسیه محرابي
 

 کله ګورمه ایینې کله ستا مخ ته
 انتخاب کې اشتباه راڅخه شوې

 تورپېکۍ غرنۍ
 

 بیا ودان کړې ته د مینې مجلسونه
 ره سا راڅخه شوېـا په هــدا دع 

 شیبه ګهیځ 
 

 مې توبه ده خفه نشېخي نه ـدوه م
 د حق چیغه تل رسا راڅخه شوې

 عابده سپوږمۍ 
 

 ما چې حسن درښکاره کړ نور هېڅ نه و
 وې ــه شــ خــال راڅــج ــې تـۍ کـمـهـافــن

 آسیه محرابي
 

 ت یې له چینار سره تشبه کړم ـچې قام
 څه په خوند کې ملګرتیا راڅخه شوې

 شېبه ګهېځ 
 

 ما شغلې چې د خپل حسن ځلولې
 ال راڅخه شوېـستا په مینه کې ب

 آسیه محرابي
 

 ه په دی خبره باور نه کړې؟ــو تــه نـن
 تش دیدن کې د زړه غال راڅخه شوې

 رڼا اسدزۍ 
 

 د یو شړکنده باران څپو څپو ته 
 لیونۍ غوندې ګډا راڅخه شوې

 معصومه غرنۍ
 

 نه ممکن دى چې تا یار کړمه ظالمه
 راڅخه شوېه سبا ــو او نــرون هــپ

 آسیه محرابي
 

 ه ساتم خبره نه ومـل مینه بـوی اـم
 پدی ښار کی واویال راڅخه شوی

 سپوږمۍ مهمنده 
 
 
 ه شم ـولې نــڼ کـــه اتــ و تـــزلـــا غــست

 خو په شوق شوق کې نڅا راخڅه شوې 
 آسیه محرابي
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 50تر  29 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

 

 کمه مه ګڼه ما مور یم زه یم ښځه
 ه ښکال راڅخه شوېـول ــړۍ ټــد ن

 عابده سپوږمۍ 
 

 دا چې نن سزا وینم وخت یې نه دى 
 وه ګناه ده چې پخوا راڅخه شوېـی

 نعیمه غني
 

 ه شپه مې ستا خیالونه تنخنوليـولـټ
 داسې شوخه مشغوال راڅخه شوې

 معصومه غرنۍ
 

 وې توبه خدایه ، توبه بیا داسې نه کړم
 ا راڅخه شوې ـه رضــږې تــیـار غ ــد ی

 معصومه غرنۍ
 

 ینې کله وي الیقه ـا د مــه زمــت
 انتخاب کې اشتباه راڅخه شوې

 هما ظفر احمدزۍ
 

 رونه مې ګنډل خو ــرهــې پـنـیـستا د م
 ستن او تار کې لږ سپما راڅخه شوې

 آسیه محرابي
 

 زه به الړه شم شربت به را تیار کم
 ا راڅخه شوېـا ښـمیلمنو ته چې ښ

 حسینه وفا
 

 سندرېزما غزلو نه ته جوړې کړه 
 ستا هنر ته تل واه واه راڅخه شوې

 عابده سپوږمۍ 
 

 د شاعر د غزل تورو ته معیار یم
 د یو چا د شعر مانا را څخه شوې

 نوشابه آشنا 
 

 دلې راغلم بس یو ـیــال ـه، نــټــوره پــن
 د بنګړیو شرنګ شرنګا راڅخه شوې

 آسیه محرابي
 

 ټوله مینه مې له تانه صدقه کړه 
 راڅخه شوې بیوسۍ کې دا سخا 

 نوشابه آشنا 
 

 رې په ښکلو غزلونو ــوږې دیــد خ
 د یو دوو کرښو امال راڅخه شوې

 پوږمۍ مهمنده س
 
 

 ستا د حسن لمونځ به بیا کړمه ادا زه
 ې دا قضا راڅخه شوېـارۍ کــاچـن
 

 عابده سپوږمۍ 
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 50تر  30 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

 

 د زړه وینو نه به رنګ د غزل درکړم
 وې ـــه شــ خــال راڅـــې سـه دغسـقـعش

 معصومه غرنۍ
 

 سم دى ـ ره قـو سـزمـو! د زمـــوقـشـعـم
 سارې، ګا، ما، دا، ني سا راڅخه شوې 

 آسیه محرابي
 

 په شیبه شیبه تاوان کې یې ورکیږم
 ې سودا راڅخه شوېـه کـیـد زړه ب

 معصومه غرنۍ
 

 ما له مینې نه توبې ایستلې یاره 
 غلطۍ کې خاماخا راڅخه شوې 

 آسیه محرابي
 

 ونو یمه خوړلېـرواج  هـټـه پـه پـڅ
 څه په پټه کې چوپتیا راڅخه شوې

 معصومه غرنۍ
 

 ما چې سر ټېټ کړ په تا اې ځواني مرګه
 ه شوې ــخــ ا راڅــوم د ابـــون نـتـښـه پــپ

 آسیه محرابي
 

 د پولیو ژرب مې ورور په ټوپک ولي
 څا راڅخه شوېـې نـې یــه واده کــــپ

 معصومه غرنۍ
 

 ټینګه غیږه راکړه راشه یو ځلي بیا 
 خه شوېـږي اشتیها راڅـیـا د غ ــست

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ته یې زړه پورې کلک ونیسه چې روغ سې
 ه شوی ـخـیا راڅـمـیـې کـو کــرونـعـه شـــپ

 مرسل احمدزۍ 
 

 د غزلو نبض مې هرچاته مالوم دی
 پکې ستا د زړه درزا راڅخه شوې

 مرسل احمدزۍ 
 

 وطن کېینه ـک رراـوه کـزې کـه مـت
 له دې ځایه اوس هوا درڅخه شوې

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ر کې دې پستې ستایلى نه شمـآزاد شع
 په غزل دې شور غوغا راڅخه شوې

 آسیه محرابي
 
 

 ***** 
 

 مشاعره: پنځمه
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 50تر  31 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

 

 

 ( بیتونه یې تخلق کړي دي. ۶۴څلورشپېته )(  شاعرانو گډون کړی وو او ۱۳په دې مشاعره کې دیارلس )
 

 د دې مشاعرې د گډونه کونکو نومونه په الندې ډول دي: 
 

معصومه غرنۍ، مریم صافۍ شینوارې، مقدسه احمدزۍ، نعیمه غني، آسیه محرابي، سهیال حسرت نظیمي،  
سهار او عارفه عمرلور  سپوږمۍ اکبرزۍ، حوره سپېڅلې، عارفه بهارت، مالله میوند، نجیبه واجدي، ضحرین 

 بشیر 

 سمالسي مشاعره د ښځو بانډار ګروپ
 

 2018, 24سپتمبر 
 

 
 

 پېل د معصومې غرنۍ په غزل: 
 

 مه شینده اغزي مې د مزله په الر
 م ـره یـیـه درتــو نـونـالبـده ګــژون

 
 و کې زړه راواچوهـلـ ه پـې پـه مـت

 ه درتیره یمــو نــونــه رواجــزه ل
 غرنۍمعصومه 

 
 ما سره که ژمنې بیا له سره کړې

 ېره یمـه درتـو نـونـرو دروغــېــت
 مریم صافۍ شینوارې

 

 ژوند دې سم دوزخ وي خو هغه دې وي 
 ره یمـېـه درتــو نـــــونـــتــنــه! جـــــــرب

 مقدسه احمدزۍ 
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 50تر  32 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

 

 

 یه ـوه دروغجنه الر راوښیـته ی
 زه مې له خوبونو نه درتیره یم

 نعیمه غني
 

 سپینه یم چې مینه بې پروا کوم 
 ونو نه درتېره یم ـتـمـهـه تــزه ل

 آسیه محرابي
 

 سترگې دې ډېوې دي راته وگوره
 ه درتېره یمـو نـــونــراغــاره څــی

 مریم صافۍ شینوارې
 

 ته مې چې ارمان وې او پالمه دې
 و نه درتیره یمـونـانــو ارمـــولـــټ

 نعیمه غني
 

 همداسې چې یم پرې مې ږدهژونده بس 
 و نه درتېره یم ــدونـــونـــورو خـــــزه ن

 مریم صافۍ شینوارې
 

 واچوه یو دوه جامه شراب ساقي
 و نه درتېره یمــونــاهـنـه گــزه ل

 سهیال حسرت نظیمی 
 

 ستا په څنګ کې ژوند دی او ساه ګاني دي
 ره یمـېـه درتــــو نــــونـــتـــورو راحـــــــن

 مقدسه احمدزۍ 
 

 ډهلۍ ته که څوک ولېږئبیرته مې 
 ونونو نه در تیره یمـتــنـــوهـــدې پ

 سپوږمۍ اکبرزۍ 
 

 یو وار راته وخانده پخال مې کړه
 ر د زړه زخمونو نه درتېره یمـېـت

 مریم صافۍ شېنوارې
 

 ستا حیرانې سترګې زما خیالي ادا 
 و نه درتېره یمـازونــه نـ لـې خـوای

 احمدزۍ مقدسه 
 

 ناز کوه, ادا کوه, عېشوې کوه 
 ونو نه درتېره یمـتـزاکــور نــن

 آسیه محرابی
 

 ما له کبره چا ته تر خوا نه کتل 
 ه غرورونو نه درتېره یمــا تــت

 سهیال حسرت نظیمی 
 

 دا د محبت ګناه مې مه لیکئ 
 و ثوابونو نه درتیره یم ــولــټ

 نعیمه غني
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 50تر  33 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

 

 خیالي سینهسر چې وي زما او ستا 
 ونو نه درتېره یمـوشک ـو تــــرمـــــن

 مریم صافۍ شینوارۍ
 

 مینه مې د ژوند په بیه واخیسته
 ارونو نه در تیره یمـمـه خ ـراش

 حوره سپېڅلې 
 

 وزهـ اړیـو ځل بیا خو لږ راغ ـراشه ی
 ورک کړه، له شرمونو نه درتېره یم

 سهیال حسرت نظیمي 
 

 کېږدېته دې که رباب په ځنگانه 
ــ م غــزه ه  ه درتېره یمـ و نــونــزلـ

 مریم صافۍ شینوارې
 

 اب سره ټپې کوهـه ربـته رات
 زه له کنډوونو نه در تیره یم

 نعیمه غني
 

 هې، گوره په لوړ دېوال راوخېژه
 ره یمـېـزه له سترو ورونو نه درت

 سهیال حسرت نظیمی 
 

 ته تر دروازې زمونږ د کور راشه
 و نه درتېره یمـونــټــټ پــم پــزه ه

 مریم صافۍ شینوارې
 

 راحت راکړه  ۍژونده! فقط یو گړ
 ره یم!ـیـه در تــو نــونـانـزه د ارم

 عارفه بهارت
 

 خلکو ته په جار وایم چې یار مې دى 
 و نه درتېره یمـونـرمـړه شــې کـورک

 مریم صافۍ شېنوارې
 

 ته دې را اوګوري اللی که وي ما
 ه درتیره یمـونـونـامـاقي ج ـه س ــځ

 مالله میوند 
 

 ږمهـړمه زنګیـشه کـنې نـیـستا م
 ټولو نور خوندونو نه در تیره یم 

 حوره سپېڅلې 
 

 الر د محبت کې دي د تل په شان
 ره یمـیـه در تـو نــړه آزارونــراک

 عارفه بهارت
 

 ا خو کړې دهـاه نه ده مـنـمینه ګ
 نور د قید شرطونو نه درتېره یم 

 محرابیآسیه 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 50تر  34 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

 

 مسته په شرنګا په اتڼ ګډه سوم
 ره یم ـېـه درتـو نــونـدمـلو قـپـخ

 مالله میوند 
 

 یو وار راته وخانده پخال مې کړه
 ر د زړه زخمونو نه درتېره یمـېـت

 مریم صافۍ شېنوارې
 

 ستا لپاره راغلمه اړتیا مې وه
 ته له شعرونو نه درتیره یم تا

 حوره سپېڅلې 
 

 او وفا هستيته مې یې د مینې 
 ونو نه درتېره یمـرتـیـه غـت اـت

 آسیه محرابی
 

 ته دې تر سهاره کیسې وکړه ځه
 ونو نه درتیره یم ـوبـه خ ـزه مې ل

 مالله میوند 
 

 راشه ولور نه اخلو واده وکړه 
 ره یم ـېـه درتـدې بدو دودونو ن

 مریم صافۍ شینوارې
 

 دو نه وویستمـه ښو بــ اري لــستا ی
 رازونو نه درتیره یمورک کړه له 

 مالله میوند 
 

 زه غزل سندره کړم, نغمه یې کړم
 یره یمـه درتــونــونـمـظـر او نــثــن

 آسیه محرابی
 

 ما دې د زړگي زندان ته واچوه 
 ونو نه درتېره یمــدانــورو زنــن

 مریم صافۍ شینوارې
 

 ؟ ې ووایم که نه وایمـنـیـراز د م
 درتیره یم زړه کې پټ ساتلو نه 

 آسیه محرابی
 

 تاکې هم پریمانه نیمګړتیا شته دي
 ونو نه درتیره یمـبـیـه عـــزه دې ل

 مالله میوند 
 

 ستا په صداقت باندې باور لرم 
 و نه درتېره یم ـونـمـسـق !ړهــم

 مریم صافۍ شینواېې
 

 بیا به مې خپل سر ستا په اوږه کېدم
 ه درتېره یمــو نــونــوابــو ځــوغـست

 م صافۍ شېنوارېمری
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 تور او سپین تصویر دې راته ولېږه 
 ره یمـېـه درتـو نـونـگ ـه د رنــرانــگ

 مریم صافۍ شینوارې
 

 راشه غرنۍ غزل ته شرنګ ورکړه 
 و نه درتیره یمـونـتـیـوم بـړې شـتـس

 آسیه محرابی
 

 ته که د یعقوب د سترگو دید شې نو
 ره یمـېــه درتــو نـسونـیـمـه کــزه ل

 مریم صافۍ شینوارې
 

 دې مئینه یمـــونـــا غ ـخـیــزه د زل
 زر, زیور, قصرونو نه درتیره یم

 آسیه محرابی
 

 عشقه! په یو غړپ نشه مې واړوه
 ږو له جامونو نه درتیره یمــدایــخ

 معصومه غرنۍ
 

 سترگې په دیدن خړوبوم یاره
 ه درتېره یمـو نـونـلـجـتورو ک

 مریم صافۍ شینوارې
 

 رسوا رسوا شهره شهره کړمهعشق 
 ره یمـو نه درتیـونـک ـیـالر نـوم د پــن

 آسیه محرابی
 

 ته دې پل زما په خوار انگړ کېږده
 ره یمـه درتېـو نـونـلـک گـخـیـزه م

 مریم شینوارې 
 

 اوس به ګریوان څیري څیري څیري کړم
ــ و نـــــونـــابــجــورو حـــت  ره یمــېـه درتـ

 آسیه محرابی
 

 صبر د ایوب خو زه کوى نشم
 و نه درتېره یمـرونـه صبـ گله ل

 مریم صافۍ شینوارې
 

 ته راته په زړه کې خونه جوړه کړه 
 ره یمـه درتیـو نــــونــلــ حــه مــزه ل

 معصومه غرنۍ
 

 تا یو ځل د دید غوښتنه وکړله 
 ه درتیره یمـو نـونـنـه واټـزه ل

 نجیبه واجدي
 

 دې شم ان ـته دې فکر ووایه قرب
 زه مې له سوچونو نه درتېره یم

 مریم صافۍ شینوارې
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 څوک دي لیوني څوک شاعران کړله 
 ره یمـ ېـه درتـو نــونــمــلـ ه د ظـقـعش

 ضحرین سهار
 

 ټپ مې د زړه جوړ شي چې راوگورې 
 ره یمـه درتېـ و نـــونــمــره ـــورو مــــن

 مریم صافۍ شینوارې
 

 ژونده بس یوه شیبه د مینې شه
 ستا اوږدو کلونو نه در تیره یم 

 عارفه عمرلور بشیر
 

 ته مې له ځوانۍ نه ټولوه شباب 
 ونو نه درتیره یم ـتـمـهـه تــزه ل

 معصومه غرنۍ
 

 دلته نور ناوخته دى ښادمنې شئ 
 ره یمـو نه درتېـډارونـنـو بـیـښکل

 مریم صافۍ شینوارې
 

 نې واړوهـیـې د مـبـیـه ش ـه مې پــت
 میاشت ، کلونو نه درتیره یمزه له 

 معصومه غرنۍ
 

 یو جوړه راحته کرمچ غواړمه 
 ونو نه درتېره یمـډلـنـوړو سیـل

 مریم صافۍ شینوارې
 

 زه غریبه خواره پسې نه لرم 
 تاته خپل بوټونو نه درتیره یم 

 آسیه محرابی
 
 

 ***** 
 

 مشاعره: شپـږمه
 

( بیتونه یې تخلیق کړي ۳۸(  تنو شاعرانو گډون کړی او په ټول کې یې اته دېرش )۱۱په دې مشاعره کې یولس )
 دي. 

 

 د مشاعرې د گډون کونکو نومونه دا دي: 
 

سپېڅلې، اسما لمر، شفیقه پښتونزۍ، عابده سپوږمۍ، مینه نعیمه غني، پاکیزه آرزو، خوږه، آسیه محرابي، حوره 
 صابر، شېبه گهیز او نرگس صافۍ. 

 
 
 

 سمالسي مشاعره 
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 2019د جون  13
 

 
 

 : پیل د نعیمې غني په غزل
 

 لکه څوک چې له جانانه غېږه تاو کړي
 اد داسې له ما نه غېږه تاو کړيـا یـد چ

 
 خنۍ را ایسار کړیـورۍ سختې یـبې ک

 تیم له خپله ځانه غېږه تاو کړيـخوار ی
 نعیمه غني

 
 ته هم ما غوندې په خوله یې هر کلی کړه

 فه کېږم چې څوک تا نه غېږه تاو کړيـخ
 پاکیزه آرزو 

 

 وـه وراړوم نـه نــ ل تــې بـرګـزه مې ست
 دی به څنګه له بل چانه غېږه تاو کړي؟

 خوږه
 

 چې غمجنه یم هېڅ څوک مې پروا نه کړي
 دانه غېږه تاو کړيـنـول خـوښۍ مې ټـپه خ

 آسیه محرابي
 

 یا سره یو ځای شي ـر که بـبـدای خـم خــوای
 چې په تلو کې څوک له چانه غیږه تاو کړي

 نعیمه غني
 

 ونوـلـه چـږي پـیـلـا اوس ښه چ ــیــدا دن
 په چل ول به هسې تا نه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
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 ه کړمجنډپاس زیارته شین ټیکری به دې 
 ړي ـاو کـږه تـیـه غ ـانـه ارمـ ه لـه کـمـیـعـن

 نعیمه غني
 

 ې ال غني شېـني یـې غني! غـمـیـعـن
 که ته یې څوک له مانه غېږ تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 خو که خدای راسره مل وي تر تا رسم
 لتون به له بریا نه غیږه تاو کړيـیـان ب

 سپېڅلې حوره 
 

 ښئ زاهد نه دى ـر محراب ایـچې یې سر پ
 کمکي ځوانه غېږه تاو کړيچې ځانمرګي 

 آسیه
 

 ه بندونهـو تـک ـق اوښـړلی د عشـا تـچ
 وایه څوک به له بارانه غیږه تاو کړي

 نعیمه غني
 

 ر کړيسُ چې مطرب ورته د مینې رباب  
 ږه تاو کړيـېـه له غزلخوانه غـمـغـبس ن

 آسیه محرابي
 

 اد دومره ژړلي ـه یـا پـا د چ ـیـمې ب نــن
 لکه ورېځ چې له اسمانه غېږه تاو کړي

 اسما لمر
 

 ې پروا کړمـه بـانـرې دې له ځ ـېـداسې ل
 لکه دښت چې له کاروانه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 له یادو دې غیږه تاو کړم دومره خوند کړي
 ه غیږه تاو کړيـا نـنـه اش ـ ه لـ ښـه ویــچې پ

 حوره سپېڅلې 
 

 ړ ـه ور کـا الســر چــــې د هــاور مــــاوس ب
 بس خپل ځان مې له خپل ځانه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 د ژوندون په کږلیچونو کې راګیره
 انه غیږه تاو کړيـوپـاراده مې له ت

 نعیمه غني
 

 د جانان د هرکلي په شوق روان دي 
 کړياغوانه غیږه تاو ـه بـه لـونـګالب

 نعیمه غني
 

 توبو الره موندل چې شې ترې ورکه د
 ه غیږه تاو کړيـدانـه زنــ ه لـونـانـارم

 ۍ زشفیقه پښتون
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 د ژوندون خواریو کړی داسي چل دی 
 ار له یاره سرګردانه غېږه تاو کړيــی

 عابده سپوږمۍ 
 

 ستا د سترګو تور کې کور جوړول غواړي 
 تاو کړيږه ـ یـه غـژګانـه مـې ل ـمې یـیـچې ل

 شفیقه پښتونزۍ 
 

 م نهر دی ویده شویـیـتـوار یـخه  ـتـدل
 شیخ به څنګه له ایمانه غیږه تاو کړي

 عابده سپوږمۍ 
 

 چې د شک په غټو لومو یې راګېر کړم
 ږه تاوو کړيـېـه غـ انـمـدګـه بـا نـولې م

 آسیه محرابي
 

 ډکې لیچې په اختر کېه، ـونـسره الس
 ګرانه غیږه تاو کړيبختورې له خپل 

 نعیمه غني
 

 سۍ دی رنګ اخیستیـردېـه پـایى لـهـنـت
 سړی څه وکړي له چانه غېږه تاو کړى؟

 عابده سپوږمۍ 
 

 وږې خبرې د پردیوـخ ،وږېــستا خ
 ستا غمونه بیا له مانه غیږه تاو کړي

 نعیمه غني
 

 له شي ـابـ قـۍ مـوږمـپـر او د سـمـې د ل ـچ
 اسمانه غېږه تاو کړيستوري تت شي له 

 عابده سپوږمۍ 
 

 برې دي کړې ماتهـرخې خ ـت ،رخېـه تـت
 خو خوږې دې له جانانه غېږه تاوو کړي

 آسیه محرابي
 

 سپور نظر مې ستا سپرلي نظر ته خاندي
ــ ارانـــه بـ ه لـه للمــک ـل  ږه تاو کړيـېـه غ ـ

 عابده سپوږمۍ 
 

 د مضر انسان نه ډار لږ څه په کار دى
 ږه تاوو کړيـچې له انسانه غېلکه مار 

 آسیه محرابي
 

 مر مخ بی دیدنه رانه تیر شیـن لـیـد سپ
 تور وریځ چی له آسمانه غیږه تاو کړی

 مینه صابر
 

 د پیالو په ګړنګولو چې ماښام شي
 ه له رندانه غیږه تاو کړيـخمارون

 عابده سپوږمۍ 
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 50تر  40 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

 

 د دنیا هره خوښی ځان تری پردی کړی
 انسانه غیږه تاو کړید ژوند غم چی له 

 مینه صابر
 

 ړي له وګړو؟ـي شي وګـلـیـهـچې ن
 شي ناتوانه له قرآنه غېږه تاو کړي

 آسیه محرابي
 

 ه شو خوشحال له ډېره غمه ـګ ــنــه څــور بــن
 دومره غم کې څوک له چا نه غېږه تاو کړي؟

 شېبه ګهیز 
 

 یه غواړي ورکوم یېـچې مې سر په ب
 ږه تاو کړي؟څوک په مینه به اسانه غې

 شېبه ګهیز 
 

 ه خور او نه هم یارـ ري نـور لـه مـې نـچ
 زړه چې ژاړي سړې چانه غیږه تاو کړی

 نرګس صافي

 
 ***** 
 

 مشاعره: اومه
 

 بیتونه تخلیق کړي دي. ( ۶۳( تنو گډون کړی دی او په ټول کې یې دري شپېته )۱۵په دې مشاعره کې پنځلس )
 

 د گډون کونکو نومونه یې دا دي:
 

مرسل احمدزۍ، نعیمه غني، فرشته غني، آسیه محرابي، آمنه فنا، نوشابه آشنا، عابده سپوږمۍ، سهیال اصغري، 
 خالده فوجون، حسینه وفا، ولوله عنایت تره کی، مهرتاج، سارا فوجون، نرگس صافۍ او ُدرخانۍ.

 
 

 نجونو في البدیهه مشاعره د افغان ښځو او 
 

 2020,  17مې 
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 50تر  41 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

 

 
 

 د یوشمیر افغان نجونو او میرمنو سمالسي مشاعره
 

 غزل: 
 

 مرسل احمدزۍ 
 

 وسې درپسې راغلم ـلــې تـلـپـه خ ـزه ل
 ښنې درپسې راغلم ـدیـه انـۍ، ل ـدګــزن

 

 زه له خپل تصویره ماته ماته غورځم
 م ـ لـې راغـسـې درپـنـې آیـلـتـشـه ویــل

 
 

 نعیمه غني
 و الرو الړې مسافرهـه ورکـڅه پ

 څه بې نښې نښانې درپسې راغلم
 

 فرشته غني 
 ئن شوـیـره، زړه م ـبـه خـه ومـان نـه ځـپ

 پښې مې لوڅې تر کوڅې در پسې راغلم 
 

 آسیه محرابي
 ته په سر دې کړه رباب خیالي مطربه!

 سې راغلم ـې درپـلـبـل تـ ه لى د ډهـزه پ
 

 آمنه فنا
 اوښکو باران تم نه کړلې الړې زما د

 لم ـې راغـسـر دروازې درپــه ژړا تـپ
 

 نوشابه آشنا 
 ر څومره کول بغاوتونهـه هـک اـت

 زه په مینه دردانې درپسې راغلم 
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 50تر  42 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

 

 عابده سپوږمۍ 
 ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې
 له هر لوري هر زاویې درپسې راغلم 

 

 سهیال اصغري
 راکتل نه دې لیدلمه ـټ نـه څـا پـت

 زه په تېرې سلسلې درپسې راغلم
 

 آمنه فنا
 ستا تر غېږې رسېدل مې لوی مرام و 

 کروټو یبلې پښې درپسې راغلم ـه سـپ
 

 آسیه محرابي
 پیشلمى په خوب ویده وې، وېښ مې نه کړې

 ډې سرې درپسې راغلم ـونـه شـات تـروژه م
 

 خالده فوجون 
 دلې ـرېـویته ـمـهـه تـ ه لـلــ ې کــه چـــت

 مجبورنۍ نه زه د شپې درپسې راغلم 
 

 نعیمه غني
 ای د وخت په غبارو کې ورکه یاره

 انې درپسې راغلم ـې زمـومـه کـزه ل
 

 عابده سپوږمۍ 
 ته له خپلې خولې نه تېر شولې فنا شوې

 سې راغلم ـدې درپــې وعـ لـپـه خــــزه پ
 

 سهیال اصغري
 ه دي بل کړيـالونـه الره مشـتا پ
 په پټه لکه غلې درپسې راغلمزه 

 

 عابده سپوږمۍ 
 ته سندرې وایه شور وکړه شرنګېږه 

 زمې درپسې راغلم ـه ښکلې زمـزه پ
 

 آسیه محرابي
 ورئ زموږ خوږې دېرې ته ـراسئ وګ

 خورې، مورې اې ترلې درپسې راغلم 
 

 آمنه فنا
 تږی رانه تللی ،تږی ،ته وې تږی

 م ـل ـ زه څپې څپې څپې درپسې راغ
 

 نعیمه غني
 ه عبادت ته مې معبود کړېـته سجدې ت

 مخ مې ستون کړ له قبلې درپسې راغلم 
 

 آمنه فنا
 ه نه شي ای وجودهـبېلېدل مې درن

 لکه سیوری درپسې درپسې راغلم 
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 50تر  43 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

 

 نوشابه آشنا 
 راب پسې شي منډه ـده کې سـنـکه تـل

 سولې داسې بې اسرې درپسې راغلم 
 

 آسیه محرابي
 خبرو کې څه نشته؟ستا کتاب کتاب 

 ه فلسفې درپسې راغلم ـزه د عشق ل 
 

 حسینه وفا
 ما د وخت څپو کې وبایللې ژونده

 ې درپسې راغلمـانـللې زمـه تـران
 

 نوشابه آشنا 
 وا په څپو راوړه ـه یادونه د هـت

 د ګالبو له پردې درپسې راغلم 
 

 آمنه فنا
 په څادر دې راته اوښکې وچې نه کړې 

 سرې درپسې راغلم په ژړا مې سترګې 
 

 حسینه وفا
 بې له تانه یتیمان واړه لفظونه
 د غزلو خزانې درپسې راغلم 

 

 فرشته غني 
 شپه تیاره ده زړه مې تا پسې تخنیږي 

 ن ټټر له دریڅې در پسې راغلم ـیـپـس
 

 نوشابه آشنا 
 د هجران د تورو شپو ملنګ زړګیه

 ې راغلم ـسـې درپـنـیـې آئـاتـه مـک ـل
 

 آمنه فنا
 بدن مې سوی د عشق اور دی کاغزي 
 اِیرې اِیرې درپسې راغلم  ،رېـاوس اِی

 

 فرشته غني 
 سې بد وایې لګیا ديـوال راپـیـلـک

 ښه په کلکې ارادې درپسې راغلم
 

 حسینه وفا
 رهمهـټ د زړه مـې پـو کـلـا پـبـد س

 زخمي کړې یمه شپې درپسې راغلم 
 

 فرشته غني 
 کیږيدا ـیـه کله پـنـیـره مـه وا دومـت

 قسم خورم په سیپارې درپسې راغلم 
 

 نوشابه آشنا 
 که هر څو دی کړم ستومانه زما ژونده

 څپې درپسې راغلم  ،ېـپـد څـنـیـه سـک ـل
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 50تر  44 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

 

 فرشته غني 
 نجونې ټولې ویدې شوي غم یې مکړه 

 وې سترګې مې رڼې درپسې راغلم ـډې
 

 خالده فوجون 
 ېره ـا د لفظونو کې راګـه جادو ستـپ

 دوکې درپسې راغلم نا خبره دې له 
 

 فرشته غني 
 تا چې دوې سترګې په بل کې خښې کړي

 درپسې راغلم  ،ېـه دوکـړمــه درکـود بـخ
 

 حسینه وفا
 ر کې وم تړلې ـیـه زنځـو پـونـتـد وخ

 رایاد شوې دې وعدې درپسې راغلم 
 

 ولوله عنایت ترکې
 ډر مې مات ده ځم زرګر تهډن د پیزوان 

 ې درپسی راغلم ــ مــلـ دې په ــ ا پـطـوارخ
 

 آمنه فنا
 ینې یارهـوړنې مــغــا د ل ـــای زم

 وهم چیغې او نارې درپسې راغلم
 

 مهر تاج 
 زه پوهېږم چې باور کول دې پریښي

 م ـ لـې راغـسـې درپـانـې زمـلـ ای! د ب
 

 فرشته غني 
 فریادونه مې په ستوني کې وچ شوي

 ړمه شوګیرې درپسې راغلم ـه کـک ـځ
 

 حسینه وفا
 د شاعرې ګوتې وچې شوې ویده ده

 رې هدیرې درپسې راغلم ـره ډېـدوم
 

 سهیال اصغري
 څه تیاره وه خوره شوې په کوڅه کې
 مخ دې بلې کړې شغلې درپسې راغلم 

 

 آسیه محرابي
 نور به هېڅ درته په خوله نه راوړم یاره

 ه په ګېلې درپسې راغلم ـ ل کـو ځـر یـیـخ
 

 فرشته غني 
 ې سوځیږي سره غرمه ده اندامونه م

 لم ـسې راغــارې درپــټــه کـۍ لـلـد ب
 

 آمنه فنا
 ها چې ځان دې رانه هېر کړ هغه ته وې؟ 

 لم ـ سې راغـ ې درپــ څــه دریـــې د زړه لـچ
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 50تر  45 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

 

 سارا فوجون 
 ا ستا د لیدو زړگي ته راغله ـیـتـوالـېـل

 په یوه منډه لوڅې پښې درپسې راغلم 
 

 ولوله عنایت تره کې
 ویل ته به مې تل د زړګي سر یېتا 

 ه په دعویې درپسی راغلم ـ نـجـدروغ
 

 فرشته غني 
 ګیلې مه کوه د دوو ورځو دنیا ده

 لمـمحبت او حوصلې درپسې راغ 
 

 ولوله عنایت تره کې
 بیګنۍ شپه مې په خوب کې وې راغلی 

 بې درپسي راغلم ـر د هغې شیـیـبـعـپه ت
 

 آسیه محرابي
 په پټه راغلم ستا لیدو ته توره شپه 

 ه پسخانې درپسې راغلم ـلکه غله ل 
 

 فرشته غني 
 تعبیرونه په خوبونو کې پورې نښلي

 بې درپسې راغلم ـنـشـه یک ـه دغـک ـځ
 

 حسینه وفا
 رې نصیبهـن کې څه لـمـصاف لـد ان

 وړم تر څو به جنازې, درپسې راغلم 
 

 نرګس صافي
 ړه ته کېښود ـېـار مـیـی مې تـاتـروژه م

 خوارخوندې درپسې راغلم او زه بېرته 
 

 درخانۍ
 سې چي تللېـن پـو د وطـلـاتـه سـپ

 د وجود تر دروازې درپسي راغلم 
 

 فرشته غني 
 ري شويـه ژړاوو سټـ ه لـونـانـمـآس

 په ما بلې سرې لمبې درپسې راغلم 
 

 حسینه وفا
 کړې په تا مې ځوانیمرګې واړه هیلې

 رغرې درپسې راغلم ـر غـان تـد ارم
 

 درخانۍ
 زما زړه وې, زما ساه وې, په همدې خو
 د خپل ژوند تر دې دایرې درپسې راغلم 

 

 حسینه وفا
 ما د سر سړي بایللي په میدان دي
 رانه ټیټې دي شملې درپسې راغلم 
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 50تر  46 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

 

 آسیه محرابي
 ګړېـ مـیـو کړمه نـماته رواج، هـاتـم

 ټوټې درپسې راغلم  ،ټوټې ،اخ ټوټې
 

 آمنه فنا
 زړه غوښتلویو سپېڅلی بغاوت مې 

 ما کړې ماتې زولنې درپسې راغلم 
 

 سهیال اصغري
 څومره لیرې دې د مینې محل جوړ کړ

 م ـلـ ې راغـسـې درپـول ـې او خـدلـېـمـست
 

 آسیه محرابي
 ږې!ـرمیـه شې او شـ ې نـلـتـخ کـامـخـم

 خوله مې واخله له اوږې درپسې راغلم 
 

 ***** 
 مشاعره: اتمه

 
 ( بیتونه یې تخلیق کړي دي.۵۰( تنو گډون کړی وو او پنځوس ) ۱۹په دې مشاعره کې نولس )

 

 د شاعرانو نومونه یې په الندې ډول دي: 
 

سپوږمۍ، شکیال نظري، ولوله  مژده باران، اسما کاکړ، مرسل احمدزۍ، عارفه عمرلور، آسیه محرابي، عابده 
عنایت تره کي، کامله عزیز، هوسۍ هوتکي، هما ظفر احمدزۍ، شېبه گهیز، اسما کاکړ، فرشته سهاک، منزه زغم، 
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 50تر  47 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

 

 بېتونو سمالسي مشاعره، د مژدې باران د غزل په دو 
 

 زل ــغ
 

 سرافیل غوندې راپاڅه هنګامې ته ضرورت شته ا
 دا پراته مړي ژوندي دي ارادې ته ضرورت شته 

 
 ه او شپېلۍ په الس کې واخله ـدرې وایـري سنـد ب

 اللې ستا ټپې ته ضرورت شته ـن ورځې مــ ای د ن
 مژده باران

 
 ې ډیوه بله ـنـیـده د م ،ه دهـ ه شپـنـیـګ ـې رنـعـمـد ج

 ماته ما خپله توبه کړه، بیا توبې ته ضرورت شته 
 اسما کاکړ 

 

 ټول خوبونه مې ایسار دي مورې ته به یې ویده کړې
 ستا د خولې نکلونه غواړي، افسانې ته ضرورت شته 

 مرسل احمدزۍ 
 

 اقي شته نه جامونهـه سـ ره کې، نـزیـو جـد دردون
 ډارونکي خاموشي ده، میخانې ته ضرورت شته 

 عمرلور عارفه 
 

 زما دې سر ستا دې څنګل وي، چې مې زلفې په مخ راشي 
 تار یې کړې راټولې، دې لحظې ته ضرورت شته  ،ارـچې ت

 آسیه محرابي
 

 وړه زندګي له خوښي ډکه ـه اوښکو جـدګي لـزن
 دلته څومره تفاوت دى ګذارې ته ضرورت شته

 عابده سپوږمۍ 
 

 مراوې ،مراوې، ټول سکون مې مراوې ،ټول ژوندون مې مراوې
 ه ضرورت شتهـ ون تــتـا ش ــه، دا ستـــرانـــا ګــه زمــاڅ ـــه را پـــت

 شکیال نظري 
 

 ډک دی له خبرو سترګي خبرګي مې پر الره زړه مې 
 نه مجلس به جوړ کړو پتاسې ته ضرورت شته ـیـګ ـرن

 ولوله عنایت تره کې
 

 والونه ـون، دا د ظلم دېــرعــړي د فــ ګ کـې را ړنـچ
 چې رالوی ورته موسی کړي، اسیې ته ضرورت شته

 کامله عزیزي 
 

 ه فارغ شوـو نــې دردنـه چ ـ ه راشــ رتــیـره بــافـمس
 دی وطن کې یوې ستړې هنګامی ته ضرورت شته 

 هوسۍ هوتکي 
 

 درې لفظونه نه دي چې بیان شي  ،زما د ژوند کیسه دوه
 ه ضرورت شته ـوصلې تــوړې حــرې لــرې! دیـبـآه دل

 هما ظفر احمدزۍ
 

 قهر ورک شي ،چې آسیه مې شي خوشحاله قهر ورک شي
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 رې کې راشه، دې شېبې ته ضرورت شتهــوږې دیـدې خ
 شېبه ګهیز 

 

 ستا د حسن په شغلو کې، الره ورکه مې د دین شوه 
 اشه کړم، که قبلې ته ضرورت شته ـمـتا زه هسې ت

 اسما کاکړ 
 

 سر مې واخیست لېونۍ شوم، ګرېوان څیري څیري ګرځم 
 و څه دى؟ غرغرې ته ضرورت شته ـه دى نـ ون نـنـدا ج

 آسیه محرابي
 

 ر غمازان دي ـیـاپـار چـه، چــزنــو اغـل مـالر د وص
 پام چې وار دې خطا نشي حوصلې ته ضرورت شته 

 کېولوله عنایت تره 
 

 ې نه او زما نه دهـړي، زه یــ ال کـخـه پـ لـې سل ځ ـه مـک
 خو که ما په رښتیا غواړي، بیا جرګې ته ضرورت شته 

 شېبه ګهیز 
 

 سوله تش په ویل نه ده، سوله سر سربازي غواړي 
 ه ضرورت شته ــطالب وایي ای د حورو طایفې ت

 شېبه ګهیز 
 

 رانه الړې ومره لیرې ـه، څ ــور نـصـه تــا ل ـــاخ زم
 کاش دروالوزم مرغۍ شم، معجزې ته ضرورت شته 

 آسیه محرابي
 

 د ژوندون پر له پسې دا ګوزارونه مې بې زړه کړي
 ام کوه ملګریه، ستا تکیې ته ضرورت شته ـا پـه مـپ

 ولوله عنایت تره کې
 

 ل شومه نو داسېــایللم واوري که د بـکه یې وب
 ضرورت شتهکانې وکړه ای زړګیه جنازې ته 

 شیبه ګهیځ 
 

 ار مسته نغمه یمـم، د سهــه یـستـه، پــمــښایسته ی
 نندارې ته ضرورت شته  !یو ته نه یې اې جانانه

 فرشته سهاک
 

 دغه ژوند څنګه ګډوډ شو، په جګړو جګړو زاړه شو
 و کړو مغلوبې، فرشتې ته ضرورت شته ــانـانـطـیـش

 آسیه محرابي
 

 نوې ابتدا شي نن نه وروسته وه ـه یــاى بــه پــ دغ
 نوى فصل نوې باب نوې کیسې ته ضرورت شته 

 مژده باران
 

 ونو په مجلس کې که ته نه وای، هېڅ به نه ول ـجـد ن
 دا دېره چې پرې ښایسته شي آسیې ته ضرورت شته 

 منزه زغم
 

 هره خوا ویراني راغله، تورتمي راخپره شوې
 شتهاې وګړو را پاڅېږئ! ولولې ته ضرورت 
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 رڼا زرمتۍ
 

 زما د عشق وړانګې ځلیږي، که تورتم وي که ماتم وي
 و او روحیې ته ضروت شتهـونـزاجــو، مــداسې زړون

 آسیه محرابي
 

 ورې کوڅیو ـوچۍ تـو د کـیـلـیـلۍ له شپـیـد شپ
 نغمه ګره له ښکال یې دې نغمې ضرورت شته

 شېبه ګهیځ 
 

 عزت وي ې، د میړانې او ـنـیـو د مــچې دا نښه م
 په سرو د پښتنو، هسکې شملې ته ضرورت شته 

 فرشته صالحي 
 

 و فریادونه مې په غوږ کې ـونـمـو او غــد دردون
 د خوښۍ سندرې وایه! زمزمې ته ضرورت شته 

 منزه زغم
 

 ږي، وارخطا یمه روانه ــیـټـیـر ټــمــر دى، ل ـګ ـازیــم
 خوږ مجلس راسره لنډ کړه، اجازې ته ضرورت شته 

 ولوله عنایت تره کې
 

 ډېرې هسکې مو جار کړي د وطن تر پاکې خاورې
 ه بدلون راشي، پښتنې ته ضرورت شته ـلـ ه کــچې ب

 رڼا زرمتۍ
 

 ږ کړ ما وې ته یې ته یې ته یې ــچا له شا راپسې غ
 ای د ډېرو مودو ورکې، محکمې ته ضرورت شته 

 شېبه ګهیځ 
 

 ارې درپسې کړمه ـې نـه، چ ــ ت اـا وه شـم ستــه زه یــ دغ
 ستا د یوې سترګې سترګک یا اشارې ته ضرورت شته 

 آسیه محرابي
 

 چې مې حال کې کړي بې حاله، سربدحاله او خماره 
 نرمې، ګرمې او خوږې یوې بوسې ته ضرورت شته 

 فرشته صالحي 
 

 ستا دې مینه په ما راشي، زما دې خوا شي درنه بده
 ه ضرورت ـزې تـنـې، مـه شــ ه راتــوا لــې خـې مـچ

 شته آسیه محرابي
 

 راشه یو ځل بیا په ما مئین په ما زړه بایله  ،راشه 
 اغسي یو ښکلې حادثې ته ضرورت شته ـا همـیـب

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ه ـ اتـه دي پـ ښـدا نـمـس هـ ښی بـي ایـره مـه زړه ســـټ لـپ
 ستا تصویر چې را ګویا کړي، یوې آلې ته ضرورت شته 

 ولوله عنایت تره کې
 

 چې دا ستا په نوم رنګین وي, هر یو بیت یې وي ستا مینه 
 یې ته ضرورت شته ــافـم، قـک ـیـه ل ـ زلـــوم غــــه نــا پــست

 حسینه وفا
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 ه، چې د یار د حسن وینمــونـوبـن خـیـګ ـه حسین رنـڅ
 څه عجیب ښکلى منظر دى، نندارې ته ضرورت شته 

 آسیه محرابي
 

 واوړم، ستا یادونه راسره ويچې له څنګ په بل څنګ 
 ځ او که بېګاه وي، ستا جلوې ته ضرورت شته ـیـهـه ګـک

 رڼا زرمتۍ
 

 ات د نجونو جوړ کړې، خدایه هره یوه زهره کړېـنـیـکای
 په نظام دې عدل جوړ کړه، دې داېرې ته ضرورت شته 

 آسیه محرابي
 

 ګه دواړه یو بی حاله ـنـې څ ـې کـوشــامـه خــ دا د شپې پ
 دې غیږې ته درکش کړه، دی نشې ته ضرورت شته ما 

 فرشته صالحي 
 

 اتې، ال مزل مزل مو درد دی ـو راپــارو کې یـیـال ت
 که بریا غواړې فنکارې نو جګړې ته ضرورت شته 

 شېبه ګهیځ 
 

 زل راغله ورسره په الس مینا ده ــ ه د غـوقـشـعـم
 زه نشه شومه، فنا شوم، دې نشې ته ضروت شته 

 محرابيآسیه 
 

 راوړه سترګې دې څښمه، راوړه ځان پرې غرقومه
 ې درسره دي، بیا نشې ته ضرورت شته ـې چـانـمـیـپ

 مرسل احمدزۍ 
 

 ه ــ ومـه کـې درتـلـیـر اوږه وي او ګــ ا پـر ستـې سـچې م
 څه پوهېږې چې مې څومره، دې شېبې ته ضرورت شته

 کامله عزیزي 
 

 په ساده لفظونو نه راځي بیان کې ،هـتـخـره سـډی
 دې بیان ته یوې سترې فلسفې ته ضرورت شته

 هما ظفر احمدزۍ
 

 ورې وي خبرې ــږي، اول نــېـه کـوروست ،هـواده وروست
 ته خو راشه په جرګې کې، بیا کوزدې ته ضرورت سته 

 شېبه ګهیځ 
 

 چې مرسل په الس کې دروړم، خو لومړى شرط درته کېږدم 
 پسته راکړي،یوه غېږه 
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