
 
 

 

 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
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 )نظم(  فیسبوک
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 بس، د وخت ضایع کول دي 
 

 له کتابه تښتیدل دي او له کاره پټیدل دي 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 یو ډیران دی، د ُعقدو خالي کولو 
 

 د کینې یو نغری دی د نفرت اور بلولو 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 بس زینه ده، د شخصي حریم ماڼۍ ته پرې ختل دي 
 

 او همدې دیوال له سره د انګړ منځ ته دانګل دي 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 یو بازار د نقاالنو 
 

 د ماهرو زرګرانو، 
 

 تور فلز ته ور کوي رنګ د سرو زرو 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 یو نشه ده، 
 

 د غښتلو مټو زور اوبه کول دي 
 

 خوشې انرژي مصرفول دي هسې  
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 یو لوی ستیج دی، د تمثیل او جادو ګرو 
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 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

 

 د خپل ځان صفا ښودل دي او د بل بدرنګول دي 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 یو لوی میز د عملیاتو 
 

 جراحي پالستیکي پکې روانه 
 

 د جنسیت تغییرول دي نر نه ښځه جوړول دي 
 

*** 
 فیسبوک څه دی؟ 

 

 دوزخونو تښتیدل دي د وجدان له 
 

 د شنې ونې الندې ځان دمه کول دي 
 

 او
 

 اوبو ته د خپل غم داستان ویل دي 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 یو رڼا د بیدارۍ ده
 

 حرارت دی، د جامد ذهن کنګل اوبه کول دي 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 د جرات یوه نشه ده
 

 د ظالم خاین پر وړاندې په خالي الس دریدل دي 
 

 فیسبوک څه دی؟ 
 

 د زهرو یو بوتل دی او د شهدو یو بوتل دی  بس
 

 په احتیاط یې پیژندل دي او په احتیاط یې کارول دي 
 

 محمد نعمان دوست، جالل اباد 
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