
 
 

 

 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۲/۰۱/۲۲۰۲                 نعمان دوست 

   
 

 کوچیان 
 

 نظم 
 
 

 د کیږدۍ مخ ته، اور دی بلیږي 
 یو تور دیګی دی، ورو ورو خوټیږي 

 څو هلکان دي، پښې یې لوڅې 
 له دیګي شاوخوا په خوند تاویږي

 
*** 

 په سور سالو کې د مېږو خواته 
 والړه ده، د خیمې شاتهنجلۍ 

 اوس به له پیو دیګی راډک کړي
 پوڅه به جوړه کړي، د کور سودا ته 

 
*** 

 څه په خواریو ، بره را خیژي 
 په هر قدم کې ته وا را لویږي 

 د اوبو دیګ یې په سر ټینګ کړی
 خیشته پیشته ده، له یخه ریږدي 

 
*** 

 د کیږدۍ منځ کې پرته بوډۍ ده
 هتبې نیولې، خواره کوچۍ د

 نه کوم درمل شته، نه کوم طبیب شته
 د خدای اسره ده دا خوارکۍ ده 

 
*** 

 په لرې ځای کې ټالۍ ټنګیږي 
 هلته مکتب دی، اوس رخصتیږي
 د کیږدۍ مخ نه واړه ور ګوري 
 :دا دی راپنډ شول سره غږیږي
 څه بختوره دا ماشومان دي 

 څوک به ډاکټر شي، څوک معلمان دي 
 پاکو جامو کې اسوده ګرځي

 نه غرو کې ګرځي، نه غرو کې غورځي 
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 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 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

 

 کاشکې چې موږ هم د دوی په شان وای 
 څه معلمان وای، څه ډاکټران وای

 که زه ډاکټر وای، څومره به ښه وای
 په خوارې نیا به دردونه، نه وای

 دا موږ نو ولې خوار او برباد یوو؟
 ارام مو نشته په زړه ناښاد یوو

 کله له ولږې، کله له تندې 
 ژړا یوو تل په فریاد یوو تل په 

 
*** 

 اسمان کې توره وریځه ښکاره شوه 
 شر شو باران شو، ځمکه لمده شوه
 د غره له ډډې خوړ را روان شو

 ُوړکي خواره شول، مجلس یې وران شو 
 
*** 

 سیالو ترې تاو شو، کیږدۍ شوه ړنګه
 چیغې سورې شوې، هر څوک په منډه
 یوې نارې کړې: ادې مې مړه شوه 

 برخې دنیا چپه شوهزما د 
 خدایه! دا ستا اباد جهان کې 

 نصیب زموږ شو، په بیابان کې
 هیڅ راحتګي مو په برخه نشوه 
 ادې مې الړه، خواره ارمان کې

 
*** 

 چې کوم نقاش مو، ژوند نقاشي کړي
 د خپل هنر پرې عطر پاشي کړي
 بیا زموږ ژوند ته خلک پسخیږي

 له واقعیته کله خبریږي 
 تاته خو مونږ معلوم یوو)نعمانه( 

 څومره نارامه څه ځیګرخون یوو
 اصلي ژوندون دې زموږ لیدلی 

 بیرون ښه ښکارو او په زړه خوړین یوو 
 
*** 

 تودې شیدې مې درته راوړي 
 میږې مې خپله تازه لوشلي

 چې دې زمونږه وکړه پوښتنه
 ډیره مننه، ډیره مننه

 
 نعمان دوست 

 / ۲دلو/  /۱۴۰۰
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

