
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۵۰/۲۱/۲۰۲۱                 دوست  نعمان 
  

 و ناکامورا 
 

 
 

 سر ترې جدا_ و ناکامورا  ډنډردلته دي والړ خالي  
 و ناکامورا  وره بلبالن زموږ د بڼ کوي ژړا_ ـګ

 اور یې دی بل کړی او لمبې یې تر اسمانه ځي 
 مکانه ځي سوې سوې چیغې مې د قام تر ال 

 ډاوریت یې ښاپیري کړل، تور دیوان کوي ګ 
 و ناکامورا 

 

 ***** 
 وږې تمساح ګانې اوس بیړیو ته ختلي دي 

 ډیر سرونه یې چیچلي دي رنګ د اوبو سور دی  
 اورې؟ له ساحله غږ د چیغو او ژړا 

 و ناکامورا 
 

 ***** 
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 2تر 2 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

 

 تا زما مړې خاورې ته له ځانه سره ساه راوړه 
 تا زما جونګړې ته په لپو کې رڼا راوړه 
 ته د نور قاصد وې، نه؛ په خپله وې رڼا 

 و ناکامورا 
 

 ***** 
 ته هغه ګالب یې چې همیش به غوړیدلی یې 
 ته هغه خوشبو یې چې هر ګل نه څڅیدلی یې 

 څوک به قافله د رنګ او بوی کاندې تاال 
 و ناکامورا 

 

 ***** 
 ډیوې اوس هیڅ توپان نه شي وژلی ستا بَلې  

 ستا شیندلی نور، هیڅ شیطان نه شي ټولولی 
 وکړه د قاتل په جهالت مسته خندا

 و ناکامورا 
 

 ***** 
 الړې ابدي شوې او له مرګه په امان شوې 

 پړک شوې بره وختی روڼ ستوری د اسمان شوې 
 تا به یادوي ملنګ ]نعمان[ سحر بېګا 

 ناکامورا و  
 

5.12.2019 
 

 د ناکامورا له قتل یوه ورځ وروسته
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