
 
 

 

 1تر 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۴۱/۹۰/۲۰۲۲                   نعمان دوست 
           

 ورته ګورمه 
 

 سره سره ګالبونه مې رژیږي ورته ګورمه 
 و خلکو! په باغ مې څه چل کیږي، ور ته ګورمه 

 

 دوړې دي، توپان په غضب راغی، ورته خیال مو دی؟ 
 ماتیږي، ور ته ګورمه څانګې له مڼو ډکې 

 

 الوځي مرغۍ، لکه چې بڼ مې راته پریږدي نور 
 ځالې دي، یو بل پسې تشیږي، ور ته ګورمه 

 

 شړقنده باران و، دیوالونه ټول خوړین شوي ول 
 دا خو زلزله شوه، اوس نړیږي ور ته ګورمه 

 

 بس یوه کړکۍ وه چې رڼا به ترې راتله دلته 
 رمه هغه دی؛ هغه هم پورې کیږي ور ته ګو

 

 و سړیه، ولې دې له دې نه ډیوه واخیسته !؟ 
 دې تیاره ځنګل کې به ورکیږي، ور ته ګورمه 

 

 هر چېرته چې پړک شي، ژر په سر السونه کیږدمه
 تندر د هر ځای دلته غورځیږي ور ته ګورمه 

 

 هغه دی بیړۍ په یوه بل ګرداب کې بنده شوه 
 خدای خبر ساحل ته وه رسیږي ، ور ته ګورمه 

 

 خوشې په غرور دې له دې آس پښه را تاوه کړه 
 هر یو پهلوان ترې نه غورځیږي ور ته ګورمه 

 

 څه بدرنګ اسمان دی که هر څو له ستورو ډک ښکاري 
 ستوری د سبا هیڅ نه ښکاریږي، ور ته ګورمه 

 

 تور، سره، ګالبونه به شینکي ګلدان کې وکرم 
 دا مې خپل بیرغ غوندې ښکاریږي، ور ته ګورمه 

 

 نعمانه( څه کړې، نیمه شپه ده، الړ شه خوب وکړه و ) 
 ګاټي دې له سترګو نه رالویږي، ور ته ګورمه 

 

 ۲۲سنبله/  /۱٤۰۱، نعمان دوست
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