
 
 

 

 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

 
    ۸۲/۵۰/۱۲۲۰              شاجان هاجره حرکت

  

   

 م ـظـزاد نا

 
 

 ی و نه هغه زور تللـند مستو څپـد سي و ـن  ورـن
 سـاه يـ ې خـ تـلې، له څـپـ و يې هـغـه شور تللی 

   
  سيند د کونړ د شنې درې په منځ کې 

 لکه د غرونو ښامار 
 کله په زوږ او مستۍ 
 کله آرام روان وو 

 د پورته غرو له سره 
 به سپيني واورې الرې،  الرې شولې 

 د پسرلي د لمر له وړانګو به روانې شولې 
 د ګړنګونو کوزو غاړو  ته به ورسيدې 

 له هرې لوړې به د سيند لور ته بهاندې شولې 
 په رسيدو به يې په اوبو کې مستي وغځيده 
 او دا مستي به په څپو کې ال مهاره شوله 

   
 ی و نه هغه زور تللـند مستو څپـد سي نـو   ورـن

 سـاه يـ ې خـ تـلې، له څـپـ و يې هـغـه شور تللی 
   

 له سينده تاوه د غه د غرونو کل 
 لکه ديوان په  ډير ستر برم او په وياړ 

 ټول الس پر الس پاس تر آسمان والړ   
 پورته نښتر ونو، له لوړو څوکو 
 کوز د ګورګورو او څېـړيو وني 

 ترينه چاپيره به هوسۍ  او غرڅنۍ نڅيد ې 
 له غرونو الندې په خوره لمن کې 

 په بخملي چمن کې 
 د نرګس ګل به له  ريد ي او له غاټول سره سيالي کوله 

 د شامت ورو،  ګونګشتو او حسينو زرکو 
 په آوازونو به فضا ال سندريزه شوله 
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 ی و نه هغه زور تللـند مستو څپـد سي نـو   ورـن

 سـاه يـ ې خـ تـلې، له څـپـ و يې هـغـه شور تللی 
   

 نن ورځ  د سيند هرې څپې  نه فريادونه پورته 
 په زيګروي واي ي رانه لرې ګرزئ 

 نيم ژواند ی  تن مې په کراره پريږدئ 
 پر ما ور ېـږي  د سکروټو باران

 يو ناببره د تندرونو طوفان 
 بلې لبمې مې پر زيګر وړمه
 سور اور دننه پر ګوګل وړمه

 د انسانانو سوزيدلې    تن ې 
 اندام، اندام او سورۍ شوي جثې   

 په ړندو سترګو ګونګۍ ژبه يې تر لر وړمه 
   

 ی و نه هغه زور تللـند مستو څپـد سي نـو   ورـن
 سـاه يـ ې خـ تـلې، له څـپـ و يې هـغـه شور تللی 

   
 سيند واي ي مه کوئ پوښتنه رانه 

 نيم ژواند ی  تن مې په کراره پر ېـږدئ 
 د ژوند چينه مې زلزله لړزوي 

 له سرو لمبو سره يې سره ګرزوي 
 لما نه  پورته د سرو وينو بړاس
 د اوبو رنګ مې الوده، الوده

 پر هرې خوا  مې انديښنه خپره ده 
 پر مخ چې ځمه نو تيندک وهمه 
 ماته رالوېـږي رژيدلي ګلن 

 په سرو لمبو کې سکاره شو ي ګلن 
   

 ی و نه هغه زور تللـند مستو څپـد سي نـو   ورـن
 سـاه يـ ې خـ تـلې، له څـپـ و يې هـغـه شور تللی 

   
۲۳/۰۸/۲۰۰۷ 
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