
 
 

 

 1تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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 سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

 

 

 J ess Brown/J im Dento :کوالیل
 1۷/۰۹/۲۰۲۰            : عبدالباري جهانيیونکړژبا
 

 سپوږمۍ را کش که
Rope The Moon 

 
 زه څه نه سمه ښودالی زما په وس کی ډېر څه نسته

 ماکلونه زیار ایستلی  نور یې نه سمه گالالی
 زه تش الس ورته والړ یم دا ال اوس هم راته وایی

 اراده بدله نه کې چی هر څه در سره ښایی
 ی بایللي راته هیڅ نه معلومېږيخوما  هر څه د

 ځینی وایی  تش خیالونه له جاهل سره ښاییږي
 زه چی گورمه خپل ځانته ماته هم داسي ښکارېږې

 کله کله دا خبري حقیقت را څرگندېږی
 مگر دا وایی السونه تر سپوږمۍ سې غزوالی

 له اسمان څخه سپوږمۍ سې دلته مځکی ته راوړالی
 په نړۍ کی سم کوالید دې خیال دی چی زه هر څه 

 راسره مي دا پر څنگ ده زه یې نه سم پرېښودالی
 راته وایی  چی السونه تر سپوږمۍ سې غزوالی

 له آسمان څخه سپوږمۍ سې دلته مځکی ته راوړالی
 کله گورمه اسمان ته ټوله خړ راته ښکارېږی

 او د تورو وریځو شاته  هیڅ شی نه رامعلومېږي
 خړ اسمان ته گوري دا مي څنگ ته وی والړه هغه

 او د تورو وریځو شاته  راته ښیی  ال سپین  ستوري
 

 کله فکر را پیدا سي د پر شا بیرته راتللو
 راته ښکاري الري سختی تر منزل د  رسېدلو

 خو دا بیا هم راته وایی ځای نیژدې دی ور رسېږم
 هیڅ  به نه کړمه ترالسه  که له خنډ څخه بېرېږم

 لوبه نه سمه بایلالیخو چی دا راسره مل وي 
 ځکه دا وایی سپوږمۍ سم له آسمان څخه راوړالی
 چی د دې سترگو ته گورم وایم هر څه سم کوالی

 که هر څو دی منزل لیري وایم سمه رسېدالی
 را سره مي دا پر څنگ ده چی نور هم تالښ کومه

 د دې خیال دی چی سپوږمۍ هم له آسمان څخه راوړمه
 سپوږمۍ سې غزوالی راته وایی  چی السونه تر

 له اسمان څخه سپوږمۍ سې دلته مځکی ته راوړالی.
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