
 
 

 

 3تر 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

        
 ۲۰۲۲/ ۰۹/ ۱۵                پیرمحمد کاروان

  
 

 ! انسانه
 

 د کایناتو په جېبونو کې خو ګوتې وهې 
 خدای دې توفیق درکړي چې ورک څه په کې ډېر و مومې 

 

 چې د بشر په خیال په وهم په ګومان کې نه وي 
 د حافظو له یاده وتي هغه هېر و مومې 

 

 لیدې چې د هوا پر یوه دنګه مناره وې والړ ما هم 
 ها ځمکنۍ عاجزي ما په تا کې نه لیدله ؟ 

 

 که په رښتیا هم د آسمان غوندې َغره وې والړ؟ 
 له کومې ځمکې چې راغلی وې هغه دې لیده

 

 له هغه صفر نه هم څه لږه وړه ښکارېده 
 چې یو استاد یې له غوسې د امتحان پر مهال 

 

 سپینه پارچه ولګوي  د یوه تنبل شاګرد پر 
 بې ادبي دې وي َمعَاف ډېره بښنه غواړم 

 

 زه هم شاګرد یمه منمه چې تنبل به هم یم 
 خو په ځواب درنه ایله یوه پوښتنه غواړم 

 

 له عناصرو نه دې جوړې رنګارنګه وسلې 
 په دې کې چیغې د مرګي دي که د ژوند ولولې؟ 

 

 خوټوې؟ په دې وسلو خو به په ځمکه کې شر نه 
 چې له بشر خو، به د بې کپرۍ نه غوڅوې؟ 

 

 لکه فرعون خو، به دعوه د ُخدایۍ نه کوې؟ 
 د خدای پر ځمکه به وړوکی محشر نه خوټوې؟ 

 

 ته چې له لرې کایناتو تصویرونه اخلې 
 د دې وړې ځمکې دې څومره احترام کړی دی؟ 

 

 دا چې له درده ، ده په چیغو د یتیمې په څېر 
 چېرته وهلې په څپېړه نه وي؟ دا خو به تا 
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 د کایناتو پلټونکیه راته وایه رښتیا 
 دا خو به تا چېرته په سرو وینو اخېړه نه وي؟ 

 

 دا چې د ساینس د حکمت په زور دې جوړ دی اتوم 
 څه شیطاني غوندې وسواس به دې په زړه کې نه وي؟ 

 

 چې قد یې پورته شي له تانه، ته یې سر ووهې پښې ووهې 
 د ټیټ و پاس به دې په زړه کې نه وي؟  داسې یو څه

 

 په کایناتو کې چکرې وهه ګرځه په کې 
 د شوخ ماشوم په شانې کټ کټ خانده غورځه په کې 

 

 رازونه الیتناهي دي خو ستا عمر په شمار 
 یو څو رازونه دې د مور شېدې کوه افتخار 

 

 تا سره هېڅ رخه او هېڅ رنګه حسد نه لرم 
 سره بد نه لرم  په زړه کې ښه درته ساتم در

 

 ستا پر وزرو مې د خدای کور ته سفر کړی دی 
 ستا پر وزرو مې زیارت د پیغمبر کړی دی 

 

 بې غمه ګرځه عناصرو ته ترتیب ورکوه 
 خو داسې نه چې چاته دار چاته صلیب ورکوه 

 

 په کپسولونو کې د کرکې انګېزې مه وېشه 
 چې ټټرونه څېروي هغه نېزې مه وېشه 

 

 که په وس وي انسانیت به دې وي د پوهې وېش دې 
 که وس دې نه وي دا خو وکړه چې جګړې مه وېشه 

 

 هو د نړۍ له وږي الس نه ډوډۍ مه تښتوه 
 پرېږده ماړه دې شي دارو یې شه اوبه دې وڅښي 

 

 چې خپل واړه ماشومان و نیسي په غېږه کې ټینګ 
 پرېږده خوږې د کایناتو نغمې و غږوي 

 

 د ماښام وموسي  پرېږده غروب ورته په غېږ کې 
 پرېږده سپوږمۍ چې ورته پاس د شینکي بام و موسي 

 

 ګوندې چې ته د یوه نوي کشف الهام ترې واخلې 
 هغه چې تا ال په خوبونو کې لیدلی نه دی 

 

 ګوندې چې الر د هغه ورک موندلي بام ترې واخلې 
 هو را په یاده شوه خبره ده مهمه ډېره 

 

 جوړه ده له سیاست نه دې دا څرنګې بال 
 چې د وجود یې له شیطان ځنې اروا جوړه ده 
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 آخر انسان یې دروغ مه وایه رښتیا ووایه 
 د سیاست په نوم انسان په حیوان مه اړوه 

 

 خونړی کېږه مه نړۍ په وینو مه لمبوه 
 دا ښکلې ځمکه دا زما او ستا خوږه ادکه

 د کایناتو ناوکۍ په وینو مه لمبوه 
 

پوهېږم چې د سرطان د میاشتې په څوومه ، دا شعر مې هغه مهال لیکلی و، چې انسانانو هجري شمسي، نه  ۱۴۰۱
 .د لرې کایناتو تصویرونه اخیستي وو
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