
 
 

 

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

 
 
 

 ۶۱/۰۱/۳۲۰۲                            کاروانمحمد پیر
 

 

 منی له مانه مرور الړو 
  

 منی له مانه مرور الړو 
 چې خبرېدمه بې خبر الړو 
 منی له مانه مرور الړو 

 ښکلو معشوقو آمیر  ـ منی زما د ښکلو 
 آمیر منی د زاڼو د غمجنو قلقلو 

 منی د مات مین د تللو قافلو آمیر 
 لکه غروب د مازدیګر الړو 

 منی له مانه مرور الړو 
 

*** 
 منی د مستې لېونۍ مینې لیکلی تاویز 

 په زعفرانو باندې 
 چې یې وږمې الهام بښونکې وې خوږې لګېدې 

 پر شاعرانو باندې 
 د مینې مینې پر ناکامو مینانو باندې 

 ترې د رنګونو سمندر الړو 
 منی له مانه مرور الړو 

 

*** 
 منی د مینې د غمګینو غزلونو دیوان 

 میناتوري یې چې په اوښکو د رنجو شوې وه 
 په زیړي رنګ یې د نرګسو وې حاشیې لیکلې 

 په نښتېځلي سره ګالب یې وې قافیې لیکلې 
 د ردیفونو په وزر الړو 
 منی له مانه مرور الړو 

 

*** 
 شپېلۍ د نغمې منی تصویر د سریندې او د 

 چې ترېنه څاڅکي څاڅکي مینه مینه غم څڅېږي 
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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

 

 د بېلتانه په وزر خېژي د آسمان په طرف 
 چې له نغمو یې ساندې ساندې او ماتم څڅېږي 

 منی د مني د سپوږمۍ یوه غمجنه شپه وه 
 هغه چې شمس له موالنا نه تری تم و په کې 

 سپوږمۍ د غره پر سر والړه وه تورتم و په کې 
 اوښکو کې نظر الړو په اوښکو 

 منی له مانه مرور الړو 
 

*** 
 منی دې راشي چې یې ټینګ په غېږ کې ونیسمه 

 منی معشوق منی همدم دی منی ځان د غزل 
 منی دې راشي دا عاجزه دا رنځوره ښکال

 منی مې یار دی منی روح منی روان د غزل 
 منی جانان د غزل منی مې ارمان د غزل 

 راشيمنی دې راشي خامخا دې  
 پر بیمارانو دې آنار و وېشي
 د پخالینې تکې سرې مڼې دې 

 پر یوه یار او پر بل یار و وېشي 
 پر مرورو جینکیو دې هم 

 د تکو شنو ورېښمو تار و وېشي 
 چې خپلې موسکې موسکې اوښکې په کې و خو پېیي 

 منی دې راشي خامخا دې راشي
 ټکوروو به یې پرهر الړو 
 منی له مانه مرور الړو 

 
 هجري شمسي خوست توره وړۍ  ۱۴۰۱جدي  ۲۵

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
د خدای هر موسم ښکلی دی، هر موسم ځانګړې ښکال لري. زما د مني له موسم سره هم زړه لګېدلی دی.  یادونه: 

اد دی،  کله مې شعرونه ورته لیکلي دي. یو غزل مې سږ مني ته هم لیکلی و. دا نظم چې ډېر مقفی او لږ آز ،کله
 .همداسې د لیکلو پر وخت حافظې ته راته همداسې نیمه مقفی او نیمه آزاد مې ولیکه
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