
 
 

 

 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

 
   ۲۰۲۱/ ۲۱/ ۸۰                نورمحمد الهو

 

 چې په تا یم مین شوی 
 
 

 چې په تا باندې مین شوم 
 

 ناآشنا ژبې مې زده کړې 
 

 جیرجیرکو په سندرو ټول پوهیږم  نیمه شپه د 
 

 چې په تا یم مین شوی 
 

 دی یوې ګالبي پیغلې سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه  د 
 

 غړپ شراب نوشلي   نه یو له سترګو  چا نه مې هم د 
 

 الس مړاوې تودوخه   چا د  نه مې هم د 
 

 ېپه سرونو رالوشل  دې ګوتو د 
 

 سیوري  چا د  نه خوهم په جای نماز د 
 

 مخ ته په رکوع یم لمبه شوی  چا د 
 

***** 
 دغه سپینې تیږې ګورې؟ 

 

 پخوا تورې ُعقدې وې  دا
 

 رنګ کړې نسترن مې ټولې  په رڼا د 
 

 ! شه  دې پښو ته مې لږ ځیر
 

 یو دی راشین شوی  ـ  ستا د الرې هر ازغی پکې یو
 

 چې په تایم مین شوی 
 

 ته بخښلي   ټول پورونه مې خپل خلکو 
 

 چې هریو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي
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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

 

 خپل قاتل مې له زندان څخه راوایست 
 

 . یوچا باندې مین شي چې   سپین آس مې ورله ورکړ  ګل او  یوسور
 

 کوترو دې خدای مل شي  د 
 

 شاهین وروګنډلې ما وزرې د 
 

 پښو کولپ مې هم ورمات کړ  باز د   د  او
 

***** 
 چې په تا باندې مین شوم دامې زده کړل 

 

 څنګه واغوندم اورونه؟ 
 

 څنګه پریولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې 
 

 څنګه وبښمه خلک بې منته؟
 

 کسات برخې قیچي کړې  مې د  کتابو پښتو له  د 
 

 عشق په بوډۍ خاورې ځانته نوی ملیت جوړ کړ   د  ما
 

 ما یونوی نیالګی کیښود 
 

 میوې په ځای به راوړي  د 
 

 شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګوړې  ستا د 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

 .شپې له خوا سندرې وایي جیرجیرک: یا کرړی دملخ په څیر یوه حشره ده د
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