
 
 

 

 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

 
 

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

        
 ۶۰/۲۰/۲۲۰۲                الهو  محمدورن 

 

 
 ارواح پوه نارې مې اورې؟ 

 
 

 یو کارغه هروخت راګوري 
 زماخوب پورې سرې چیغې ګنډل شوي 

 له چته له کوکارو ډکې خولې په ما راڅاڅي  کور  ټوله شپه د 
 لپې وینې باسم   ،مې له بالښته لپې هرسهار

 زه څنګه وکړم؟ ! ارواح پوه 
 یورنګریز دې 

 ټوله شپه له تورو شپو نه رنګ رالوشي 
 دڅراغ سپینه رڼا مې راته تکه توره رنګ کړي 

 

 ***** 
 ارواح پوه زه څنګه وکړم؟ 

 چا پرسینه خښ شي  چیرته د  چې خنجر 
 څاڅي  سرو وینو نرۍ لیکه یې زما له سترګو د 

 ځوان په سور تابوت  یو کې د خوب پرده   ټوله شپه د 
 تڼاکه شوې اوږه ژاړم  یوه پالر  د 

 

 ***** 
 ږو ـپیغلې له شنو کری په غال شوي پیغلتوب پسې د 

 په لویدلیو سرو رنګونو 
 څنګه رسم کړم سندرې؟ 

 څاه منځ ته د کوم ړوند اچول شوې سپینې چیغې څنګه وڅکم؟  د 
 چاودو شونډو   خپلې معشوقې د  د  او

 قند په سرو وینو ککړ 
 سره یې وخورم؟  څنګه راواخلم له شیدو 
 

   ***** 
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 بوټ له چاکه  ځوان د  یو  د 
 پرشیشې رابهیدلی تازه زخم چیرته یوسم؟ 

 ُغربت په ترخو ګوتو   پرتندي یې د 
 کیندل شوې تیارې کرښې څنګه پریولم 

 هجرت په طالیی او تنګ دوزخ کې  د 
 چې یې تبه لږ سړه شي 

 هواوې کې مې یخې شنې  ورته لپو
 ګونځې مخ خوږې ښکالوې  مور د  او د 

 له وطنه څنګه راوړم؟ 
 

 ***** 
 ارواح پوه زه څنګه وکړم؟ 

 په خپله دایره کې بربنډ پروت دی  لمر
 له تیارو څخه خیرات کې رڼا غواړي 

 ګالن هم له سپرلي د ټکي رنګ  او
 ږي  ېـپه تمه سپینه خوله زنګ 

 هلته ګورې؟ 
 یووړ یوې پیغلې خپل ښایست دوکان ته 

 په قفس کې سوزیدلې چیغې اورې؟ 
 خپل یخ سیوري له درده لمبه شوی؟  دیوال ګورې د 

 

 ***** 
 ارواح پوه نارې مې اورې؟ 

 کې  په کاسو  سترګو   غنمو له سره اوره مې د  د 
 کنګل کور ته 

 څنګه راوړمه سکروتې؟ 
 څنګه پوه شم چې تیارې دلته د لمرکمیس کې ګرځي 

 سپوږمۍ څنګه قانع کړم  او
 شپې پر دیواله راځړیدلی تصویر زه یم  چې د 

 دا ترمخه مې روان وری لیوه دی 
 

 ***** 
 څنګه وکړم په یوه سترګه ویده شم 

 په بله په ریدي   او
 د ړانده تبر د ګوزار لوري ته ومرم 

 له زخمونو اوبدل شوې سرې بړستن کې 
 یار شونډې کړم پرهر نه  څنګه جوړې د 

 څنګه حورې طبیبانې کړمه خیال کې؟ 
 وحشي لمدې بازانې مهربانې کړمه خوب کې څو  

 څنګه ځان ته جنت وپییم د روح په سوي تار کې 
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 په وینو په هوا شم د هډوکوله قفسه   لکه گرد ککړ
 دې ډبرو ته له خپل وسپنیز پوښه 
 لکه چیغه راوتل څنګه ورزده کړم 

 ! ارواح پویه 
 څنګه پوه کړم دا پسونه په دې راز چې 

 ویره پکار دهترلیوه ډیره له شپون  
 

 ***** 
 نارې مې اورې؟ !ارواح پوه 

 چا زما تابوت دی  مودې وشوې چې یو 
 لیوانو په بګۍ پورې تړلی د 

 هلته لیرې دویالې په لمده غاړه
 یوې وچې ونې شاخ نه 

 کارغه هروخت راګوري  یو 
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