
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۷۰/۲۰/۲۰۲۳                  الهو  محمدنور

 

 
 ؟ اورې! ابا

 
 

 یوه ورځ مې هم ټوپک په اوږې نه دې ځړولې 
 نه مې هم قطار وزمې سره عکسونه اخیستلي 

 نه مې هم د چا دسمال 
 او په واده کې ډزې کړې 

+ + + + + 
 وم هغه وخت چې ال غښتلی او هم ځوان  
 خو په جنګ کې ماشومانو به وهلم 

 خپل قوي فوالدی سوک به مې په جیب کې و پټ کړی 
 ستا له ویرې دې سکروټې یمه هر وخت سوزولی 

 اورې ؟  !ابا  
 د کلونو به وم وږی 

 خو چې چا مې له السو توده ډوډۍ ده تښتولې 
 ورپسې مې یو قدم هم منډه نه ده اخیستلې 

 په مړۍ موړ شو   یم خوښ شوی چې یو وږی مې د خولې
 ابا ! اورې ؟ 

 د مکتب هغه ترټولو ښایسته شوخه او شنګه نجلۍ 
 او لونګه نجلۍ  ! هغه ګله  !ها چیناره  

 چې له تا پټ پرې عاشق شوی ومه 
 یو ورځ د پاکټ منځ کې راته لیک ایښی و 
 شول کلونه هغه لیک می ال پرانستی نه دی 

 اوس خبر شوم 
 هغه اوس دنګ ماشومان لري 

 کیږدۍ شنه یې لمنه سره ګالن لري شنه 
+ + + ++ 

 د ُجمعې په رخصتۍ به وتم کور نه 
 تلمه چوک ته مزدوري به مې کوله 

 مازیګر به مې پیسې چې وګټلې 
 بیا سیده د کاه فروشي کوڅې ته تلمه 
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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

 

 په پیسو مې د قفس بندي مرغۍ آزادولې 
 یو څو ونې مې په دې خوشالولې 

 ! ابا
 راپورته ما وګوره سر له تورو خاورو کړه 

 تاویل چی ښه سړی شم هغه شومه 
 ستا یو یو شرط مې پوره کړ

 ! خو اې پالره
 شول کلونه وږی ګرځم 

 یوه لویشته ځمکه نه شته چې زما وي 
 اوس چې ډیر یم بوډا شوی 

 غواړم ستا د قبر خاوره وکرمه
 یو تپوس درنه کومه 

 په دې خاوره د کال څومره غنم کیږي 
 کیږي ؟څو کندوان به پرې ډ 

 غواړم تا غوندې ابا شم 
 خو اې پالره 

 یو بې کوره او بې زویه سړی څنګه ابا کیږي ؟ 
_____________________________ 

 . راز مرغان خرڅیږي ،کاه فروشي: په کابل ښار کې یوه کوڅه ده چې پکې راز
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