
 
 

 

 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
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 بوی دی بوی دی 
 

 بوی دی بوی دی 
 نغري کې د تازه تازه ریدیو 

 تک شین بوی دی 
 پرتختې په تباشیرو رسم شویو 

 څو کوترو اور اخیستی 
 بوی دی بوی دی 

 جومات له لوډسپیکره  د 
 چیغې اورې؟ سرې بڼکې زخمي شوې  د طاووس د 

 ! ایششششش
 ! لویه دښته کولپ کړه په ماپسې دا

 ښځینه و چیغو بوی دی 
 په اوربل د لمبه شوي ګالب غږ دی 

 

***** 
 زندان لرګینه دړه ده پرځمکه بهیدلې  د 

 بندیوانې ښځې نه خوځي له ځایه 
 دوې زلفې په کولپونو راشنې شوي  د 

 کې یی په اوښکو  لوپټو 
 توږل شوي خامک شوي ګالن واړه  

 پر څنګلو، پرنکریزو سرو ورغویو 
 مالګینو اوښکو بوی دې بوی دی بوی دی  د 

 

***** 
 پرآسمان هغه زرینه بیړۍ څه شوه؟ 

 نیلو په دریاب کې یې رڼاوې چلولې  چې د 
 معیوبه کوچنیان غواړي شي ورپورته  څو

 کې یی السونه  خدای په لور سفر  څو د 
 لکه تیږو کې ګلونه بیا راشنه شي 

 اندام یې روغې روغې پاپۍ سریښ شي پر 
 ! دې ارمان ته ها ماشوم ګوره
 په خوب کې بُق بُق خاندي 
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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 

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

***** 
 توره شپه د وږې کونډې دالسونو 
 ګونځې ګونځې تور بوي اورې؟ 

 ژرنده ګړي ورته نن و 
 د چا سوي تور هډوکي اوړه کړي 

 ! بوی دی بوی دی 
 

***** 
 ته سرې لمبې ورپه شا کړي؟  یې چا  بیا 

 توره شپه کې نڅاګره رڼا اورې؟ 
 ! هغه لیرې ځای ته ګوره 

 باد د چا دکیږدۍ سرې ایرې اغوستي 
 څنګه سور او تک خړ بوی دی 

 ! الرویه
 چا په خوږه زنه  بیا د 

 شینکی خال دې ویلې شوی؟
 بیا د غوښو او چړو 

 ترمنځ دیوال دی ویلې شوی 
 ! دیییییییییییییییییییییییییییییییییي بوی دی بوی 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ایشششش: چوپ شه! خبرې مه کوه 

 نیل : شین رنګ 
 . طاووس بڼکې ایښودې سیپارو منځ کی د  پخوا به ماشومانو د 
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