
 
 

 

 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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 ۴۲/۷۰/۲۰۲۱                             الهو  نورمحمد

 

 ګوتو قفس د
 
 

 نه غواړمه پوه شم 
 

 پرآسمان د الَجَوردو غالۍ څنګه اوبدل شوې؟ 
 

 غواړم پوه شم 
 

 ته څنګه کمیس جوړکړم؟   تا رڼا دالجوردو له 
 

 غاړې خوشبویي  د  ستا
 

 څخه څرنګه څښل کیږي   شونډوګل له  د 
 

 ته   نازکې پردې شا  غاټولو د   هلته لیرې د 
 

 له ټوپکه پټه شوې رڼا ګورې؟ 
 

 سپوږمۍ ماتې ټوټې ته  په ځمکه رالویدلې د   او
 

 لږ آسمان څنګه په لپه کې راکوز کړم 
 

 ***** 
 دی بِنَفش نه دی  دې سره نشته چې ریدی ولې تک سور زما کار 

 

 زه یم سوچ کې 
 

 وکړم؟ څنګه  
 

 په وچ فصل  سروشونډو ګي دې د ه ریدي د بدن یخه تاز د 
 

 په زرغون رنګ نقاشي کړم 
 

 له فکره داسې ساز لکه باران وڅڅوم  او
 

 چې کرونده دې د زړه ټوله پرې غنم شي 
 

 شونډو خوږې کرښې دې له نازه  او د 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 سرې ونڅیږي ؟ ،تکې سرې
 

 ***** 
 ځای کې تولد شوه؟ لومړۍ ونه د نوزیږي کوشني شانتې په کوم 

 

 ګالب په څیر ماشومه پاتې نشوه  بیا ولې د   او
 

 وکړه؟  ې ول ې سرکشي ی
 

 باندې نه غواړمه پوه شم   دې پوښتنو
 

 غواړم پوه شمه په دې 
 

 ګلونو دغه سپین او وحشي بوی ته  ګڼې ونې د  د  * د اکاسي
 

 د الس ګوتو نه قفس څنګه جوړیږي؟ 
 

 ! زرکې  آ های... 
 

 څرنګه زده کیږي؟ د ډبرو ژبه 
 

 نه ښایست څنګه لوستل کیږي  تورو پردو شا   او د 
 

 په خاموشه ګونګه ژبه 
 

 یو ګل سیوری په اوبو کې   لکه پروت د 
 

 ښکلی ِحس د محبت څنګه لمس کیږي 
 

 م: او په پای کې غواړم غږ کړ
 

 ! های غرونو آ ... 
 

 کې سړی څنګه تیږه کیږي؟  یار غیږ د 
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تک سپین ګالن کوي ،یوه ونه ده *
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