
 
 

 

 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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 د ګالنو دیوالونه 
 

 یو تور باد له یوه غره رالګیدلی
 

 د ځنګله په څیر شنې لښتې ورسره دي 
 

 د دې باغ پر دیواله د یوه ګل راځړوند السونه یې ورمات کړل
 

 بنفشو مې زړه خوږیږی ددې باغ په 
 

 چې یې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دي زده کړي 
 

 شیبه پس به یې په وینو 
 

 ددې باد منګولې شنې وي 
 

 یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتي بیا په درندو درندو ګامونو 
 

 د ریدیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي 
 

 بیابان نن د خاموشو چیغو منځ کې 
 

 لکه مړی کَرخت پروت دی 
 

 بیابان د نسترن د زخمي شویو سپینو پاڼو جنازو الندې شرمیږي 
 

 او نرګیس د خپلو سترګو 
 

 .ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو  
 

 چنارهسې پرشنو پاڼو د ښایست قرآن لیکلي 
 

 باد په لیک 
 

 او هم په لوست کله پوهیږي 
 

 څرنګه مات کړي همدومره دي زده کړي چې یو ګل   ! باد 
 

 .او السونه یې له ځانه سره یوسي 
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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

 

 پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه 
 

 یوه سیند په خپله غیږ کې نامعلوم وطن ته بوتله 
 

 هغه پاڼه دغه باد وه ورسپارلې
 

 سیند لکه د مور په توده غیږ کې  ! هوکې 
 

 د یو مړه کوشني په شانې بې ګناه دی 
 

 . نه شي راشکولیسیند له ونو پاڼې  
 

 ***** 
 یو تور باد له یوه غره رالګیدلې

 
 د ځنګله په څیر شنې لښتې ورسره دي 

 

 هیڅ یې زړه کې ویره نشته 
 

 ځکه پوه دی چې سپرلی یې نور په وړاندې 
 

 د ګالنو په عطرونو دیوال نشي جوړولی 
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