AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

نورمحمد الهو

۲۰۲۱/۱۱/۲۳

اې د اوو غرونو ترشا
اې د اوو غرونو ترشا
په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ!
د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا درپسې مړه شوه
دنګ چنار دې دریادېـږي؟
همغه چې
لکه ستا د ګالب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې،
پاڼه ـ پاڼه رپیدلو؟
اوس یې تاپسې
السونو باندې ځالې لکه زخم راشنې شوې

*****
چیرته الرو کې چې ژیـړ ګلونه ګورې
په څیرو کې یې د چا د لمدو سترګو
تکې سرې ـ سرې ناستې چیغې اوس هم اورې؟
نیمه شپه د یوې تږې شپیلۍ خولې ته
لپې ـ لپې شنې سندرې اوس هم شیندې؟
ایششششششششش! ته غوږشه!
له آسمانه لکه غشي نا آشنا چیغې را اوري
څولیوانو د اسمان الجورد اغوستی

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پرشنه رنګ یې ازغن تار دې راتاو کړی
مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي
څوآسمان کې
یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي؟
د دې ښار سوداګر واړه د مرغیو په وزرونو تجارت کا

*****
په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ
خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟
زه پوهیږم څوک مې نه پرېـږدې چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم
بیا یو څوک لکه دروند خوب په ما میلمه کړه
چې زما په ستړو لپو
له پیـړیو دا شنه شوې ځاله دروړي
او ته هم بیغمه ومره
هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نه شین کېـږي.
چې وزر او الوت نه وي
پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي
او مارغه پاتې کیدل هم لوی عذاب دی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوو  :اوه

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

