
 
 

 

 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

 
 

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

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 

 ۲۹/۳۰/۲۲۰۲                   نورمحمد الهو 
 

 د زیتونو نرۍ څانګه 
 
 

 ، راته ښکاري چې زه هم لکه د صبر شینکۍ ونه
 

 ډیر پخوا یمه مړ شوی
 

 هو! د صبر دنګه ونه، 
 

 چې نه غواړي، حتا مرګ یی هم له مړینې نه خبر شي 
 

 ! ترخو شرابواې ترخو 
 

 ! اې د خوب اې تکو سپینو دوا ګانو
 

 داسې نه ده ؟ 
 

* * * * * 
 راته ښکاري نور سفر نشم کولی

 

 عنکبوت، زما بوټان دي په تارونو په یو بل پورې ګنډلي 
 

 او ګالن هم تر ما ډیر بیچاره شوي
 

 په خپل زړه هر چیرته نشي غوړیدلی
 

 او هندارې، مجبوریت نه، دروغ وایي
 

 کاله پر دیوالو مې، رسم شوي پتنګان هم، لکه سرې اوسپینې پاڼې، د 
 

 ټول له مخې الوتلي
 

* * * * * * 
 راته ښکاري، د ګالنو پرمخونو وچه شوې، شیرچایی، لمده ښکال، واړه دروغ ده

 

 د هر غږ پر سپینې پاڼې لکه زخم
 

 . فریبونه لیکل شوي
 

 پسته بڼکه ګورې؟لکه واوره، دا د قو، دا تکه سپینه او 
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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

 

 تر دې هم یوه تنکۍ، خوږه نجلۍ، دلته اوسیږي
 

 ږي ـله ویښتو یې د انګورو د وښکي په څیر، تک ژیړ شراب ، څڅی
 

 او اوږې یې په ماښام کې، د سپوږمۍ غوندې رڼا کا
 

 خدای منې! چې ما تراوسه دا جلوه لیدلې نه ده؟ 
 

 لپه ډکه کړې نه مې هم ترې مړه څراغ ته، له رڼا یې، خپله 
 

* * * * * * 
 کله نیمه شپه کې له خپل کوره په خپل ځان پسې راوځم  ،کله

 

 زه به چیرته لکه سیوری، د کوم دنګ دیواله شا ته یم هیر شوی 
 

 کوم څوک شته چې ما پیدا کړي؟
 

  ! کوم څوک شته
 

 چې دا پرځمکه ګونځې شوی، وروست تصویر، 
 

 ؟لکه زوړ فرش، له خاورو ټول کا
 

 بیا یی بیرته پر زاړه قالب ور میخ کړي
 

* * * * * * 
 کله غواړمه له نوح سره په خوب کې، په یوې کشتۍ کې کینم 

 

 ورسره هغه کوترې ووینمه
 

 . چې یې پاڼې د زیتونو وي په خولو کې
 

 خلک وایی: مړی، خوب نشي لیدالی 
 

 ! اې نیازبینه انځورګره
 

 ! وزرونو شهکارونهچې لګیایی رسموې د پتنګانو پر 
 

 ته کوای شې ما یو بل شانتې انځور کړې؟
 

 چې هم مړ یم او هم خوب وشم لیدلی؟ 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

وایي: حضرت نوح ع چې شاو خوا ته یې اوبه وې په کشتۍ کی ناست و، نه پوهیده کوم طرف ته یې وچه ده چې  
د وچې د معلومو دپاره یی یوې کوترې ته دنده وسپارله، کوتره له ډیر ځنډ وروسته  ، ت وکړيپه هماغه لوري حرک

 .په داسې حال کې چې خوله کې یې د زیتونو یوه نرۍ څانګه وه راښکاره شوه
نن  . حضرت نوح د زیتون په لیدو ډیر خوشاله شو، له هماغه وخت راهیسی دا پیښه د بشر په تاریخ کې ثبت شوه

 . مینې او دوستۍ سمبول ګڼل کیږي ړۍ په ټولو فرهنګونو کې کوتره او زیتون د سولې،ن سبا د
 .سولۍ او نړیوالې مینې په مانا وکاروله پیکاسو هم خپلو نقاشیو کې کوتره او زیتون، د

یوه ګوښې ځای ته ځي   ، قو: د هیلیو په کورنۍ پورې اړوند مارغه دی، خلک وایي چې کله یی مرګ رانژدې شي
 . لته په لوړ ستوني ترهغو سندرې وایي څو یی ساه وخیژياو ه
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