
 
 

 

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

        
 ۱۸/۰۵/۲۰۲۲                 اسماعیل الروی

 

 یو چا ته لیک 
 

 زما په وس کې داسې هیڅ هم نشته 
 چې ستا د شان د قامت وړ ته رسي 

 ځکه چې زه لکه د نورو نه یم 
 ستا دنګې غاړې ته یې هار څنګه کړم؟ 

 آن چې سایه د رڼو ستورو نه یم 
 

 ***** 
 قدمونو ته خو فرش شي باید ستا 

 د سږني بهار د ګلو پاڼې 
 مګر د باغ رېبلو وس نه لرم 

 ګوره چې ته په دې زړه ماتې نه شې 
 د هیڅ ګالب د مرګ هوس نه لرم 

 

 ***** 
 تا سره ښایي د شاهانو ماڼۍ 

 خو دا کار زیاتو سرمایو باندې شي 
 او سرمایه خو به په ظلم مومې

 کېږي دا ناکردې له کاڼو زړونو 
 خوند د نورو وینې شومې  ،چې په خوند 

 

 ***** 
 غواړم قندیل غوندې یو کور ولرې 
 چې یې رڼا آن له اسمانه ښکاري 

 خو دا کار هم په میین زړه نه کېږي 
 چې کړم له نورو کورو ټوله رڼا 
 زما په زړه خو دا تیاره نه کېږي 

 

 ***** 
 غواړم چې زه هم تاج محل اباد کړم 

 خبرې نه دي خو ګوره دا هم تش 
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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

 

 په کار دى دې باندې جهان ستړى شي 
 مګر په ټولو ارمانو نه ارزي 

 چې یو مزدور غوندې انسان ستړى شي 
 

 ***** 
 ته باید واورې د مرغانو نغمې

 خو هر څوک خپلې زنده ګي ته پیدا 
 زما هوس دى او که ستا هوس دى 

 د یو تنځري په فریاد نه ارزي 
 بد د طوطي، بدتر د زرک قفس دى 

 

 ***** 
 زه نه پوهېږم چې اوس څه وکړمه؟ 
 د داسې دوو الرو په مینځ کې والړ 

 خو له جنونه عاطفه لوړه ده 
 الس به ګړنګ ته د لوېدلو نیسو 

 ګنې د حسن سردره لوړه ده
 

 ***** 
 نو راځه مینه به په مینه وکړو 
 راځه یو نوى روایت پیدا کړو 

 زه خو ارزان له خار و خسه یمه 
 غوندې ژوند غواړې، راځه که د معمول  

 ګنې خپل کار کوه، بې وسه یمه 
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