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

عبدالغفور لېوال

۲۰۲۲/۰۱/۱۴

انګړ
خړ اسمان ګروم نیولی
لکه چې مخ ته یې شیندلې وي چا
د ټولې تورې سوزېدلې زمکې خړې ایرې
کړنګ – کړنګ  -کړنګ
د زنګ روستۍ کړنګا د چوپې هوا خړه سینه څېرې کړله
لږ شین اسمان ښکاره شو،
نرۍ سپوږمۍ هالل ده
یو ستوری لنډ ورسره.
ترې الندې زمکه باندې
یوه زړه کلیسا
لکه په مال باندې راکړوپه بوډۍ
خپل تش انګړ ته رډې رډې ګوري.
د وراسته برج پر هسک یې زوړ لرګین صلیب والړ دی
یوه اوږه یې کږه
کاغ  -کاغ  -کاغ
یو تور کارغه پر صلیب کیناسته او کریغې یې کړې
یوه ویرجنه چوپتیا ماته شوله
څک  -څک  -څک

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

نري هالل نه وینې وڅڅېدې
سپوږمۍ او ستوري یو له بل سره ایستلې دي چړې او تورې
یو څاڅکی وینه راغله
راغلله ،راغله مخامخ پریوته
او د کارغي توره مښوکه سره شوه
کاغ – کاغ – کاغ
پرصلیب ناست مرغه بیا وکغېده
هیڅوک ونه پوهېدل،
تور مرغه وخندل ،که ویې ژړل؟
سپوږمۍ او ستوري ال د یو بل په ځیګر کې خښې کړي دي چړې او تورې
او د مرغه توره مښوکه ده ال سره په وینو
هیڅوک ونه پوهېدل،
چې کارغه وشینده د چا په لمن داغ د پېغور؟

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

