
 
 

 
 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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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 ستا حسادت نه گیله 
 
 

 ته چې تللې مازیګر و، 
 کنه؟ 

 ...د زلفو موج دې و 
 او

 موج دې و، 
 چې باد ته 

 ماتېده 
 .ماتېده 

 او چېرته لرې، 
 ډېره لرې، 

 یوې بلې پېغلې، 
 یوې میینې نجلۍ 

 خپل ګیتار سره سندره ویلېله 
 ستا په لمنې پسې وتې نرۍ دوړه

 د نجلۍله غږه تاو شوه 
 او

 .سجده یې وکړه
 .یو څاڅکی ولوېده او مات شو

 ...سترګه مې ورپېده
 پر پاڼه بل څاڅکی مخ کښته

 رغړېده، 
 .رغړېده

 ته چې تللې، 
 نو روستۍ خبر دې دا وه، 

 پښې مې ځي،"
 ".خو زړه مې نه ځي

 د ده، ستا خو په یا
 کنه؟ 

 د سندرمارې نجلۍ ستونی ډک شو، 
 ګیتار ال لرې و او تار یې 
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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
 

 مرغلین مرغلین 
 د نجلۍ غږ نه 

 تاوېده 
 .تاوېده

 حسادت هم بیدیږي؟ 
 څومره ژور غم درسره و، چې د بلې نجلۍ غږ دې هېر شو؟ 

 ما ویل، 
 پاسته،

 تاوده ورغوي به دې زما په غوږو کېږدې 
 کړې، تورې سترګې به غوسه کې تاو  

 .چې زه د بلې نجلۍ غږ وانه ورم 
 خو ته روانه شوې او زلفو دې نڅا وکړله 

 ستا له ویده، ورک حسادت نه مې ګیله راغلله 
 ما د نجلۍ سلګۍ سلګۍ سندره اورېده او تا پسې مې 

 په دواړو سترګو کې د څاڅکو ښیښه یي راڼه راڼه غمي ګریوان کې 
 رالوېده
 .رالوېده
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