
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 د یوې ناروغې پوښتنه 
 
 

 له لرې لرې، 
 له دردونو پورې 

 لکه له څو پېړیو مخکې زمانو څخه خبر شومه چې، 
 ناروغه شوې یې او 

 درد، 
 درد، 
 درد

 لکه خواږه یادونه 
 لکه د مینې د دوران کابل 

 لکه کاهِګل باندې وږمه د باران 
 لکه هغه کلونه 

 چې دواړه یوځای ال روان و خو هیچېرې نه تلو 
 منزل مو نه و 

 خو 
 منزل مو دا و 

 چې بس یو ځای سره روان اوسو،
 روان اوسو، 

 -روان
 .پر بې منزله الرو

 درد، 
 درد، 
 درد

 ستا په بدن کې او زما په ناکراره روح کې ګرد تاویږي 
 خبر شوم 

 خبر شوم هو 
 کابل هم ستا بدن او زما د ستړي روح غوندې خوږیږي 

 او یوازې دی، 
 .بیخي یوازې

 کابل زموږ د خوږې مینې کیسې نه یادوي 
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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

 

 کابل کې ټول وږي دي،
 .ټول تږي دي 

 کابل د مینې کیسې نه پېژني،
 کابل کې هیڅوک نشته، 
 چې نوم د مینې واخلي، 

 شعر ولیکي، 
 .درد تعریف کړي 

 احمدظاهر د ټولو هېر دی 
 .او ناشناس له ډېره درده په سیاست لګیا دی

 .کابل ال وږی دی، کابل تږی دی 
 :نوی قانون هم د دردونو له فصلونو جوړ دی

 سوالګرې ښځې دې مړوند پټ کړي، "
 او الس دې ونغاړي پړوني الندې 
 د ښځې سپین مړوند زوال د ایمان 

 "!سوالګرې واورېد جنت به اور واخلي که غږ چا د 
 فقه،
 د درد

 له هر یو باب څخه حدود ټاکي
 لکه دا ستا ښکلي وجود کې څړیکې 

 لکه زما په روح کې زخم د هغو کلونو، 
 .چې ستا دیدن پسې به ړوند ګرځېدم

 !لیونۍ
 ګوره، چې خبره رانه بیا اوږده شوه، 

 ناروغه شوې یې او وږې به یې 
 ډېرې خبرې، که خوږې وي 

 مڼو په عطرو تکې سرې وي د  
 که دې پایزېب غوندې شرنګیږي 

 یا دې زلفو کې د باد غوندې پستې ګوتې په ناز تېروي 
 ان که یادونه د خوږو خوږو دردونو هم وي 

 په وږیو تږیو باندې بدې لګي
 یه زما ناروغې، 

 زما وږې ګلغوټۍ، 
 !وبښه 

 تا ته سپرلی نه شومه، باد نه شومه 
 له تور کاکل سره دې ښاد نه شومه 
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