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 ۸۰/۵۰/۲۰۲۲                لېوال عبدالغفور 

 
 

 پــاڼـه 
 
 

 .شتون نه مري
 

 نشت " د دوو هستیو تر منځ یو خوب دی"
 

 .خبر کړئ، چې نیروانا مړه ده  بودا
 

 ...او
 

 !د انسان درد و رنځ ابدي دی
 

 )غفور لېوال(
 

 
 رڼو اوبو کې ده روانه ،په رڼو
 څپو کې اللهانده  ،څپو ،په څپو

 

 یوه شنه پاڼه پرېوتې په ویاله کې
 لکه شنه مرۍ چې ورغړي په غاړه

 

 لکه اوښکه چې په خال د زنې راشي
 یا د عطرو پرخې تاو شي له پېزوانه

 

 لکه شین بنګړی چې َستر د سینې شي
 یا را ړنګه پېروزه شي له ګریوانه

 

 لکه الس وي د نجلۍ میین نیولی
 !چېرې بیایې مې؟ ته ودرېږه جانانه

 

 په ګډا ګډا دې چېرته کړم روانه ؟ 
 ه اوبو څخه پوښتنه کوي پاڼهل

 

 د اوبو ځواب به څه و؟ خدای خبر دی
 شرشرې سره ویاله شوله راورانه

 

 لکه سپین کمیس په مټو راښوییږي
 داسې ولوېدې اوبه له هسکه پاڼه 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 3تر 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

 

 له مرۍ مرۍ اوبو سره رالویږي
 پاڼه باد په اوږو واخیسته هوا نه 

 

 راغله راغله د لمر واړنګو ته دمه شوه
 مستې شرشرې کړله ستومانهشوخې 

 

 لمر یې غوږ کې د رڼا سندره ویلې
 په للو للو یې ووته له ځانه 

 

 پاڼې رګ رګ ته د لمر لنبې خورې کړې
 پاڼې خوب ته غاړه ورکړه په ارامه

 

 دا ویده وه، رنګ یې ژېړ شو او بیا سره شوه 
 ورته موسکې د لمر واړانګې له اسمانه

 

 وه پاڼهد شینکي ارمان په خوب ویده 
 ماتېده او رژېده له خپل ارمانه 

 

 د پستو خاورو بستر کې شوله خاورې
 په خواږه خوب پرېوتلې وه له ځانه

 

 له باران سره د زمکې تل ته والړه
 د ابۍ ونې ریښو کې شوه روانه

 

 ال ویده وه، چې د ونې زړه ته والړه 
 ال د شنو خوبو ترمنځ وه سرګردانه 

 

 یو سپرلی و چې د باد ډمې راتاو شوې
 نڅېدلې په اتڼ وې خرامانه

 

 څانګو تېغنې د شنو پاڼو وې وهلې
 پېغلکۍ غوټۍ غوټۍ شولې خندانه

 

 غزونې وکړې پاڼو بیا پر څانګو 
 په اسمان کې الوتله یوه زاڼه 

 

 پېغله زاڼه خېلخانې نه پاتې شوې
 زلمي شوخۍ ته وه حیرانه د باد مست

 

 د ګریوان تڼۍ غوټۍ دي پرانیستلې
 پر سینه یې الس وهه ځوانه بارانه

 

 د یاغي مینې په دغسې شېبو کې
 پېغلکۍ پاڼه راویښه شوه پرېشانه

 

 د باران زلمکي څاڅکي تخنوله
 شرمېدله نجلۍ پاڼه له خپل ځانه 

 

 ورو یې ښکل کړ د باران څاڅکی په شونډو
 ؟ ویالې څه کیږې جانانه ویلې ته د

 

 څاڅکی وشرمېد، راولوېده له پاڼې
 د اوبو څپو کې ورک شو له دونیا نه
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 پاڼې وکتل د ونې ابۍ پښو ته 
 شنه ویاله رڼه رڼه وه ال روانه 

 

 پېغلکۍ پاڼې ویالې ته موسکا وکړه
 چې ال دومره لرې نه یمه له تا نه

 

 تا په الس د شرشرې ومه سپارلې
 رځولم له هوا نه شرشرې راغو

 

 زه دې لمر ته په للو للو ویده کړم
 ته ال هغسې روانه یې له ما نه 

 

 ؟ یه ملګرې ستا اخر منزل دی چېرته
 چې روانه یې روانه یې روانه 

 

 زه راویښه شوم د مور په شنه څنګله
 ته ال نه یې رسېدلې تر مکانه

 

 تلل دې چېرته دي، چې داسې یې په بېړه؟
 شنې پاڼې دې څپو کې دي ستومانه  ،شنې

 

 ویاله سر شوه په سندرو په خبرو
 ستړې مه شې د خوبونو له کاروانه

 

 ته مې راوستلې بېرته د مور غېږ ته
 پسرلي ته راستنه شوې له خزانه 

 

 همدا ستا راویښېدل زما منزل دی
 م روانهزه له ژونده بیا تر ژونده ی

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4726922884086057&set=a.307578336020556&__cft__%5b0%5d=AZVLE4A5gTSOkPA6kgf06QMWkzSbIfF2yw0HOvmDwT8ihJLhLata4Dx304_ZUlj3qJKE7m5r8Xr8gkJ7G4V456c_zctrl5yAju6EEX0uw31NPT1mZ43fzC54TZSWPG6c_FeA0t3CNpYS9UJfYBSXeJ5fvPsBHKt4-nZfjVE4thNnHg&__tn__=EH-R

