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 ستا له سترګو 
 

 و رکې سترګې 
 
 
 اې، 

 چې ته وې پرې میینه،
 هغه سترګې دې یادیږي؟ 

 رڼا تښتيهغه سترګې اوس له سپینې 
 .بې سترګیو تورې کرښې لوستی نه شي

 

*** 
 اې، 

 هغه جامې دې څه کړې؟ 
 : چې ویل دې

 دا جامې مې ځکه وکړې، 
 .چې یې رنګ دی ستا د سترګو رنګ ته ورته

 اوس هغه سترګې هیندارې ته چې ګوري
 ورنه خپل رنګونه ورک شي

 نه پوهیږي، چې ریښتینی رنګ یې څه دی؟ 
 سترګو رنګ ته اخیست؟هغه کوم نوم دې د 

 .تورې نه وې، عقابي وې
 .د رنګونو پېژندلو کې یوه وې

 

*** 
 یوه ورځ یوې تابلو ته وې والړه 

 په تابلو کې یو عقاب و 
 ورته ځیر وې

 په کې خښې دې وې سترګې 
 څه ته په کې ځیر یې؟  : ماویل

 دا یاغي مغرور عقاب دې څنګه خوښ شو؟
 : تا ویل

 د سترګو ستا د سترګو رنګ یې دی 
 :تا ویل

 ستا د سترګو خوند یې دی د سترګو 
 ...زه یوازې درته موسک شوم
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 اوس هغه سترګې لوېدلي له غروره،
 لکه دوه ستړي ستومانه،
 وزرماتي عقابان، چې

 .الوتلو پسې ژاړي
 

*** 
 ارغوانو الندې دمه دې په یاد ده؟

 : تا ویل
 کېنه راته ګوره،

 .ارمان دیچې ستا سترګو ته کتل مې ډېر 
 ما ویل ولې؟

 :تا ویل
 .رنګ یې د ډبرو او د غره دی
 اوس چې هرسهار راویښ شم، 

 لرې لرې غرو ته ګورم، 
 غرونه ښکلي دي او دنګ دي، 
 خو چې رنګ یې څه نومیږي؟

 .نه پوهېږم
 

*** 
 چې سفر نه بېرته راغلې، 

 : له پوښتنو، یوه دا وه
 سمندر دې چېرې ولید؟ 
 او ځنګل دې تجربه کړ؟ 

 تا ویل: هو! دواړو ته والړم 
 ستا د سترګو په لیدو پسې خپه وم،

 سمندر او ځنګل دواړو یو ځای نه ول، 
 چې هم شور وای، 
 هم چوپتیا وای،

 .لکه ستا سترګو کې دواړه، چې یوځای دي
 

*** 
 لیونۍ،
 !وه لیونۍ
 اوس نو،

 ! هغو غبرګو سترګو کې نه شور شته، نه چوپتیا شته
 .درد او اضطراب دیاوس یوازې په کې 

 

*** 
 ته چې نه ورته راګورې،
 .هغه سترګې پټې ښې دي
 ته چې نه یې پرې میینه،
 !هغه سترګې ورکې ښې دي
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