
 
 

 

 4تر 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 
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  که دا ځل لمر راوخوت
 
 

 که دا ځل لمر راوخوت 
 زما وجود به د غزلو باغ وي 
 زما سکوت به ګالبونه وېشي

 زما له خیاله به سپرلی څڅېږي 
 زما خوبونه به رنګونه وېشي

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 بیا به راُسر کړمه بې ژبې رباب 
 بیا به ژوندۍ کړم مرورې هیلې 

 بیا به راټول کړم تباه شوي زړونه 
 بیا به راتم کړم مساپرې هیلې

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 بیا به د شعر ژبه وچلېږي 
 بیا به لفظونه له نېستۍ وژغورم 

 راووري بیا به نوښت زما په ساه 
 بیا به نړۍ له زړبودۍ وژغورم 

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زما د سترې تنهایۍ په روی به 
 په ټولو غرونو کې نښتر راشنه شي 

 زما خبرې به وزرې وکړي 
 زما خوبونه به اکثر راشنه شي
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 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 د اسمانونو شنه غوسه به نه وي 
 لوېږي له چینارونو به مرغۍ نه 

 د کروندو به رنګ الوتی نه وي 
 له دېوالونو به کړکۍ نه لوېږي 

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به هېندارو ته بلنه ورکړم 
 چې بې تصویره چېرې شنډې نه شي 

 زه به د ونو غم په ځان واخلمه
 چې په زرغون وجود بربنډې نه شي 

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 مخې به زهد یو ساده دلیل له 
 له ټولو غرونو سره مینه کړمه
 د څو پېړیو د خوارۍ په قېمت 

 یوه لحظه به پرتمینه کړمه 
 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به د شپې له یاده ذهن وینځم 
 غم به له ځانه خجالت والړ وي 

 درد به بایللی وي خپل سوز او ُګداز
 ژوند به هغسې په عادت والړ وي 

 

 ***** 
 لمر راوخوت که دا ځل 

 سیوري به وپاڅېږي، ساه به واخلي 
 د هر قامت شا ته پناه به واخلي
 په کتابونو کې ایسارې کرښې

 رابه شي زړونو ته معنا به واخلي 
 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به راوګرځم د ځان شروع ته 
 د ژوند او مینې رابطه به شمه
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 په ساعتونو کې به نه ځایېږم 
 ټوله زمانه به شمهوخت به شم،  

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به له وخت سره حساب راواخلم 
 په ټول تاریخ به چلیپا راکش کړم 
 یو سور ګالب به هسې ونازوم 

 یو بد اغزی به خامخا راکش کړم 
 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به یې وړانګو ته کنډو ونیسم 
 پروا به کله د تورتم ونه کړم 

 سکوت ناره به واخلم پسې د خپل 
 ان چې غمونو ته به غم ونه کړم 

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 شاید بیا هېڅکله رایادې نه کړم 
 په حافظه کې رنګ بایللې څېرې 

 شاید بیا هېڅکله ونه څارمه 
 په ستړو سترګو راختلې څېرې 

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به له ژوند سره همځولی ومه 
 هیله د پرون نه کړمهنن ته به  

 په ورکو الرو به ګامونه نه ږدم 
 په پټو سترګو به ژوندون نه کړمه 

 

 ***** 
 که دا ځل لمر راوخوت 

 زه به شکمنې ارادې شړمه 
 د مچ وزر به ځان ته غر نه کړمه 

 تر ځان به تاو چېرې وهمونه نه کړم 
 پر ځان چاپېر به دا څادر نه کړمه 

 

 ***** 
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 راوخوت که دا ځل لمر 
 زما په برخه به احساس ورسي
 زه به ارمان پسې ارمان کومه
 د ځناورو په دې سره اډه کې

 زه به انسان، انسان، انسان کومه 
 

 که دا ځل 
 

 لمر
 

 !راوخوت 
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