
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 ۷۰/۰۱/۳۲۰۲                           صف لورشکېـبا آ
 

 
 

 غونډۍ 
 
 

 زه غونډۍ یم د لوی غره بیخ کې والړه 
 شا او خوا رانه اغزن بوټي را تاو دي 

 د اسمان له قهرېدلي غږ راڅاڅي 
 د سرو وینو سور بخونه اورښتونه 

 آهونهد وریځو له نفرته ډک 
... 

 زه غونډۍ یم د لوی غره بېخ کې والړه 
 شا او خوا رانه اغزن بوټي را تاو دي 
 زه هم تږې، هم مې ساه سینه کې بنده 

 نه د سیند تر اوبو رسم، نه د نرم باد څپو ته 
 له هر څه یمه محرومه، له هر څه نه لرې پاتې 

 نه پوهېږم دښمنان مې ولې ډېر دي 
 داسې ښکارم دوی ته ولې لکه زهر 

 ته وا مرګ یم او له دوی مې ساه ویستلې 
 هره خوا راته سور اور ده، هره خوا مې زړګی چوي 

 نه پوهېږم چې به کوم لوري ته درومم 
 د دښمن که د رقیب لوري ته درومم 

 زه غونډۍ یم د لوی غره بېخ کې والړه 
 شا او خوا رانه اغزن بوټي راتاو دي 

 کېنم زه هم غواړم چې د سیند څپو ته 
 د نري شمال څپو ته موسکا وکړم 

 د وحشي بوټو په منځ کې تا راتاو شم 
 د صحرا لویه لمن کې نڅا وکړم 

 زړه مې غواړي د والړ غره نه هم پورته 
 د اسمان په کنارو کې منډې وکړم 
 د باران له پاکو څاڅکو مزه واخلم 

 خو حیرانه یم چې هر شی مې دښمن دی 
 خلي دا هر څه رانه په زور او جبر ا

 زه بې وسه او بې السو 
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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

 

 زه غونډۍ یم د تور غره بېخ کې والړه 
 شا او خوا رانه اغزن بوټي راتاو دي 

... 
 کاشکی داسې څوک پیدا شي
 چې زما تر څنګ ودرېږي 

 د دې هر ظلم تپوس راته ترې وکړي 
 یا معلومه کړي چې زما ګناه به څه وي 
 دا اغزن بوټي مې ولې را په شا دي؟ 

 په ډبرو ولې، ولي؟ دا لوی غر مې 
 دا اسمان ولې هر وخت راته غړمبېږي؟ 

 دا وریځې راته ولې ژامې چیچي؟ 
... 

 زه غونډۍ یم د لوی غره بېخ کې والړه 
 شا او خوا رانه اغزن بوټي را تاو دي 

 

 پای
 

 صف لور شکېـبا آ 
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