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 !نهی عشق او م
 

 نظم 
 

 ده؟  ه څ نهیم ید هڅنو  عشق
 ده يګده بند تلوسه

 ترجماني ده  ستېاښ د
 انا نافرماني ده د

 یانکار د ېنفرت کرک له
 کول دي  ېوجود خاور د

 ان تر سهاره ېشپ ېپخ
 دي  رولېدي ت ولڼر

 
 ده؟  ه څ نهیم ید هڅنو  عشق
 ی د بقا سوال د  ارید  خو
 خپل السه تباهي  ده  له
 پوره ژوند تنهایي ده د
 ی فکرونو اضطراب د د

 ده  مناميګسوچونو  د
 تونوید اذ تسلسل

 خواهش او خواهشونو د
 

 ده؟  ه څ نهیم ید هڅنو  عشق
 ارمان دفن کول دي  خپل

 جانان فرمانبرداري ده  د
 هر پت راز رازداري ده  د

 ده  اليیسره س بیرق د
 ی د ګخپل کوره غرو ته ت له

 دي  دهېتښهره دوره ت له
 ید ګت ټپ ټهر وخته پ له

 
 ده؟  ه څ نهیم ید هڅنو  عشق

 بقا او پناه لوبه د
 لوبه ونوړاعصابو او ز د

 د هر ارمان ده  فاتحه
 ظلم زغمل دي  الیل د
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 راخپلول دي  ۍرېاپښ
 ی د ګپر ضد جن وانوید د

 قاف پناه کول دي قوه
 

 ده؟  ه څ نهیم ید هڅنو  عشق
 کليښد  ادی ینوم ورک وی
 یطد ګېد سحر مینس وی
 دي  ېلید ل ګېدوه ستر ای

 ګېانڅ ېغلېد پ ټۍغو ېسر
 اغزي دي  ېتر رهېچاپ ېچ

 ده؟  ه څ نهیم ید هڅنو  عشق
 !شاعري ده ېبس سو خو

 
 pm  ۴ــ ۲۰۲۱/ ۵/۵ /ټکو جالل
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