
 
 

 

 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

        
 ۲۰/۱۱/۲۰۲۲                          سمسور ودان 

 

 
 

 !عشق او مینه
 
 

 عشق نو څه دی مینه څه ده؟
 تلوسه ده بندګي ده

 د ښاېست ترجماني ده 
 د انا نافرماني ده

 له نفرت کرکې انکار دی 
 د وجود خاورې کول دي 
 پخې شپې ان تر سهاره 
 رڼول دي تېرول دي 

 
 عشق نو څه دی مینه څه ده؟

 خو د یار د بقا سوال دی 
 له خپل السه تباهي  ده
 د پوره ژوند تنهایي ده 

 د فکرونو اضطراب دی 
 د سوچونو ګمنامي ده 

 تسلسل د اذیتونو 
 د خواهش او خواهشونو 

 
 عشق نو څه دی مینه څه ده؟

 خپل ارمان دفن کول دي 
 د جانان فرمانبرداري ده 
 ده د هر پت راز رازداري 
 د رقیب سره سیالي ده 

 له خپل کوره غرو ته تګ دی 
 له هره دوره تښتېده دي 

 له هر وخته پټ پټ تګ دی 
 

 عشق نو څه دی مینه څه ده؟

 

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


  

 

 2تر 2 له : پاڼو شمیرهد 

 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

 

 د بقا او پناه لوبه 
 د اعصابو او زړونو لوبه 

 فاتحه د هر ارمان ده 
 د لیال ظلم زغمل دي 
 ښاپېرۍ راخپلول دي 

 د دیوانو پر ضد جنګ دی 
 کول دي قوه قاف پناه 
 

 عشق نو څه دی مینه څه ده؟
 یو نوم ورکی یاد د ښکلي 
 یو نسیم د سحرګې طدی 
 یا دوه سترګې د لیلې دي 

 سرې غوټۍ د پېغلې څانګې 
 چې چاپېره ترې اغزي دي 
 عشق نو څه دی مینه څه ده؟

 !خو بس سوې شاعري ده 
... 

 pm ۴ــ  ۵/۲۰۲۱/ ۵جالل کوټ/  
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