
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۱/۰۹/۲۰۲۲                            سمسور ودان

 
 

 ار هوا ته سپارمگیو یاد
 

   (نظم)

 
 د سیند په غاړه ناست یم 

 نرمو څپو ته یې سندرې سپارم 
 غواړمه غږ مې په دنیا ووېشم 

 وګړي ټول خبر کړم 
 چې ژوند رنګین 

 رنګینې زرغونې په څیر دید 
 یو څه سختي خو به ضرور لري 

 ځکه رنګینه زرغونه هم 
 له تورو وریځو وروسته 

 د اسمان په منځ ښکاره شي 
 

 ***** 
 د غره په څوکه ناست یم 

 تېزو بادو ته یې سندرې سپارم 
 غواړمه چیغه وکړم 
 له دومره سوزه ډکه 

 چې ټول ښاریان وژاړي 
 زما په لور را مات شي 

 مینې واخلي  تقدس د 
 نفرتونه سره ورک کړي 
 او سپیڅلي مینان شي 

 

 ***** 
 په شنه څنګل کې ناست یم 

 د ونو څانګو ته سندرې سپارم 
 دوی د نړۍ له اساېش وېروم 

 د ازاد ژوند پوره الهام ترې اخلم 
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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

 

 د یاغي مارغانو ساز نه 
 خپل باغي فطرت سېراب کړم 

 له عجیب نظام د ژوند یې 
 شم د خالق خلقت ته ځیر 

 چې کامل دی او پوره دی 
 

 ***** 
 وچې دښتې کې ایسار یم 

 روڼ سراب ته ساندې سپارم 
 د ژوند ماتې ورته ښایم 
 د ظالم کیسې چې وایم 
 او مظلوم ورته وستایم 
 دی غوسه شي لکه تندر
 وایي: ورک شه لکه زه 

 چې ته نه یې دوی دې ویني 
 او ستا شتون یې هیلې ساتي 

 

 ***** 
 بندي ناست دی خو زړه زما چې 

 :مشوره راکوي وایي 
 ته خبر یې زما نادانه 

 !همسفره؛ ناخبره
 غرونه هم مري 

 دا سیندونه ژر وچیږي 
 ځنګلونه لغړیږي 

 تورې دښتې پناه کیږي 
 دوی قابل ستا د ساز نه دي 

 !که څه وایې؟
 نو په سپین کاغذ یې پرېږده 
 دا به یاد شي او یادګار شي 

 ستا عاشق او دلربا ته 
 خاندمه زړه ته خو زه و 

 زړه معصوم ال خبر نه دی 
 جې یوه ورځې داسې راځي 

 توري الوځي له پاڼو 
 پاڼې سپینې پاتې کیږي 
 او یادونه پناه کیږي 
 زه زړه نه خفه کومه 

 دا یادګار هوا ته سپارم 
 چې د یار غېږ ته یې یوسي 

 او جامه د ابد ورکړي 
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