
 
 

 

 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 

 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

        
   ۲۲/۳۰/۱۲۰۲                  محمد یار یار

 

 د پېړۍ بوډۍ 
 

 !اې د پېړۍ بوډۍ بال در پسې
 ؟ ځې
 !ځه

 !سرې سپۍ بوډۍ بال در پسې
 !زړې رنډۍ بوډۍ بال در پسې

 !خرې خونړۍ بوډۍ بال در پسې 
 

 ***** 
 !موږ خو هم څنگه خرې خطا و خوړو 

 :شرمناکي اشتبا و خوړو څه 
 !موږ انگېرل چې ته د لمر لور یې 

 ,د رڼا لور یې 
 !د گرمۍ او د ټکور لور یې

 !د عشق د اور لور یې
 ,لور د منشور یې
 !د رنگونو لور یې

 ,د انقالب 
 ,د حرارت 

 !د حرکت لور یې
 !د برکت لور یې 

 !د سرخرویي د سره قیام, آبي انجام لور یې
 !د سپین پیام لور یې

 سهارونو پوست نسیم دې له سینې لگوې  د 
 ,د شنو نشو 

 ,د سرې مستۍ 
 !د ښایستونو د ماښام لور یې 

 !زموږ د مرام لور یې 
 ,ته یې د ژوند ژبه 

 ,د رنگ ژبه 
 د خوند ژبه 

 د عاشقانو د زړگیو د پیوند ژبه 
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 یې د رڼا او د ځال سترگه 
 د محبت له راز لبرېزه د مسکا سترگه 

 شوخه شهال سترگه 
 کال سترگه ښکال_ ښ

 د موسیقۍ د اشتیاق سیمفوني
 د مست سرود غوږ یې 
 و سور سندرو ته پروت 
 د کوم معبود غوږ یې 

 ته یې لبان د شفق 
 آتشفشان د شفق 

 عشقي داستان د شفق 
 څیري گرېوان د شفق 

 ,گالب_گالب 
 ,نشه_ نشه 

 مستان چشمان د شفق 
 

 ***** 
 خو دا مو هېر وه چې ته هم یې د هجران بوډۍ 

 پیامبره د تشویش یې د شیطان, بوډۍ ته  
 سوځې بې اوره, بې آزاره عاشقان بوډۍ 

 !ته یې قاتله د جانان بوډۍ
 

 ***** 
 ,او تا د جنگ له شیطان 

 ,د ړنگ و بنگ له شیطان
 ,د اور اورنگ له شیطان 
 ,د شرم و ننگ له شیطان

 سره تار و ځغالوه 
 ته له تور تمه سره 
 له سره ستمه سره 

 سره له تک شنه غمه 
 سپین نامحرمه سره 
 های! همبستره شولې 

 !څه بې پدره شولې 
 تا د وحشت و ډلییز یرغل ته ځان ونیاوه 

 د بکارت په سره سېالب دې زموږ جهان ونیاوه 
 !دا دی وروستی کب هم د وینو په تاالب کې المبي

 ته فاحشه و ختې 
 دو آتشه و ختې 

 سپکه, بدنامه, شرمېدلې صحنه 
 !څه تماشه و ختې
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 ***** 
 تا زموږ له امن سره 
 زموږ له امان سره 

 زموږ له سکون سره 
 زموږ له ارمان سره 

 ,مینه 
 سنگینه مینه 

 او پرتمینه مینه 
 پېړۍ! و نه پالل 

 

 ***** 
 ته شوې محبوبه د غلو 
 په غېږ کې ډوبه د غلو 
 شو پېغلتوب درنه غال 

 بده معیوبه د غلو 
 ته له غویو شوې بالربه 

 بالربه له سپینو, سرو شوې  
 تا سخوندران راوړل 

 ,تا ښکرور ځناور 
 د توحش له خاندان راوړل 

 ,له سره شیطان سره دې 
 ,له سپین ابلیس سره دې 

 جال_ جال واړول 
 پر ځان دې بیا واړول, بیا واړول 

 تا بې حیا واړول 
 تا شیطانان راوړل 

 سره, سپین او شنه شیطانان 
 تور تاریکه شیطانان 

 

 ***** 
 غویو تا په دې غلو او  

 تا د ابلیس په نسل 
 په تورو, سپینو او سرو 
 زموږ د امان کورگی 

 د اطمنان نغری 
 زموږ د ارمان زړگی 

 لمبه_ لمبه واړاوه 
 ذره_ ذره واړاوه 
 !ایره_ ایره واړاوه 
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 ***** 
 !اې د پېړۍ بوډۍ

 ؟ تا کوم بری او کومه سوبه وکړه
 !تا کومه فتح وایه 
 ؟ له کوسیتوبه وکړه

 ؟آشوبه وکړهتا څه نشه له دې 
 !تا درغلي له پېغلتوبه وکړه 

 !له پېغلتوب دې بده لوبه وکړه
 

 ***** 
 ته شوې په دا ډول بوډۍ پېړۍ 

 تا په لوی الس دې پر ځوانۍ پېړۍ 
 د شر در و شړل غدۍ پېړۍ 

 ته شوې مشهوره په رنډۍ پېړۍ 
 په سره خونخوره خونړۍ پېړۍ 
 ؟ نو زموږ په تا پسې ارمان ولي

 ؟ گرېوان وليڅیري مو تا پسې 
 تا خو زموږ د ارمانونو گرېوان 

 له رغېدو وتی څیرلی وخته 
 تا خو زموږ د غیرتونو کمیس

 زموږ په غاړه_ تن کې 
 له بیا لوېدو وتی دې کښلی وخته 
 تا خو زموږ د عزتونو پرتوگ
 له اغوستو وتی ایستلی وخته

 

 ***** 
 ؟ ستا مخه ښې ته کوم سرود ووایو 

 ؟ ووایوستا بدرگې ته کوم درود  
 ؟ شعار د کوم بود و نابود ووایو
 ؟ شکر د کوم شان و بهبود ووایو
 :پرته له دې به درته څه ووایو 
 !اې د پېړۍ بوډۍ بال در پسې

 ؟ ځې
 !ځه

 !سرې سپۍ بوډۍ بال در پسې
 !زړې رنډۍ بوډۍ بال در پسې

 !خرې خونړۍ بوډۍ بال در پسې 
 

 ماځیگر, شنبه _30 /12 /1399
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