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 هد کابل شاعرانه یادون
  

 :پسرلي نگلوری ژمي تر رزمهری له
 

 ېاوښک لگنک
 

ږوځوشور دلته له ،ېسپین شوې    
  ېگرست هرژلو غرو رغونوق د

   لگنک او پر بڼو پورې
  -له ډېرو کړیکو ژړا  -    

  .د سبرونو اوښکې
*   **  

  ،وهریمني بادونا
  خم روپیتوتک ورگیزیر د

  تالرې تړلې په دې نیت و نما
  يش هن ېراتاند ایبچې 

  ،د دې چمن پاڼرېژ زموللې شېبې
  !ۍناوک  ېرگنمولگ ېلباند تاندې

  ۱۹رفبرو ۱۸
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  هجړ وربلون
 

  ،ۍدکله چې توره غ
  ۍلیس ېزمهریر د

  ،يړوتر پاڼې ڼلبگ زما د زړه د
  موپېی هگنڅ به  نو زه

  ېدا بخولې ناخوال
   په جړو پړو وربلو
  ؟هسر کې ولوییگ د

  ۱۹رفېبرو۲

 

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


  

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  هپښې یبل
  هکه لمر مزدک ته دې در غلې الر

  ،ټوله اغزي اغزي شي
  ېنو به بیاهم هغس

  ــ د لمنځ لپاره 
  !پښې یبله درځم

  
  يبېزار

  ينه مې خوښېږ
  ...  زما ېکېږد لپ باندې هپر پل چې

    ؟ستا!! ېځنۍپلیون له م بېزاری زه
  ۱۹ اپرېل۴

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هکلنې اسرې لورزۍ ت۱۸
  

  !همرغ دې شه ښ
  ،زما په ذهن وزړه کې مېشتې اسرې

  ۍړتر اتلسمې پو هیان ددژون ېتچې وخ
  ۍړپې ېیووېشتم ـ د

  ېڅنډ هونگنڅا ېغوند توربگ ال وا
  ...رپر لو ونوتشیال وهسک هسکو واسمانالر د
*   **  

  ،هو
  ېدرباند اډهډیم 

  روټپېگ هټاکند په دې چې
  ېاخل ېک کوژوا د ژوند 

  ،هامونگ يړندگ يکوټل ال خو 
   ېچېر ېپښه نیول  ږېېاو نه پات

  ېک ویرڅال په اد نن سب
  ،هکل هليهن او  دوه زړې

  !رتکلونو پر لو وارمانژل د
  ۱۹ اپرېل ۲ -رزيا .ام. پوهاند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ېالوتې کوتر
  ېډېرې شپې ورځ

  لاوکلونه تېرشو
  ېې کوترې الوتلرس ېچ

  ،ېځن هله بام يگړز ایشاې د
  ،هزدیاخد
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  ایبکله به  چې 
   له ها ناچېرې نشت اباده 

  ...هواړ ېپر ژوندون يش ېراستن
  هخدای مکړ ېنه چ

  ، ې بمبوټېلښپرې دا
  !ځنې هپام له و مخی  وغورځوي 

  ۹۸ ییوغ۸ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .الحق.. ءجا ذاو
 

  ،ېته به ورک ش مکه زه راش
  ،کړې د تېښتې الر به خپله

  ېدالسبري حق پر وړاند 
  !څه به وکړې ته باطله

  ۹۸ ییوغ۸
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