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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این   

  

 ۲۰۲۱/۰۲/۱۸   همایون اتمرفرستنذه 

 کوتاه آلمان شد یادب زهیمتن برنده جا نیا
 
 

 ی مرد
 درحال      

 مرگ بود           
 كه  یوقت                    

 متوجه                              
 مرگش شد                             

 
 

 خدا را با
 ی جعبه ا            

 د ی در دست د                        
 : *خدا*

 وقت رفتنه            
 : *مرد*

 ؟ ی زود  نی به ا         
 داشتم یادی ز  یمن نقشه ها  
 : *خدا*

 متاسفم          
 وقت  یول                     

 رفتنه                                   
 : *مرد*

 در جعبه ات           
 د؟ ی چي دار                           

 : *خدا*
  متعلقات           

 تو را                        
 : *مرد*

 متعلقات      
 من ؟              
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 4تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

  یعنی                 
 ن ؛ م یزهای همه چ                

                                     لباسهام                                  
 .. و ـ  می پولها            

 : *خدا*
 آنها دیگر        

 مال تو                 
 ستند ین                         

                        آنها متعلق به        
 هستند   نی مز                     

 : *مرد*
 ؟  یخاطراتم چ         

 : *خدا*
 آنها متعلق           

 به زمان                 
 هستند                             

 : *مرد*
 خانواده و          

 دوستانم ؟                         
 : *خدا*

 نه ،              
 آنها موقتي                    

 بودند                                   
 : *مرد*

 زن و           
 ؟  میبچه ها                  

 : *خدا*
 آنها متعلق به            

 قلبت بود                             
 : *مرد*

 ل ی پس وسا      
 داخل جعبه              

 حتما                      
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 اعضاي                             
                   بدنم هستند؟                        

 : *خدا*
 نه ؛            

 آنها متعلق                
 به گردوغبار هستند                

 : *مرد*
 پس مطمئنا           

 روحم است ؟                         
 : *خدا*

 اشتباه         
 ی کن  یم                  

 روح تو                         
 متعلق                           
 به من است                         

 با اشك مرد
 در چشمهایش          

 اد ی ترس ز و با                  
 به را از   خدا گرفتجع          

 باز كرد ؛  و 
 ی خال  دی د              

 !است                            
 مرد 
 دل شکسته     

 : گفت               
 من هرگز                      
 نداشتم ؟  ی زی چ                     

 : *خدا*
 درسته ،          

 تو مالك                 
 ! ینبود زی چ  چی ه               

 : *مرد*
 پس من             

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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

 

 داشتم ؟   یچ                       
 : *خدا*

 ی لحظات زندگ           
 مال تو بود ؛                       

 لحظه  که  هر
 یکرد یزندگ                  

 . مال تو بود                         
 ی زندگ 

 فقط           
 لحظه ها                 

 هستند                               
 قدر
 لحظه ها را    

 و  می بدان               
 لحظه ها را                     

 دوست                                   
 داشته                                         

 م ی باش                                              
 از سر گذشت ؛ شد سر گذشت آنچه

 !دقت گذشت ؛ اما گذشت یب   فی ح 
 م یفکر کن  «ی»دو روز کی می که خواست تا
  ⇨گذشت در⇦در خانه نوشتند؛   بر

 نیم او لحظات خوب رو بد گریهمد قدر
 .کوتاه آلمان شد یادب  زهیمتن برنده جا نی ا

 ی کاپ 
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