
 
 

 

 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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 سکابو
 
 
 

 هشد نخواب می بینم زمین لرزا
 هشد نپاشا یلگ نچو مطفل روح

 

 هدر نخواب می بینم که گرگا
 قاضی و مشاطه و دربان شده

 

 تنیمه اس دخواب می بینم که خورشی
 هقبرستان شد شنیم دیگر ال

 

 خواب میبینم شمالک ممنوع است

 جای آن گرمای تابستان شده
 

 تاس هخواب می بینم که آب افتاد
 هزیر پا پنهان شد هقطره، قطر

 

 شخواب می بینم که کوه با ابهت
 هترک چون النۀ زاغان شدخورد

 

 تخواب می بینم که هر جا ناله اس
 همحشر یزدان شد ل  قیل و قا

 

 نماکه رنگ آس منخواب می بی
 هدر سیاهی قیر تر از آن شد

 

 باست و شتا گخواب می بینم که جن
 هشد نبریا یآدمی در شعله ا
 

 معقی ابینم سحاب م خواب می
 هشد باران یب ورف بابر ها بی 

 

 خواب میبینم زخشکی زمین

 هدهر بوستان ش قطو هو چال کچا
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 یخواب می بینم که دود تیره ا
 هاز زمین شهر ما فوران شد

 

 لخواب می بینم که مهتاب خیا
 هراه و سرگردان شدیدر فضا ب

 

 مخواب میبینم که میمیرم زغ
 هشد نصحن قبرستا گویی دنیا

 

 ااین همه خوابم چه ترساند مر
 هواقعیت های وطن این سان شد

 

 تا همه با یک صدا و یک مرام

 هبرنخیزیم ملک ما ویران شد
 

 نگر نیاید در میا صلح و آشتی
 هددان شگو وطن سن زگر ندشمنا

 
 05.06.2020جرمنی 

 
 
 

   

   

  

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

