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  ٢ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـپه درتاسو افغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٥/٢                                                                                                               محمدانور آڅړ

  تونهيڅلوٻښت توري، څلوٻښت ب

  ال نن   ژبـه وچـــه د قـــلم پـريــوت بې حـ           کلو حــال نن دا چې مــا د خــــوږ زړګي لي

  ر يو په کورد ويرسورې نارې شوېـ د ھ           ھر يو توري ته ور پورې سرې لمبې شوې 

  ر ژوی له خپله ژونده موړ کهــ چې يې ھ            که  ھسې وير يې پــه ويرانــه ځمکه جوړ

  لــه دورها غمونــــه يې ر زمـــاپي  شول چـ        ـه ډٻــره زوره   ک لـپــريــوتلـــو تــيـ: ـفال

  خ لکــه بڼکهسپکـه شــوه د بـــاد پـه مـ            ه مکـه ځ پـدېه Hنــنه ولــويـــدلـــو زړ: ب

   ځکه درې درې اوښکې Hندې ترې بھيږي           ژړيـږي  ر باندې اخــته شـــوله ـــپه وي: پ

  رګـونـه  مي غبرګ راغـله چېمـا تـ لکـه            ه  اسـمانـه دوه تــنــدرونـهتــه راغــلل ل: ت

  ـوزيـدلـه پـه سـره اور کې د تـنـور بياــ سـ           ټـپـي شــوه ھم يې زخــم شو ناسور بيا : ټ

  اورې بادولېــما پـه شـان يې پـه سـر خ  ز          نې پــه درې ځـــايـه واچــــولې ــھـــم وي: ث

  دلـوـــونــدې لــه اوره تــاويـتـه غـد ويــښ           ور سـولـو و په اوب شــــله درده کج او ک: ج

  ره سم مخونه شنه کړلـــورس) څ(او ) چ(            ـړل ونه وکـــم ويــرزمـا پـــه غـ) خ(او: ح

  مخونـه) څ(او ) چ(دل د ـــچــې يې ولــــي            ره تور دودونـه ه سـنــه پـورتــه شـول ل: ځ

  ول بې دمه پـه دوی وشولې ناسازېــــــ  ش        وله وازې ــــله حيـرت پاتې شول خ) ذ(و ا: د

  ـبو کـې وســوم د غـمـــونـو په لمـ وې يې           شـــو ډوب لـکــه ډبــره پــه اوبــو کــــې : ډ

  ـانــي شــــــوهابـۍ بيـونــله ليـا رانـه غ بـي           وه اغـي شـــه وHړلــه يـلــه خــپــله ځــاي: ر

  راھان واړه تور ګور تهل ھم چې تـرې وHړ           پـــه خپـــــله ځــــان ور واچـــولو اور ته : ړ

   پـه ھيـڅ وجه يې ونـــه مــونــده نجات بـيا          لم د غـــم جـــcد بيا لـو قـــنـــه ســر کـــړ: ز

   نو يې ځکه خود کشي وکړه په دار شـوه             وه ــه ژونـد بې زار شلــ) ز(چې وليدلـه : ژ

  که زه نــيولــــی يــــم غبـــرګـو دردونـــو ل           ـو ــــولــه کــــوزه پــاس غمـونـھـــم ونــي: ږ

   څـــه وينو شو شين په ژړا وې يې دا شين           نو ـــو ويـــــپه سيند کې شولو غرق دخپل: س

   دوه طـرف ته يې د وينــــو و ناوريـــن بيـا          ه شين بيــا ـــــھم داسې کانې وکـــړې لک: ښ

  رمات که له درده په خپل تبرـــس) ض( چې           برــخ که په قــان ژوندی ښـــخو ځکه ځ: ص

  ه اور کـړلو خپل کـورتهپــه خپـله ورت) ظ(             ــه ــل اورتـوله ور ويې دانــګـــکبــاب ش: ط

  نــه روح وHړلـــو پـاس پـه اسمانـونو) غ(            و ـــھـم ډوب شــــو په درياب کې د غمـون: ع

   وې يـــې وHړمــــــه لــــه دغه جـــھنمــــه              ُد بت پـه شــــــانــې پـريــوتو بې دمـــــه : ق

  لــه کــور کلي نه جـــدا سر په خواري شوه             ار وکــړ د غـــرونــو فــراري شـوه فـــر: ف

  پل ځـان وسوزلـو نار کېـــ نــو يې ځـکه خ             ته کوږ لرګی شـولو په بار کې ــلــه کـوف: ک
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   خــوارهورهـانـو وې يې ځـــار ـــدلـــ ژړي              Hره  ر درده کـــوږ په ـــروان شـــو له ډيـ: ګ

  ې يې وخـوړل پــلــکــونــه د پښـــــانــو چـ            و چــنګــک د قصــــــابــانــو ـــھالـه شــول: ل

   ســـر يې کــوږ دی په وھلـــو باندې ځکه             که ـــپــه ســـر بــانــدې راپــــريــوتــلــه  ټ: م

  م ورته سور اور د قيامت شـوـــ چې مې غ            غه ساعت شـو ـــول ھـــــځې ټـه بدې ورلــ: ن

  دې اخته د اخ و وخ شوــو بان  پـــه زګيرو              ښخ شو شو تاؤ چې يې په مc باندې درد: ڼ

  ــه اسمان کې رحــــم نـه و، پــه دا ځمکه ن            غمونــو کړ سنګسار په سپين ميــــدان کې : و

  ـوله کرخـته شـ  دا بد بخته ځـای پرځـــای             ـولــه سـخته ه شــــتــه داسې چــــاره پيښ: ه

  اړ ؤ اوجـول کور يېــــتل شـوی يې کھــ  ق            تلي روح تـرې وHړ ؤ ه دم خــــــه ورايلــ: ی

  شول مړه څوک ليوني ځينې بې آل شولوک   څ         د حال شولـې پورې په بــــي ه ترــــــــــله الف

  ـودلـ  پــــه قــلم کاغــــذ مې ســــــور اور بلي         ــو    ـــژړل چــې يـــې ولـــيــدلــو حـال د ويـــر

  م Hړلــ ـلويښتو تورو ســر او ھــــم يېـ  د څ            لم Hړ ــھــم کاغــذ رانــــه لــوګــی ھــم مې ق

  يالـې بيا نــوش کړې د ملوـ نـــو مې ځـکه پ           دا چې ھـــيله مې نــــا ھيــــله شــــوه ملګرو 

  دا د غـــــــم شعــــــرونـــه پـــرٻـــــږده! ای انوره 

  ستــــا قـــــــلم شــــــولو ســــور اور نــور قلم کيږده

  ر د يوکرائين د اديسې ښا١۴/۶/١٣٧٨

  محمدانور آڅړ

  

  


