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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۸/۱۵

محمد عیان عیان

که زه شاعر وی
که زه شاعروی
ما به د زړه د تل ژور آهونه
د آسمان ستورو ته جرګه ورلیـږل
د زړه ژور اسویلي
سینه کې نغښتي ځګیروي
او په شکرو ،شکرو غمونه
له خپل ګوګله به مې
ورو راسپړل ،راسپړل
خو،
که زه شاعر وی
*****
ما به د خپل زړه غوټې ،په ډاګه راسپړلې وی
ما به ـ د ولس دردونه هر چا ته ویلي وی
ما به د خپل ملک او خپلې خاورې ژړا کړې وی
کوکې به مې عرشه پورې پورته ،پورته تللې وی
خو ،یره! که زه شاعر وی
*****
زه بل وسواس نه لرم
بس چې شاعر د خلکو
د ولسونو شاعر
د کړاوونو شاعر
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

او د توپانونو شاعر
د غم ځپلو شاعر
خو ،کاشکې شاعر وی زه
کاشکې شاعر وی زه
*****
ما به ریشتیا ،ریشتیا ویلی همیش
چې حقیقت وي ما به ټول روښانولی همیش
د زخمي زړو سوي داغونه به ما
د شاعرۍ په ژبه
انځورولی همیش
هو
انځورولی همیش
خو ،که زه شاعر وی
که زه شاعر وی
*****
ما به د ټولو وطنپالو شاعرانو او لیکوالو په نوم
د یادګار څلی اوچت کړی وی بر
ما به د خپل وطن د ټولو قربانیانو په یاد
دا څلی نور هم ال لوړ کړی وی بر
بیا به نو ما قلم ته امر کاوه
چې سجده کیده د څلي په لور
هو سجده کیده د څلي په لور
که زه شاعر وی
کاشکې شاعروی.
«پای»
د لیکلو نیټه یي:
۱۹۹۹ /۷/۲۵

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

