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

شفیقه خپلواک

۲۰۲۱/۱۲/۲۳

ډبره
ټول حواس مې په کړکۍ کې را ایسار دي
عاطفه مې سمپولې ده له ځانه
ټولې چیغي مې لمن کې کړې راټولې
حافظې نه مې ایستلی یې جانانه

*****
اوس اوبه له تورې تیـږې نه ایستی شم
کاینات مې د بڼو الندې راشنه دي
یو څو توري مې تندي باندې نڅېـږي
خو پوهېـږم نه چې دا کرښې د څه دي؟

*****
په دعا مې عقیده د زړګي نشته
له پانزیب سره نڅا مې عبادت دی
اوس منم چې د سپوږمۍ همزولې خور یم
لوړه نه یم دا لوړتیا خو مې عادت دی

*****
زنده ګي ته ور په څنګ شومه اللیه
ساه مې نه رغړي په سترګو کې بندي ده
چې له لپو مې دنیا وښویدله
وایه کومه زنده ګي مې ابدي ده؟
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

*****
تا ته زده وه رسامي د غږیدلو
خو ما ځانته ال مویک موندلی نه دی
خو پام بیا چې مې له سترګو الندې نه کړې
ګوره دا وار مې زړګی راوړی نه دی

*****
بې له تا مې زندګي کول زده کړي
د دې پورې غره ډبره مې ملګرې
اوس خورا منطق په هر څه کې پالمه
عاطفه مې ده له سترګو راشکولې

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

