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

علم ګل سحر

۲۰۲۱/۰۱/۲۹

ګل او اغزى
یوڅو كلونه مې د ژوند له كلو بیرته باسم
ژوند كې یې نه شمیرمه
زه مې دژوند كلیز له سره كا ږم
دا څو كلونه مې پخپل عمر كې نه شمیرمه
پوهیږې كوم كلونه؟
هغه كلونه چې له تا سره مې مینه وكړه
هغه كلونه چې مې عقل را نه تا وړى و
هغه كلونه چې مې ذهن كې یوازې ته وې
هغه كلونه ستا د عمر په كلو زیاتوم
دا څو كلونه مې د ژوند له كلو بیرته باسم
ژوند كې یې نه شمیرمه
په دې امید چې را نه هیره شي ته

***
په دې امید چې بیا دې یاده نه كړم
رښتیا،
كه دا كلونه مې دژوند له كلو بیل كړم
را نه هیره به شې؟
نه نه تا هیره والى نه شم
ته مې په خټه كې یې
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

را ځه له بلې دې خبره كړمه
زما كوټه كې د كړكۍ خواكې د لمر رڼا ته
هغه خاورین ګلدان كې ګل،
درته یادیږي كه نه
چې ته به نه وې ،
زه بي خوا ته ناست وم
چې ته به رانغلې نو مړاوى به شو
اوس چې ته نه راځې همیش تازه وي
پوهیږې تیره ورځ مې څه وكول
د هغه ګل تر څنګ مې وكاره د ځوځو بوټى
ستا به باور و نه شي

***
سهار چې پا څیدم له خوبه څخه
ګل او اغزى په یوه بوټي كې وو
زه ورته ګورم ته مې یادیې
ته مې نه هیریږې
نو:
كه هغه څوكاله مې وباسم
د ژوند له كلو
بیا به مې هم ته چیرته هیره نه شې
زما په ذهن كې د مینې او كینې جګړه ده
زما په ذهن كې اغزي او ګال ن
دواړه اوسي.
۱۳۸۵\۱\۲۴
ازادي رادیو
علم ګل سحر

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

