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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۶/۲۴

آصف بهاند

اختر او باور
چې ماشوم وم ،نو ماشوم وم،
اختر هم را ته ماشوم و،
ور ته خوښ وم او درې ورځې
ګډیدم به ،نڅیدم به
ما به داسې انګیرله
چې دا کور کلی او خلک
ټول اختر کې خوښ خوشال وي
خو چې څنګه په چپ پوه شوم ،په ښي پوه شوم
بس نو پوه شوم چې دا خوب و
دا یو خوب و ،غولونکی زورونکی
اختر نه و ،خوښي نه وه
چیرته لرې د جګړې اور لګیدلی
کوم نا مرده زموږ کور ته و راوړی
او زموږه هست و بود یې
په دې اور کې وو سیځلي
کور کې ویر
کلي کې ویر و
ښار کې ویر
هیواد کې ویر و
میندې بورې
خویندې ورارې
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

اختر نه و
خوښي نه وه
هره خوا سرخي ،سرخي وه
د سره رنګ ښه پریماني وه
د سرو وینو بازار تود و
د ژوندون پکې ارزاني وه
بس وهل وو او وژل وو
ښه باور ،بې باوري وه
په کې یو خپل او دوست نه و
ټول دښمن ،دښنه بازي وه
کور دښمن و
ورور دښمن و
باغ دښمن او زهرجن و
بزګر نه و مځکې شاړې
بڼوال و ،خو قهرجن و
نه ښونکی ،نه ښوونه،
نه یې تون و ،نه پوهنه
هر څه اور کې و سیځلي
د باور غاړه وه غوڅه
په هر څه بې باوري وه
د  ۲۰۱۵کال د اګست یوویشتمه
هیدر سلیف
ډنمارک

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

