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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۱۷/۰۴/۲۲

آصف بهاند

څلویښت چینې
زما وجود
زما د بچیاتو بدن
د وسپنیزو
او د سرپو
د ټوټو
د وریدلو او زغملو
توان نه لري نور
نور یې زغملی نه شي
نور یې لیدالی نه شي
نه شي کیدای د دغو سرپو پر ځای
ما ته ګالن راوړئ؟
نه شي کیدای د سرو لمبو بدل کمې
موږ ته شیرام راوړې؟
دغه وجود مې دا څلویښت کاله
څلویښت ځایه سوری دی
او دا هر یو سوری چغې وهي
دغو څلویښت واړو سوریو نه
څلویښت کاله دي وینې راځي
زموږ نیکونو
موږ ته ویلي و ښامار له خولې اورونه باسي
مګر د نن ورځې ښامار یوازې وینې چیکي
رنګ یې سور شوی د وینو په شان
زما له کلي ،کور ،کاله
زما له وره او کړکۍ
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 زما له ځانه څخه
داسې یې ګڼم چې ټول جهانه څخه
د وینو بوی خیژي
زما ماغزو
او زما سترګو باندې
د سمندر د څپو شانې سرې ،سرې وینې راځي
او زه یې وینم چې څلویښت چینو نه
زما د وجود له دې څلویښت سورو نه
د وینو دارې وزي
ځکه دا ټوله نړۍ سره را ته ښکاریږي
او زې داسې ګڼم:
چې جهان ټول وینې دی
او دا نړۍ سره شوې
او له آسمانه ځنې
د بارانه په ځای سرې وینې راځي
ښایي آسمان هم وي ټپي
او په وجود کې یې د وینو دا څلویښت چینې وي
۲۰۱۷/۰۴/۲۱
هیدرسلیف
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

