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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۹/۰۵/۰۷

سلطان جان کلیوال

د خدای تحفه!
تعریف نشته دی د مینې
نه یی شکل شته نه بڼه
نه څیره لری نه شی دی
او نه ورته ده کوم شی ته
پیدایښت سره مو سمه
ژوندانه ته ده راغلې
له زانګو نه ده تر قبر
مینه مونږ سره ملګری.
د ډیوی غوندی بلیږی
کله تته شی اوکله
بیا روښانه شی خو نه مری
څوک لیدلی نشی مینه
خو وی تل د سترګو وړاندی
اخستی درنه هرڅه شی
درکولی شی هم هرڅه
هم کیداشی چی تا مات کړی.
مینه ستا زړه کی دیره ده
مینه ستا مغز کی پرته ده
ستا د روح سره ملګری
ستا رګونو کی خوره ده
تبعیض نه پیژنی مینه
دا په سترګو هم ړنده ده
خو د دی نړۍ هرګوټ کی
د هوا غوندی چلیږی.
ژبه د مینۍ د نړۍ ژبه ده
او په پوستکی لمس کیدلی نشی
مونږ یو ټول احاطه کړی مینې

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

په نامریی پوښ پوښلی یو ټول
ال ځوانه نه ده الوړه ده مینه
خوزوره وره ده له هر زورور
ځکه :د لوی هللا ج تحفه ده مینه
چی یی ورکړی پیرزو کړی
هر ژوندی موجود ته.
اپریل۲۰۱۹/۱۵/
ایجکس ــ تورنتو؟ کاناډا

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

