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عبدالغفور لېوال

خـپـلــواکـي
د خــــپــــلـــــواکــــــۍ ســــلــــم مــــــلــــــي جشن تــــــــــه زمــــــــا ډالــــــۍ!
خپلواکي د ایوب خان د شملې ول دی
د غـــازي امـــان هللا د الرې پــل دی
خـپـلواکـي لــه مـیـربـچه سـره په ګډه
د اتل وزیراکـبـر د جنګ مورچل دی

*****
خـپـلواکي د جـینکو د مکتب زنګ ده
لـه تـیـارو سره د سپـینې رڼا جنګ ده
خپلواکي د ځوان شپانه د یاکوربان غږ
خـپـلواکـي د مـاللۍ د سترګو رنګ ده

*****
خپـلـواکي د هېـلمند شور د پامیر لوړه
انـګازې یـې د سپـیـن غر پر هره تړه
خـپـلـواکي د وداني دوهـم پـېـژاند دی
خـپـلـواکي خـپـله ډوډۍ خـپـله جونګړه

*****
خـپـلواکي لکـه خـنـدا د مـاشوم ښکلې
خـپـلـواکي لـکـه اوبــه ،رڼـه سپـېڅلې
خپلواکي د دې ملت بــدن کې روح ده
خپلواکي یې د ویـښـتـیا په نور پرېولې

*****
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

خـپلـواکي خـپـلې اوبـه پـر خپله زمکه
خـپـلـواکي د پــوهـې کـرکـه لـه ټوپکه
خـپـلـواکي څـپـې ،څـپې پــه ولـولو ده
لـه آمــو نـــه رانـیــولــې تـــر اټـــکــه

*****
خـپـلـواکي نــوې مـانــا د نـــوي ژونــد ده
روښـانـتـیـا سـره د سـولې یــو پـیـونـــد ده
خــپـلـواکي د مـــور ټـیـکـری د بابا تـوره
خپلواکي خوب د جانان پر سپین مړوند ده

*****
خـپـلـواکي د مکـتـبـیـانو په کتاب کې
خـپـلـواکي د مستـانـه میین رباب کې
خپلواکي یــوه نـغـمـه ده یـو آواز دی
خپلواکي خوږه وږمه د زلفو تاب کې

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

