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

۲۰۲۲/۰۱/۰۱

عبدالغفور لېوال

مبارکي
اې،
نوي کال ته څراغانې نڅاګرې نړۍ
څو شېبې غوږ ونیسه،
اورې؟
له هغه ځایه چې د نوي کال لومړی لمر یې له غرو راخیژي،
له تا نه هېر،
آن تر ابده د واټن هغومره لرې نه آواز راځي:
چېرته ودان یو بوډا ښار دی او کابل نومیږي
هلته د وږیو د ځګیرویو زوږ ته ناڅي یوه نوې ،نااشنا میلودي
د کوم سرتیري کونډې ،تور دیګي کې
دوه – درې ډبرې پر نغري ایښي دي
المده لرګي ټسیږي
ماشوم د تیږو د پخلي د سمفوني للو ته خوب وړی دی.
په کندهار کې یو ښوونکی پروت دی،
په سپینه ږیره کې یې الر باسي ،له سترګو بهېدلې اوښکه
روستۍ موسکا یې د نړۍ د موسیقۍ شهکار دی.
غور کې د هغې ګیله منې مور ټیکۍ ته غوږ شئ،
ټوله ورځ وګرځېدم،
خو په بازار کې مې چا وانه خیسته
سرخي"
د دې خوږې لورکي په مخ کې د مڼې په شان نازکه ُ
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

اې د دونیا خوښو خوشاله خلکو،
له تاسو هېڅ نه غواړو،
موږ د دروغجن غیرت په توره ماتې کړي د خیرات زړې خټینې کاسې
موږ ستاسو رحم ته د زړونو دروازې تړلي
له تاسو هېڅ نه غواړو.
بس نن شپه غوږ ونیسئ،
موږ ستاسو نوي کال ته
د ماتو ماتو سلګو شرنګ راوړی،
د یویشتمې پېړۍ
د یویشتم کال دا شهکار به د نړۍ د تاریخ مسته لولۍ وزمه ډمه بیا ګډه کړي
چې د پښو له خونړیو ګونګروګانو یې زموږ غوږو ته
د ډوډۍ ټپ راځي.
خپل نوی کال له دې سندرې سره خوښ ولمانځئ
موږه د خپلو وینو دارې دارې عطر ستاسو جشن ته سوغات راوړی.
--۲۰۲۱کال ،وروستۍ شپه
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