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 ډاګ ګل ورژیدو ګمبیري د د او
 

  په یاد ډاکترتیڅوناکامورا)مراد کاکا( افغان ـ جاپان اتل، د

 

 ګمبیري په وچه دښته کې به د
 مرغوله تندې نه سلګۍ وهلې

 په غیر شګو، ګټو، کاڼو هلته د
 نه الره بل څه وجود

 هلته خټو یواځې یوه تاڼه د
 وپه کې و )ژندرما( جندرما د عسکر څو او

 

***** 
 زه الماشوم وم چې الرۍ کې تلمه

 په لورې جالل آباد
 نیم ساعت اوږده الره وه په دغه دښته کې یو

 شانته وه کړکیچو الرۍ ډیره زړه او ، ځکه
 ټکی دې حرام شي په کې اوبو د او

 

***** 
 په تاڼه کې منګی پروت دیوال ته جندرماو د

 خو،
 اوبه نه وې په کې

 بیرته تې وچه خوله راوګرځیدو
 :وویل یري په جګ غږږسپین  یو او
                         ږيـتندې مري چغی دلته مرغۍ د      

 ؟ته اوبه غواړئ څښلو ال تاسو
 ده حوصله په کار ال »درونټې« تر

 

***** 
 دغې دښتې یوه څنډه کې چې د

 ریدي ګل ترې راوټوکېدو د یو
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 سر آن له جاپانه یې راجګ کړلو
 دلته یې خړې جامې واغوستلې او

 خړکی شان په سر پکول یې هم خړ، 
 مالیې ښه ټینګه ورته وتړله

 پاره د اوبو ویالو غټو، غټو د
 

***** 
 ګمبیري څنډې خړوبه کړلې د

 للمې شوې شنې زرغونې کونړ کوز د
 یې ورله لکې کړلې په ویالو او

 شنې ونې ډیرې ، شنې
 دې ویالې چې په عکس کې د ما

 په غاړه ولید
 له خوشالۍ مې اوښکې وڅڅیدې

 راته شو درایا ګمبیري سفر وړوکتوب د د او
 

***** 
 دلته دې ځمکې سپیرې للمې وي تل

 ډنډوکې شنې )وریجې( هلته دې شولې
 کې دې تیلي ډیوې وي تورتم کوټو کونړو د

 »تورې ماڼۍ« دې په بریښنا رڼې وي پنجاپ تور د او
 نیکه دی پالر د سیند زمونږ کونړ د او

 بندونه جوړیدای شي پې ال چې شپږ
 ځنګلونه برمته نیولي اوبه او ځمکه،  زمونږهغوی 

 ټول زیړخښتګي پې مزې کوي تل
 

***** 
 ورو ـ سین راګرځولې ورو کونړ تاتې اوبه د

 ورو ـ هغوی دې مرګ ته دانې دام کې خورولې ورو
 شي مخ کې خنډپه حرص  دوی د څوک چې د

 نو،
 په شان وي برخه لیک بې ستا»تیڅو«

  بل له ده نه مخکې یې یو او
 جاپانی هم وژلی

 هغه همدې الره کې سربایللی
 

***** 
 څوچې له»ډیورنډ«نه هغې خواته هم

 اوده شاځلمیان ویښ نه شي زمونږ
 ټوټې نه کړي اسارت ځنځیر پنجاپ د د او
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 نو،
 افغانان بر او لر

 ځای به همیش سره یو میلمنو د
 کې التل په ورته خونړۍ پیښو

 کې المبي همیش وینو سرو تکوپه 
 

***** 
 مې یې واوریدلو مرګ خبر اوس چې د

 نو،
 سره وې ځل له سلګو اوښې مې دا
 سره وې ځل له سلګو اوښې مې دا

 لکه باران وریدې
 لکه باران وریدې

                             ډاګ ګل ورژیدو ګمبیري د د آه، 
 ډاګ ګل ورژید ګمبیري د د

 افغانان ګلونه هم ورسره ورژیدل څو
 سترګې مې تکې سرې شوې

 اوښې ترې څاڅي باران
 اوښې ترې څاڅي باران

 
 ورانه ورژید تیڅوناکامورا«»

 کې ولمبیدو وینو افغان ـ جاپان اتل په سرو
 خو،

 ده نوم افغان ـ جاپان تاریخ به تل د
 کې ژوندی وساتي پاڼو زرینو

 وواژه چا »تیڅو« ږيـټول پې پوهی
 وواژه په سال بامبړانو تور

 

***** 
 «»کاکا رکې درته وایمپه اخ نو
 شوې یاره خوا»اتل«ولس له  ته د

 شوې یاره »ګمبیري ډاګ ریدی ګل« د
 همزولي یاره درته ځکه وایم دواړه یو یار

 کې وي په عمر به مو څه توپیر لږ
 خو،

 زه سوکه پاتې شوم ته قهرمان او
 تلوسه پاتې شوم تمه، ـ آزادۍ په تمه  افغان د لر د

 

 «پای»
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