
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۹۱/۰۵/۲۰۲۱                            حرکت   هاجره  شاجان 

               
 

 غواړې   ولس   له   اتلواله   یووالي   د   مور   بوره 
 

 دي   لمبې   سرې   کې   غره   په   پاس 
 ی د   پروت   خوږلن   سکروټو   د   کې   سر   کونډ   د 

 ي وای   سندرې   غم   د   اوس   پرې   مور   بوره 
 ي کړ   انګازه   کې   ګړنګ   یې   ځوږ    ز وا ا   د 

 ي راوړ   سره   ځان   پیغام   دا   یې   انګازه 
 ي ږ ـ ټولی   نه   مې   ګریوان   ریښې   ، ریښې   چې 
 ي روږد   غوښو   په   بدن   د   مې   ان ښ رم ش 

 ي شو   تبرا   را ا   کې   منځ   خپل   بچي 
 ی بایلل   مو   ویاړ   پرتم   او   ویاړونو   د 

 ده   تم   تري   اتلواله   یووالي   د 
 

 ***** 
 میندې   بورې   ټولې   یې   غږ 

 کلیو   له   او   ښارونو   له 
 غرونو   له   او   سمې   له   هم 

 کړي   بدرګه   بیا   یې   یوځاي 
 کړي   انګازه   لوري   هر   په 

 ي چاود   زاره   یوو   ټول   وایې 
 مو   شیبه   هر   ژوندون   د 
 شو   ټټین   سور   غمونو   د 

 ده   شپه   طوفاني   )ع(   نوح   د   او 
 ده   خپره   لري   نه   پاي 

 شوه   کربال   لورې   هر   په 
 شوه   تال   خونه   زړه   هر   د 
 ی شو   ورک   ی لور   رڼا   د 
 ږې ـ ډوبی   یې   ځل   ځال   د 

 ږې ـ چلی   اوس   هم   بیا   ژوندون 
 دي   ژوندۍ   ل   هیلې   کې   زړه 

 

 ***** 
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 نه   جنډو   له   شهیدانو 
 نه   ارمانو   رژیدلو 

 ږې ـ کی   راپورته   واز ا   یو 
 کې   چاود   سپیده   سهار   د 

 بیا   لټوي   څرک   رڼا   د 
 ګانو   بنده   پاتې   پردې 

 مړو!   مور   اي   کړې   واز ا   دا 
 کې   لمبو   په   اورونو   د 
 کې   دسیسو   په   ظالم   د 
 زپلو   غم   کې   ناتار   ي ا 

 کیږې   ناوخته   راټول   شئ 
 داړلو   له   لیوانو   د 

 منګولو   له   انو ښ شرم 
 ځناورو   څښونکو   وینې 
 به   پاکوئ   خاوره   دغه 

 به   ورکوئ   شر   لس   یو   شئ 
 

 ***** 
 سیندونه   غرونه   وطن   د 
 : ي کړ   واز ا   دا   کي   غږ   یو   په 

 ګرانه!   ي ا   شه   پورته   ي وای 
 سرګردانه!   ورکې   لر   اي 

 ی د   حق   تا   پر   خاورې   دې   د 
 ئ ی   واره   خواره   پراته   ټول 

 ي بڅر   اور   د   ئ ی   لکه 
 ږئ ېـ خور   تش   کي   هوا   په 

 ږئ ـ ورکی   بیا   بله   له   یو 
 مو   ځواک   ستر   دا   ي یووال   د 

 کړئ   راښکاره   ته   نړۍ   بیا 
 که   پلمې   شیطان   غلیم   د 

 وچې   ټولې   کړئ   سرچینې 
 شي   ستنه   په   به   ځل   یو   په 

 ګوتې   لس   یو   د   ئ ی   تاسې 
 شئ   سوک   یو   لکه   راټول   چې 
 ته   جابر   غلیم   خوله   پر   بیا 

 کړئ   حواله   سوک   اوسپنیز 
 شئ   ټول   خاوره   خپله   پر   که 
 ي کړ   ولوله   ویښه   کې   زړه   به   محبت 

 مینه   په   پرانیزئ   سترګې 
 به   غږ   یو   په   یووالې   د 

 ولسونه   ویده   یښ   راو   کړئ 
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 لورینه   مو   بل   یو   پر 
 پیرزوینه   لورې   هر   له 

 شي   پلوشه   کي   زړو   تیاره 
 بیا   ولوله   سپیڅلې   او 

 شي   راخپره   لورې   هر   پر 
 هله   به   ارزښت   مقام   ستر   د   انسان   د 

 شی   محبوب   سره   هللا)ج(   د 
 به   ناورین   ستر   قهر   د   دا 

 شي   ژوند   له   زموږ   تم   تري 
 

 ***** 
 ولسه!   اي   راپاڅیږئ   نو 

 کړئ   ژوندۍ   بیا   اتلواله   یووالې   د 
 

 ښار   بن   د   جرمني 
 

   فبروري  ۲۰۲۱
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