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

  
           

۱۲/۰۹/۲۰۲۲                   هاجره حرکت

                                                          
 

 د بال سوری 
 

 د خپل ټاټوبي شین چمن کی 
 

 مالیار و هر یو تن 
 

 او موږه ښاپیرۍ وو 
 

 زموږ بچو به په نازکو ګوتو 
 

 شنو زیلو نه د تاک له  
 

 راڼه اننګور شوکول 
 

 په کاللي سرو کټورو کي، د برګۍ غوا شیدې 
 

 د ماشومانو یاقوتي شونډو کې
 

 د لمر زرینې وړانګې وځلیدې
 

 د پوالدی غرونو دیوال مو له حرم چاپیر و 
 

 او د خپل کور له بلۍ 
 

 به مو نړۍ لیدله
 

 یو ناببره شوله ویره پیدا 
 

 ډار او وحشت چې یو ستر سوری په لوي  
 

 د سیند له غاړی ګرځی هورې دورې 
 

 په بوګنونکي ډول 
 

 زموږ پر خلکو بلوسي 
 

 سپین سرې میندی شوي راټولې په چم 
 

 زموږ غوږونو کي د ویری انګازې خوری شوي 
 

 ویل یې! بچي خبر کړئ 
 

 ګوندي ناوخته نه شي 
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 موږه اوترې شولو 
 

 لکه چې کوډې وشوې 
 

 چې بې خبرې شولو 
 

 غوږونو د بچیانو کي مو وویل! په  
 

 بال څنګ ته ده راغلی سورې یې ښکاري 
 

 له کیني یې زړګې ایشي 
 

 کړه مو هڅه د بچو د پوهولو 
 

 خو وه ډیر ناوخته شوې 
 

 بال ځان ته هڅولي 
 

 څه رنګینه تماشه یې ورښودلې
 

 په منتر او په جادو یې 
 

 د بچو ذهنونه ټول په خپل قابو کړل 
 

 هغه شو چې مو نه ګڼل 
 

 پوړنې خور کړ   تیارهد غمونو شپې 
 

 ***** 
 پر ژوندون یې زموږ وکړلې څه چاری 

 

 ها د میني په حرم مو 
 

 خونړۍ د مرګ منګولې شولې ښخې 
 

 سرې سیلۍ شوي د اورونو 
 

 له هغې ورځې تر ننه 
 

 موږ د غم سندرې وایو 
 

 بچیان ورک شول او ورکیږي 
 

 موږ یوازي لوغړن شو 
 

 ګورو د بال سوري ته 
 

 چې دا هره ورځ لنګیږی 
 

 هره ورځ بله څیره کې 
 

 له بل لوري څرګندیږي 
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