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

        
 ۵۲/۶۰/۲۰۲۲                ړ اڅ هلمند 

 
 ګره! چاره

 

 ( ظمن)
 

 !ه ګر چاره وکړه  چاره
 ه امیدون سوځېدلي 

 ی د  آشوب  اوس ځمکه دې په
 ه نشت څرکونه  رحمت  د 
 ي شو ړانده موږه یو   یا
 ه د  تیاره  لوري هر  په   یا

 ه الړ قافله  ښادۍ د 
 ي غږیږ نغمه   غم  د  اوس
 ؟ رالویدلي ټکه  څه دا
 ي مړاو  ګلونه  وطن د 

 و ش خیال   یو راتګ  بهار  د 
 و ش ازلي  دلته  خزان

 ی شو  مات  رباب  مطرب  د 
 ي غل  سندره الفت  د 

 ي تښتېدل  نشته، خندا
 ي ګنډل دي  ټولې  شونډې 

 

*** 
 !ې ځمک غرور   د  زما  اې

 !هیاد   لرغونیه یما  د 
 ې ی ځان  مې  هم   یې روح  مې ته

 ېی  جانان   مې هم  ژوند  مې  هم 
 ې شو * سلیمان  د  دېوال اوس

 ې ی  فغان یې  اوښکه  اوښکه
 ېهسک   دې جنډې  مړیستون د 

 ه ښکت دې بیرغ   ویاړ د  خو
 ه راغل زمانه غروب  د 

 هځک  دې په  دی  خوښ اغیار 
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 ې ی قادر  ته  ربه لویه 
 هکړ  راویښ  افغان بیا  ځل یو 

 ه کړ  مستۍ په  بیا  هریرود 
 ي کړ  جګ  را افغان  ویده   چې
 کړي   معلوم ورته   غرور   خپل
 ي کړ  خبر یې نه   ځان له  او
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