
 
 

 

 2تر 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۶۱/۷۰/۲۰۲۱                             خوږلن  هللا حـفیظ

     

 
 جنګ  سـره جــګړې

 
 سروګلونو  په  بڼ   د  ژوند  د  جـګړه

 سیلـۍ   خونـــــړی  رحـمه  بې یوه 
 څانګــو  تنکیو  په  هیـلـو  د  جـګړه

 ږلـــۍ جـــنه  قــــهر بیباکــه یوه 
 کنده  توره ژوبلې  او  مرګ  د  جګړه
 لـۍ  د  لـــۍ د  کوپړۍ سر د  پکې
 راوړي  ته  انسان  سره  ځان   له جګړه

 ځولــۍ ځــولۍ   په  غمونه ترخه 
 
 !ساتـونکو  ناموس  د  سولې د  ای  نو 

 شــو  جنګ په  سره  جګـړې  راځئ
 خاطر  په  ســــوکـــالــــۍ د  دانسـان

 
 اورونــه  جګړې   د  شي بل  چې چیرته 

 ســــوځـــي انسان  یې   کی لمـبو په  نو 
 سترګـــــوتــــور  اوپالرد  مور  د  پکې

 سوځـــي  بچیان  ښایسته  سـر  زړګي د 
 مـیندوغیږکـــې  د  دي  غوړیدلـي  چې
 سوځــــي  ګــــــــالن  تنکي هغـه   پکې
 پرانستــــې  خولې  دوزخو اټومـي  که
 ســـوځـــي خاوندان  خپل   خپل به اول

 
 !ګــنو  پــــر  کرې د  ځمکې  د  ای  نو 

 یـــوشـــــــو سـره  واړه  چې  راځئ
 طـــر خــا په  بــودئ   نا  د  جګړې د 

 
 !خدایږو  دئ  بس  ناتآر  تندې  لوږې  د 

 جوړوی   مــه ته  انسان  وسلې   نورې
 مـــــــــرګ   ماشومانوپــــه نازولو  د 
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 2تر 2 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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ژړوی  مـــــه  خدایږو پلرونه  میندې 
 جــنګونــو  اوچنګـــیزي  هیتلري   په

 ربـــړوی  مـه  بشریت   دامظلوم  نور 
 پــریــــــــږدئ سیالۍ  وسلو داټومي 

 اړوی  مـــــه خاورې مــو تمـدن  پر
 !راشــئ  لمبوسوو  په  جنګ  د  نـوای 

 کـــــــــــړو واده  را ناوې   سولـې ډ 
 خاطـر  پـه   نیکــمرغــــۍ د  دانـسان

 
 خوږلن  هللا حـفیظ

 کـانادا
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