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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حـفیظ للا خوږلن

۲۰۲۱/۱۱/۱۹

طــالــبشــاهــــي
محراب یې پریښود ،مال اوس په وزارت ناست دی
طالب یې څنګ کې په کرسۍ د معینیــت ناست دی
هغه امیرالمومینین چـی جســــمـــا شـــتون نلـــري
ښـایي چی روحــــــا پـه مقــام د امـارت ناست دی
چی یې اواز افغـــان ولـــــس ل اوریـــــــدلی ندی
داسې یــوبُت غـوندې ُګـنګی په صدارت ناست دی
ډیـر نـابلـلي میلـمـانه اســـــالم ابــــــاد نـــه راځي
ښکاري تورخم کې کوم بې ننګ اوبې غیرت ناست دی
د عمـران خان یاري ،طالبه! بــی مقصــــده نــــده
هـغــه پـه تــمـه د (دیورند) د رسمـیت ناست دی
چی ځـــانمرګــیان به یې روزل د قــتل عام د پاره
هـغه روزونکی د قــاتــل ،پــه ولیــــت ناست دی
چـی سرګــردان دی د جنت حورو ،غلمانوپـــــسې
هـغه سـنګر کې پـه امـــید د شــــهـــادت ناست دی
چی هـم دریشي هـم نکـتایي ورتـه حرامه ښکاري
هـغه پـه ډیر شــوق پــه ارزو د سـفارت ناست دی
چی ځانمـرګي بریدونه هـرځای کې مشروع بولي
داسې قاضـي اوس پر مســند د قضاوت ناست دی
هـسې د ږیرې او پګـړۍ بازار دی تـود وطن کې
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هـر ږیرور اوس په ریاست او مدیریت ناست دی
چی هم لـیسانس ،هم ماستري لري ،خودریغه ،دریغه
نلري ږیــره ،د کور کنــج کې په ذلــت ناست دی
طالــــب خو ځان د دلـکشا مــاڼۍ تــه ورســــــاوه
خـو خوار ولس ل خپلو وینو کې لت پت ناست دی
د تخت او تاج عمر یې لنډ دی ،دهـغه زورواکـــي
چی د ولس له خــوښې پرته ،په قدرت ناست دی
زه د سیاسي شطرنج دې لوبې ته چی ګورم ،ښکاري
پادشاه په تخت باندې څو ورځـې ،موقت ناست دی
د لوږې ،تنـــدې ،بــیکــارۍ ،او بـــې کورۍ د لسه
د درد او غــم په ســره تبـۍ ،افغان ملت ناست دی
خـوږلن بې نیاز شو ،د کــــرم د خاونـــدانـــو له ناز
ځکه چې زړه یې اوس په تخت د قناعت ناست دی
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