
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

۶۰/۰۷/۲۰۲۲                  عبدالغفور لېوال 

          

 اـ تـ یـب ـب
 

 

خبرونه وایي، چې روستني افغان هیندوان او سیکهان هم له خپل ګران هېواده ووتل یا وشړل شول،  
 :له )ببیتا( سره دا خدای پاماني د دوی په یاد خپروم

 

 
 ببیتا، 

 !ورځه په مخه دې ښه ځه  
 تر دېرشو ډېرکلونه وشول، چې په خوب دې وینم 

 خال مې دې نه هیریږي 
 او له مړوند نه دې راتاو زېړـ نارنجي تارونه 

 ببیتا، 
 !ځه ورځه په مخه دې ښه 

 هیندوګذر"نور له رنګونو تش دی "
 آسه مایي" شو د باروتو ماڼۍ "

 د زلزلو او بوړبوکیو کېږدۍ 
 موږ مالمت یو 

 ګنهګار یو 
 ځه ورځه، شاته راونه ګورې 

 !ببیتا 
 ځه، خپله نانځکه دې هم مه هېروه 
 دا ناوکۍ دې هم په غېږ کې یوسه 

 موږ غله یو 
 !غله

 ستا د نانځکې پرحیا باندې مو سترګې سرې دي 
 .تر سرتاوکړی "موږه د ټولې زمانې "غیرت 

 ببیتا 
 ځه او خوږ کابل دې هېرکړه

 یادوه هغه رڼه ویاله هم مه  
 چې یوه ورځ دې په کې سور د تندي خال ولوېده 

 کټ کټ دې وخندل
 وړې کوڅۍ دې وخوځېدې 
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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 

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

 

 !ببیتا 
 اوس زموږ اوبه خړې دي 

 د غیرتونو په ډېران کې دې سور خال بېرته موندالی نه شې 
 ! ورځه په مخه دې ښه 

 وړه نانځکه دې زموږ له سترګو پټه یوسه 
 ه موږ د باروتو اسمایي سره یوازې پرېږد 

 !اې په ژوندون مؤمنې 
 ورځه "ګنګا" کې دې سورخال پیدا کړه 

 زموږ اوبه خړې دي 
 موږ له نانځکو څخه کرکه لرو

 ستا له نانځکو ناوکیو سره جنګ روان دی 
 زموږ د ایمان باروت ال ډېر دي، 
 .اسمایي خو ال پرځای والړ دی

 !ببیتا 
 نورڅه ته په تمه یې ال؟ 
 زموږ اوبه خړې دي 

 ترمړوند راتاو تارونه نارنجي ول که ژېړ؟ ستا  
 اوس خو زموږ په دې ویاله کې خړ شول 

 په دغو خټوکې به ستا له تندي سور پرېوتی خال چېرته وي؟ 
 ! ورځه او نور یې دلته مه لټوه

 خپله نانځکه دې په خوا پورې در ټینګه نیسه 
 سترګې او مخ یې پټ کړه 

 ناوکۍ مه پرېږده، چې موږ وویني 
 زموږ د ویالې رڼې اوبه اوس په غیرت خړې دي 

 ستا ناوکۍ ال په دې نه پوهیږي 
 ببیتا، 

 !ځه والړه شه 
 ورځه په مخه دې ژېړي ګلونه 

 هغسې ژېړـ نارنجي 
 لکه ښایسته تارونه، 

 .چې الهم دېرش کاله پخوا ستا تر مړوند راتاو ول 
 ورځه 

 په مخه دې 
 .ژېړي ګلونه

------------------- 
 .ببیتا، په ښوونځي کې زما هیندوه ټولګیواله وه

لمریز کال د اسد په پینځمه نېټه خبر شوم، چې زموږ یوه ډله نور هیندو ریښتیني او هېوادپاله افغانان له   ۱۳۹۹نن د 
بدې ورځې هیندوستان ته کډه شول، د هغوی د هریوه په څېره کې ببیتا راښکاره شوه، ببیتا راسره خبرې وکړې، زما  

 ...یې خوا پورې ټینګه کړه او والړل په لیدو یې وخندل، خو له وطنه په پردېسۍ یې وژړل، نانځکه
دا شعر ببیتا ته ډالۍ دی، دا شعر ټولو هیندو انو او سیکهانو افغانانو ته ډالۍ دی، چې تردې نورو یوه لویه اخالقي  

 .غوره لوړتیا لري او هغه دا، چې د دوی په السو بل افغان وژل شوی نه دی
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