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

شمله لېوال

۲۰۲۲/۰۱/۰۵

خوب
تــوره شــپـه کـی مـی یــو څـوک ولیده
مــنــظـورپشتـیـن و ،ما پـه خوب ولیده
سـخـــتــه جـګـــړه وه غــالمـانــو سره
منظور می سپین آس باندې سپور ولیده
مــخــي تـــه والړ د پــاچا خان پلویان
پـسې لـښکــــــر د پـښـتـنـــو و روان
جـګـړه وه سخـتـه تورې تېرې شوې
څو پښتانه شهیدان ،څو پښتانه اسیران
لمر نه و ،غر و ،لـمـن یې سره په وینو
پښتنو کېښود قدم سر له غروره و ډک
منظور په آس تېرېده د غالمانوڅنګ ته
ټول یې عظمت ته حیران سر یې اسمان غوندې هسک
یو لوی دیوال و ،منظور پاس ورکتل
او په کتو ،کتو یې خپل شهیدان یادول
دیوال و جوړ له تیږو ،له پوالدي وسپنو
هسک تر اسمانه ،سخت و ،د دې دیوال پرځول
منظور فرمان ورکړلو :دغه دیوال کړئ ویجاړ
زړونه پری مه سوزوئ کړئ ټولې تیږې لتاړ
پښتنو الس وخوځاو او لوی دیوال یي مړ کړ
درز شو دیوال راولوید ،خلک یې شاته والړ
منظور یې مخ ته والړ سپور په سپین آس و
ښکلی درې رنګه بیرغ والړ ترې پاس و
خلکو په مینه مینه خپل قهرمان ته کتل
لویه رڼا ورسره ،د ده څراغ په الس و

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خلک ویده ول ،ویده او له دنیا بې خبر
دلته شوه چیغه پورته د پښتانه له ځیګر
د پـښـتـانــه اواز تـه نـړۍ حیرانه شوله
څه ته په تمه ناست یې ته ال په لر او په بر
په خاموشۍ باندې بل د غږ سور اور شو
افغان را ویـښ پــر دغه ناڅاپه شور شو
ځان تــه حـیـران و او جـهـان تـه حیران
دیــو د تـیارو یې غږ ته پرمخ نسکور شو
پښتون چې ویښ شو ګوري ،چې خزانه د ده وه
زمکه یې ټوله خپله ،د پالر نیکه وه
پر دغې زمکې باندې بل پاچاهي کوله
نیمه یوه لوټلې ،نیمه یې بل شمېرله
افغان راویښ شو الس یې کړلو را پورته
منظور لښکر لرمه ،ویاړ راوړم کور ته
بیرغ ګټم په همت ،څراغ ساتم د رڼا
پېغور به پرې نه ږدمه د وطن مور ته

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

