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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
   ۹۱/۲۰/۱۲۰۲                  سید عبیدهللا نادر

 

 

 عجیبه خلک دي 
 

 شي  ېسړی ورته حیران پات
  

 د معـــرفت څخــه چـې لیری ، هرانســـــان پاتي شي 
 داسي مخــلوق به تل په ژوند ، لــکه حیوان پاتي شي 

 

 مکـــتبونو ، وځـي ښکلي سپـــــــیڅلي انســـانان ، له 
 زمونږ په برخــه ، تل جـــاهله ، انســـانان پاتــي شي 

 

 غدۍ چې راشي ،رانه یوســی ، زړه ضمیر خاوندان 
 له مونږه ښکلي ښکلي والړ شي ، خودیوان پاتي شي 

 

 د فرشتو غوندی څیري مو کړي ، د خــــاورو الندی 
 شي ښــکلي تاال شي ، راته ســوټي د ډیران پاتــــــي 

 

 هغه کارونه کـــــړي ،جــامه کې د مذهــــــب طالبان 
 چې مکارۍ کې په حیرت ، ورته شیـــطان پاتي شي 

 

 سپینو جــامــــو کې خپل ظاهره ، مســلمان جوړوی 
 « عجیبه خلــک دي سړی ورته حـــیران پاتي شي»

 

 دښـــمن یې زړونو کې، د حورو وسوسې ګډې کړي 
 دین ، او نه ایمــان پاتـــــــي شي دې بی خبرو ته بیا 

 

 په بــمو والوزوی ، زمــــونږه ګاللي مـــاشـــــومان 
 د بورو میندو ته د غم څیري ، ګریوان پاتــــــي شي 

 

 د ټول بدن غړي توټي ، په هــــرې خـــوا وي برتي 
 له چا ټکری ، له چـا نتکی ، له چا پیزوان پاتي شي 

 

 جومـــــــاتونو ، مکــــتبو او په عــامه ځــایو کې په  
 داسي ځای نشــته ، چې ترې خلک په امان پاتي شي 

 

 خدای د برباد کړي ، د خـیرن ضمیر باطن خاوندان 
 چې نه یې بوټۍ د طالب ، نه پاکــــستان پاتــــي شي 
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 بشردوســـتان د نړۍ ،ټوله دي په دې متـــــــــــــــفق
 ښه انسان پاتي شي   ر کې ، هر وګړیچې ځمکي س

 

 څه حالت دی بشر دوســــتو ، تاسي یې وینئ که نه؟ 
 څنــګه په اَ من دې حـــالت کې مکتـــبیان پاتي شي؟ 

 

 چې د جــــاهل په الس مـــو وژني ،معرفت پتنــګان 
 مونږ ته به څنګه دې وطن کې هوښــیاران پاتي شي 

 

 ور غــــم ونه کړي که واکداران د دي لړۍ ،زیـاتي ن 
 د معرفت به دلــــــته څـــنــګه ، الرویان پاتي شـــي 

 

 راځئ چـــې وَکرو ، راتلونــکو ته په الرو ګـــــالن 
 چې نوي نســـل ته وطـــــــن مو ګلســـتان پاتي شي 
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