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

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

رنگریز

۲۰۲۰/۱۲/۲۴

ویشتلی او زخمي کونړ
د میر زمان خان بابا پر قبر لوړه کوي
پاکستانی پوځ مو له ها خوا په توپونو ولي
دا بې پیلوټه د هوا مو په بمونو ولي
زخمي صورت مو تور طالب په راکټونه ولي
وحشي داعش مو په سکروټو او اورونو ولي
پلونو ته بمب کېـږدي ښونځیو ته مو اور واچوي
دا وهابي ،سلفي سپي راته پیغور راکوي
ماشوم زانګو کې راته وژني ،مور ګودر کې وژني
پیغلې او ناوې مو په کور ،ورور مو بهر کې وژني
ځنګل ته اور اچوي ،د کونړ غرونو سیزي
د غلو غدۍ دي او ډاکې دي زموږ کورنه سیزي
بابا تر ګوره دی فریاد ـ فریاد ژړا در درومي
یو واویال ،توره بال ،حبیب سقا در درومي
نور را پاڅېـږه یا دې توره لمسي ته ورکړه
بس اجازه د تاړاکونو درخانۍ ته ورکړه
چې د کونړ د شازلمو نه یو لښکر جوړ کړمه
ستا د غازیانو د لمسونه ټینګ سنګر جوړ کړمه
بابا توپان به شم ،باران به شم ،جګړ به شمه
بابا شمشاد به شم ،چونغر به شم ،کونړ به شمه
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

ستا د باچا ،امان للا جنډه به پورته کړمه
د ټول هیواد د پیوستون ناره به پورته کړمه
بابا سیمرغه یم له قافه ښاپیرۍ راغلې
میر زمان خانه ستا لمسۍ یم ،درخانۍ راغلې
د ننګ ټوټه دې یم ،حیا دې یم پر الر دې درومم
د خپلواکۍ د جنګ سرداره زه هوښیاره درومم
کونړه!
کونړه مه ژاړه را پورته شه چی وجنګېـږو
د آزادۍ لپاره وجنګیږو ،د خپلواکی لپاره وجنګیږو
بابا آرامه وکړه موږ ته بله الره نده پاتې
دلته د دین تر بیرغ الندې پر موږ وشوې زیاتې

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

