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راشه ای ښکلې راشه!
ډالۍ :ښځې ته ،د ښځو ورځې ته!
د ډیرو سختو ستونزو،
په پای کې جنګ ختم شو،
خزانې یې را وړلې ،
له هرې خوا  ،له هرچا ،
یوځای یې ځای پرځای کړې !
راشه ای ښکلې راشه !
له ښکلې زرینې پیالې سره دې ،
پاکې کړه لړې اوګردونه واړه،
ډک کړه دا ټول درزونه هسکې ټیټې ،
راشه راسمې کانده ،
دا هرڅه چې ناسم دي ...
راشه ای ښکلې راشه !
زرین جام دې هم پرسر،
لوبه شوه ختمه  ،زه راوګرزیدم ،
وخپلې مینې ته مې ،
دخپل نغري غاړې ته ،
راشه ای ښکلی راشه !
کورمې جوړ کړی دیه ،
راشه یوځلې راشه ،
د پاکو اوبو لوښي پرسر ایښي ،
په مینه ناکه اوخوشاله موسکا ،
زما کورګي را پاک کړه ...
ای پاک لمنې ښځې !
د پاکو اوبولوښي پرسرایښي !
سهار په ورځ ورګډ شو،
لمرهم یو څه سوزنده ،
پردي الر ستړي ترې پناه غواړي ...

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

راشه ای ښکلې ښځې !
ډک منګي له خوږو خوږو سره ،
دړه دې خالصه کانده ،
دګلو په غاړکۍ مې هرکلي وکوه ته ،
بیا دې کورته الر راکړه ...
راشه نیکمرغې ښځې !
ډک منګی له خوږو خوږو سره ،
ورځ په وروستو باندې ده ،
د بیلتانه شیبه را ورسیده ،
راشه ای ښکلې راشه ،
رنځورې سترګې دې ،
له اوښکو ډکې ډکې ،
دخدای پاماني په پار،
نرم او سوزنده کاته اوروي ،
د بیلتانه په شیبو ،
په خوځنده او لړانده السونو ...
دخدا ی پاماني په وخت،
د بلتانه دحال شیبې ګوره سرشارې کوي ،
ستا د لړزانده السو پرلمس باندې ...
راشه ای غمځپلې !
ستا د اوښکو له وجې ،
شپه په تورتم اوښتې ،
خانه خرابه شان ده ،
اود پالنګ له خوبونو نه خالي ...
او یوازې یوه ډیوه ،
د وروستي سالم په پارسوځې ژاړي ...
راشه ای ګرانې راشه !
سره له ډکې پیالې ،
له خاطرو سره دې ...
دننۍ حجرې وردې پرانیزه ،
په پریشانو زلفو،
په سپینو پټه لرونکو جامو،
دعبادت څراغ دې بیرته ډک کړه ،
راشه ای دردیدلې ،
راوړه ډک جام راوړه ،
له خاطرو اوله دردو سره دې !
پای
نوي ډیلی ۲۰۲۰

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

