
 
 

 

 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

 

 
 ۲۵/۱۰/۲۰۲۱                          رشید خالق

 
 

 پکتیکا  او پکتیا  د
 

 ! ته اوڅیړیو شهیدو نښترو
 

 
 

 په دې زړونو  څه زخمونه څه مرګونه دردنه  څه
 په دې زړونو   ژړاوې څه غمونه ترخې څه ترخې

 
 دلته خلکو   نارواوې نه دي چې نه دي دخدای څه

 رړونو  تندرونه زلزلې دي څه آهونه په دېڅه 
 

 و مرحمت لویه خدایه لویه خدایه ستا همدغه
 دا کانې دي دا بانې دي دا لورونه په دې زړونو

 
 له وینو  سروهي له یوه غم بې غمه نه وي چې بل

 په دې زړونو  سره اورونه پښتومورې ګاله ګاله
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  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

 

 
 غاړې  راد شي هنګامي یوه ورځ په نس موړ نه شوم

 څه المونه په دې زړونو  شوه زمانه غجیبه هڅ
 

 په اورو کې نن بیا الندې زلزلې کړم  وسومه پرون
 ؟ څه خبره دلته شته څه طلسمونه په دې زړونو

 
 سیځي  په خندا نمرد په تناره کې مې دشیطان

 تندرونه په دې زړونو ژاړي مورمې ژاړي، خورمې
 

 کړي  واکمني زوی دشیطان پرکاله باندې دپکتویس
 ژاړه بابا ژاړه ماتمونه په دې زړونو مورې

 
 په لوڅه ډډه  کینوي په منارو مې دجنت

 دی او خیالونه په دې زړونو  دډموشرنګ دکنعان
 

 پیت دی  لیت وینوکې مې په دپکتیادمورپوړني
 په دې زړونو   لمنځونه او دمینې کړم نمازبې جای

 
 تراوښکوځاردی  که زما په سردې ښه شي هغه ستا

 په دې زړونو  دزخونه مې مخ ته ناست دجال سم
 

 باندې پرکفن غره دسپین شهید پراته دي، زرنښتر
 ژاړي بارانونه په دې زړونو دشنشوبوغوټۍ

 
 ! فلکه ده ای کسي ده ، بې وسي چې څومره بې اخ

 په دې زړونو دا ټپونه لیدالی نه مې شوای کاشکي
 

 بیا الندې زلزلې کړم په اورو کې نن  وسومه پرون
 ؟؟؟؟  څه خبره دلته شته څه طلسمونه په دې زړونو

 
 رشید خالق

 ۲۳کال د جون   ۲۰۲۲د 
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