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

۲۰۱۹/۱۲/۱۶

مطیع هللا تراب

نظم
د حیا ،تمیز خرڅ کړی
د پرتوګ ،کمیس خرڅ کړی
دا کوټه د یو نداپ ده
دلته تله د انصاف ده
بوی دی ،خونه د قصاب ده
د مظلوم غوښه کباب ده
یو قصاب او بل دالل دی
یو قاضی بل څارنوال دی
ډیر یی بد او لږ یی ښه دی
واړه ندی ،واړه ندی
تیل ،کوپون ،غوړی دی خرڅ کړه
د خپل څنګ سړی دی خرڅ کړه
لوی شمتن او لوی سړی شوی
خیټور لکه ګړی شوی
شلغم سریه او بدرنګه
وه سرکوزیه او بی ننګه
اوبه خرڅیه ،واوره خرڅیه
سرحد خرڅیه ،خاوره خرڅیه
د اردو جنراالن غله دي
ډیر یی بد او لږ یی ښه دی
واړه ندی ،واړه ندی
دی په ځان باندی مین دی
دلته هر یو سړی من دی
دی څیړونکی ،ژورنالیست دی
دی اخوان دی کمونیست دی
دی وزیر نه ښه پوهیږی

د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

تر پاچا یی الس رسیږی
سر تر ښپو ادو پدو دی
منځ کی تش پیټه کدو دی
ال د فیل غوږ کی اوده دي
ډیر یی بد او لږ یی ښه دي
واړه ندی ،واړه ندی
بیا هغو سړو ته نه خم
نور یی مخ کتو ته نه ځم
څوک لوطیان څوک زنایان شول
څوک په تیر عمر چرسیان شول
ولی ـ ولی چی دا ولی
چا کړی سپینی ږیری کلی
تیر پرون خو داسی نه وو
دا پښتون خو داسی نه وو
سود خواره ،شراب خواره دي
ډیر یی بد او لږ یی ښه دي
واړه ندی ،واړه ندی
دلته هر کور بدی دار دی
دوی کرلی بنګ کوکنار دي
دلته یو تر بل سیالی دي
دلته په تندو کږی خولی دي
په ماشه ګوته سواره ده
د ټوپک ژبه تیره ده
د غریب سر ته خطره دی
دا جهان د زورور دی
په بینا سترګو ړانده دي
ډیر یی بد او لږ یی ښه دي
واړه ندی ،واړه ندي
له شیدو نه سپینی واوری
د سرو زرو جوړی ښاوری
ښکولومه دی پاپکی
وا ادکی ،وا مورکی
دا می رب ته عبادت دی
ستا تر ښپو الندی جنت دی
الس دی پورته په دوعا کړه
ما له دغه جنت راکړه
پښتانه خو پښتانه دي
ډیر یی بد او لږ یی ښه دي
واړه ندی ،واړه ندي
حق ،باطل ،غوښه او چاړه دي
د زردشت اورونه مړه دي
د چنګیز سر په ګور شوی
د پاڼو شمیره :له  2تر3
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

د بودا بوت نسکور شوی
رنجټ سینګ سر په نیزه دی
د پرنګ زخم تازه دی
دمیرویس توره سره شوی
د ګورګین مرۍ پری شوی
ال تر اوسه ازاد ندی
ډیر یی بد او لږ یی ښه دي
واړه ندی ،واړه ندي

د پاڼو شمیره :له  3تر3
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

