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

محمد یار یار

۲۰۲۰/۱۱/۱۹

ارغنداو او جهادونه*
ووایـــه مـــال! پـــر شـنـو بــاغـونـو لـمـبې څه وایي؟
دا پــر سُرخــرویـــې د انـــارونــو ایــرې څـه وایي؟
مــا تـــه کــتــاب ولـــولـه مــال! پــه جـنـت سولو کې
دا د مـــقـــدسـو جـــهـــادونـــو سـورې څــه وایـــي؟
دا چـې ارغـنـداب دې جـهـنـم کـړي د پـنـجاب جنون
ټول مؤمنان وروڼه ،زموږ د وروڼو جذبې څه وایي؟
زمـوږ کوډل ،غـوجـله او خارګاه خاورې ایـره ،مال!
دلــتــه د قــــرآن د آیــــاتـــونـــو مــعــنـې څـه وایي؟
وسـوځـــه اوبـــه د ارغـــنــداو پـــه شــیــطـاني شعله
مــتــن سـتـا د ټـــولـــو کــتــابــونــو اشـې څـه وایي؟
سـپـر سـپـیـنـږیــري ،ښځې ،ماشومان ،قهرمانې کوه
ایـښـې پـــر تــاخــو د مـسـجـدونــو پـارې څـه وایي؟
وایـي چې اسالم د سولې دیـن دی ،ښـایـي وي داسې
مـګـر مــال سـتـا پــر مـمـبـرونــو غـوسې څه وایي؟
ږیـره ،پګړۍ ،رخـت او قـلـقـلې دې د مؤمن دي خو
شـا تــه د مــذهـب د حـجـابـونــو څـېـرې څـه وایي؟
کــفــر تـــه دعـــا کــــوه ،خــنــدا کــــوه ،سال کــوه
بــریــد پـر مسلمان د تـکــبـیــرونـو نارې څه وایي؟
دا مـنـم بـېـشـکـه مـال! حـورې ضـرورت دی سـتـا!
امــا سـتـا د کــونـــډو ،اوالدونــــو ګــلـې څـه وایي؟
۱۰ /۸/۱۳۹۹
-----------------------------------------------

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

* زموږ په دا وچ او زیږه وطن کې ،د اکثرو افغانانو ژوند پر زراعت او مالدارې والړ دی؛ لږ وي که ډېر ،یوه
کورنۍ اړه ده چې له خپل باغ یا پټي څخه ،په کال کې د یوه وار حصول په اخیستو سره ځان ،په هر رقم چې وي،
تر بله فصله ورسوي؛ دا فصلونه یې کله د طبیعي اپتو له امله تباه شي ،کله هم چې د سږ کال ( ۱۳۹۹ل۲۰۲۰/م)
غوندې ،کال ښه آباد وو ،په ټول افغانستان کې د زراعتي محصوالتو د لوړې فیصدۍ خبرونه خپرېدل ،هغه بیا د
جهاد جهنمي موجونه پر برابر شي ،د ارغنداو سیند د جنګ د اور لمبه شي ،په شنو باغو کې په سرو انارو د اور
لمبې ستړې شي او خلک یې ،یا د جهاد شومه شي ،یاهم پوله و کوډله پرېږدي ،ابله یو سر دوه غوږړنه ځنې ووزي،
په ښارو او دښتو کې بې سرنوشته سره وپاشل شي او د شنه یخ خوراک شي او یونیم چې بچ هم شي ،ژوند به یې څه
ژوند پاته شي!!!

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

