
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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
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 وژل شوي زگېروي 

 
 

 د تخته ځیگر په گارو کې زگېروی دی 
 په زر زخمه وژل شوی بیا ژوندی دی 

 

 ورکړه هندوکش پنجه کافر پامیر ته 
 د سالنگ سر ته ختلی سور زمری دی 

 

 د تورتم کومی شلوي او الره باسي 
 قومندان د صبحدم دغه سړی دی 

 

 چې سنگسار ته د اغیار دی نن ډبره 
 دا گوتمۍ کې د نگار هغه غمی دی 

 

 خوري په نرخ یې د وطن د حسابونو 
 ؟ دغه زلمی دی  يچا ویل چې بازار 

 

 د ملي مذهب په حکم مې کافر دی 
 سی, امریکنی یا پنجابی دی که رو

 

 زما د جنگ پر تقدس باندې لعنت دی 
 ؟ چې مجبور شم بیا د چا زوی جنگیالی دی 

 

 چې د سرې حماسې وخت سي خونړی سي 
 خو په سوله کې د سترگو لېونی دی 

 

 هم د جنگ دی, هم د ننگ دی, هم د بنگ دی 
 پر ککره یې مات کړی کنډولی دی 

 

 ونه یار د اور زور ته سپارلي دي رگ 
 !یار د خپل اسلوب نشه کوي څه دئ دی

 

 یار د جام او د بوتل آرایش نه کا 
 یار و خم ته ور لوېدلی دی ماهی دی 
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 یار دباندې په ټټر لکه پوالد دی 
 یار دننه په ځیگر په زړه نری دی 

 

 یار د هر انسان نگار, یار و دلدار دی 
 ؟ چا ویل چې یار له چا څخه پردی دی 

 

 !پته نشته   ؟مسلمان دی یار کافر که 
 یار تر گوته الندې نه شو مرغړی دی 

 

 زما خو شوق د عیش و نوش, عشق, عیاشۍ دی 
 ویششش چې پروت مې سرنوشت باندې سپین سپی دی 

 
 _ سحرگاه1400سرطان7

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

