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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ر فضل سبحان عابد : شاعر   م٢١/٠٥/٢٠٠٩                ډاآ
 
 
 

  اوریپه دی سندره کی وانځورد افغانانو د روان وضعيت روڼ 
  حشمت سحر:  سندرغاړى

  
و تنو خپل وجود په خپله ختم آ   موږه پ

ردنو سره ! خدایه   وپك وسېځې په اور د 
ول عمر! خدایه وپك ورله د  ې    ورپه غاړه آ

تنو سرهوك چې ق دي زما د پ   لم نه پرې
  

ور آې پرهر مه جوړوه     په پې
  ال د آابل پرهر ورغلى نه دى
  دلته ال بل د وینو جام ډآوې

لى نه دى و   هغه ډك جام دې ال 
  

***  
ېنه كلي سوات نه په قالره آ   د 

ایستونو لمبې مه بلوه   په 
ينو قاتله كال او رن   !یه د 
البونو لمبې مه بلوه   په 

  
ل  كلي خلك آ   دې بې آوره د سوات 

  زړه دې پرې ولې دړدېدلى نه دى؟
   

***  
  تا د آابل اور له پوآي ورآول

و-وزیرستان دې پرې لمبه    لمبه آ
لونه ژړل   ما د هغه چمن 
لستان دې پرې لمبه و-دا     لمبه آ

  
تونه ستا سبا زخمي دى   ساده پ

لى نه دى ن رېوان    چې دې د نن 
***  

  سې چوپ ولې یېداسې خاموشه، دا
تونه   یه زما نر او غيرتي پ

ل   تا به د نن په وخت ميدان ته دان
تونه يالي پ   اوس خو ویده شوې نن

  
ي په سر خو ورور قتلوې   د خپل پ
زېدلى نه دى  غيرت په قام دې ل

  
***  

  
  
  



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  
ي ې و آې ازغى غ   سوات دې په ستر

دې لونه هم نه پرې   د باجوړ 
ور نه ې نه اړو-د پې   ې ستر

دې   د آندهار باغونه هم نه پرې
  

تون د وجود اى دى د پ   داسې آوم 
  چې تا سېځلى، تا داغلى نه دى؟ 

***  
  

ي   هغه وطن آې اوس لمبې خورې
  هغه چې ته یې تل ارمان آوې
انې ستایې كلو ادا   اوس آه د 

  دا به لوى تاوان آوې“ عابده”
  

تون شاعر یې ه به وایم چې پ   ن
  چې دې قلم راپارېدلى نه دى

  
ور آې پرهر مه جوړوه     په پې
  ال د آابل پرهر ورغلى نه دى
  دلته ال بل د وینو جام ډآوې

لى نه دى و   هغه ډك جام دې ال 
  
  

*************  
  

پو کی    :دسندری لينک دافغان جرمن آنالین په 
htm.start/Maqalat_Tahlilha/pd/de.german-afghan.www://http  

  
  
  
  
  
  


