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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ،ل،ل۲۱/۳/۲۳۳۱         محمدانور آڅړ

د ښکلی ښار کابل  چې طالبان په کابل باندې واکمن وو او د ،ؤ هغه مهال لیکل شوی دغه شعر

داسې لوټې لوټې شوی ؤ، لکه نن چې د وزیرمحمداکبرخان  نو په جګړو کېظیمونتجهادي ورانکارو 

لوټې لوټې ده، نو دا شعر د نوموړي سیمې د ورانې او لویې د ورانکارو لخوا او زنبق څلورالرې 

  غمیزې په تړاؤ خپریږي:

 ځار کابلهکابله 

 ټو بیابان کابلهوبدل په خاورو ل نګرڅ                  /                   قربان کابله له تا کابله ځار کابله،

 نه باران کابله ستا په لیدو مې ځي له سترګو          /        ونه شو رحم په تا کړې،نو وران وظلم ولوی

 نه داسې څوک شته چې ووایي جان ای جان کابله   /    دې غمخور وینمهه څرنګ میرات میرات شوی ن

 د مړوهډو نه دې شول خرڅ په پاکستان کابله         /         هر څه دې لوټ تاال شول لوټمار یوړل واړه

 ته هغو وران کړې چې وو ستا د غېږ بچیان کابله    /  وونه یې انګرېز وران کړی نه داسې روس کړي 

 دا یې ایمان کابله ،دا مسلمان ،انسان ؤدا     /   ښځې کوچنیان یې مړه کړل ،وران شول د خدای کورونه

 دغه بد وکړل ستا په حق کې مسلمان کابله         /               په کنډوالو بدل شوې په ویرانو واوښتې 

 سوزي ګالن کابله  یانوحش لي ديراغ په تا     /                     غمونو ښارهای د زخمونو ښاره ای د 

 هر علم ځای دې د اېرو شولو ډیران کابله /                       دید معارف تیاره شو قلم زرې زرې  رنو

 چې به یې تل درته ویل جانې جانان کابله         /                هغه یاغي شاعر دې اوس غلي پلی ګرځي 

 سره اور کې د هجران کابلهپه ادیبان اوسي              /     وطن ترې پاتې شولو       ،واړه پوهان ووتل

 هر یو افسر دې الس تر زنې شو حیران کابله    /    په تله خرڅ شول پار شوه ټانک توپه ت اردو دې تار

 پیمانې ماتې شهیدان دې شول ساقیان کابله       /                    زاهدمیخانې ورانې شولې خمونه یوړل 

 اویزان کابله يدار ده پ رتاوینم رباب س               /            ستا آسازونه مړه ديخراب شو ستا خرابات 

 نه بلبالن کابله ،آترانې ،شته دی شوره ن        /                   دیخزان خزان دلته سپرلی نه راځي مدام 

 سمان کابلهاځکه خپه ښکاري دا ځمکه او  /                زلمي چېرته دي ښکليستا هغه پیغلې څه شوې 

 مرمه له خفګان کابله ،اوس د سوالګرو ښار شوې           /          ته د شاهانو ښار وې د اتالنو ښار وې

 ان کابلهتوپزموږ له اوښکو به شي جوړ  آخر       /                   دا د مظلوم آهو کې وهللا تندرونه وینم 

 مې دي خپل غمونه بل شول دا ستا غمونه یو

 کابله ناتوان   ارهــاچــــن  مرم له ډېر غمه یم

 ۸۱\۳\۸۷۳۱کابل مکروریان 
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