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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 

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

 

 
 ۰۴/۰۳/۷۰۰۲         محمدانور آڅړ

 

 د بودا په ویر کې
 اودم بوتا ګماتهم

 

 ه تـــوپــــو او ټانـــکو ولــي بــــودا ننـــچې پ                     ه ژړا نن ــد بـــامـــــــیانـــو غــــرونه ژاړي پ
*** 

 ر پښو الندېــرهنګ یې کـــړلو داســې تــخپل ف                   اندې ــــو بــــه تـوپــــنر پــــــه ولي خپل هګـور
 ندا ننــــړي دي خــنه کـــاریخ ژاړي دوی شــــت                 راندې ـو مــــوڅې شولې زموږ د زړونـــغځکه 

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن
 

 پالر یې ُبت ته سجدې کړلې ُبت یې رب ؤ                     راهیم چې ُبتان مات دا یې سبب ؤ ــــــاب
 ه یې پېمغبر چې کوې دا نن ــو نـــه خـــــت                 قوم او کهول  ته په غضب ؤ     ځکه خپل

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن
 

 دې نادانـــــــــــو د تاریخ شاهد نابود کړ                          رنګ یې تباه دا ګوتم بود کړ   ګوره څه 
 ه اسالم کې نه شته دا رنګه فتوا  ننـــپ                       ي هندو یهود کړ     هک حیران یې مسیح

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن
 

 لـــــوټی لــــوټی ونې بـــوټي رېـــزمـــرېز ؤ                   ــــنګېز ؤ  بامـــیانو ښار چـتباه کـــــــړی د 
 اوس په ویاړ یې مــــاتـــوي دا   نیم مــــال نن                 ریز ؤ    ــــه ګــــــــاتـــولـــو په مـــــــودا لـــد ب       

 ه توپو او ټانکو ولي بودا ننچې پ
 

 بل یې خاورو سره ګډ د پښتون نام کړ                    رنګ یې بدنام بدنام اسالم کړ  هـــــدایه څــخ          
 ویه بال ننــــن لده راغلي په وطـــــــ                  لــــم پوهې اوچت بام کـــړ   هم یې وران د عــ         

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن
 

 په دې کار باندې باز نه شوې، شولې زاغ تور                     ا پخپله ټنډه کېښود داغ تور   وره تـــــګ
 ه رښتیا نن ـــوې پـــاریخ شــــاتل دخپل تــته ق                  بخښي هېڅکله درته دا پور       تاریخ نه            

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن
 

 نه به کړې په دغه کار دین او وطن جوړ                 ه لکه محمود شې ُبت شکن جوړ    ه تــــه بــــن
 وا مال ننــوا رسـان داسې رســتا کړو ځ                      عالم دې کړود ځان هسې دښمن جوړ درست          

 چې په توپو او ټانکو ولي بودا نن
 

 محمدانور آڅړ خوست،ل ،ل ۰۷/۰۷/۰۳۲۱ 
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