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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

  
  

 ۳۲/۶۰/۳۶1۲          عبدالباري جهاني
 

 بیا هیلمند په وینو ژاړي
 

بل هر کال په څېر، د هیلمند او، په مجموع کي، د ټول هیواد خلک د د سولي، انسانیت او وطن دښمنانو یو ځل بیا، د 
پاتا پر کمبلو کښېنول او د ټولو هیوادوالو د اختر او خوښۍ ورځي یې په غم ولړلې. موږ به څونه شعرونه ولیکو؟ 

ندو؟ په دې موږ به د انسانیت او افغانیت دښمنان او زموږ د وطن د سوکالی او آبادی پلورل سوي غلیمان څونه وغ
غم لړلي اختر او په دې ویرژلو پېښو پسي تر دې سختي راځي. زموږ د وطن دښمنان د تباهۍ څخه الس نه اخلي. 
راځۍ د هغو مشرانو څخه چي د وطنوالو د سر او مال د ساتني وظیفه ورترغاړي ده، په یوه آواز، غوښتنه وکړو 

دی. دا د غم او پاتا کمبلي به تر څو هواري وي او تر کله به  چي د خپلو مسوولیتونو د پوره کولو لپاره یې څه کړي
 د یوې ویرژلي پېښي څخه وروسته د بلي غم لړلي او ال هم لویي پېښي په انتظار کښېنو؟

 

 یې کویغمونه دي ل اید اختر شپه ده ب رید و ایب
 یې کویلحدونه دي ل يړژا نویپه و لمندیه ایب

 یکلیل ګپر تندي مو جن وی دایپه شپه پ ګد مر ږمو
 یې کویقسمته چاته ورسو ازلونه دي ل له

 په ساندو ليښمو اخترونه، پسرلي ک بینص تور
 یې کویپه موسم کي خزانونه دي ل وټیغو د

 تر بلي توره ځشپه تر بلي سره ده هره ور هره
 یې کویپرهارونه دي ل وډجانان وطن پر شون د
 يړراو نویپه و ېشمل وکڅپراته دي  ټېوټ ټېوټ وکڅ
 یې کویجنازو کي اخترونه دي ل ویزلم په
 دلوېوبډد  ېړۍد ب وړوک غيیچ ونهڅبه  ال
 یې کویکي توپانونه دي ل ېږپاسته ساحل په غ د
 غلوځته  ړېد قصاب چ ولوګله من وانوېل د
 یې کویدي ل )*( زونهیپه مارانو تاو يڼلستو د
 یستیمهار اخ میغل ای ید وندړ وګساالر په ستر ای

 یې کویرباتونه دي ل یکي مزل د وټسکرو په
 یرېز وځد ور ښۍراسره نسته د خو جهاني
 .یې کویغزلونه دي ل يړدي چي ژا قلمونه

 
۳۶1۲-۳۳-۰ 

 ویرجینیا
 
 ذونهیتعو *()
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