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 ۰۶/۰۰/۰۰۰۱         کاظم بيمار ننګرهارى 

 (دکابل پوهنتون استاد)

 

 لوى خداى ته!                          

 
               افغا نان خواره  وا ره شول  ؟ خدايه! ولې

 شنا يا ن خواره واره شولبې وطنه بې کفنه آ                   
 ړدىنو کې لتا  وطن مې په جنګو  ټول

 په هر ځاى کې ما شو مان خواره واره شول                                      
 خدا يه دا د غم شپه به سبا شى کله؟ 

 هرې خواته مې دو ستان خوا ره واره شول                                       
 ؟مونږ د غم څپيړې خورو ګناه مو څه ده

 ره شول وا هخوار ولې مو بچيا ن  ر به !                                          
 آيا مونږ هم انسانان ستا بنده ګان يو او که نه؟

 خواره واره  شول دلته هلته مو ځو ا نا ن                                          
 يرهبران مو ،ليونيا ن، په څوکيو جنګ  د

 ټوپکيان خوا ره واره شو ل هره خوا اوس                                        
 د پرد يو مزدوران حکمرا نان دي لويه ربه

 خواره واره شول افغانتا رونه په  دا ظلمونه نا                                   
 ولسمشر، ولسکشر د يو بل خبره نه اوري

 ه الندې ليو نيا ن خواره واره شولد جهاد تر نام                                  
 ير وا ليان لکه ياغيانو غوندې کار کړى ډ

 زورګويي ده،په وطن کې ټګماران خواره واره شول                             
 حکومت  کېسرا سر په رشوت خوري ده  تمرد

 په پېسو خبرې کيږي  مسکينا ن خواره واره  شول                               
 اهد اوس جنګسا الر دى د غريبو وينې خورىمج

 واره شول چکه چوران خواره ،هرى خواته کيسه بر                             
 د مذهب په نامه ويني مو  توئيږي خپل هيواد کې

 د طا لب سره ملګرې  دا عشيان خواره واره  شول                               
 ې  بې سره رهبرانود جهاد نوم يي  بد نام کړ د

 ډا ګيا ن خواره واره شولله خپل دين نه بې خبره  ګو                             
 ترهګر پکې اوسيږي نن ت و مسجد ځا ى د عبا د

 د اسال م تر نامه الندي تور ما ران خواره واره شول                              
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 يو په جنګو نوجهاد هم دى بد ل شوى د چوک
 انسا نا ن يي په جنګ کړي لوټما ران خواره واره شول                           

 وژنې کيږي ،خد ايه ته هم ور ته ګوري بيګناه
 ستا په نوم ظلمو نه کيږي قصا با ن خواره وا ره شول                            
 ورانۍ دى ه پوهيږم ته صا بريي ليک جهان مخ پهز
 ظا لما ن خواره وا ر ه شول هرې خواته بمبارې  ده                              

 هم ت دې را ښکا ره کړه چې شې پوه د کتا تورانعدال
 هيڅ انصا ف په چا کې نشته سره ليوان خواره واره شول                         

 ! د ايهد يتيمو ژ ړا ګانې خو ته ګوري لو يه خ
 په دوى ولې ؟ پا که ربه شر مښا ن خواره وا ره شول                             

 اخرت کې مونږ  منلي نه جنتو وزخ او د ستا 
 څنګه ؟  د لته عذابونه اين و آن  خواره  واره  شول                               

 دغه نور ولې دعوا کړى؟ د جهان مالک خو ته يې
 اوس هر ځاى کې نوى نوى مالکان خواره واره شول                              

 ربه! جوړ دغه جهان کړه عدالت او انصاف راوړه
 نن سبا هر څه خراب دي بيوزال ن خواره واره شول                               

 جهان ډک  دى له غمونو د ظا م حا کم  له السه
 تر حم  په چا کې نشته  يزيد ان خواره واره  شول                                  

 هــــاستکبار ت وونــرعـــه کار دى د فــوسى پـيو بل م
 ته يې ګورى اي خالقه! فرعو نا ن خواره واره شو ل                   
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