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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
  ۲۰۱۹/  ۱۲/  ۰۴        مرادزی څسرلو

 

 د جاپاني ناکامورا په ویر کې

 واکمني بیا ځلې خپره شي که طالب
 پر هېواد به د تیارې لړۍ سپره شې
 راڼه ستوري د اسمان به رڼا بایلې

 سره تبۍ به د سپوږمۍ د مخ څېره شي
 ورځ کې ڼار ړنده شي به د لمر سترګه

 د رڼا او له تودوخې به سړه شي
 طبیعت کې توپان به ګډ شي (۱)یو عرم

 اس اسمان به لوخړه شيالندې ځمکه، پ
 د وطن غرونه به پریوځي پر ځمکه

 ټول سیندونه به له پیله اواره شي
 اباسیند او اموسیند به بې اوبو شي

 د سپینغر، پامیر لویا به مسخره شي
 ټول وطن به شاړې دښتې شي له سره

 منظره شي نه ،شنیلی به پاتې نه
 په منډو منډوتېښتېڅاروي، ژوی به 

 له مرغانو به خالي هره دره شي
 ورک شي په چمن کې به د بلبلو غږ

 تور کارغان به چم په چم باندې دېره شي
 ځناور به په کوڅو کې ډلې ګرځي

 غرغره شیپوه انسان به یا سنګسار یا 
 به هسې چارې وکړي لښکر تمتورد 

  چې جهان به یې حیران په ننداره شي

 وهل کیږي به وطن لوڼې کوڅو کې
 برخلیک د فرخندې به روزمره شي

 د هېواد برم به پښو الندې شي خاورې
 کې اواره شي افغانان به بیا، نړۍ

 د تاریخ او له تهذیب به الس په سر شو
 دوره شي بیازله د وحشت به اران

 هېواده کډه وکړي د ژوند نوم به له
 دا وطن به د ژوندیو هدېره شي
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 ناورین به د افغان په برخلیک شي لوی
 به د سرو وینو فواره شي ټول وطن

 یادونه:
 ده ( ایتونو ته ۱۶ــ  ۱۵اشاره په سبا سورې کې )(   ۱) 

mailto:maqalat@afghan-german.de

