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خپور شوی ـ خو یوځل بیا خپور شو

ـــــــــ

۲۰۱۴/۰۴/۲۳

د اشرف غنی په ویاړ ـــ یو سوچه چه ګالب وتلی
ای غنی اشرف غنیه !
څراغونه په تیارو کې تا بل کړي
ستا همت نه معلومیږي
چه یې بیا را ته سمسور کړې
راته بیا شي شین باغونه
دغه ورانې کڼډوالونه
***
دغه وچه خاوره ګورم
چه بیدیا شو را ته تور شو
دښمنان په خاوره سپور شو
لکه ګور شو ډک له اور شو
***
ای غنی اشرف غنیه !
ستا همت نه معلومیږي
چه یې بیا را ته سمسور شي
دغه خاوره دغه ځاله
هم به پالر شي هم به مور شي
هم مې خورشي هم مې ورورشي
ژوندون بیا را ته بهیر شي
بیا به روغ شي بیا به کور شي
***
ټول وګړو نه دې جار شم
د دښمنو نه دې عار شم
ریښتنئ افغان خو دوی دي
چه د ستا ځالند فکرونه
چه د ستا غور همتونه
په رڼوسترګو کتو دي
دغه الره ډک خطري دي
اما بیا تا سره مل دي
***
هغه څوک چې په مغزوکې
شرف نشته ،رڼا نشته
د تیارو په دریاب ډوب دي
د دښمنو په چل ول کې
او ډالرو په هډوکو
ایمان نشته غاښ تمبه دي
او بـُخت شوي په چړچو دي
دغیرت نه را وتلي
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

***
شهیدان ورته آواز کا
ای پردیو مزدورانو!
زمونږ وینوته نظر شئ
دا وطن لمده په وینو
کورمو نشته ګور مو نشته
دخدای لورې ته نظر شئ!
***
دغو ټولو چل و ول کې
دا کورګئ شو دړې وړې
په دې بی رنګه بیدیا کې
یو سوچه ګالب وتلئ
هم غنی دئ هم اشرف دئ
هوسایي مونږ ته راوړئ
د جګړو دوره شي ختمه
ځوانان بیرته را روان کړي
آبادي خواته اذان کړي
دا وطن بیرته ودان کړي
هیله ده الندنئ لینک په غور واورئ او ووینئ !

https://www.youtube.com/watch?v=ZlG2BSSdAZo

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

