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مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جملت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد

۲۰۲۱ جولی ۲۳ : تاریخحفیظ ا خالد                                                                                           

حماسی شعرونه  
جـهانی صیب ما دې واوریدل خبــری

ښکلي شعر کې دې ټول کړي مرغلری

شاعـــرانو نـــه دې کــړي دي خواستونه

چی په شعر کې دې ونه ستائي جنګونه

په رښتیا جنګ بدمرغي ده مصیبت ده

ســوله میـــنه ده، وروري ده محبت ده

 

ستړي شــوي یو موږ ټول لدی جنګو نه

لدی هــره ورځ قتـــلو او ورانیــــدو نــه

 

خو دا جــــنګ زموږ په خلکو تــپل شوی

ټول ولـــس پدی جنـــګو کی ځپل شوی

ګاونډیان ستــرګـی نیولي زموږ شـــتو ته

زمـــوږ زیـــرمــو شتمنــیو او ابــــو تـــه

2تر 1  له:د پاڼو شمیره
maqalat@afghan-german.de  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلین 

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

        

    یاددونه : زموږ د هیواد وتلی شاعر او لیکوال محترم جهانی صاحب د “ شاعره ږغ می در رسیږي کنه” تر
سرخط لندی په خپل یو شعر کې له شاعرانو غوښتي دي چی له حماسی شعرونو له ویلو نه ډډه وکړي،که څه هم

زه شاعر ځان نه بولم خو بهر حال د جهانی صاحب د شعر په ځواب کې مې د شخصی نظر په توگه یو څو کرښی

  خالدتښپه درنتورې کړي چی تاسو ته یی ډالئ کوم . 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_khalid_ae-hamwatan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_khalid_ae-hamwatan.pdf


یوې غواړي دا وطـــن خپله صــوبه کړي

زموږ په ځمکه او هوا باندی قبضه کړي

 

 روزل شـــوي کسان لیږي زموږ وطن ته

بلوي اور زمـــوږ دا ښـــکلي گلشن تــه 

 

ورانوي د وطـــن پلــونه  ســــړکونه 

بریښنا مزي، او بنــدونـه، تعمیــرونــه

 

هــره ورځ مــو بیګنـــاه انســانـان وژنئ

د دی خــاوری زوړ واړه او ځلمیان وژنئ

 

معلوم ندی موږه کـــړی څـــه خطا ده؟

چــی وژل او بربادئ زمــــوږ ســــزا ده

 

موږ په بل هیـــواد تیـــری خو ندی کړی

چی ګـــا ونــــډ زموږ ځپـــلو تـــه راغلی

 

اوس وطــــن ساتنه هر یـو باندی پور دی

که وطــــن زموږه لړه لوی پیـــغور دی

 

نو دا حـــال کی خاموشي کــــله روا ده

د شـــاعـــر چوپتیا وطن ســره جفا ده

 

د شـــــاعـــر وسله قلــم ده او رڼـــا ده

د خپــــل خلــکو پوهاوئ او روښانتیا ده

*****
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2تر 2  له:د پاڼو شمیره
maqalat@afghan-german.de  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلین 

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