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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته . ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  

                                                    

 ۶۱۴۲ مارچ ۴۱:  تاریخ                                                                           حفیظ هللا خالد       

؟ چرا  

 پایان؟ چرا این جنــگ بی

 ویران ه هاخانسوبه هر

 قبرســتان هـتهمه جا گش

 ارزان؟بشـــر خونمگر

 ؟ننسامبـاح الدم شـــده ا

 و یا ملک است بی سلطان؟

 چرا آواره اســت افــغان؟

 بدور گیــتی ســـرگـردان

 گهــی درگیـر در توفــان

 بســته در زنـدانزمانی 

 راندوای ز جبر وحشت 

 جو می شـــود انسانهپنا

 

 چرا در سوگ فرزندان؟
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 ل امیـــد این بوســتانگـ  

 هزاران مـادری افــغان

 همه با اشک درچشمان

 صـه و نــاالندل پــرغ  

 قبرش میکنــند گـریانه ب

 چـرا اطفال و نونهاالن؟

 بجای دانش و عـــرفان

 برای کسب رزق و نان

 ز صبح تا شام در خیابان

 گر آفتاب است یا باران

 به کارشاقه سرگردان

 چرا کشور شود ویران؟

 ز آی اس آی پاکستان

 نادان و دست جـاهلب 

 و از ایمانتهی از رحم 

 لمانیغحور و هم  نامب

 فریبش می دهند آسا ن

 

 چرا این جنگ بی پایان؟؟؟
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 وطن در آتش سوزان

 نابــودی انســان؟  چــرا

 چرا این شهر بی پرسان؟

 خدایا رحم کن بـــرمـان

 بی درماناست  درداین که 

       *** 

 خالد حفیظ هللا

 ۶۱۱۲ /اتریش / ویانا 

 


