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

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ه دغه پتهپ.  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

  

 
۷۱۰۲ جنوری ۶ : تاریخ                                                                                     حفیظ هللا خالد      

 

            .می دهدانعکاس  راکشور وجامعه ما فعلی یت وضعهنوز هم  ولی چند سال قبل سروده شده منظمومهاین :  یادداشت

 (1) شهِر خربوزه

 وزه شدهـــربـهر خـــش اـمورـکش

 خونریزی همه روزه شدهجنگ و

 رف بینی روانـخود سریها هرط

 انـت بجـن حالـردم ازیــده مـآم

 فقر و نا امنی بهم جوره  شده

 ههِر خربوزه شدــکشور ما  ش

 
 رشوه و خیانت گناه وعارنیست

 نیستپاک نفسی را دیگر بازار

 هرطرف بینی زمین شوره شده

 خربوزه شد هرِ ــکشور ما  ش

 

 نباشد ترس و بیمدزد وقاتل را

 روشن جم گلیم می کنند در روزِ 

 شدهوره ــهم جـو نا امنی بقرـف

 ربوزه شدهـورما شهِر خــکش

 



  

 

 

 2تر 2 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

 

 آنکه خیانت کرد میلونر شده

 شـدهخاک برسر علمومورمام

 دهـوره شطـاسزدورو مئن خا

 هِر خربوزه شدــشکشورما 

 

 هانقره و جست را یکی باشد ب

 چور بیت المال شده اکنون روا

 اد و چور افزوده شدهبر فس

 کشورما شهِر خربوزه شده

 

 بسکه قیمتها همه باال شده

 گوشت دیگرمرغک عنقا شده

 نرخ تیل باالتراز بوره شده

 خربوزه شده کشور ما شهرِ 

*     *     * 

ویانا/  حفیظ هللا خالد  

۷۱۰۰جنوری  ۷۱  

به حالتی اطالق میگردد که در جامعه بی بندوباری و خودسری ها به اوج خود رسیده  قانون ( شهِرخربوزه ) شفاهی ما اصطالح  عامیانه ودر ادبیات ( :   1)

  . و مقررات در جامعه پیهم از طرف زورمندان زیر پا گردد


