
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 

                               
 

 ۲۱/۰۵/۲۰۱۹                 عبدالباري حهاني
 
 

 توروستی روژه ما
 

 
 . تژه مات باندي د حملې په مناسبپه دوغ آباد کي د سرتېرو پر رو  د کابل

 
 
 

 يسرکاري خبر یې درې شهیدان بول
 لطالبان وایی اته تنه مو مړه کړ

 ړد خدای کورته یې وروستی روژه مات یوو
 لقاتالنو یې خپل زړونه په ساړه کړ
 ېد قاتل او د مقتول روژې په خوله و

 وڅوک غازي سو دا به څوک شهیدان بول
 وحسابونه به د چا ګرېوان ته یو س
 وګټه چا وکړه تاوان یې د چا بول

 هخدایه څرنګه مو ځي زلمي سرون
 هچي ال څو یې انتظار وه اخترون

 وڅه نیکریزي به یې ګرځېدې تر سترګ
 هڅه اوږده به یې لېږلي وه خیالون

 يڅه توربرېتي تر تورسرو پوري یوس
 همات، بې ځانه، رنګ په وینو اندامون
 هڅه ماشومي خولګۍ ولوېدې له ناز

 هڅه زلمیو پلرو سره کړل کفنون
 هڅه د کلیو ساندي والړې تر آسمان
 هڅه د غم په لمبو وسوځل ښارون
 يڅه د ناز په خوب ویده دي نازول
 يڅومره لیري له دې اوره دي ښاغل
 يپیدا کړي خدای له موره جنتیان د

 يد دې خاوري پر دوږخ نه دي زوول
 هداسي ډېر به لګېدلي وي اورون
 هداسي ډېر به ژړېدلي وي کورون
 يال به رغړي له شملو سره ملګر
 هال رنګین به کړي سرونه لحدون
 يال راځي به له یتیمو سترګو اوښک

 هښخیږي به تور برېتي ځوان پلرونال 
 يخدایه کله به راځي د حساب ورځ
 هخدایه کله به د عدل وي حکمون
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 لیا دروغ وایی تاریخ، د بابا نک
 هیا پردي سول هغه نه دي دا مېړون

 يهغه توري نن د ورور پر مرۍ ګرځ
 هچي وهل یې پاني پټ اصفهانون

 ونن مو خپل وطن زندان دی پکښي اوس
 هبه مو له بنده اولسون لچي ژغور

 وخدایه څو به د خوشحال په انتظار ی
 يد افغان په ننګ چي بیا توره تر مالک

 يال به کله به په کابل کي اکبر زیږ
 يارمانونه د فرنګ چي نیمه خوا ک

 يچي به کله شپې په شپو پسي ختمیږ
 يچي به کله خدای سبا کله رڼا ک

 یما یې خوب دی د اختر ورته لیدل
 يچي خالق به مي دا خوب کله ریشتیا ک

 وتر هغو به په پردۍ توره قتلیږ
 .چي په کور کي پر یوه جنډۍ ټولیږو
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