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 1تر 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

  
  

 

 ۰۲۶۰۰۲۱۰۲۰          عبدالباري جهاني
 

 پاڅون
 

د یکشنبې په ورځ د مې د میاشتي پر یو دیرشمه مي د طالبانو په مقابل کي د کونړ د دریو کلیو د پاڅون په ارتباط 
ټونګ، د خپلو وروڼو د وینو تویولو ماته داسي څرګنده سوه چي یو ځل بیا ساده پښتنو، د پردیو په . خبرونه ولوستل

. په کونړ کي به پښتانه قتلیږي او غلیمان به یې د خیر پر غونډۍ ورته ناست وي. او کلیو سوځولو ته مال تړلې ده
هغه چي طالب دی د پردیو مرمیو، پیسو او د حورو او غلمانو له دروغجنو وعدو سره د خپل بابا او نیکه کلي ته 

او هغه چي پاڅون کوي . ور په ورانولو او د خپل ورور او وراره په وژلو ځانته جنتونه ګټيننوتلی دی؛ د خپل ک
نه یوازي په دواړو . د څو ټنګو لپاره د خپل ورور په جنګ ور وزي. هغه د پردیو په تحریک پاڅیدلی دی

نور دي چړچې . یې سوځي مورچلونو کي پښتانه قتلیږي بلکه په منځ کي هم د بیګناه پښتنو کورونه ورانیږي او کلي
دا د پردیو په . کوي او د نړۍ له نیرنګونو او چلونو بیخبره پښتانه دي همداسي د قربانی د څارویو په څیر قتلیږي

 .درک یې یوه خدای ج ته معلوم دی. ټونګ د پیړیو راهیسي قصابي او ورور وژنه به تر کومه روانه وي

 پاڅون     
 ليخدایه خوب مي ریشتیا کیږي وایی بیا سوځیږي ک

 چینارونه سره لمبه دي زما او ستا سوځیږي کلي
 يـه سره وژنـله کونړه مي خبریږم وروڼه وروڼ

 يـلـږي کـیـوځـه کي د بابا سـون په هنګامـد پاڅ
 لوــپتي د خــازې درځـنتده جـنتونړ سیتلیونی د ک

 يتږي کلـیـا سوځـي د چـه یو چـبر نـیو له بله خ
 اندوـا ګډ دی په سـودر بیـبیا سرتوري ځغلي ګپیغلي 

 لي ـږي کـیـوځـنوا سـد الفت پر ګور لمبې دي بی
 ګ ديـرنـه د فـالونـبیا شامت دی د مغولو بیا چ

 ليـږي کـوځیـکه زاړه اورونه بل دي له پخوا س
 ګهـودر د الیشینـر ګـاړو تــمي غـد هلمند له زخ

 د پښتون جونګړي وراني هر سبا سوځیږي کلي
 یږيـه کـوګي یې پورتـي لـر ښکاري چدا له ورایه چي د

 ليـږي کـیـد جانان پر کور ماتم دی د اشنا سوځ
 موږ له بخته مرور یو بخت له موږ سره په جنګ دی

 هره ورځ تازه ناورین دی هر بیګا سوځیږي کلي
 وزیـلـار د الس پیـال تر څو به یو بې وسه د اغی

 ليــیږي کـوځـهم په تا سوځیږي کلي هم په ما س
 وـه وینـګ دي پـخله شنې جلګې رنجهاني خبر یې وا

 ی ورور یزید دی کربال سوځیږي کليورور حسین د

 د مې د میاشتي یو دیرشمه     ۰۲۶۰
 ویرجینیا
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