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 ناکامورا د اتلولۍ نوم

 ناکامورا د ودانۍ یو نوم شو
 د ننګرهار د سمسورۍ یو نوم شو

 د اسکېرلي، ځورېدلي بزګر
 د نیکمرغۍ او خوشالۍ یو نوم شو

 د ننګرهارو د بې پوښتنې خلکو
 د پاملرنې، سورلوړۍ یو نوم شو

 د وږو تږو په خالي دسترخوان
 غلو دانو او د ډوډۍ یو نوم شو

 د شاړو دښتو او مېرو لپاره
 ناکامورا د اوبخورۍ یو نوم شو

 د دښتې زړه چې پرچا نه سوځېده
 همغه زړه اوس د نرمۍ یو نوم شو

 په جل وهلو او اغزن ډاګو کې
 د زراعت او مالدارۍ یو نوم شو

 مرور روان وو ېتښد سیند چې له
 د ډاګ او سیند د ملګرۍ یو نوم شو

 اتې شوهد کار او زیار یوه بېلګه پ
 د هڅونې، کامیابۍ یو نوم شو

 د افغانانو د تاریخ په پاڼه
 د ملتونو د دوستۍ یو نوم شو

 د جاپانیانو، افغانانو ترمنځ
 د پیوستون او د ورورۍ یو نوم شو

 زموږ د هر افغان په زړه او مغز کې
 ناکامورا د اتلولۍ یو نوم شو

 خو د دښمن په زهرجن ذهن کې
 وم شودغه اتل د دښمنۍ یو ن

 
 نوم دی ژوندی اوسه مراد کاکا
 افغان وطن کې به وي یاد کاکا
 دښمن دې تل اوسه برباد کاکا
 افغان جاپان تل زنده باد کاکا

 

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


  

 

 2تر 2 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

 

 مه ۵سمبر ډېکال د  ۲۰۱۹د 

mailto:maqalat@afghan-german.de

