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 ۍد مارچ اتمي ته یوه غیر دودیزه ډال
 

تر هرڅه وړاندي د مارچ د اتمي نیټې په پار چي د ښځو د نړیوال پیوستون ورځ ده ، زموږ د هیواد او ټولي      
سږکال مي ښځو ته یوه غیر دودیزه  د مبارکۍ ویلو تر څنګ دا خبره د یادولو وړ بولم چي نړۍ درد لیدلو ښځو ته

  : ډالۍ تیاره کړیده او هیله من یم چي په خوښۍ سره به یې و مني
یادوونه پکښې شوې وه ، «  او لونګین لونګو» د  هلته څو ورځي وړاندي مي په تلویزیون کی یوه سندره چی      

و ارویدل . وروسته مي په فیسبوک کي د ) لونګو ډالۍ ( تر سرلیک الندي د مارچ د اتمي نیټې د پاره چي د ښځو 
کړه چی ښځو ته د ډالۍ پخاطر یوه یوه داسي لنډۍ په کومینټ  نړیواله ورځ ده ، د خپلو لیکنو د لوستونکو څخه هیله و

کي را ولیږي چی د لونګو او لونګین سره تړاو ولري . د لوستونکو د فعالي ونډي اخیستني څخه په مننه باید ووایم 
   چي ډیري په زړه پوري لنډۍ یې و دغي نړیوالي ورځي ته ډالۍ کړی وې .

د نوموړو لنډیو څخه یو شمیر یې د را لیږونکو لخوا او د هغوی په استازیتوب دغه دادی دهمدغي ورځي په پلمه      
  :درناوی وړاندي کوم  وپه مینه ا  د ګل ګیډیو په توګه هت نازنین او لطیف جنس

 
 واخله ګلون ځیدکور و

 درد اراموینه هړدوا ده دز ګلون
 خورد لونگ راوره وی جانانه

 جورومه یتر نیلونگ یدود د یدکل
 یس نګیلون یتور و یچ هلک

 نهیوڅخر ید ګړیبن یتوره و یچ یجن
 شي ګد لون لګ ۍنجل توره

  نهیرزوګ ید ګۍزویتور شي ب یچ هلک
 ید غورېپ هڅ یتور د ېیار م که

 نهیخو لونگ دي ، شاه سالم ورته کو تور
 يېږائځ یسینه یو الل پر

 ومهېاځ هړدوا یلونگین او الل زه
  ینه و یدلیل ګچا لون که

 نهځی یتر یبو وګد لون ړیخوله ک غلهیپ
 د لونگ دي يټمي بو جانان

 تاوه شمه ولهټپروته به تري  لکه
 وګبد مه وایاست خل پرتورو

 نهیویبو یېپاچهان  ید ګخو لون تور
 شو یدان یدان نګیلون ستا

 نهیسهار به ش ولومټدانه چي  دانه
 ید نګیخوشبخته لون ومرهڅ

 الونهټ یوه رټټپر  غلویمستو پ د
 یراغ اړلونگین په ژ تور

 نه راکوینه یاځپر سینه  ۍاوگ ماته
 هېږشه ودر پټ بارانه

 لونگ په درمندو شیندلي دینه لیال
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 په زلفو مړوت ېبه د الس
  مهړک ېبه د ړوهم م ېلونگین به د په

 ورک که یلونگه رب د توره
 الونهټ ېته وه نهیزما ، پر س الیل

  ید نګیلون یتور د یم جانان
 رزومهګ هګج هړغا الهیخ رهید د

 ژهېراخ ړپه ل نګیلون د
 لونهیس هړوک لګد چار هړشپه ک ږۍاو په

 ید صبر جام نسکور د زما
 نهیم هځو يړراغا رڅیپه  نګیلون د

 ته نګیلون ورمګظاهر  په
 ارومهڅ النګ ېنیکي د س هړپه ز ټپ خو

 هړوک هډد کلي ک ۍنجل
 ومهټملکونه ل یپه بو نګیلون د
 ړېکش نک ورهګهار  يړغا د

 نهید ئليېمي په سست تار پ ګتور لون دا
 در نه ورک شو یکل ږزمو که

 نهیبه ش دای، پ هځرا یپر بو نګیلون د
 یمکرجن د ید نګیلون تور

 دنهیو شل یکاوه ، د لیس نيید س ما
 ستید مکر کچکول واخ ۍنجل

 نهیور اچو ګد کلي تور لون وانانځ
 مړک رګ زهیزه تا درو ینجل

 ولومهټدر  ګلون مهځرګپه کور  کور
 نه وي يړک یبو ګچا لون که

 نهځیبوي را وګد مارچ نه د لون اتم
 

 یپا
 

 هکال د مارچ اتمه نیټ ۲۰۱۹ډنمارک هیواد ــ د 
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