AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۸/۰۹/۱۳

ع  .رشید

خدایه ،یو نجیب نشته؟
په وینو لژند ننګرهار ته!!

وینې دي تویږي  ،سر پرې شوی شهسوار ژاړي
خدایه یو نجیب نشته ؟ سرکښه ننګرهار ژاړي
سرې سترګې په وینو مینځو ،اوښکې مرورې دي
ښکلي ټول ورور مړي دي السونو کې مو هار ژاړي
څنګه بې پښتو شولو ،عزت وژنو حیا اخلو
څنګه شوو سرټیټي چې پردو ته مو سردار ژاړي
څه شودتورتم ساالر ،دیوال یې د برلین ړنګ کړ؟
ستا له السه ګوره چې پښتون خوار او سنګسار ژاړي
څه شول هغه ستورې  ،آه مخسوري مومندي ځوانان
څه شوه عالیی ولي روښان ویاړ په زار زار ژاړي
وګورئ دمینې کور یې وسو دتورتم اشرار
مه ځه ننګرهارته لوی ماتم لوی غفار ژاړي
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سوځي د ایمل بچې د تور ښامار په تور وحشت
عقل د انسان خوار شو سره اور ته یکه زار ژاړي
خدایه یو نجیب نشته بیا مل شي د تنکو هیلو
مور او خور بې ستره شوې په ورور پسې په پالر ژاړي
اور په ننګرهار بل دی  ،پاچا په غالمۍ ویاړي
شعر ژاړي  ،شاعرژاړي په سروسترګو انګار ژاړي
ای د دنیا ربــــــــــه ! زموږ د وینو ابشار وینې
ویاړ ژاړي  ،پښتو ژاړي د پیغلو شرنګهار ژاړي
خدایه یو نجیب نشته چې مل شي د ګلو دکور
وګورئ خادمه  ،څنګه ستا کور ننګرهار ژاړي
ع  .رشید
نوی ډیلی  ،د  ۲۰۱۷کال لسمه

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

