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

 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 
 

 ۲۷/۰۳/۲۰۱۵          یاقوت

 واوره خورکۍ فرخندې !

  

 ستا له حجاب ،

 ستا له حیا نه قربان

 ستا له زاریو ،

 نه قربان له ژړا 

 ستا پر پاک مخ ،

 وینو ویالې ،  د تودو

 بهیدېما ولیدې چي لکه رود 

 څو کرغیړن السونو ،

 یو څو بد رنګ مخونو

 چا د جنت ټیکه دار ،

 چا د دوږخ پیره دار ،

 بر تا وارونه کول .

 هر چا پخپله خوښه ،

 سخت ګوزارونه کول .

 چا د تکفیر فتواګر ،

 بس تهمتونه کول .

 بیا می د سوزنده اور

 سوي لمبې ولیدې

 ستا د تن پاکي غوښی

 لکه کباب سوزیدې

 شت پر ډګر ،ما د وح

 د جهالت پر میدان ،

 ستا له الوتي روح نه ،

 د نور شغلې ولیدې .

     ******** 

 واوره خورکۍ فرخندې !

 چي د قرآن په مینه ،

 وې سپلنۍ فرخندې .

 ته به یادیږې له ایمانه سره

 خیر دی که والړې له ارمانه سره

 خو ،

 یوه ورځ به داسي راسي

 فتواګر به دی رسوا سی

 د قاتالنو ، دا لښکر

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 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

 

 دا بچیان د ابلیسانو

 د قرآن تر نامه الندي

 د اسالم د دښمنانو

 دا ارواح د خبیثانو

 دا په وینو سره السونه

 کرغیړن او تور مخونه

 دا ناپاک چټل فکرونه

 په فتوا د شرعیت به

 د پاک رب په عدالت به

 و سنګسار ته ودریږي

 ستا به روح پرې ارامیږي

 ها سوټیان ، هغه ډبري

 چي پر تا یې اورولې

 دا به ټوله سر پر سر سي

 او پر دوی به راګوزار سي

 په سرو وینو کي به رغړي

 دا پردۍ پردۍ ککري

 له دې کلي نه به ووځي

  دغه لښکري« ُدجال » د 

******            

 د یو بلي فرخندې نه

 به بیا نه توئیږی وینه

 ته یې ګوره ته یې وینه

 دا به ورانه سي له سره

 نفرت او کرکي خونه د

 د اسالم کورته به راسي

  هغه تللې ورکه مینه

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــ

mailto:maqalat@afghan-german.de

