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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بسمل: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ٢٥
 

 دمبـــــــــــــاره کـــــــــــــي پيــــــــــــغام
  

ه دکونړځوانانوکولتوري ټولنې ټولوغړو او ټولوکونړي يارانو دبايرن مٻشتوافغانانوکولتوري ټولنه په ډٻردرنښت سر

  . ته  د کونړ سيند مشاعرې  ددرٻيمې کليزي د رارسٻدو مباره کي وايي 

موږ په تاسو وياړو چې دپردٻسي له درنو درنو غمونو سره سره دخپل ګران  ھيواداو مورنۍ ژبې دحفظ  لپاره مو 

  .و ھر کال يې په خپل ھمت سره لمانځئ دکونړ سيند په نوم درنه مشاعره دود ا

  .دا چې دګڼ شمٻر ستونځو له کبله  ستاسو درنې لمانځنې ته نشو درتالی ھيله ده چې موږ ته بښنه وکړئ 

ستاسو ټولو عزتمنوخويندو او وروڼو درانه  حضور ته  په  ناغه کې دايونوی شعر چې ھمدا نن مې وليکه درلٻږم 

 .زه به دتيليفون په ليکه تاسوته خپل شعر ډالۍ کړم  البته که تخنيکي امکانات ويھيله ده چې په چاونه غميږي 

 محمدامين بسمل دبايرن مٻشتو افغانانو دکولتوري ټولنې په استازيتوب                                          

  

 وه دکونړ سينده
  لس کاله يې کيږي لر اوبر په پښتنو لو دی

  وړي زموږ په ښوونځو لو دیمال مو وړي کمال مو 

  ھغه چا چې غوښتل له  روسانو ملک آزاد کاندي

  خپل وروڼه يې قتل کړل اوس ګورو په ھغو لو دی

  کونج  په  شٻخ  تنور شولو رندان ھم سرګردان ګرزي

 برګ غوبل روان  دی  په  پيالو او په  تسپو لو دی

  تا خو ياغي ياره ھم خپل ځان او ھم جانان کړ خوار

  څه بيړه دې وکړه اوس پخپلو او پردو لودی

  ھغه عنبري زلفې له ننګ او له ناموس سره

  ټول يې ننداره کړو په ھغو پاکو کمڅو لو دی

  ځه هللا دې وبښي پخوانی کفنکښ ډٻر ښه و
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  راغلل نړيوال لٻوان په پٻغلو او زلمو لو دی

  نن دپښتنو په جنازو او په ودو باندې

 رځو ھم په شپو لو دیسرې سکروټې ووري ھم په و

  موږ يې دخلقي او دطالب په نوم پکو کړلو

  نورو مزې وکړې زموږ خوارو په سرو لودی

  ته وا دغه نور دي سپين چرګان يو پښتانه کافر

  خويندې مو په سپو داړي  په کليو اوقريو لو دی

 لس کاله يې کيږي اور مړ نه شو ال يې زور واخيست

  په کانو لو دیغله راغلي چور ته نه يې وينئ 

  ھم يې  په  کونړپکتيا ھلمند اوکندھار اوربل

  ھم مې خيبر سوځي  پٻښور او په بنو لو دی

  ای داجنبيانو ګوډاګيه  رب  دې ژر واخله

  ستا مردار له السه دشٻرشاه په اوالدو لو دی

  وه دکونړ سينده څه  ته ګورې  پسې پاڅٻږه

  خړکربوړي  ټول وٻسه په موږ ددغو سرو لو دی

 نګه زه بسمل پټه  خوله کښٻنم ځان افغان بولمڅ

 ھم مو نسل وژني  ھم زموږ په تاريخو لو دی

  لس کاله يې کيږي لر اوبر په پښتنو لو دی

  مال مو وړي کمال مو وړي زموږ په ښوونځو لو دی

  

  :يادونـــــــــــــــــــه 

 وو چې بٻګا شپه  کلن ښار ته څٻرمه ددنړۍ په مخ ټولو خورو ورو افغانانو ته په ډٻره خوښي سره خبر ورک

Leverkusen     په  ښار کې دکونړ سيندمشاعرې درٻيمه کليزه په ښه برم سره ولمانځل شوه ھيله ده چې پوره

  .رپوټ به يې  په نږدې راتلونکې کې دمسؤلينو لخوا په تفصيل سره خپور شي 

 له مونشن ښار څخه دغونډې درنو ګډونوالو ته ديادولو ده چې پورتنی شعر په مخامخ ډول د تيليفون په کرښه

  .واورول شو

  

  

  

  

  


