
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   

با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 
 ! راغالست ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، سعید افغاني : موالنا د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لیکنه«  سرحد» د امرالدین     

م۱۰۲۳  جنوری ۵  د نشر نیټه :   

 

 لنډۍ
  

 
 په الره تلم ګدر نژدی و

 د اوړی الره وه اوږده تږی یی کړمه

 

 له چنارو الندی لښتی و

الندی وي اوبه ورنژدی شومهله سیوری   

 

 پیغله والړه وه ګدر کښې

  زما په لیدویی خپل پیڅکی ترغاښو کړونه
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 لپي مې ډکی له اوبو کړي

  دڅښو په وخت کښې مې کتل پی مین شومه

 

 کیسه مې کړه لنډۍ په یاد شوه

 موده پی ډیره تیره شوي خوند کوینه

 

  غوږونه خالص نیسی ځلمیانو

پښتونوالی کښې خوند کوینهدمینی خوند    

 

 لیک مې لیکه ته را پیاد شوی

 دقلم څوکه شوه کګه نوم دی لیکمه

 

 هغه شیبه می زړه کښې ګرځي

 څې ستا په تمه په ګدرکښې ماښام شونه

 

 لو مې کاوه راپسی راغلی

 ته می لیدی نا څاپه الس می زخمی شونه

 

 په یا د کښی پاتی دي که نه دي

وتو وشکاونهدپښو اغزی دی ما په ګ  

 

  تا څی ویل ګدر ته راشه

 په اوږده الر کښې به کیسي درته کومه

 

 تا ووي څنګ کښې می خوځیږه

 دکاروبار کیسه کوه زه به یی اورمه

 

 کیسه می پیل کړه په ژړا شوي

 ځم بل وطن ته غریبۍ پسی مال تړمه

 

  کسیه دی وچه شوه په خوله کښې

  څې میرزی ورور مې ناري راپسې وهینه

 

  خبری پاتی شوی بل وار ته

 زه دلوګری په پلمه شاته تاو شومه

 

  هیر به مې نشی عمری عمر

 مینه همدا وه څی په تا مین زه شوم

 

زړي کیسي په لنډیو شی خوږي -وړي   -مسکو   
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  پریږدۍ تربګنۍ
 

  راشی چی په خپلو کښې دیوه کور خاوندان شوو

  پریږدي تربګنۍ راځی ددی خاوری بچیان شوو

  دی باندی به خوشاله شي دکلی پرګني زمونږ

  نوري الری نشته ګورۍ راشي ټول یو قام شوو

 راشی چی په خپلو کښې دیوه کور خاوندان شوو

 

 ولولۍ داستان دغټ بری هلته راغلی دي

  هر بری یوالی کښې لوی خدای زړونه ورکړي

 زور دی په یوالی کښې پوالد غوندی قوت لری

ړه ،ِغټ ټول زمریان شووراشی دی یوالی ته وا  

 راشی چی پخپلو کښې دیوه کور خاوندان شوو

 

 دا ویجاړي ،شاړي سپیري ځمکی ژر ابادي کړو

 دا له مینو ډک پټي احتیاط سره شودیاري کړو

 مونږه په جال ،جال په ستونځو بری نه مومو

  راشي الس په الس شوخپله دلته ماهران شوو

ندان شووراشي چې په خپلو کښې دیوه کور خاو  

 

 پوه عاقل افغان په دی پوه شوی ستونځي ډیري دي

 لس کاله زر تیر شول د وعدو خاوندان چیري دي

 دوي خو و ویلی دا وطن به مونږ په ګډه ښه اباد کړو

 خالصه نه جګړه شوه ،نه سوکاله زمونږ افغان شوو

 راشی چې په خپلو کښې دیوه کور خاوندان شوو

۱۲ -۲۱- ۱۰۲۱ 

***** 

دمینی غږ دورورۍ    

 

 هره چیغه دیوالی کاڼه اوری

 څی پکښې وي دورورۍ دمینی غږ

 زه دی خوشاله کړم په دی نوو خبرو

 په دی مینه باندی نه لرم کوم شک

سرحد» ن امرالدی    «  

به صفحه اصلیبازگشت ـــ          www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

