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 کابلو ـونـګلکال  او  د ـد ښږی ـیادیا ـزم

 اورې د خورو ورو ولسونو کابل په زړه می

 نیغه شمله د لوی افغان نښه دهپت کابل د ه دهنښرزویینې د احسان ل د مینې پیـکاب

 ایمان نښه ده لوی لوی مخ دځمکی په کابل د ان نښه دهـي ښایسته جانکابل زما د پرونـ

 کابل دی د رنګونومینی په نوم جوړ سوچه د

 ولسونو کابل د خورو ورو په زړه می اورې

 هره کابل کی ډیره کړی مینجانان سما د ی مینهـدلـیابل هره کوڅه کی ده لد ک ما

 نـهیـی مـو د کابل جان ده لمبولـما په اوب هابل ده تخــنولې مـــیـنــونو د کـما په ګل

 غرونو کابلدنګو  هیریږی هاغه جوړ لهنه می 

 ونو کابلد ګلکال او ی اورې د ښپه زړه م

 ړۍ د ښـکال ناوی نو بهــار کابلــیا د ن لـار کابـخـو افتـارونـد ښ، وول ـزما کاب

 ه زار کابلــو اللــولـاټـیا د نرګسو او غ رنګار کابلګو زـتو او زرڅاند زرلښ یا

 و د نذرونو کابلـچا په نظرکړو د خوبان

 د ګلونو کابلپه زړه می اوری د ښکال او 
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 3از 2

 ار ووکابل د پیغلو او زلمیوو د وصال ښ ال ښـار ووـمـا او د جـد وف کابل د مینې

 ار ووکابل د ټولو مستو مستو د زالل ښ ل ښـار وواـو ته د ټـکابل د مینې زنګیدل

 ندونو کابلخندا او د خوله چا به هیر شې د 

 کلی د ګلـونو کابلډیر می یادیږی هاغه ښ

 د نور د رسولو ښار ووغرو سرونو ته د ار ووـو ښـورلـا د خـا وه د رڼـل رڼـکاب

 ښار وو دښتو ته د سا د ورکولو بی روحه و ښار ووـد ورول کی د شبنم په شنو درو

 ا او د نورونو کابلـڅنګه تیاره شو د رڼ

 او د ګلونو کابل په زړه می اوری د ښکال

 ښار وو یرو د رازو نیاز د خراباتـد شوګ کابل د مناجات ښار وو د عبادت ښار وو

 ښـار ووونو د خیرات ـوابـو د ثـذرانـد ن ار ووالت ښرګو ښار د مرکو ښار د مسجد

 ویاړونو کابلجنګ د اور په لمبو وسوو دد

 ګلونو کابلښکال او د دډیر می یادیږی د

 مماڼو منځ کیلکه غاټول به ښکاریدلو د ځلیده د غرو د کاڼو منځ کیلکه یو لعل به 

 منځ کیتورو زاڼو د سپین باز چی شی ګډیالکه  شنو پاڼو منځ کید ږیښکاریستورئ چی یا لکه 

 خیالونو کابل هسي کابل وو د فکرونو د

 وران شو ویجاړ شو د بریو د برمونو کابل

 شور و لګاو یی په شنو کوترو خبروبی څو  لګاوکابل په ګلو اور ود ساده ګانو څو 

 لګاود ګناه ور باندی تور و ګناه ګارو څو  و لګاو په ستونې باندی زور یی زوروروڅو 

 د فریادونو کابلابل شو جوړ له سندریز ک

 اړونو او برمونو کابلـو د ویـتباه تباه ش

 غونچو ښار په اور کی وسوو د لمبو ښار شود د نغمو ښار د سوو ساندو او سلګو ښار شو

 د زخمو ښار شو د تصویرو ښارآ د ښایست  ښار شوشنو لوګو ښار د شیدو هاغه د سپینو

 دردونو کابل جوړه له درد یوه کیسه شوه د

 ډیر می یادیږی د ښکال او د ګلونو کابل

 خوښیو ښار په ژړا بدل شود خندا ګانو د په ستړیا بدل شودمې ښار  ستړو زړونو دد

 زړونو د کعبې ښار په صحرا بدل شوهغه د نشي ښار په غوغا بدل شودآ د خمار او 

 جوړ هدیره شو د آواز او د سازونو کابل

 و کابلـاړونو او برمونـباه شو د ویـه تباـت

 



  
 

 

 3از 3

 راغلې نه دهپه سپیرو شونډو یی د ژوند مسکا  راغلې نه ده په کابل رڼاوره شپه ده ـال ت

 ې نه دهـا راغلـیا وفـه بـې تــا کلــال د وف غلې نه دهرا ال جوړیدو ته یی زمونږ سالء

 وړو وړوکې کړو د لویو تاریخونو کابل

 هیریږی د ښکال او د ګلونو کابلی ـنه م

 کړۍ لیواندیو  که سپین دي سره ديتوردي  ړۍ لیوانـیا ورټول شویدی کابل ته د نـب

 ولس دي تر غړۍ لیوانوینو کی ډوب زما د یوانځانته مړۍ لوښو جوړوی د ولس له غ

 خاونده بچ کړې د شملو او د پړونو کابل

 اړونو کابللوی تاریخ او د وید لوی ملت د
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