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 نوی کال
 

 او
 

 «با اعتبار، خزانه دار»

 
شیرام په راتگ سره، د توتکیو پاسته وزرونه په ښورېدا شول او ما ته پسرلني د پاسته 

ذهن په کومبزه کې آزانگې کوي، یوه خوشالونکې بیتی بیا، بیا د نیم د استاد پسرلي دا 
نستالژیکه څپه مې د زړه پر شوتلیز فصل باندې خپرېـږي او ورسره په خیال کې د نوی 

 کال د پښو ښکالو اورم:
 

 «هسک کړل ښايي بيا راځي بهار...وښو سرونه »
 

وهل، پرله پسې نیش د خو له دې ښکالو سره او له دې خوشالیوسره، دا هم لکه د لړم 
زورونکې ده چې پر وطن حاالت داسې را روان دي چې د نوي کال ټولې طبعي او غیر 

  .طبعي خوشالتیاوو باندې تورې خاورې اړوي
 

ازاد شعر  یو ته خپلد نوي کال او نوي پسرلي د نویو خوشالونکو څپو په ترڅ کې ما 
 په یاد کوي. ابااعتبار، خزانه دار( ر)
 

(، خو اوس یې د دې خوښ، خو ۰۹/۱۲/۲۰۱۶کړی و )  خپور ما خپل دا شعر پخوا یو ځل
 خواشینونکي پسرلي په درشل کې یو ځل بیا خپروم:

 

په لړو کې مروړل کیـږم او ور سره مې د  يخپل دا شعر ډوله توري چې هر ځلې لولم، د نوستالژ
 سترګو په کچکول کې  څو  اوبلنې مرغلرې هم را میلمنې شي:

 

 با اعتبار، خزانه دار
 

 د سرو او سپينو، تورو وريځو جګړه
 

 او زه يوازې ورته ناست
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 يم ننداره يې کوم
 

 پای به يې څه شي لکه زما د وطن
 

 هر څه به پريوزي
 

 واوړيپه ايرو به 
 

 زه به په پای کې د ايرو د وطن
 

 يو وزر سوی مارغه
 

 او د ايرو د کووټو
 

 با اعتبار خزانه دار به يمه
 

۱۲/۰۹/۲۰۱۶ 
 هیدرسلیف
 ډنمارک
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