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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

         
 ۵۰/۱۱/۲۰۲۰                            بېکسیار  عبدالمالک

 

 
 ! یو څوک دې راشي کنه

 
 

 
 د سخي جان د غره لمنه کې د ډزو انګۍ 

 
 لکه یوه ډز کې بیا بل ډز، بل کې بل او بیا په پای کې لکه غوڅ چنار پر ځمکه راپرېوتی یو درووووز 

 
 داسې یوه نه، دوه نه، شل نه، سل نه بې پای ډزې 

 
 نه چې امر صیب شهید را پاڅېدلی یو ځل بیا له سره 

 
 د تلویزیون له غره افشار ولي بیا

 
 یا حکمتیار غوسه دی 

 
 ر ولي بیاله چاراسیا نه کابل ښا

 
 یا نه غلط شوم مزاری بابا دی 

 
 دشت برچي نه شوربازار ولي بیا

 
 کوټه سنګي زما د ویښې د خوبونو کلی 

 
 زما د مینې د تنکۍ ځوانۍ یادونو څلی 

 
 امبوالنسونو او پولیسو د رنجرو شور په سر اخیستی 

 
 له پوهنتونه را وچته غوغا 

 
 د خدای تر عرشه رسي
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 کوم تورلېنګی پنجابی
 

 له کومه نشت اباده په اردو ژبه لګیا دی قومانده ورکوي  خدایزده
 

 نه پوهنتون پېژني
 

 نه دانشګا پېژني
 

 نه زېږنتون نه زایشګا پېژني
 

 دانشکده نه پوهنځی پېژني
 

 ”یې ئ هغه همدا چیغې وهي “وژن 
 

 ”پام ګورٔي څوک درنه ژوندی الړ نشي “
 

 شقاق چیغې وهو  دا موږ چې دومره د نفاق او
 

 ورځ د خپلې برخې  دا موږ چې ټوله
 

 استحقاق چیغې وهو 
 

 ؟ یو څوک دې راشي راته و دې وایي کوم یو بچ شو
 

 پر هغه سره فرش په ګونډو نسکوره 
 

 په ښي وښکي یې وچه شوې وینه 
 

 د دایکندي هزاره 
 

 خواته یې تور حجاب کې 
 

 پر کتابونو پرته
 

 د نرخ د بر سر د دادل پښتنه 
 

 هغه د تېښتې په حالت کې لګېدلی نیم کړکۍ نه ځوړند
 

 د خوږیاڼیو د کږې د بازار 
 

 ښي الس ته دالېز کې دوه ښایسته څڼور  دلته دا
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 لکه په مرګ چې هم وي یو بل ته ورغاړه وتي غبرګ کابلیان 
 

 ؟ یو څوک دې راشي راته و دې وایي کوم یو بچ شو
 

 ډنډ وینې  ـ   ډیو څوک دې راشې په ټولګیو، دالیزونو کې دا ډن
 

 دې سره بېلې کړي لږ 
 

 چې د پښتون جال، تاجک جال شي
 

 د هزاره او د ازبک جال شي
 

    . ! یو څوک دې راشي کنه
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