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 م ـظــوی نــن
 
 

 دارو سازه! راته داسې دارو ساز کړه
 چې کاذبه خوشالي راته ډالۍ کړي
 په خدای نور له رڼایي ځنې ډاریږم

 غواړم دا چې تاریکي راته ډالۍ کړي
### 

 په رڼا کې عجیبه ویره خوره ده
 راته ښکاري ډاروونکي منظرونه

 تروږمۍ پسې مې ځکه زړه چاودلی
 ګوندې غیب شي ویروونکي کابوسونه

### 
 ه شمه چې مې بله وه ساتلې هغ

 غواړم مړه یې کړم او ځان ترېنه بې غم کړم 
 د تیارو غېږ ته پناه په مینه یوسم 

 کاشکې پاتې یو څو ورځې ژوندون سم کړم 
### 

 ړندو، ولې بینایي دعاء کې غواړئ!؟ 
 څه خبر یئ، د بیناو له عذابه 

 که یو ځلې مو دا زجر تجربه کړ
 ابهپښیمان به شئ، د دعاء له استج

### 
 دې نوزاده چې ژړلې باخبر و

 چې راتګ دې غم خانې ته لوی خطر دی 
 اوس به هره لحظه نوی درد محسوس کړي

 د عدم غېږه عجیب ارام بستر دی
### 

 څومره کرکه چې له قتله مې لرله
 اوس په خپله په قاتل یم بدل شوی

 هر ارمان مې خپل، په خپلو السو وژنم
 زه په داسې یو اتل یم بدل شوی 

### 
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 زه دا نه وایم چې اوس یم ژوبل شوی
 پرهرونه مې بدن کې پخواني دي

 دا تازه چې ترې تودې وینې څڅیږي
 سوا شوي پرې همدغه اوسني دي

### 
 دوست( ملنګ دا کلی درته پریږدي شاید )

 روان شي  کچکول واخلي او کوم بل ځای ته
 اوس خو تاسو مینه ور نکړه خپل چم کې 
 خو که الړه، بیا به هر یو پښېمان شي 

 
 /۳اسد  /۱۴۰۱

 نعمان دوست 
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