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 پسرلیه! 
 

 بیا به وسپړې ګلونه
 
 

 پسرلیه بیا به وسپړې ګلونه 
 د هیواد پر سپیرو دښتو 

 غرو لمن کې 
 ي ګلوریني وږمې راش

 شیبې راشې  ې څه عطرین
 د شینکې چمن پر غاړه 

 زرغون شی شنیلې به را 
 د رامبیل چامبیل ګلونه 
 د نرګسو سپین ټلونه 
 د بڼونو سمسورتیا کې 

 د طوطیانو په چغار کې 
 د بلبلو شور به جوړ شي 

 مهاجرې توتکۍ چې 
 بیا په بیرته راستنې شی 
 جوړوي خټیني ځالې 
 د هیلیو سیل به راشی 

 په هوا کي به تاویږې توراڼه کې 
 د سیند سپینو شګو غاړه 

 هنګامه وې کې به جوړه 
 غږ کې  شور ماشور د زرکو 

 چې پر سرو پښو به ناچ کړي 
 په چړچقو به یې له هسکه 
 د کوترو سیل راکوز شی 
 څه د میني او مستۍ غږ 

 کې به جوړ د میني ژوند وي 
 !خو زه وایم پسرلیه 

 لږ راتم زموږ په چم شه 
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 له سوکړه حال مو خبر شه 
 د انسان خوا چاپیلاير کې 

 ل کې د افغان د ژوند په حا
 زمانه نادودي کاندې 

 پر ژوندون مو لوبې کاندې 
 نارواو  بازار تود دې 

 د ژوند حال مو جوړ پیغور دې 
 د هېواد بچي تس نس دي 
 سره ورک لرې عبث دي 
 !اوس چې راغلي پسرلیه

 د ژوندون الر راښکاره کړه
 بیا په زړونو کې مو ویښه 

 یو ځل مینه ولوله کړه 
 یوو خالي پاتې له ژونده 

 یښ مو په بل رنګ کړهراشه و 
 ساړه زړونه  مو تاوده کړه 
 نوې حس په کې پیدا کړه 

 ورته وایه! پسرلې یم 
 زه شپیلۍ د اسرافیل یم 
 زه د بیا ژوند هستونکې 

 زه د نوي یون راوړونکې 
 وخت د پاڅیدلو   ی اوس د 

 د ابلیس د سټ کولو 
 نوي  ژوند ډبره کیږدئ 
 د الفت ډبره  کیږدئ 

 کړهپه کې دغه احساس ویښ 
 چې ژوند مه اخلئ ژوند ساتئ 

 نور خوند مه اخلئ خوند روزئ 
 په یو ځل د ژوند ډګر ته 
 د آهللا )ج( ښکلي منظر ته 
 چې پر موږه امانت دې 
 پرتمینی شیبې راوړئ 

 بیا د مینې شیبې راوړئ 
 خو رنګینې شیبې راوړئ 

 
 هاجره حرکت 
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