
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 ؟ وي ختـــر ا څــه بــه هـــغه

 
 وي   نه   لونه، خا  شنـه   پیغـلې د  ې   نــد  با  مـخ   سپـین په چـې
 وي   نه مـړوندونه، ســپین  ســپن  یې   ډک بنــګړیو   په چـې
 وي   نه ،  مـــــیلــــونه ا  ړه  غا  دنګـــه سپــینه  پـه   یې چـې
 وي   نـه  نه،  السو  یې   سره سره  ندې  با نکــریځـو   پــه  چـې
 وي   نه پایزیبونه،  کې  پښو   پـه  یې ډک  ګــونګــړو له  چـې
 وي  نه   سیخکونه، کـــې وربـــل  تــور  پـه   کــتار یې چـې

 

 وي؟  خـتــر  ا  څـه بـه  هــغه
 

 وي   نه  ګـلونه،  ســره کـې  شـــملو پـه  نــانـو  ځـوا د  چـې
 وي   نه  نه،   واســکټـــو داره  چــرمه اغـــوستي  یې چـې
 وي   نه  څادرونه، نګ   رنګ  یــې  نــدې  با  اوږو  پـه چـې
 وي  نه   غونه،   دما یې  مـست   بــوی  پــه  لــونګــو  د  چـې
 وي   نه اتڼــونــه، زړه مـست  د  یې کــې  کــوګل په چـې

 

 وي؟  خـتــر  ا  څـه بـه  هــغه
 

 وي   نه نـدامــونه،  ا  کــوچنیانو  د  پــــټ  جامـو  په چـې
 وي   نه جیبونه،  ټول   یې ډک عــیدي پــه  خــتر  ا  د  چـې

 وي   نه ګـــلونـه،  تـنکي  خــنـدا  د  شــونډو پـه   یې چـې
 وي  نه   غورځنګونه، یې   هـرلور پـه  نـه   خوښۍ له  چـې

 

 وي؟  خـتــر  ا  څـه بـه  هــغه
 

 ! لــرونکو خــتر ا  د  ســولـې د  ای  نــو  
 ستاسو  وي   رک مبا دې  ختر ا لوی  دا
 الســــــــه   د  ســتم  د  یــزیـدیانـــو د 

 ده  جوړه  عاشورا   نه  ختــر  ا  زمـــونږ
 ده  جوړه  کـــــربال  نه وطــن   زمــونږ

 
 خـوږلن  هللا حـفیظ

 کـانادا
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