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 له موږه ستړې زمکه
 

 

 

 بنیادم یو، که انسان یو که سړي یو
 د زړه سوي یو، د زړه سوي یو، د زړه سوي یو

 که په هسکو ښیښه خونو کې اوسیږو
 که بېدیا کې په کېږدیو کې بیدیږو
 په لویدیزو رنګینه ښارو کې پایو،
 که له سپي،یاله پیشوسره لوبېږو

 یا ختیځ کې غیرتي، نران، پالران یو
 د کوشنیانو مو رمې دي او حیران یو

 یوې ورکې زمانې پسې ځوریږو
 څوک یې تېره زمانه بولي بې شانه،

 ها یو وخت داسې ښه وخت و،
 چې لیوان او مېږې دواړه
 سره یوځای څرېدل به

 زه حیران یم داسې وخت ته
 څرېدلو چې لیوه هم
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 وایي : بس هغه ښه وخت و،
 چې لیوه هم واښه خور و؟!
 پټ په زړه کې په خندا شم.
 د انسان داسې ارمان ته،

 چې لیوه په کې واښه خوري.
 ټول د ښه وخت په ارمان یو

 یوې ورکې زمانې پسې ځوریږو
 :بیا یو بل څوک راته داسې زمان ستایي

 ښه وخت داسې یو بل وخت دی په سبا کې،
 زموږ په الس جوړیږي، بېل جهان دیچې 

 راروان دی، راروان دی، راروان دی
 داسې وخت داسې زمان دی،
 جوړ خوشاله، یو جهان دی

 دا جهان رارغېدلی
 په السونو د انسان دی

 پټ په زړه کې په خندا شم،
 چې ارمان دی، بس ارمان دی، بس ارمان دی

 خدایزده دا ال کوم جهان دی؟
 جنتونه دي ورک شوي
 چانه تېرو زمانو کې

 څوک په تمه د سبا دی
 په ناپایه افسانو کې

 ال د ) اوس( برزخ کې پایو، دوزخي یو
 له پرون او هم سبا سره پردي یو

 د زړه سوي یو، د زړه سوي یو، د زړه سوي یو.

 فلسفو په رنځ اخته کړو په لویدیځ کې
 عقیدو په وینو سره کړو په ختیځ کې
 له ژوندون سره مو لویه دوښمني ده
 قاتالن یو له یوې مخې وژل کړو
 جالدان یو د دارونو څنګ ته ناڅو
 یا له څېرمه بلهاریان یو قرباني یو

 وژل کیږو، قتل کیږو، خاورې کیږو
 هدیره کې د قبرنو څنګ ته ناڅو

 یا په پانګه پسې مړه یو یا وژل کړو
 د ) دوه اویاوو( ښکلیو په ارمان یویا 

 د ګلونو له ښکالوو مرور یو
 د مرغانو له نغمو سره په جنګ یو
 د باران له هر یو څاڅکي کوو کرکه
 له څپو څپو وږمو سره په تنګ یو

 یو شیطان مو دی روزلی په خپل ځان کې
 ورته سر په څیله ټول سره پراته یو
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 په دې پټ شیطان مو کلکه عقیده ده
 ل داچې، ورته پټه مو سجده دهکما

 ټول همدا یو ، که ښکار ه په هر ایین یو
 یا کافر د هر مذهب د هریو دین یو
 که پالني یو، یا پالني او یاپالني یو

 د زړه سوي یو، د زړه سوي یو،د زړه سوي یو .
 نوره زمکه ستړې شوې ده له موږه
 موږه ډېر یو، وړه شوې ده په موږه

 تر ساه ګانوهوا کمه ده زموږ ه 
 د جل چیغه راوتلې له څاه ګانو

 زموږ تندې ته اوبه چینو کې نه شته
 لکه مینې ته مو زړه سینو کې نه شته
 د طبیعت کندو کې نوره غله نه شته
 زموږ د ګېډو لیونۍ ژرندې ال ګرځي
 د دې درمند غنم مخ په خالصېدو دي

 ژر به دا خاورین کنډول پرخاورو پریوځي.
 ړې شوې ده له موږههو، دا زمکه ست

 تېره لور یې دی راخیستی او موږ ریبي
 زمکه وږې ده، یو یو مو تېروي نن
 وږې ګېډه بیا په موږه مړوي نن

 ورته ګوروکه واړه یو که زاړه یو
 که په ګېډه وږي تږي، که ماړه یو

 که ښځمنې، ماشومان یو، که سړي یو
 د زړه سوي یو، د زړه سوي یو د زړه سوي یو.

 

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2562279057217128&set=a.307578336020556&type=3&eid=ARAXcWtPfJXrwDstdMwO4KPgJvuvH60hJzXvs7PcZf9ZDYNJEIPSVWl62rNOty8P6YE4Fxc4h9KN-jCQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2562279057217128&set=a.307578336020556&type=3&eid=ARAXcWtPfJXrwDstdMwO4KPgJvuvH60hJzXvs7PcZf9ZDYNJEIPSVWl62rNOty8P6YE4Fxc4h9KN-jCQ

