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 د ژوند سقوط 

 

 
 خپل ټول دوښمنان  دوی خو ویل چې یې بخښلي دي 

 

 بیا د رباب غاړه پرې شوې ده په کومو تارو؟ 
 

 چې ترې بهېږي تکه سره د ترنم وینه 
 

 سړې کړې ګولۍ؟ بیا د تبلې په زړه کې چا دي 
 

 چې ترېنه ساه خېژي 
 

 بیا له باجې نه چا پرې کړې دي د ژوند د زېر و بم ګوتې؟ 
 

 نه یې رغېږي په مرهم ګوتې
 

 بیا څوک د سروز په خواږه ستوني کې زقوم بهوي؟ 
 

 بیا د شپېلۍ له خولې نه چا وړی ټکور د زړونو؟ 
 

 بیا څوک سندرې ته فرشونه د اغزو اچوي 
 

 بدله په ُدوره ولې شوه؟   بیا د ډاله لښته
 

 بیا څوک د حق اذان ته لومې د تیارو اچوي؟ 
 

 خپل ټول دوښمنان  دوی خو ویل چې یې بخښلي دي 
 

 بیا د ښادۍ په زړه کې ولې ده د غم اندېښنه 
 

 چې اتڼونه یې دي شل، دي یې ګونګۍ بدلې 
 

 بیا د ځوانۍ د خمار تنده ولې وچه شوله؟ 
 

 راوړی؟ چا ورته زېری د فتوا 
 

 بیا د ژوندون د محفلونو شوخي چا لوټلې؟ 
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 او پرې والړ دی د سکوت پیره دار
 

 چا بازارونو ته سکون د هدیرې راوړی؟ 
 

 او ترېنه شور د ګاونډي وطن ته کډه وړې 
 

 بیا خندا ولې د خولګۍ تر کوره نه شي ورتالی؟ 
 

 د ماتم وسلوال الر کې والړ دي 
 

 نه شي ورتالی څوک بې پروا د زندګۍ تر کوره  
 

 خپل ټول دوښمنان  دوی خو ویل چې یې بخښلي دي 
 

 بیا ترهېدلې دومره ولې ده د امن درخو 
 

 چې دې وطن ته یې زړه نه را غواړي 
 

 بیا ولې نه شي الوتای د ازادۍ مرغان 
 

 او د هوا په وزرونو پسې ځان پردي راده ته بیایي 
 

 نوکریځې بیا پر السونو لګوي د رڼا ناوې د تورتم 
 

 بیا ولې لمر پر تروږمۍ مین دی؟ 
 

 یا پسرلی ولې د تور خزان پر پښو پرېوزي ب
 

 او د ګلونو سرسایه ورکوي 
 

 بیا د بدلون مسته څپه ولې خاموشه شوله؟ 
 

 را ستنېدونکي توفانونه بدرګه ورکوي 
 

 خپل ټول دوښمنان  دوی خو ویل چې یې بخښلي دي 
 

 اوس لمانځي جشن د ژوندون د سقوط 
 

 سباوون خوله له دانو ډکه ده د 
 

 .نه وایي ساندې د پرون د سقوط 
 

 بارکوال میاخېل 
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