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؟ کابله اوس څنګه یې   

 

   کابله اوس څنګه یې ،

   له ښکلووریځو نه دې،

   د آسمایی پرټنده ،

   دښکلوعطرو بارانونه اوري ؟

   دزړه پرکور دې کله کله ارغوان خندا کا

دګل زما ن د ګل غونډۍ ترنمکله دې هم     

   دتورو وریځو ترببرو سیورو الندې

   له درد اوقهره ډک زړګی تخنوي،

  کابله اوس څنګه یې ؟
  

اړخ له غلوغدوآرام وي،  اوس به دې    

   اوس به چرګان په نیمو ورځوکې هم

   بې وخته وخته آذانونه کاندي ،

   اوس به دې ښکلې نازنینې پیغلې

   دښونځیودتړلو دروازو مخې ته

   دخدای ظالم لښکرته دعا وې کوي ؟

  کابله اوس څنګه یې ؟
  

   البه دې سره زخمونه نه وي پټۍ

   البه د خپلوشهیدانو ویرکړې ،

یادوې ،  البه سرکښ داود ، نجیب    

  البه هم ژاړې دغني سپیتانه ،

   : البه هم میندې ستا سندرې بولي 

موږ ځان کابلهآخ در واري شم ز    

   ! زموږ د ویاړو شوکت وشان کابله

  کابله اوس څنګه یې ؟
  

   څنګه یې اوس د سپینوشپوپه زړه کې

   سپینوپه زړه تورو سره ، یې څنګه

   داوښکو وینو په دردونوسرشوې

  دتورې شپې په توپانونو سرشوې ،

   په دغه درد دي له مستانوپرته،

رښتینانو پرتهله منصوریانو     

   نورهسې الفي د شناخت کوي،
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   بهرجنت اندرسوزونه ښکارې

اوغمونه ښکارې  ناسورسوزونه  ...  

  کابله اوس څنګه یې ؟
   پوهیږې پیغلې دې محشر ته لیږي

   دشفیقې دبیرغ پیڅې سوزي ،

  سترګو،  پوهیږې خوري یې په سپینوبې بصره

ه نامهنه یې پریږدي چې آقرا زده کړي دهللا پ    

   پوهیږې دغه دقیامت نښې دي،

    ... بوجهل پرسینه باندې جنت ته ګوري چې د

   اوستا په پاکه لمن ،

   دجهل تورد سرولیوانوپه څیر،

   ...پرهرمومن لګوي

  

   پیغلې مو دوی ژړوي ،

   کتاب یي دوی سوخوي ،

   مکتب یي دوی بندوي

   خوځان ناګاراچوي نه یی منې

   خورکۍ اومورکۍ په آزار د چې

   چا هم بازارکله لیدلي نه دي ،

!کابله داسې یې اوس خدای دمل شه    
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