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 ېپسرلی سره خبر
 
 

  هپسرلیه دلت یراش ته خو به
 ههم د ښکال او هم ګالنو سر

  یو خو زمونږ ژوند او زمونږ حال به څه
 ؟سره ولیونیان د وا یناروغ دې

 

+++ 
 

  هسپرلی ته خو به راوړی تازه ګی
 ااو رغونو ته بی ونورغ هزمونږ

  نته خو به ورکړی پسرلیه ژوندو
 ازمونږ درو زمونږ باغونو ته بی

  یو زمونږ حال زمونږ احوال به څه خو
 ؟سره ووانیل دننه کور کی دي

 

+++ 
 

  هب هتاسر مونږ هیله من وو چی له
 یراش زمونږ وطن ته روغه جوړه

  هبه سم هتاسر وو په دی تمه
 یراش د افغانانو کورته سوله

  هکن او سوله راځې ېخوراځ ته
 ؟؟هکن او غم له دی لوی کلي نه ځې

 

+++ 
 

  هدلته جنګونو سر یراتل پخوا
 هراوړل «اکرون» دی هم جنګ هم ږس

  يبچوړ رانه زلمی لوړ پخوا دی
 هراوړل «دي مونږ ټولو ته »وبا ږس

  وته څنګه پسرلی و وای اوس تا
  ؟ته هرکلی و وایو؟ څنګه اوس تا
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+++ 
 

  هد »نه منلو« غم دی هم نازل ک
 یباند د دی ولسونو په سرونو

  یجګړه دی جوړه کړه په هر کور ک
 یباند د خور باور ورک شو په ورونو

  وخزان که پسرلی وګڼ يداوس 
 وژوندون او که مرګی و ګڼ يداوس 

 

+++ 
 

  مپښتو درنه پوښتنه کوزه په 
 هته ځواب لکه پښتون راکړ ما

  ؟د دي دردونو انتها شته کنه
 ؟د دي ساري مرض دوا شته کنه

  هد پار وراتل د یسول دلته د
 ؟شته کنه ابکومه چاره په نن س

  ه!بهار مونږه خبر کړه په دی راز
 !چی در کړو نوم د سوله ساز بهاره
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