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 ! مـجـبــــوره حـــوره
 

  هناسته د سرک په غاړه، سوال کوی مجبوره د
 هدا د لوی افغان د لوی اسمان، د کلی حـوره د

  یناسته ده خو سوزی، د غیرت نه په اورونو ک
  یداسـی ویلی کیـږی، لکه شـمعه محـفـلـونـو ک

 ی، په شتون د اوو ورونو ک یژاړی ځکه سوال کو

  هموریی هم له غمه، په بسـتر پرته رنـځــوره د
 هدا د لوی افغان د لوی اسمان، مجبوره حوره د

 

***** 

  یدری ورونه یی ساتنه، د وطن کوی سنګر کی د
  یه لښګر کی ددری نوریی د نورو، جنګیالیو سـر

 یپالراو کشرورور یی، بندیوان کوم سمندر کی د

  هځـوانه کونـډه شوی، دوه زامنــو باندی بـوره د
 همور یی هم له غـمه، په بسـتر پرته رنځـوره د

 

***** 

  یناسـته ده حیرانه ، لکه سـاه چی تـری وتلـی و
  یښـکاری نا اشــنا، لکه له بل جهـان راغلـی و

 یپه میــنه کی د چا ، چی تیـر وتلـی ویا لـکه 

  هان لورده مغروره دغفانه ! خو داسی نه ده، د 
  هناسته د سرک په غاړه، سوال کوی مجبوره د

 

***** 

  یښـکاری چی په زړه کی، رهبرانو ته ښیرا کو
  ییا د کــوڅی ټــولو، شــیـطانانــو ته کنــځا کـو
 ییا د حـق د الری ، شـــهـیـدانــو تـه دعـا کــو

  هډیـره نا آرامه ده ، هـوســۍ غـوندی تروره د
 هدا د لوی افغان د لوی اسمان، د کلی حوره د

 

***** 
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  یڅـو به ښـاپیري، د څــو دیوانـو په ولکه کی و
  یه، دیـره کعبـه مکـه کی وتار نوبه شیطاناـڅ

 ی،د نورو په قبضه کی وڅـو به مود ژوند اختیار

  هزدوره دم مور می د وطن هم، د پردی کاله
 هجبوره دم ناسته د سرک په غاړه، سوال کوی

 

***** 

  هدا د وطـن لـور، د خپل نادان له السه سپکه شو
  هخورد پریښـتو، د ظالم ورور د السه ورکه شو

 همینې نه بی برخې شوه، چی ټوله جوړه کرکه شو

  هد ځکه، د نور سپوږمۍ بی نورهژاړی کلیوال 
 هد کوی مجبوره الوس، هد سرک په غاړ یخورم

 
  ۶/۲۰۱۹جون/

 امرکم ــ تورنتو ــ کاناډ
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