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 اژړا پســـــې ژړ
 

 

  میمه حیران چی په کوم شی او په کوم چا وژاړ
 ؟د خپـل وطـن په کومـی پیښـې کر بـال وژاړم ؟

 

  لد بـدخـشــان د رنځــورانو او د وږو په حـا
 مکه د ُکنــُدز د بـوری مـو ر په واویـال وژاړ

 

  وپه ننګرهار کی د وحشت په قـربان شـوو زلم
 مکـه پـه کابـل کی مـی د مـړو په ګــډا وژاړ

 

  ید اسـتبداد بادونه هـره ورځ په خوسـت را لوز
 ماړژوپه میـدان ښـار که په لـوګر که په پکتیا 

 

  وـوسغـزنې بیـا اور کی ورد اسالمی تمـدن کو
 مو ژاړ اوس په غـزنې که په زابل که پـکتـیـکا

 

  یلویـږ  ته  په کـنـدهار کی د آنار دانی دوزخ
 مپه مـاللۍ که په مـیرویس که احمـد شاه وژاړ

 

  !د هـیـلمند سـیند راته بدل شـو په تنـور مالکه
 مپه زاړه غور که په نیمروز که لشکرګاه وژاړ

 

  هرات می هم قصابخانه جوړه شوهد فرهنګ زوړ
 مه په فـراه و ژاړد جـام په څلو، په باد غیس ک

 

  یفاریاب،جوزجان کی ماشومان راته سلګۍ سلګۍ د
 موژاړ  بـودا  په دی سلګیو که په بامیـان کی په

 

  !د ســرپُل نه فـریادونه تر مــزاره رســـــــــــــــــی
 ماال وژاړـتی په ـکالن ــغه زوړ بـکګان ـنـمــسپه 

 

  یتـخـار ک  تـمــدن  تاال شـــوی  په  ای خــانم  د
 موژاړ  ســــودا  په  زمـُردو  که د پنـجـشـــیر د
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  وپه شـنه پروان کی می باغونه د انګورو دود شـ
 مـاغـــو که په بـاغـــو د کاپیـســـا وژاړبپه دی 

 

  ود هـوښـیارانو کور لغـمان راته د غـم کلـی ش
 مبیا وژاړخدایه! د دی کلـی له غـمه څـومـره 

 

  ېد نـورســتان د ځـنـګلو وني تـر عـربو الړ
 مپه دی ځـنګلو که د کــُنړ په مست دریآ و ژاړ

 

  یتان څپک څپک سـوی دـزما د لوی افـغانسـ
 مه له دی غـمه ټول عـمر هر ســبا وژاړب زه

 

  هژاړ  کلیواله  که څوک یی اوری او کنــه زما
 هڅو چی ژوندی یی له دی غـمه له دی حاله ژاړ

 

  وپـیـــړی  له پـیـــړیو  دلتــه ژړا پســـی ژړا ده
 .ژاړه  تر کاله  کال  له پـسـرلی تر پـســرلی له

 

 

 ۱۲/۲۰۱۸اګست/

  اتورنتو ــ کاناډ
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