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 ؟ دی  اختر نن

 
 

 ؟ دی اختر نن
 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی اختر نن
 ې ژاړ آسمان ژاړې ځمکه

 ې ژاړ انسان  کې غر او سمه
 هد  ژړا او ویر طرف هر
 ی د بر او لر په ماتم یو

 ؟ دی اختر نن
 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه

 یلویدل تندر آسمانې
 ی د  محشر خو کلې دې په

 ؟ دی اختر نن
 يغواړ خیرات کونډه یوه
 ي خور غم ګیډې د بچو د

 ېژم  یخ د کې طوفان په
 ی د څادر  خپل یې غوړولی
 ؟ دی اختر نن

 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟دی نناهتر
 م ه پښو بې او الس بې یو

 يغواړ خیرات چیغې وهي
 ه د ټوټه زړه د زما دا
 ید نهر مې زوی ناست خواکې

 ؟ دی اختر نن
 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی  اختر نن  دی؟ آختر نن
 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی اختر نن
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 ه بور بچړ په مور یوه
 ي ژاړ کو کو په وهي مخ

 ید پروت خواکې یې یتیم یو
 ید ببر سر څیرې ګریوان

 ؟ دی  اختر نن  دی؟ اختر نن
 ؟ دی  اختر باندې جا په چې پوهیم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی اختر  دی؟نن اختر نن
 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلي دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی اختر نن
 داستبدا د ټغر په

 يد تیار خواړه رنګارنګ
 ې ک کوډله خواره مظلوم د

 ید نهر وږی پروت ناروغ
 ؟ دی  اختر نن  دی؟ اختر نن

 ؟ دی اختر باندې جا په چې پوهیږن نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی اختر نن ؟  دی اختر نن
 ېشو ورکه ښځه یوه

 ه کور خپل له ورځې څو دا
 یورکړ خپل یې عزت پت

 ی د  ډالر د کې بدل په
 ؟ دی  اختر نن  دی؟ اختر نن

 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی  اختر نن  دی؟ اختر نن
 یراغ منډو په ماشوم یو

 ید پروت مړی هلته خلکو
 ېک تنه په نشته یې سر

 ی د سر ترینه کړی غوڅ چا
 ؟ دی  اختر نن  دی؟ اختر نن

 ؟ دی اختر  باندې جا په جې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلي دې په لویدلی تندر آسماني

 ی د اختر نن  دی؟ راخت نن
 ید پروت خلم کې  وینو ګورم

 ي کل د زمونږ ځوان ښکلی
 ې ی مرمیو په ویشتلی چا

 ید ټټر سوری سوری
 ؟ دی اهتر نن

 ؟ دی اختر  باندې جا په چې پوهیږم نه
 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني

 ؟ دی اختر نن
 ه اخترون کې هیواد دې

 ي لړل  غم په ټول اړمه
 ه خوشحال څوک کې وطن نه

 ی د بهر په خوشحاله نه
 ؟  دی اختر نن

 ؟ دی اختر  باندې چا په چې پوهیږم نه
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 ید محشر خو  کلې دې په لویدلی تندر آسماني
 ؟ دی  اختر نن ؟  دی اهتر نن

 رپتیا اړم اسماعیل
 م  ع ۳۰/۱۰/۰۲۰۱

 ا استرالی ملبورت
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