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 ؟پوښتل
 پاڅېږه له ځانه دې د ځان پوښتنه وکړه

 کوم پیر کې اوسیږې د زمان پوښتنه وکړه
 کوم ځای کې والړ یي په قطار د ملتونو کې

 ویښ شه لیونیه، د مکان پوښتنه وکړه
 پرېوتې دنیا کې په دوزخ او جهنم کې سم
 وپوښته له عرشه، له اسمان پوښتنه وکړه

 الره ښکاري ورکه، دا بېړۍ ساحل ته نه رسې
 الړ شه جبرائیل نه د فرمان پوښتنه وکړه

 ټول عمر یي دروغ درته ممبر باندې ویلي دي
 پورته شه مال نه، د تاوان پوښتنه وکړه

 مینه محبت کې تر هندو، ترسا نه جار وځه
 وښتنه وکړهکرکه کې نو بیا له مسلمان پ

 الس دې شیطنت کې د شیطان شاته تړلی دی
 زه که وایم زیاته، له شیطان پوښتنه وکړه

 پروت یي په زندان کې، خوشې وایي چې ازاد یمه
 پوخ زنګي غالم یي له وجدان پوښتنه وکړه

 مخې ته که درومې له بل چا څخه پوښتلی شې
 شا ته که وردرومې له افغان پوښتنه وکړه

 نه دی، پخپله مالمت ښکارې هیڅوک مالمت
 سر دې کړه ورټیټ، له خپل ګرېوان پوښتنه وکړه

 کډې بارېدلې ته د مرګ په خوب وېده وې ډوب
 تېر درنه کاروان شو د کاروان پوښتنه وکړه

 پاتې د پلرو او د نیکو له الرې شا ته یي
 حال کې دې د تېر نام و نشان پوښتنه وکړه

 دې جانان غواړيمه کښینه ارامه، په ریښتیا که 
 الره کې له هر چا د جانان پوښتنه وکړه

 پرېږده مرادزیه د دې وخت سره ته، نه لګي
 بل عصر کې راشه، هغه اّن پوښتنه وکړه

 مه ۸کال د اګست  ۲۰۲۲د 
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