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 ؟یو نجیب نشته ،هخدای
 

 !! ننګرهار ته دپه وینو لژن
    

 
 

 ژاړي رشهسوا یپرې شو ر، س يتویږ وینې دي
 سرکښه ننګرهار ژاړي ؟ هخدایه یو نجیب نشت

 

 په وینو مینځو، اوښکې مرورې دي ېسترګ  سرې
 ټول ورور مړي دي السونو کې مو هار ژاړي يښکل

 

 اخلو  بې پښتو شولو، عزت وژنو حیا څنګه
 سرټیټي چې پردو ته مو سردار ژاړي ووڅنګه ش

 

 ؟یې د برلین ړنګ کړ لدیوا ساالر، مدتورتوش څه
 ژاړي رسنګسا پښتون خوار او  ستا له السه ګوره چې

 

 ځوانان يمومند يمخسور څه شول هغه ستورې ، آه
 ژاړي رزا ولي روښان ویاړ په زار یعالی څه شوه

 

 راشرا مدتورت یې وسو کور ېدمین ئروګو
 غفار ژاړي یلوی ماتم لو هننګرهارت مه ځه
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 سوځي د ایمل بچې د تور ښامار په تور وحشت
 اړيسره اور ته یکه زار ژ وعقل د انسان خوار ش

 

 مل شي د تنکو هیلو خدایه یو نجیب نشته بیا
 شوې په ورور پسې په پالر ژاړي  مور او خور بې ستره

 

 يویاړ  ۍغالم  اور په ننګرهار بل دی ، پاچا په
 ژاړي رانګا وسروسترګ په يشاعرژاړ ژاړي ، شعر

 

 د وینو ابشار وینې  زموږ ! هــــــــــبای د دنیا ر
 شرنګهار ژاړي وپیغل د  ویاړ ژاړي ، پښتو ژاړي

 

 ردکو خدایه یو نجیب نشته چې مل شي د ګلو
 ، څنګه ستا کور ننګرهار ژاړي هخادم وګورئ

 
 درشی . ع

 لسمه  کال ۲۰۱۷د    نوی ډیلی ،
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