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ته خو به راشی پسرلیه دلته
هم د ښکال او هم ګالنو سره
خو زمونږ ژوند او زمونږ حال به څه وی
دې ناروغی او د لیونیانو سره؟
*** *** ***

ته خو به راوړی تازه ګی سپرلیه
زمونږه غرونو او رغونو ته بیا
ته خو به ورکړی پسرلیه ژوندون
زمونږ درو زمونږ باغونو ته بیا
خوزه زمونږ حال زمونږ احوال به څه وی
دننه کور کی دي لیوانو سره؟
*** *** ***

مونږ هیله من وو چی له تاسره به
زمونږ وطن ته روغه جوړه راشی
وو په دی تمه تاسره به سمه
د افغانانو کورته سوله راشی
ته خوراځې سوله راځې اوکنه
غم له دی لوی کلي نه ځې اوکنه؟؟
*** *** ***
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پخوا راتلی دلته جنګونو سره
سږ دی هم جنګ هم «کرونا» راوړله
پخوا دی وړل رانه زلمی بچوړي
سږ دي مونږ ټولو ته «وبا» راوړله
اوس تاته څنګه پسرلی و وایو
څنګه اوس تاته هرکلی و وایو؟؟
*** *** ***

د «نه منلو» غم دی هم نازل که
د دی ولسونو په سرونو باندی
جګړه دی جوړه کړه په هر کور کی
د خور باور ورک شو په ورونو باندی
اوس دي خزان که پسرلی وګڼو
اوس دي ژوندون او که مرګی و ګڼو
*** *** ***

زه په پښتو درنه پوښتنه کوم
ماته ځواب لکه پښتون راکړه
د دي دردونو انتها شته کنه؟
د دي ساري مرض دوا شته کنه؟
دلته د سولی د راتلو د پاره
کومه چاره په نن سب ا شته کنه؟
مونږه خبر کړه په دی رازه بهاره!
چی در کړو نوم د سوله ساز بهاره!
مارچ2۰2۰/1۸/
ایجکس – تورنتو – کاناډا

**** **** ****
یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر او لیکوال نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی ،نو کوالی سی
چی ،پر انځور باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی او مطالب د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه
تر السه کړی!
پسرلی سره خبرې
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