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 خــــــــــــــــــورشید عطائی
  2112فبروری  26 ــتورونتو  

  
 

 دا بتان وو

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو      اروا وه ـــــــــــــن  ورانول یې

 خو ستا ندی ر ـــــــــفک  دغه      ثر کاأت پرې ډېر ډېر  ولـــــټ

 اروا وهـــــــــــــن  ورانول یې     درته چا وه  ړیـــــــــــدا درک

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 ووک والړ په خپل مقام ــــکل     وا ـــــــــــــــخ پدی د پیړیو را

 ووعې او رویا ـــــطم  له بې       وورهنګ مثال ــــــف  د افغان

 اروا وهـــــــــــن  یې ورانول      وله یې ډکه له مسکا وه ـــــــخ

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 وو ې یکتاــــــــک  چې په ظلم      وون امــدوی نه شاه عبدالرح

 ووې ناروا ـــــــــچ نه طالب       کا وطن خرڅ  چې نه ببرک 

 اروا وهــــــــــــــورانول یې ن     خ لویه متاع وه ـــــــــــــد تاری

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 نه یې څوک سنګسارول کړل     ړل واسکټونه ـــپرې ک  نه یې

 اـــــــــــــر د عقیدې کیینې تغ      خښول کړل څوک  ژوندي نې

 اروا وهــــــــــــــورانول یې ن     ا وه ــــــــګهم زینت هم تفریح

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 ن دې لوټ تباه کړــــخپل وط      الندې  امهـــــــــد مذهب تر ن

 ې خپل ملت تهـــــــــــک آینده      وې ته ــــــــڅه ځواب به ورک
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 اروا وهـــــــــــــن  ورانول یې     ویه اشتباه وه ــــــــــــــدا دې ل

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 ښکال وه ې ـــــــــپه بامیانو ک      سیمې  لېـــــــښک د   د وطن

 فتوا وهومه ـــــــــــک دغه  بیا       همحکوم و  دوی په کوم جرم

 اروا وهـــــــــــــن  ورانول یې     سزا وه  ه ــــــدغ  چې د دوی

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 اورې په بتانوــــــــــــــدا د خ     ځانو   پر بې ه ــــــزور ښودن

 له کرداره لهـــواخ دې  الس      وطنداره   البهـــــــــــــــط اې 

 اروا وهـــــــــــــن  ورانول یې     وه  عو ته ضیاـــــــــــــــشتمنی

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 ه وي بې ځایهــــــــستا دلیل ب      ورېـــسر وخ په یوه ورځ به

 بې باکه وودې   لــــــــدا عم     اته ــــــــــــــه نلرې هیچب مخ 

 اروا وهـــــــــــــن  ورانول یې     وچینیانو مشغوال وه ــــــــــد ک

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 یې دوچاره  ېــــــک  مصیبت     شه بیداره  !البهـــــــــــــط  اې

 دردونو د  ل دیـــــــــــدا عم     بې شماره   ه ديــــدردون ستا

 اروا وهـــــــــــــن  ورانول یې     شفا وه   هـــــــــــــاو ن نه دوا 

 ګناه وه  هـــــــــــــــڅ د بتانو 

 


