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   دکاندارېمسعود دکرک
ن ورــې ته يــدغه  ه وي؟ـنو په سر کې به يئ ې  ې   

ه وي؟ـر کې به يــ  په دار وـــيو  دکرکې دکان ې   

دې بدمرغ  له السهـونه دهمــــنو ډنـــرو ويــدا دس  

ه وي؟ــل جان يې کنــکاب رکې به يې  واله ک په لو  

ک ويــو کک پـــره  تر پـــاحب  له ســې مالصـــچ  

ي ه وي؟ــاره راته وايه په ممبـــنو هو ر کې به يې   

رغو وسولـدې بدمــ مو همهـــرونـــه ممبــونــمحراب  

ه وي؟ـــطان وي پــل يې دشيــچې عم ه نظر کې به يې   

وک نه وـر کې يې خپــپه نظ ان او خپل توکم و بل  ل   

ه وي؟ــ يې وي جېبو کې په دفتــچې مرم ر کې به يې   

ه شېـط مــې غلــله يـــو اللــوح  په اړولــبــد تس  

من ر کې به يې ـــان دپاک سبــد ه وي؟ـحان دي په   

ن تهــن او واشنــل کريمليــاد په وزر والوتــدجه  

ه رســمداري ه وي؟ـان وو  وا شول په منتر کې به يې   
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و واکم و کې ورک شي ن دي  دا بهـدا د دوو ور دوو ور  

غاستـــچې پلت ه وي ؟ـنې يې  کر کې به يې  لې  په ل  

يـــه په خرو سپــپـــر کې سرچـــوو په محضــدهم ري  

ه وي؟ـــپه  ر کې به يې  ارو کې داسې حال دی په سن  

ان د خدای يو واړه توراو سپين په موږ کې نشته بنده   

ی يې خون ول ه وي؟ـچې  خواري کا په رهبر کې به يې   

ليـــدافغان ولس په مين ونه  دوی  دي ک ول در   کې 

ي وډا و  و ور ه وي؟ان دي پس منظرـــد     کې به يې 

ن کې به  هم غوړپ  د زهر درکاـــدزم زم اوبو په مي  

ه وي؟ـاوس نوپاک پاک  راته وايه په س اغر کې به يې   

وـدخدای جار شم په ژون اد نه ک دون خو يې يوه شېبه   

ه وي؟ــمله په محشـــر دی بســدا هم خي ر کې به يې   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


