مح
دو قطعه شعر از ترم اسد زمری

بمناسبت سالروز استرداد استقالل کشور

دزمري دمیاشتی د ۲۸د وطن د سیاسی آزاد ۍ دپاڅون په اړوند
له خدایه زما غوښتنه
نه می دننه د جهاد د رهبرانو په څیر ،
دا د پیړۍ د لوټمارانو په څیر،
او د وطن دخپلواکۍ د دالالنو په څیر،
اویا دنوروخاینانوپه څیر ،
دځان ،وطن او د وجدان په بیه ...
او د ایمان په بیه ،
دغه ناولي او ،په وینو لړل شوی،
مال او دولت په کار دي
او دسیاسی لولیو تور اوکرغیړن مخونه ،هم راته مه راښیه ،
***
او په بهر کی د یانکیانو ځنی،
یا د انسان ددښمانو انګریزانو ځینی،
اویا د نورو ښکیالکګرو اووحشیانو ځینی،
چی په دنیا باندی دتا پر ځای خدایي لپاره،
دشیطان فکر او قدرت خوښوي ،
 .یم له اوله بیزار
***
دنیکمرغۍ اوسوکالۍ هیله د ځان لپاره،
له تانه نه کومه ،
..که می وطن کی سوله
او په نړۍ کی امن،
په نس ماړه انسانان...

.په کور میشته مهاجر...
نابوده ظلم او ظالم...
ورکه ژړا ،ورک ماتم...
په ژوند کی ولیدله،
زه به شم ډیر خوشحاله،
او د رښتیني نیکمرغۍاحساس به  ،په ټول وجودکی ښه احساس کړمه زه
ایمان پوره دی زما،
له تا یی نه غواړمه
چی شم د نورو په سرووینو او په غوښو څربه:
داسی غاښ مه راکوه

***
! د مرګ اوژوند خاونده
د ډیر اوږده عمر غوښتونکی نه یم
خو دایوه هیله می کړه تر سره ...
درنه صرف سل ځلی ژوند ون غواړمه«
1
چی د وطن په مینه سل ځلی مړ شمه»
)(1
پښتو لنډۍ

آزادي
ته دکلونو او قرنونو ترڅ کې
ته یې مرام د استبدا د بندي
د طبعیت نه د انسان لپاره
ته د هر چا د پاره لویه آرزو
خو چې د څوانسان نما وحشیانو
د تا پر تخت تور اسارت دیره شو
چې تا د ځان کړي ای حسېنې ناوې!
چې ستا خوږه وږمه تل وچلیږې!

د هر محکوم د زړه لمړی آرمان یې
د اسیرانو د هر درد درمان یې
یوه خوږه او بې بها تحفه یې
په ښو صفاتو لکه فرشته یې
د شومو هیلو دیو کنیزه کړلې
ته یې د پلید مرام سریزه کړلې
له سره تیر څه دنګ ځلمیان چې نه شول؟
د جېل خوراک څه اتالن چې نه شول؟

ستا رسیدو لپاره ډیرې سینې
چې په ارمان دې د زرګونو ځلمو

په مردکو سورۍ سورۍ شولې
تر خاورو الندې ښې ځوانۍ شولې

دانسان آرمانه
د تا لپاره
چې ته د ټولو د ژوندون نغمه شې

د نړۍ واړه محکومان هڅیږي
د حاکمانو خوني الس غوځیږي

که زما ژوند ټول اسارت کې شي تیر
که مې دغه یوه آرزو شي پوره :

آرمان به نه لرم وروستۍ سلګۍ کې
چې نفس ورکړمه زه آزادۍ کې

