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 د څڼو څڼد یې د ویلون پر شونډو

 د ناکراره مزي،

تګ ساندو ته سا ورکوي د تګ را  

 سېورې یې هم څپې څپې را تخنوي په سپین لمن کې د لمرونو ساحل،

 د نا آرامه روح شماله سره،

.د شنه ځنګله د چوپتیا سا ته سمفوني غږوي  

ده دا، چې،د ژوندون ستره مېلودي   

 دعمر مړ الټین مو الس کښې د تیارو پرګودرونو د سپېدو تنګې کوڅې وباسو،

 او د بې روحه نغمې مات غږ پسې منډې وهو،

 چې څو په شنه سپرلي کې،

 د لویې دښتې پر لمنې د غاټولو د قاتل چاړه ته،

 بس دهغه پر امامت د بیعت لمونځ ادا کړو،

:، ي چېاو دې دعاته مو السونه لپې کړې و  

 خدایه د صبر ونې وبوله ته،

 چې د غاټولو پر شهیدو وینو سېوری وکړي،

 او موږ یې هم تر الندې کینو د کربوړو سره،

 دسوزیدلي دښتي خواله وکړو،

.خدای شته چې نور د شرم او ننګ پرښتې هم له موږه کرکه کوي  

 د اوسني ژوند مېلودي همدا ده،

 چې ته ما نه پېژنې،
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زما پر زړه را څنډې،خو خپل غمونه   

 بیا هڅوې مې دې ته ،

 چې مې د زړه داالن کې ویې ساتم،

.او لوټوې ته مې د ژوند د نېکمرغیو بې ساروانه کاروان  

 زه دې غمونو ته په شپو شپو کې شعرونه لیکم،

 خو ته زما د خوشحالیو د سهار ستوري په غشو ولې،

. او د وزرونو پر تودو وینو یې، مخ پرې مینځې  

بر وهلي دي لستوڼي د شهیدو ستورو سیند خټوې، تا  

 او پر قاتلو ګوتو،

.د طالیي کبانو ښکار ته دې ځولۍ نیولې  

 خو ما د تا د ځانځانۍ د بالرب ښامار غم ته اوږې ورکړي،

 وړم یې چې ویې مینځم،

 د توتکیو د النده زېري د مستو ترانو د ژوندانه د سمفوني پر پرخو،

...او د بوډۍ ،   

.رنګین ټاله یې ، پورې باسمله   

**** 

« فردا »  فاروق   

 د روسل روغتون

کال ۰۲۰۲د مارچ پینځمه   
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