قطعه شعر از محترم اسد زمری بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

ددمسرب د لسمی برش د حقوقو د نړیوالې اعالمیی دلکزیی په مناسبت
آزادي او سوکالۍ اوعدالت

تل ارمان و د بشر او انسانیت

نود جهان ډ ېرو ښاغلو ولسونو

خیر غوښتونکواو روڼ اندو ملتونو
له ښکیالک او استثمارچاودلو زړونو

جنګ ځپلو او مظلومو هیوادونو

چې نور وتړي وحشت ته کلک بندونه

سره یو کړل خپل اندونه او السونه

لوړ او ټیټ کاندي تابع دیو تړون

نور حاکم کړي په ټولنه کې قانون

چې ونه مري څوک دجنګ او زور له ډاره

د انسان د یو سوکاله ژوند لپاره
نو یې وکړ دا تړون اودا پیمان

چې آزاد او برابر دي انسانان

نشته نور چیرته بندیز په اندیشې

په وجدان ،په تفکر او عقیدې

په سفر او په حضرپابندي نشته

نور تبعیض او امتیاز ،بردګي نشته

څوک د چا په مال او سر غرض دار نه دی

دولت هم د چا دحق کل اختیارنه دی
نو قانون تر مرۍ نیسي دا سړی

که د چا په حق کې وکړي څوک تیری

د ټولنو او ګوندونو او د شور

هر سړی لري اختیار د ملک او کور
د روغتیا او د تعلیم ساتنه یې فرض ده
انسانان دي ټول جهان کې سره ورونه

سوکالۍ یې په دولت او جهان قرض ده
تور او سپین دي اوکه زیړ یې دي رنګونه
نو ولس یې دی خوشحاله په ژوندون

چې منلی دی کوم ملک دغه قانون

دغه فکر او اقدام ته زر سالم

مبارک دي وي عالم ته دا اعالم
****
ای ښاغلیو او منلیو ملتونو
یو څو سواله مې له تاسی نه ارزو ده

ای زړه سوا ندو ،مهربانو ولسونو
چی اوږده مې تری لړۍ د اندیښنو ده

که پخوا مو نه پیژاند زمونږ وطن

علت دا و چې واکدار مو وو دښمن

زړه یې نه سوځید په حال ددې ملت

وه خوشحاله په عشرت او په ذلت

دا پنځه لس کاله دلته اوسیدلئ

خو اوس ټولو ددې ملک اوبه دي څښلي

او که بولئ موپردۍ د بل جهان؟

مونږه ګڼۍ تاسی هم خپل انسانان؟

نه مو واخیست له بد حاله چا احوال

چې مو نه کله خوندي شو سر او مال

ددوزخ او شیطانانو ګاونډیان یو

د تیري او تجاوز ال اسیران یو

د زخمیانو شمیر مو نه راځي هیڅ خولو ته

هره ورځ زر جنازې وړو ادیرو ته

ټول وطن نه یې جوړ کړی راته ګور

نه ماشوم زکونږ خوندي دی نه یې مور

په دی لوی جهان کې نه لرو هیڅ ځای

د هجرت لړۍ مو نه لړي هیڅ پای

راګیر شوی یو په دام کې ددجال

نه مو پاتې استقالل شو نه جالل

بس دیره ده د وحشت پر مونږ لښکر

له روغیتا او له تعلیمه بې خبر
ال خو تیغ د مجاهد زوړ شوی نه وو

له مرګونواودهشت موړ شوی نه وو

چې نازل یې کړل پرمونږه طالبان

ده مشکل که ورته ووایئ انسان

بیا تباه یې کړو په بي پنجاه ودو

نیم جهان باندې یې هم وکړ جادو
دفساد او شرارت د سردارانو

کړو محکوم یې د السپوڅو ګوډاګیانو

له تعذیب او له فساد او بیکاریو

چاته وژاړو له ډیرو سپکاویو

نه کلتورنه مو اخالق پاتې شوه سم

نه مو کان چیرته خوندي دی نه موزیم
دداعش بالیې هم کړه را غالبه

په ارمان د مجاهد شو تر طالبه

مونږه نه یو چې مو حال دی د ژړا

ددریمی نړۍ حال دی ټول همدا
مونږه ولی ترینه نه یو هیڅ خبر؟

لمانځل کیږي که حقوق نن دبشر

چې پیدا کړی دغه خیال لږ حقیقت

لوروئ ولې په مونږ هم دا نعمت؟
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