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او رنګینو ویرجینیا که په پسرلي کي، څه باندي درې میاشتي، د رنګارنګ شګوفو، ارغوان او هر ډول ښکلیو 
اورېدلي مي دي چي انسان، کله کله د ګلونو وطن دی؛ د خزان یا مني په موسم کي د رنګ او ښایست سیمه ده. 

ځنکدن په وخت کي، د څو شېبو لپاره، دومره بیدار او هوښیار سي چي ورته ناست دوستان یې فکر وکړي چي 
ناروغ لکه چي جوړ سو خو هغه د همدغو څو شېبو هوښیاری سره ساه ورکړي. د خزان په موسم کي د ونو ښکال 

ټوله ښکال او ساړه او توند بادونه هوښیاري ده او ورپسې د ژمي سوړ موسم  همدغه د ځنګدن د څو شېبو بیداري او
 نو ته نظر واوښت او سمدستي مي څو عکسونه وڅو ښکلیو او رنګینو  ورڅخه واخلي. پرون مي د خزان د موسم

 لل وه:ــواخیستل. د عکسونو اخیستل او د غزل رات
 

 مهــاد ســه یــه درتــدره زه بـــزان سنــه د خـواخل
 آباد سمهبه ي ـا په زړه کـه وي ستــن هــا قال بــزم
 هـراته ویلي وه چي خدای دي ځوانیمرګ مه ک اچ

 هــاد سمــریــــه فـاوس له دي بوډۍ لکړي چاته پ
 ی دیـدلـیــوب لــپرې مي ږده طبیبه ما اجل په خ
 هـمــاد سـه زړه ښـستا په دې زاړه درمل به کله پ

 ی دیــکلــس لیـــفـــب قـصیــماته تر لحده خپل ن
 هـیاد سمـخپل ص څنګه په دې مات وزر یاغي له

 نه پوروړی یمـلوـر کـــده ډېــي ژونــه چـــزه لک
 هــمـاد ســپرېږده نن سبا که د مرګي پر شونډو ی

 ي وېــاتلــو لره سـاوري رنجـما خو دي د پله خ
 هــرباد سمــه بـچا ویل چي ستا له کوڅې لیري ب

 لــنــه مــي نـژونده ستا په غېږ کي زنګېدلم ال م
 هـــمــاد ســکه بــو لــیــرلـه پسـتېر به د ځوانۍ ل

 هــحل یمـمي پټي سي ماِلک د تاج م سترګي چي
 هـمــاد ســه قبـمـسرو سـلنګه ورځ خـزه په دې م

 مــللی یـــدي تـــدومره د فلک تر شنې مېچني الن
 هـمــاد سـه استــرد زه بـنور به مي زمانه ته شاګ
 ي وهــدلــــي اورېــزل کــما خو جهاني ستا په غ

 .هـمـوالد ســپ هـلک ه ټینګـته بتا ویل چي غشیو 
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