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 قضاوت
 

 یو شته من وو یو قصاب وو په بازار کي
 اوسېدله له پخوا په یوه ښار کي

 دنیادار ډیري پیسې وې جمع کړي
 څه ګټلي څه له پالر په میراث وړي

 نه زامن وه نه یې وروڼه نه خپلوان وه
 نه تربرونه نه ملګري اشنایان وه

 زېږېدلیچي له مور څخه یکړ وو 
 بس همداسي یک تنها وو اوسېدلی
 نه یې چاته دروازه وه پرانیستلې

 نه یې چا وه مېلمستیا پر کور خوړلې
 نه یې چاته ورکوله خیراتونه
 نه ُمال یې وه اخیستي زکاتونه

 په ښار کي چي قصاب وو ډېر خیرمن وو او
 ترې خوشاله هر غریب او هر نېستمن وو

 صابان وهچي په ښار کي نیژدې لیري ق
 دې قصاب ته له یوه سره حیران وه

 شپږ اووه به یې غوایی حاللوله
 لس پنځه لس یې پسونه خرڅوله

 چي دکان ته یې هر څه غوښي راتللې
 تر ماپښین پوري به ټولي خرڅېدلې

 د غریبو خلکو ډلي وې راتللې
 له قصاب څخه یې مفتي غوښي وړلې

 وه  نه سول قصاب څومره دنیادار دیڅوک پ
 پیسې کوي له کومه څه یې کار دی دا

 په شته من پوري دا خپله دنیا اور وو
 که کوڅه وه که بازار  ورته پېغور وو

 هر سړي ورته ویله په زړه سخته
 دا دنیا او هستي څه کوې بد بخته

 پر خیرات دي پیسې ولي نه زړه کیږي
 پر نېستمنو دي زړه ولي نه سوځیږي

 خوږیږينه پر وږي نه رنځور دي زړه 
 ته به والړ سې دا دنیا بل ته پاتیږي

 قصاب وګوره چي څومره غیرتمن دی
 دوکاندار دی هسي نه ده چي شته من دی

 په ماړه د محل کونډي یتمیان دي
 په دعا ورته رنځور او غریبان دي

 ده به هر چاته ویل والړ سی قصاب ته
 زه وزګار نه یم د هر سړي حساب ته

 هر څه زما ديکه دنیا که شته مني ده 
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 هسي نه ده چي د ظلم یا د غال دي
 یو وخت راغی چي شته من پرېووت رنځور سو

 لکه شمع ننېدی ډېر په ضرور سو
 طبیبان یې په درملو سوله ستړي

 تارو نار سو رنګ یې ژړ لکه د مړي
 په ټول ښار کي یې چا ونه کړه پوښتنه

 میاشت او دوې وروسته یې روح والووت له تنه
 ک ورسره والړی هدیرې تهنه یې څو

 ُمال یې سو حاضر و جنازې ته نه 
 نه یې چا مړی اوچت کړ له ښاریانو

 تر لحده پوري یووړ مزدورانو
 نه پر رنځ نه یې پر مرګ څوک په ژړا سول

 نه السونه ورته پورته په دعا سول
 په سبا چي غریبان راغلل بازار ته
 خپل قصاب ته د کلونو دوکاندار ته

 د بازار په نرخ تللې قصاب غوښي
 پر غریب یې د شته من په څېر پلورلې
 اموخته چي په وړیا غوښو خواران وه

 د قصاب نوي سلوک لره حیران وه
 هر چا وکړه له قصاب څخه سوالونه
 یو دم څرنګه بدل دي کړل نرخونه

 تا نېستمنو ته وړیا غوښي وېشلې
 تا کلونه وږي ګېډي مړولې

 له بډایه نن پیسې غواړې له خوار او
 دا څه ِسر دی موږ ته ژر حقیقت وایه

 قصاب وویل پیسې چي یې شیندلې
 د نېستمنو چي یې ګیډي مړولې

 چي سترخوان یې په کلو وو غوړولی
 هغه لوی سخي پرون خاورو ته تللی
 قضاوت پر انسانانو څومره ګران دی

 تور په چا پوري کول څومره آسان دی
 هلته قدر د شته من سړي ښکاره سو

 روح له تنه والړی آواره سو.یې چي 
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