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 دایرې 
 

 الروي پرانیستې د مټو په زور 
 بندې زرګونه او لکونه الرې 

 کړل یې هوار په زور د عقل مزدور 
 د تورتمونو ګړنګونه، الرې 

 ورباندې راغلل سېالبونه غرونه 
 غرونه ده ورته جوړ کړل تدبیرونه 

 د لوږې تندې توفانو ته وو مخ 
 زور ته یې هیڅ وو قیامتونه غرونه 

 ې د شعور په ګوتو صکړلې یې خال 
 د کاییناتو د بوخڅۍ غوټې هم 
 کړې یې تسخیر د آفتونو بال

 ې یې کړې د زندګۍ غوټې هم صخال
 دي را وهلي یې پېړۍ مزلونه 

 سمندرونه یې تر پښو الندې دي 
 وحشي حیوانان دي یې رام کړي ټول 

 او اسمانونه یې تر پښو الندې دي 
 شو تر سپوږمۍ او ستورو تېر الروی 

 نه دی  * خو ال تېر شوی تر بګارو 
 ال ورته تم دي نالیدلي خدایان 
 اوښتی ال پر پټو الرو نه دی 

 چرته والړ ورته بوتان د تاریخ 
 او ترېنه غواړي چې یې برم ومني 

 چرته زړه بنده کوټه د رواج
 څه یې والړ سم ومني غواړي هر 

 په ظاهر نه ویني بل خنډ د سفر
 محسوسوي تړلې پښې الروی 
 نیلي د فکر ته یې لومې پرتې
 وړي نالیدلې زولنې الروی 

 د لمر کاله ته یې شول َشل ګامونه 
 را ستون شو بیرته د خوبونو پر الر 
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 سر په سجده دی اوس هغو څلیو ته 
 .چې یې دي جوړ د باورونو پر الر 

 
 بارکوال میاخېل 
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