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 د وختونو آئینه 
 
 

 ، تیریږمـــــــه داســي پړاونو د ژوندون څـــــــخه
 ږمه ـاو وخـتونو کې اوسی زه چې په دي عصــــر

 

 نم ـووی  ېڅـــیر ېنه غواړم چـــې نور دا کرغیړن
 ، په یو ډاک کې دیره کیږمه ځم د دوی له څنـــګه

 

 مـــذهبی جــــامو  ه جــــــلوې د دیو و َدَد پهـمـنـوی
 زه د داسي خلـــــــــکو په مـــاحول کې نه ځایږمه 

 

 ونو نه ـ، د رحمت له دریابډک چې شي زړګۍ می 
 ، پر ګــلونو راوریږمـــــه ـــــه هله لکه پرخــــــــــ

 

 ړلی دی ت، دومــره روح سره درک د عاجزۍ می
 ږمه ـ ، د خپل ځــان سره ژړیدې عـــالمهه ــټ لــپ

 

 انا ګــــــوهر ـاو م ي ـنـیـ ، د مکاږم له غرقاب ځینې
 ږمه ـــډوبی په خـــیالونو کــــــــې کله ـ زه چې کله

 

 نا وینم ـف دونــ، د خـــپل ژونهسی په ګــــلونو کې
 ږمه ــ، په یو مهال رژیوه یم چې د ګل په څـــیرــپ

 

 ه هــــغه َدم کې زه ـــ، پوینــــمه جمال د حقــــیقت
ــ ، ودریه د خــــودۍ و آئــــــــــینې ته چېـکل  ږمه ـ

 

 و ته ـ ، و تــــیاره زړونا د حقــــــیقت ـخښم رڼـل بـت
 ږمه ــوریـ ، راخزه لکه وږمـــه په هر ګلــــشن کې 

 

 دل له خولی ـبـ احـ، صزړه خبری واورم کله چې د
 ږمه ــغــــوړی  ګل په شان هلته په محفل کې لــکه، 

 

 ي شوی یمـ اتـ، پاوس هم په درشل د امتـــحان کې
 ، تــــیریږمه هــړنــــــګونو ن ـ ځکه خو له ســختو ګ
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 رتې ــ، ترانــــې پيزړه کې می د میني محـــبت د
 مه ږـږیـ، غځکه د دردمـن زړګي له ســـــوزه می 

 

 و ــوسلګـ ، په ژړا او په سلــــګځم لدې محــــــــفله

 ږمه ــ، پس له مــرګه زه یادیخدای خبر د چــــا به
 

 اګۍ څخه ـی ـ، نفرتونو دنځمـــه چــــې نور وځـــــم
 ولو نه ځــاریږمه ــ او ټ  ږـیـپرانـــیزم عـــــالم ته غ
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