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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 زما طبع 
 

 
 کله په خپل ځان کي ورک ، کله د مـــــعنی یمــــه 
 ه نه پوهیږم زه څه یم ، څه ښـــــــــــــــایسته دنیا یم

 

 ځان لــــــــــــــــــــکه ذرې وینم کله ، کاییناتو کي 
 درک د عاجزی لرم، د اوښــــــــــــــــکو دریا یمه

 

 پټ لدې عالـــــــــــــمه تل ، ځان سره دردونه وړم
 هداسی راته ښـــــــــــکاری چی، زه دي ته پیدا یم

 

 کله بیـــــخودئ کی ډوب ، ورک په بل عالم کی یم
 کله په ظــــــــــــــــاهر خندان ، پټ پینهم ژړا یمه 

 

 نه پوهیږم چیرته ځم ، کـــــــــــــله په عالم د خیال 
 ه ـڅه فهم معنی لرم ، څه سیر عنقا یمــــــــــــــــــــ

 

 نشـــــــــــــــــــــه ازلي لري ، خټه د خوړښت زما 
 ـــــــــــــــــــه طبع د مستی لرم، زه شور غوغا یمــ

 

 دزړه د صــــــــــــــــــاحبدل لرم ، اورمه وینا د در
 زه لــــــــــــــــــکه وینا د درد ، زړونو ته آشنا یمه 

 

 درد د عالمـــــــــــــــــــی لرم ، احساس انسانی لرم
 فکر جــــــــــــــــــــــهانی لرم ، په غم د هر چا یمه 

 

 ه جـــــــــــــــــــــاهل لرم ، صفا د باطن لرم کرکه ل
 په تورو تیارو د جـــــــــــــهل ، زه طور د سینا یمه 

 

 کله د ماحول حــــــــــــــــکم بنده کړې ، اسرار ژبه 
 ه کله لـــــــــــــــــکه ګل په شان ،چوپه خوله ګویا یم

 

ــ   ل ـــــــــــــــکپاڼه تو ییده دګل ، ما ته دی عبرت نـــ
 ه وینم خپل انجــــــــــــــــام په کی، زړه باندی بینا یم
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 په زړه له فانـــــــــــــــــــی دنیا، ډیری اندیښنی لرم 
 ناڅاپه رفتن لرم ځان ته ، په ســــــــــــــــــــودا یمه 

 

 ه څوک چی په وینا د درد ، وییلی کړې دردمن زړون

 یم هغه مضـــــــــــــمون د درد ، زه خوږه وینا یمه
 

 ت وینم تصــــــــــــور کې تل ، ښکلی د جانان صور
 څو شیبی چی کله زه ، ځان سره تنــــــــــــــــها یمه
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