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 د لمر وروستۍ څنډه
 

 
 ږم ــېـنـ خـده تـیـ م -دهـیـسم په بد ځای کې م

 ږم ـېـسـمـه لـمـوځ ـه سـلس تـجـم سـیـلـد اب
 

 سو ه ورـــام تـه الس سـه چې الس پـال ځـم
 ږم ـېـږې در پوهـېـ نـخـه تــتد ور ــا بــر مــت

 

 ق وم ـي ده چې احمـ یـو ســـه خـر دا اوســت
 ږم ــېـټـیـ څ بادار ته نه ټـ یـتر دې وروسته ه

 

 ړي سر پرې که ـ ه! ځه له بل سـانـب جـطال
 ږم ـېـلـتـو خپله قـ اقـه چــل درد پـــپــزه د خ

 

 رور چې ځان مردار په انتحار کړم ـڅه ض
 ږم ــېـ ږي ور رسـیـه را رســتــورې دلــــح

 

 اته ـام پـم خـ ې یـري کــغــن نــــاړه ذهــد س
 ږم ـېـ خـور کې دې پــ نـره تـه ســـنې پـیـد س

 

 ت یخی یم د خره یخ د خور په خوا کې پرو
 ږم ــېــلــه دې ویــ ر تــمــاش حسن و لـیـد ع

 

 ږي ـوډ نه در رسیـ ې ګـه چــڼــه ګــه دا مــت
 ږم ـېـویـ و ښامار ښـښـې پـ ه دې بـ دن بـر بــپ

 

 ړي ـي اوږه راکـ ام راشـاښـر! مـږ صبــه لـت
 ږم ـــوېـدې در لـ ونـله غـره غـه د سـخره بـن

 

 م ـــب یـیـلـب صــذهـر مــافـو د کــاقـشـد ع
 ږم ـړېـې دې ځـدره کــلـه ګــوان پـــرېـــد ګ

 

 ره ــبــر دوه قـــــاوو پــیــر د اولــګـــیــد ځ
 ږم ــېـه رپـمــرغ یــیـــراد بــــول مــــبـــد ق
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 و په ډبرو ـرګــتـا د س ـتـم ســـسار یـګـزه سن
 ږم ـــېـې ډوبــم کــ ار د زړه د زخـبـ ونـ ه خـپ

 

 ور یا ښځې قرضدار نه یم ــور و خـــد چا ل
 ږمـــــو درېـــــــه م ــــــال ذرةٍ تــــقــثــــو م

 

 ې ـده کــکــشــخ د زړه آتــــلـــود د بــــد وج
 ږم ـلېـاد بـه یــت پـم د زردشــق یـشـاور د ع

 

 وره شپه کې ـ ه تـیرات پ ـر و خـیـرن خـیـد خ
 ږم ـېـګـې لــم چـــــراغ یــر څـــر آخـزه د ش

 

 به وهمه ـمـۍ لـتـره وروســر غــان پـیـغـد ط
 ږم ـوېـم لــډه یـنـتۍ څـر وروسـمـدلي لـوېـد ل

 

 ۍ کړی ـخـوږ ووږ وم بــاط کـیـت خـقـلـد خ
 ږم ـېـخـپـې سـه چـتـ ې وخـه بـو دا دی ښــآ ن

 

 اب ستړی ـتـه حساب و کـړم پـکـه نـدای بـخ
 ږم ـول په الس کې ور ستنېـکـچـول کـلـهـد ب

 

 مات یمه و ګل ته   -  زی یمه مات ـرد اغــزغ
 ږم ــېــاتـې مـم کــ ه زخــار د زړه پــار د یـی
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