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 شوي یادونههېر

 چې رایاد مې شي د کلي تېر وختونه
 د نجونو جوړ مازیګرونه پر لښتي

 ته راغلم کوم مالت وایم څه پېښ شو او
 په اور وسوځه ناپایه هجرتونه

 کاشکې یو ځلې مې بیا په ژوند لېدای شوای
 قطارونهد پیغلو  په لورد ګودر 

 شوای تالی راتالی بیا د کلي په کوڅویا 
 بیا مې کړای شوای قضا شوي دیدنونه

 یا د کلي د دېوال تر شا پټ شویب
 پاس له بامه مې لېدای اشارتونه

 پټ وای یا د بوسو بوساړه کې چیرته
 ی زړونهله نجونو ایستلمې  وپه یو بو

 شوای یباغ ته تال کلي ملګرو سره یا 
 ړي وای جیبونهله میوو مو راډک ک 

 کاشکې بیا د حجرې تللی برم راشي
 په دېره جوړ شي یارانو مجلسونه

 کورته راغلو نوله ودوبه نیمه شپه 
 څه خواږه وو د ځوانۍ درانه خوبونه

 نه وو ال به نیمه ګړۍ خوب هم شوی
 د مال صیب اذانونه شول به سر چې

 په مښلو سترګو جیګ به شو لمانځه ته
 وتړل نیتونهپه مال پسې به م 

 زیږ شي مې غونی ،یاد چې راوس هم مې اال 
 په سړو اوبو د ژمې اودسونه

 کړیږو میلو او اخترو پسې نن
 اشي میلې او اخترونهکاشکې بیا  ر

 کاشکې بیا میلې شي جوړې، کلی تود شي
 ټالونه نجونې واچوي سیالیوپه 

 ي مست شيڅڼې وغورځۍ د کلي ژڼ
 یدانونهپه اتڼو مکړي لمبه  ،دود

 کاشکې تللي طوطیان بیا باغو ته راشي
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 باغ کې سر شي د بلبلو اوازونه
 کاشکې بیا دښتې مېرې په ګلو صف شي

 بیا، رغونه شيه ګلو ډک د غاټول پ
 کاشکې بیرته سره وروڼه شو پخال شو

 زړونه رکې نه ومینځو خپلله کینې، ک
 سره راټول شوچرګۍ، ټغر  ېپر یو

 ړو السونهد یووالی، پیوستون ورک
 د ارام ژوند څښتنان شوکاشکې بیرته 
 ونهعذاب ېرشويتبیا تکرار نه شي 

 دا درس واخلو هکاشکې بیا له تېر تاریخ
  څو ژوندي یوو منځ کې ونکړو جنګونه
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