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 يعرب په صحراک
 

 هد مولوي له مثنوي څخ
 

 ویو عرب وو په صحرا کي را روان و
 وسره غرمه وه الر اوږده بټي بیابان و
 يدوه جواله یې پر اوښ وه را بارکړ
 يپر دې الره به یې سل ځلی وه وړ

 وال پخپله هم د بار په منځ کي سپور و
 وښکارېدی چی بار یې دروند وو پر اوښ زور و

 وبل ملګری هم په الر کي ورپیدا س
 وپه خبرو په کیسو ورته ګویا س

 هي یې ترې وکړله پوښتنپه یو ترڅ ک
 هچي پر اوښ دي څه بار کړي دي څښتن

 هعرب وویل غنم کلي ته وړم
 هچلوم او دا بل جوال د رېګو

 ينو د دواړو خواوو تول به برابر و
 ينه چي یې یوې خواته لنګر و  هسي

 ېسړي وویل زما ومنه که ښه کړ
 ېبار به سپک سي او هوسا سفر به وکړ

 ود رېګ له زحمتون ځان بېغمه کړه
 وغنم ووېشه پر دواړو جوالون

 يپر خپل اوښ به دې بار سپک سي ښه به ځغل
 يبېله ځنډه به دې یوسي تر خپل کل

 
 هد عرب خبره زړه ته سوله تېر

 هد ملګري یې سال خوښه سوه ډېر
 یخو حیران سو چي سړی دومره هوښیار د

 ینو پیاده څنګه روان پر دغه الر د
 يچي له ځان سره یې سپور کړ سو ډېر یې زړه

 ياو په کلي کي مېلمه یې پر خپل کور کړ
 يله سړي څخه یې پیل کړلې پوښتن

 يد کسبونو جایدادونو ګروېږن
 ېچي ته څوک یې ته پر کوم لوري روان ی

 ېچي ملګری د سفر مي د بیابان ی
 ره یې هوښیار نو به وزیر یېموته چي د

 ېپاچا او د امیر ی سال کار به د
 سړي وویل کالیو ته مي ګوره
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 هنه وزیر نه سالکار یمه زما ورور
 هڅو اوښان لرې څو غواوي څو پسون

 هڅو دوکانه څه رختونه څه مالون
 هسړي وویل نه غواوي نه اوښان ست
 هنه درک مي د مالونو نه دوکان ست
 يڅه پیسې لرې څه زر څه مرغلر

 يه کړې دا خبرکه نه څنګه دي زد
 ېاو که نه وي نو حتما به کیمیاګر ی
 ېزر له مسو څخه باسې جادو ګر ی

 
 مسړي وویل قسم دی چي مسکین ی

 متل غمګین ی یدا خپل عقل مي دښمن د
 ينه مي علم نه هنر په درد لګېږ
 ينه د عقل پوهي ګټه را رسېږ

 مسر مي لوڅ دی پښې مي لوڅي په تن خوار ی
 ممي کړي مېلمه ورته تیار یچي هر څوک 

 يعرب وویل له مخه مي سه لیر
 يچي خبري دي ترخې لګېږي ډېر

 يهسي نه چي شوم اثر دي پر ما پرېوز
 يستا شامت به مي په پاکو وینو کښېوز

 يتوره دي پسې ستا په هنر س  بال
 يعزراییل دي ستا پر عقل برابر س

 یبخت دي تور عقل کوټه دی خدای لیدل
 یپه دښتونو کي چي ګرځې وږی پل

 هته چي هري خواته ځې ځه پر هغه ځ
 هزما پر الره برابر راسره مه ځ

 يپه یوه جوال کي رېګ بل کي غنم و
 يهغه ښه دي نه چي ستا پر عقل سم و

 یعقل په کار د نیم خپل  ستا تر پوهي مي
 ینس مي موړ دی تن مي پټ دی اوښ مي بار د

 هتونه او عقلونڅه په کار دي حکم
 .چي نه زر لرې نه مال وي نه آسونه
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