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 لهر بنده خپل یې کما
 
 

 وپه موسم د پسرلي کي د سرو ګل
 ووان شور د بلبل هلوې نارې د جا

 ېخړي وریځي پر اسمان باندي خپرې و
 ېله کښې پورته د مرغیو ترانې و

 ېوپې راتللجشین سهار وو د مخلوق 
 ېو په جالو کي سپرېدلیتپه کښ

 هد دریاب پر غاړه لو کښټۍ والړ
 هُمال هم سو پکښي سپور په جګه غاړ

 يکتابونه یې په څنګ کي وه نیول
 يڅوک یې درې څوک یې څلور ځله لوستل

 هله کتابه یې سر پورته کړ اسمان ت
 هیو ناڅاپه یې ور پام سو کښتی وان ت
 يچي ډوب تللی وو د ژوند په اندېښنو ک
 يله کښتۍ سره مشغول وو په څپو ک
 هویل ځوانه په امان سې له دښمن
 هچي خپه راڅخه نه سې په پوښتن

 ينه دصرف و نحو دي ویلي که 
 يپه دې باب دي څه لوستلي دي که نه د

 ېاو که هسي شین امي نیم مسلمان ی
 ېد کښتۍ د چلولو پهلوان ی

 يکښتي وان ویل ُمال صرفي ال څه د
 يدا د نحوي قصیدې د چا په ښه د
 مکښتۍ وان یم له څپو سره چلېږ

 منه په صرفو نه په نحو دي پوهېږ
 وُمال وویل نیم عمر دي تباه س

 وقل هم دي فکر پوپناه سع هم دي
 هیو ګړی وروسته را والوتل بادون

 هد کښتۍ مخي ته پورته سول موجون
 هد سېلیو هیبتناکه آوازون

 هپه دریاب کي پاڅېدل د اوبو غرون
 يورځ تیاره سوه توري وریځي سوې څرګند

 يالندي باندي یو په بل کي سره بند
 هد کښتۍ آرام سفر سو ناکرار

 هوپاني سوه ډوبېدو ته سوه تیارت
 هد ګرداب خولې ته کښتۍ سوه برابر

 هه سوه ناببرږوړ او کخڅرخ یې و
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 ؟کښتۍ وان ویل ُمال المبو دي زده ده
 هکه یوازي دي په نحو خوله خوږه د
 یکه دي نه وي زده ټول عمر دي تباه د

 ید ماهیانو سوې خوراک مرګ دي په خوا د
 یهر سړي ته خدای ورکړی خپل کمال د

 .څوک پاچا وي، څوک ُمال وي، څوک کالل دی
 

            کال د مې اووه لسمه ویرجینیا ۲۰۱۸د 
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