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 نهید خره م
 

 خروو یې ویوو  یسپ یې ویوو  ړیس وی
 برابر وو یېوو کاروبار  هښ یې ژوند
 وو ړوو په نس مو ټغ انځپه  هڅکه هر  خر
 وو ړسو هړز یېاو په اوربشو  وښو په

 درانه درانه بارونه لړو یېپه شا  خو
 مزلونه دهږوه پخوا او یې ځور ۍکر
 په مزلونو چي به شپه سوه  رهېبه  ت ځور

 سوه لهیاو خپله توره طو یبه د ایب
 ېله سپي سره خاوند لوبي کول خو
 ېلړال هم ورته راو یېبه  ینیریش

 کورته یخاوند به له بازاره راغ چي
 د هغه لور ته غستلځبه سمدستي  سپي
 سو ټېروان مخ پر کو یېخاوند به  چي
 سو ېنازونو په نخرو به ورپس په
 وو تنڅښکي د  ېږکي به په غ هټکو په
 ورانه تر بل پوري به پلن وو وهی له
 ېلړک یېلوبي  ښې ريډېوو  ارښیهو رډې
 ېرولېت يځور یېمستي  ښۍخو په

 یولي معتبر د یوو چي سپ رانیح خر
 یخر د یاو د ید ینسته هغه سپ هڅ نور
 يړپوري غپا ک امښتر ما وازيی یسپ
 يړک اڅپه کور کي لوبي او ن ځور ۍکر
 یته په کار د هڅنه بل  يړبارونه و نه
 ید بادار د ینازول لهیدل ېب

 میپه درنو بارونو بار  ځور ۍکر زه
 مید بادار  یلټچي تر ورمګال  او
 درانه بارونه چلومه وڅهر  که
 خورمه وږپر او وټپر کونا يګلر ال
 یدالڅېوي خو زه هم سم ن اڅن که
 یدالېنه سي ک ازید امت لیدل دا
 یدالېغاپي خو زه هم سم هر یسپ که
 یالړتر ده سم زوروري لوبي ک زه

 یآواز پورته کوال وکڅپه شان سي  زما
 یدالېمالت سي اور یکل ولټمي  غږ

 ینه سمه منال ازید سپي امت نور
 یدالګېنټیورته نه سم  امتهیق تر
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 مهځبه سباوي زه ور ایبه نن  ای
 دمهږپه مخ کي  تنڅښکمال به د  خپل
 په هرها سو ځور وهیهم  بیغر خر
 په خندا سو ړېک کارهښ یې يړدا يټغ

 روان سو د خاوند د خوني خواته سم
 سو مخ او شاته زوینخرو په مک په

 ته د خاوند سو ور دننه ټېکو چي
 تنهڅښورکه سوه له سپي او له  الره

 
 سو اڅکي په ن نید خوني په ماب خر

 سو اړپه ژ ريېخاوند ماشوم له و د
 انديړور و ېلړک ښېپ يړته دوا ټک یې چي

 د الندي دلېولو هڅهر  ړمات ک یې ټک
 لکيیوهلي خرچ یېکي  هټکو په

 نکيیاو چا يښلو کليښ یې ماتول
 ړکي ورک ېږد خاوند په غ یې انځخپل  چي
 ړته برابر ک ګمر یې يګړ وهی په
 وو الیپه واو ګنفس تن یېخاوند  د

 پروا وو ېب ورولهښ ونهږغو خره
 ونهګانډ لړاو نوکر راو رمنيېم وڅ
 وزارونهګ لړک لیپ یېپر خره باندي  او
 ړبهر ک خهڅ ټېله کو یې لهیا نو
 ړبرابر ک یې ېلیپر الر د طو او
 وارونه لهړپر وک یې وګیلر د

 ونهډه لهړورمات ک یېوهلو  په
 هیپوه نه سو تر پا ناهګپه خپله  خر
 هیاېځب لړولي وخو یې وهل چي
 وید سپ يړچي هر کله چمونه ک خر

 وګیبه وارونه د لر وريګ ورته
 ویسي د خوار ۍبخت ېمخ د ب ورته
 وړیچي کله سي غلطه له س الر
 
 ویله پخوا د اولن یمتل د دا

 وړیله ش ښېپ وکیڅه يړنه ک ېدږاو چي
 د خره وي یېکه نه نو عاقبت به  او
 وي هړخپل وهل په ز یېبه  امتهیق تر
 
 
 شتمهیدوه و اشتيید م ېکال د م 2۰1۸ د
 اینیرجیو
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