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 دوست په غم او په ښادي کي

 
 

 ویوه ورځ پېښه جگړه سوه د مرغانو حیوانان
 ودغرونو د لېوان  د ځنگله د اوسېدونکو او

 هپه درو کی گرځېدله شرمښان وه که ایږان و
 هپاس پر غرونو غړومبېدله که پړانگان وه که زمریان و

 ههر لېوه وه تېره کړی هم منگولي هم غاښون
 هد لېوانو د گیدړو جوابون  انگوال وه

 هشنه اسمان ته پورته سوي که بازان که شاهینان و
 هکه کارگان و  پر ښاخونو باندی ناست تاروگان وه

 یهر مرغه تر خپله وسه ځان جگړې ته تیار کړ
 یله ظالمه تر مظلومه د مرغه د کهاله غړ

 واوازونه د کوتر  پاس له ونو به راتلله
 وه په هوا کی د داغ سرخړ سېلونه گرځېدل

 هد کارگانو جرگه راغله شوپرک ته ویل گور
 هته ال څه ته منتظر یې ځه میدان ته مرغه ورور
 مشوپرک ویل کارگانو زه په اصل کی موږک ی
 متاسی ځی پر خپله الره زه پر خپله الره کلک ی

 يد مرغانو له کهاله وي چی هگۍ یې اچول
 يزما په کور کی هگۍ نسته شپږ بچي می زېږول
 هنه مرغه یم نه به والړ سم د مرغانو وجگړې ت

 هتاسی ځی مخ ته موښه سه زه وزگار نه یم جرگې ت
 

 ووروسته ډله ورته راغله په جرگه د حیوانان
 ومرکه د مشرانو د هوښیارو گیدړان

 وویل ژر سه شوپرکه موږ او تاسی حیوانان ی
 وله اوزگړو تر زمریانو پر یوه لوري روان ی

 يخدای جگړه ده پېښه کړې ټول میدان ته ور گډېږ
 یکه واښه خوري او که غوښي څلور بولي بلل کېږ

 یستا کمال موږ ته په کار دی چی اسمان ته سې ختال
 یدمرغانو بیرته موږ ته سې راوړال  الونهاحو

 ید ځنگله پاچا راکړی ستا دپاره خپل سالم د
 یلوی منصب یې درسپارلی موږ راوړی دا پیغام د

 هشوپرک ویل گیدړو زه مرغه یمه له ذات
 هدا جگړه د څلور بولو ستاسی کار تاسي ته پات

 یتاسی نه گوری ړانده یاست کوم حیوان سي الوتال
 یگیدړ یا کوم چغال سي زما په شان وزر لرال کوم
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 هتاسي وړی د جنگ میدان ته خپل تېره تېره غاښون
 هزه به الوزم اسمان ته دجگړې کوم سیلون

 
 وجنگ سو پاته سوله وسوه د مرغانو حیوانان

 ود کارگانو گیدړان  جرگې جوړي سوې په منځ کی
 وخوشالۍ سولې پر مځکه د ځنگله د ځناور

 وسېلونه په هوا سول د چوغکو د کوتر لوی
 وپه ځنگله کی انگوال سوه د گیدړو چغاالن
 وپه هوا گډي نارې سوې د بلبلو د کارگان

 
 وشوپرک پاته تنها سو نه مرغه سو نه حیوان س

 وله خپلوکړو سو پر عمل باندی پښېمان س  شرمنده
 وله ناکامه په هواسو د کارگه کورته روان س

 وویل سوله ده نېکمرغه ښه چی جنگ پاته تر میان س
 ومبارک دي وي دا سوبه دا بری دی د مرغان

 وافتخار دی د لویانو د بازانو عقابان
 هکارگه شا کړه شوپرک ته مخ یې واړاوه خپل کورت

 هویل زموږ له کهاله نه یې ځه د خپلی ډلی لورت
 ېچی جگړې ته مو بللې په هغه ورځ ځناور و

 ېله مرغانو دی زړه تور وو زموږ له ډلي مرور و
 ېخوشالي زموږ د ټبر ده نن چی سوله ده راغل

 ېزموږ اتڼ چی خراب نه کې موږ تازه ښادي میندل
 هشوپرک چی شرمنده سو مخ یې ونیوی بل لورت

 هاول ورغی چغال ته ورپسې د گیدړ کورت
 هوبه مبارک سه څه نېکمرغه خوشالي دویل س

 هخدای پر کور د ځناورو پېرزو کړې څه ښادي د
 ودا یوازي خوښي نه ده د گیدړو چغاالن

 ورنگ شوپرکان  پیغامونه می راوړي د رنگ
 يپه خوښی کی مو شریک دي که واړه دي که لویان د

 يواړه شوپرکان د  په زرهاو موملگري لوی
 هواکی ویل والړ سه شوپرکگیدړ مخ دغار پر خ

 هچی په جنگ کی مو په کار سوې بهر نه سوې له تلتک
 
 

 وراغلې پرېږده موږ چی هوسېږ  نن چی سوله ده
 وڅلور بولي سره خپل یو موږ په خپل منځ کی ټولېږ

 یته په خپل وزر نازېږه چی اسمان ته سې ختال
 یموږ پر مځکه باندی پرېږده په موږ نه سې گډېدال

 ههم پرمځکه هم اسمان کی اتڼونه خوشالي و
 هله کهاله د شوپرکه بېگانه هره ښادي و

 يهمېشه به وي یوازي چی نه دوست وي نه دښمن و
 .به الندي په خپل کور کی تر بړستن وي  د خوښی په ورځ
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