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 گوربت
 
 
 لق جوړ کړېڅومره ښکلی خا

 د ستایلو سر تر نوکه
 څه غښتلي دي منگولي
 څه تېره لرې مشوکه

 څومره لیری الواته کړې
 څومره زور لرې په ځان کي
 تر شهپر دي غرونه الندي
 شهنشاه یې په اسمان کي
 تر وزر دي الندي کړي
 لوی سیندونه دریابونه

 تر نظر الندي دي خوځی
 په سیندونو کی موجونه

 په هوا کی د ي پرې نه ښود
 بل د ځان په څېر غښتلی
 زورور یې د مرغانو

 هم ښاغلی یې هم ښکلی
 سمه غر درته یو شان دي

 سمندر تر حکم الندي
 سیال دي پرې نه ښود اسمان کي

 نه د وروسته نه د وړاندي
 چی پر مځکه دي نظر سي

 اجل راسي د مارانو
 عزراییل د سمندر یې
 په هوا کی د مرغانو

 له اسمان څخه تر مځکي
 په هر لوري کی حاکم یې
 هم غښتلی یې هم ښکلی

 خو هر گوره چی ظالم یې
 په منگول زړونه را باسې

 د وړو لویو مرغانو
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 له هیبته دي ورځ توره
 د ماهیانو د سیندونو

 ستا پر سیمه به ال څوک وي
 چی پرواز ته وزر سم کړي
 د مرگي کومي ته والړ سی
 له ژوندونه نصیب کم کړي

 هم مالک د سمندر یې
 هم څښتن د هسکو څوکو
 که درې دي که دښتونه

 امان غواړي ستا له نوکو
 یوه ورځ به پر دې مځکه
 باندی تېر وي ډېر کلونه

 پر دې غرونو دې سیندونو
 به اوښتي وي وختونه
 ته به نه ځې تر اسمانه

 وينور به دغه شهپر نه 
 ښکار به نه وینې له هسکه
 ستا به زور د نظر نه وي
 هسکو څوکو ته به گورې
 نور به نه سې ورختالی
 وزرونه به دي مړه وي
 سم به نه سې الوتالی

 نه مشوکه به د کار وي
 نه به زور لرې منگول کي
 نه وزر به دي خوځېږي

 چی مېلمه څوک داجل کي
 سمندر به وي بېغمه

 درنه پاته به اسمان وي
 د ښایستو سترگو په کور کي
 مېلمانه به دي مېږیان وي
 ستا پر مېنه به راگرځي

 بل گوربت همداسی ښکلی
 ستا په څېر به یې شهپر وي
 ستا په شان به وي غښتلی
 پاس له هسکه به پر مځکه
 ستا په شان کوي وارونه
 تر وزر به یې وي الندي

 هسکی څوکي ښکلي غرونه
 ته به هېر یې له قسمته
 باد به یوسي ستا بوڼکي
 د چینجیو به دي ډلي
 اتڼونه کوي خوله کي
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 نه پاتېږی تر قیامته
 چی راغلي پر جهان دي
 که له قومه د گوربت دي

 .که ښکاري ښکلي بازان دي
 

۲۰۱۰-٣۱-۱ 
 ویرجینیا
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