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 يشاعر
 

 
 هشاعري هم یوه دنیا ده او شاعر پخپل
 يیوه ذره غوندي د لمر په مخ کي وځلیږ

 يوجود یې هم لکه ذره غوندي و
 يعمر یې هم یوه شېبه غوندي و
 بس لکه شمع د قدرت په ګوتو

 يپه بې اختیاره لمبه ولګیږ
 ېذره ذره وجود ی

 یلمبه لمبه سي وسوځیږ تر خپلو پښو پوري
 يلکه ذره لکه لمبه غوندي له یاده وز

 يژبه لري خو لکه شمع خپل ګریوان په سوځ
 يله سر تر نوکه پوري ځان په سوځ

 يیو څو بې ژبي پتنګان په سوځ
 يکله رندان په سوځکله زاهد 

 هشاعري هم یوه دنیا ده او شاعر پخپل
 يعاشق به نه وي خو مجنون ته الر ښودل یې زده و

 يمیخور به نه وي خو ُخمونه تشول یې زده و
 يو د خوب او خیال پر اوږو تلل یې زده
 يپه پردي دار کي نڅېدل یې زده و

 يهم په امېل هم په پېزوان کي زنګېدل یې زده و
 رشاعري سم لکه نسیم د پسرلي د سها

 رنه یې راتله او نه یې تله وي د بنده په اختیا
 رنه د باغوان نه د ملیار انتظا

 يلکه الله په سره اهاړ کي به را وټوکیږ
 يوغوړیږ

 يرونو څوکي او لمن ښکلي کړغد 
 يدښت او دمن ښکلي کړ
 يباغ او چمن ښکلي کړ

 یچا مستو پېغلو تر اوربله وړ
 یچا په غونچه کي تر محله وړ
 یچا تر شملې چا تر کاکله وړ

 یچا بېخبره په مستي کي وي پر مال وهل
 يهم له اوربل هم له کاکله هېر س
 يهم له غونچې هم له محله هېر س

 ېیوه ذره وجود ی
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 يلکه یو پل هم له کاروان هم له منزله هېر س
 هه دنیا ده او شاعر پخپلشاعري هم یو

 یبس لکه شمع د قدرت په ګوتو ولګیږ
 يژبه یې وګړیږ
 يقلم یې وچلیږ

 هله خپل ذره غوندي وجوده سر
 هاو هست و بوده سر مدېوان له خپل قل لله خپ

 هله خپلي ژبي زیان او سوده سر
 .لکه ذره لکه لمبه غوندي له یاده وزي
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