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 وېره حق ده
 
 

 يډېر پخوا په ډېرو لیري زمانو ک
 يپاچهي د ځناورو وه په غرو ک

 وسلطنت وو په ځنګلو کي د زمریان
 وانګوالوي به خپرې وې د لېوان

 ود زمري په کابینه کي خر وزیر و
 ود پاچا په امیرانو کي امیر و

 وخرخو ځکه پر زمري باندي ډېر ګران و
 وچي په ټولو حیوانانو کي نادان و
 یخریې ځانته وو تر تلو نیژدې کړ
 ید زمري داسي تابع وو لکه مړ

 هچي زمري به ښکارول هغه یې خپل و
 هد زمري غوښي خوراک د ده شوتل و

 هیوه ورخ پاچا وزیر ته ویل خر
 هما تر ټولو امیرانو معتبرز

 هواالشان او عالیشان دي مقامون
 هما در کړي د اوربشو انعامون

 هپر منبر مي اورېدلي ستا نطقون
 هد پوهاند، خلکو درکړي لقبون
 يچي تا نه مني داټوله ناپوهان د

 يچي تا خر بولي پخپله بې عقالن د
 ینسته ښاغل تا په دربار کي مي تر

 یهم مي ټبر ته یې منل اچي هم م
 هنن یو امر او فرمان صادروم

 هټول لښکر مي ستا په واک کي درکوم
 هچي اوږدې غاړي لري هغه حالل ک
 هپه ځنګلونو کي یې نسل ور پایمال ک

 يپر اغزیو راته اوښ وهي رمباړ
 يې غاړږبدي یې ښکاریږي ک راته

 هزرافه هم ډېره جګه وي والړ
 هر ته یې ورسیږي غاړد چینار س
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 يچي پر ما باندي یې سیوری کله لویږ
 يځان وړوکی لکه سوی راته ښکاریږ
 مشهنشاه یمه د غرونو زه زمری ی

 مخو په ونه کي تر دوی دواړو کوچنی ی
 مچي په الره کي د دوی څنګ ته روان ی
 مبد ښکارېږم چي وړوکی یم، سلطان ی
 يفرمانونه چي خپاره سول په ځنګلو ک
 ياوښان ډوب سول د ځانو په اندېښنو ک
 هزرافه چي په هر ځای کي وه والړ

 هول به یې د ونو شاته غاړټپ
 هپه دامنځ کي پیل هم لرو بر ځغستل

 هکله شاته کله څنګ ته یې کتل
 ېلېوه ږغ کړه پیله ولي په ځغستا ی

 ېی ته له چا څخه په تېښته وارخطا
 هستا خو غاړه په موږ ټولو کي ده لنډ
 هځان دي هسي کړ ستومان په منډه منډ

 هپیل لېوه ته په خندا سو ویل ورور
 هزه پوهېږم شیدې سپیني دي غوا تور

 هرامعلوم دي د ځنګله واړه کارون
 هپکښي تېر مي کړل تر سلو زیات کلون

 یما پر سترګو د ټولواک امر منل
 یخو بېرېږم کار یې خره ته دی سپارل
 میا به اوښ یا زرافه ورته ښکاره س
 مپه ځنګله کي به حالل یا غرغړه س
 يزما په یاد دي پاچا خره ته وه ویل

 يحیوانان یې وه بارونو ته بلل
 يخر هغه ګړی روان سو په ځنګله ک

 يک حیوانان یې پلټل په سمه غره
 هخره یې وروڼه وه آسونه یې خپلوان و
 هماما خېل یې په ځنګله کي یابوګان و
 هرا حاضر یې کړل سویان وه که پسون
 هتر بار الندي یې ورمات کړله هډون

 ېچا خندله چا به ټوکي جوړول
 ېد پسونوتر زړو ویني څڅېدل

 یکه بارونه په پسونو سي څوک وړال
 ید پیالنو هم سي غاړي اوږدوال

 يچي په فکر کي دي نه راځي پیښیږ
 د ځنګله په پاچهي کي هر څه کیږي.
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