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 څلوریځي
 برخه مهیدو

 

 سوله یې بولۍ او که جګړه ده

 ه ناکراره ورځ یې تیاره دهشپ

 وه بل ته سره غپیږيـسپي ی»

 «ال یوه دهـه سـر اولس تـقیـف

***** 

 دونوــیـه امــږي پــریــیـي تـژم

 د دي په ځینځیرونوـنـي بـرلـپس

 خدایه چي بیا به کله موسم سي

 وــلونــرو ګــو د سـیـکـوتــد ت

***** 

 لوـچې د ګـونـم غـپه خوب کي وین

 لوــالې د م  ــیــاران وي پـواږه یـخ

 غړوم د واسکټ سي ږغ د مرمیو

 توري کوڅې وي لڅي پښې ځغلو

***** 

 ر قرار سيــپ که دي روحـیـټ نــیـد ب

 يـار ســه کــې اوس پـه یــونــاتـاجـنـم

 م دیـیز یې کـمــول تـر ســړي ډېــوګ

 الر سيد خدای په زور به ګوندي پر 

***** 

 وــیـستـی وار د مـو راغــیـمــزل

 وـیــالې د مــیــلی پــاخو وـارانـی

 ه ويـه نـوبت دی سبا بـنن مو ن

 شرنګ د پاولیو جنګ د بنګړیو
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 و سېل د مرغانوـر سـېـوا تـپه ه

 وــارانــم یــنــو ویــار د زاڼــتــک

 څومره نېکمرغه هغه مرغۍ دي

 ادانوــه صیــا وي لــا آشنـي نـچ

***** 

 اجل ښکاري دی موږ یې نښان یو

 ار د اسمان یوـه سبا وي ښکـنن ک

 ږوــیــټــا پـر شــل تــوه بــد ی ال

 چي موږ پر سد یو که لېونیان یو

***** 

 هـتـي سخـاسمانه واوره په زړګ

 ه تختهــوېش دي نیمګړی وکړ ل

 اهالنوـزو کړ پر جرژوند دي پې

 مرګ دي لیکلی موږ ته له وخته

 

 نوربیا
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