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 څلوریځي
 برخه مهیرد

 

 پر زړه مي ګرځي د غرو لمني

 يـار ونـنـیـي د چـو ډکـ-اڼـه پـل

 وــارې د زرکـګي د ګلو نـانـڅ

 نيـار د مـوري د اوړي انـسی

***** 

 يـا درنې نجونـخدایه سپکیږي زم

 جونيـې نـښتنـو پـولـر ټـکلي تـښ

 هـېنـپله مـي پر خـن کـپه خپل وط

 ګرځي په پښو کي زولنې نجوني

***** 

 هـونــانـوپــل دا تـلـه راغـومـه کـل

 ونهـمـه اور او بــتـخــوره بــه تــل

 مځکه دوږخ ده اولس مي سوځي

 هـونـاسمانوړ ـار دي لـورته په ق

***** 

 ن دیـــمـــدا پـیـه آره پـــون لــتـښـپ

 ن دیــفــه کــاړي ورتــس د غـیـمـک

 ړیــــې روا کـل یــتــور قـــربـــد ت

 خپل سکه ورور یې ورته دښمن دی

***** 

 یـکلـه لیـخ وي ورتـاریـه تـا بـچ

 پښتون په خوب کي دي اورېدلی

 ه تېر سولـونـلـه زره کـځـنـدا پ

 دلیـېـاڅـه دی را پـه نـوبـه خـل
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 ږيـیـپېړۍ سوې تیري قرنونه ک

 ږيــډیــیسې ګـو کــیــوانــخــد پ

 ون دی زلمیو ایښیـر زنګـر پـس

 کیسې خوږې دي ورته زنګیږي

***** 

 ګاڼه توپک سي ژوند ګردنۍ سي

 د جنګ له زوره مځکه تبۍ سي

 مان پاتهـوري یتیــرتـډي سـونـک

 وره ابۍ سيــبه ـراتـیـه مـونـخ

***** 

 ه ژاړوـژوند په خیرات دی پردو ت

 واړوــله غــه بـو لـن مـفـور او کـګ

 که ژوند او مرګ وي دواړه په فقر

 رو والړوـلګـم دی مـسـدای قـه خـپ

***** 

 ږيـــیــاه کـبـو ال تـاه سـبـون تـښتـپ

 ږيـیــولــه ټــې نـلي یـبــمــم کــد غ

 پر الر ديچي د دستار دي د مرګ 

 ږيــــي رژیــاڼــي پـنــه د مـــکــل

***** 

 چي پیدا سوی کور یې مورچل دی

 ل دیـــم د بــیـلــلو غـپـم د خـیـلـغ

 د په نوروــهیـو شـلـپــه خــازي پـغ

 «د نصیب ستوری د هر چا خپل دی»

***** 

 هم کلی وران دی هم بې ملکه

 هـه ده ورکـالره له خلکو څخ

 چلیږي سرونه رغړيتوري 

 قرار یې نسته پر خپله مځکه

 

 نور بیا
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