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 څلوریځي
 برخه مهځنپ

 

 ږي واوريــیــلــږي ویــریــیـی تـژم

 ن خاوريغاټول به سرې کړي د وط

 ه ناڅيـي بـمطرب به ناست وي زلم

 ې واوريــرانــوي تـــه نــاران بـــی

***** 

 ورهــت حــنــله د جــراباندي راغ

 ورهـه نــوړه لــه وه جـمبــه لــکــل

 ار د زرکيــتــي رفــطــاړه د بــغ

 مورکۍ دي نه سي ورباندي بوره

***** 

 ه وروــملــي د شـه راســر بــکـلښ

 وطن به خالص کړي له زورورو

 يـو راسـرونـږغ د شپېلۍ به له غ

 اوروـــنــي د ځــتــښــه تــي بــډل

***** 

 ی ويـرلـا به سپـیـژمی به تېر سي ب

 شنې به پیالې وي سره به یې می وي

 ل کيـار ګـه انـه مست وي پـارغند ب

 ی ويـمـه زلــم زړه بــوډا یـه بـزه ب

***** 

 پر لوړو غرو به پرتې وي واوري

 ري واوريـګــمله ـزما له مرګي ب

 هـې حسابـې بـړي یـوش کــن که ـل

 زما ککرۍ به هم وخوري خاوري
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 چي په ځواني دي ومه ترټلی

 له تودې غیږي دي وم شړلی

 ړه راسره ژاړيـکـي لـن مـن

 لیـاني یم درته راغـهـا جـست

***** 

 زار ويـشناخته به تللې زما د م

 ه به څو اشعار ويـاتـه پـخـراڅ

 ورک له خپلوانور له غلیمه ـېـه

 نه به غزا وي نه یا چاریار وي

***** 

 کیسې تودې دي د تورو شرنګ دی

 ه تاو دي نکل د جنګ دیـونـتـرېـب

 اڼۍ کړې پر اوبو جوړيـو مـلکـخ

 ګ دیـلی لنــستیه وهـېـه نـوږ لـم

***** 

 لوـللي په سیل د ګـوږ به یو تـم

 الې د ُملوـیـلي پـه واخــاران بـی

 ل کيټاغلیم به زانګي د غم په 

 لوـه وي د وتــې ورکـالر به ی

***** 

 ي ښکلي وینم ورته پسخېږمـچ

 ږمـېـه شرمـخـه ځانه څـله خپل

 ه مینيـځواني سوه تېره تشه ل

 په سپینه ږیره اوس مین کېږم

***** 

 دایه غواړېـغو له خـیـه چـپه ـبا ـم

 ر کومه والړېـه پــینــا مــي زمـچ

 په ژوند دي نه کړم درسره سیوری

 ژاړېي ــســه راپـــازه بــنــر جــپ

***** 

 ی روان ويـتــښــدي لـــو النــر ونـــت

 پر سپین باړخو دي ځوړند پېزوان وي

 يـــنــیــزل د مــــم غـــولـــه لــزه درت

 د وي څه د رحمان ويــیــمــه د حــڅ
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 ۍ وه تر وني النديـوږمـه د سپـپـش

 خولګۍ دي راکړه ستا یې را باندي

 ل سولــه بــو اورونـانـبــیـر رقــپ

 ه خانديـه راتــي نـه ولـت بـمـقس

***** 

 ولۍ اوریږيــږي ګــیـه کــونــلـک

 مځکه تنور ده اسمان غړومبیږي

 ړهـواره د ازل راکـې خـه یـرخـب

 ه وروڼو سره جنګیږيـه لـوروڼ

***** 

 ډزي دي اور دی آواز د جنګ دی

 و اخیستی د وینو رنګ دیـښار م

 ري ګرځيــکـښـو لــانـانـطـیـد ش

 ښلی د مستۍ بنګ دیـي چـرګـم

***** 

 ار به راسيـهـي بـر سـېـه تــزان بــخ

 يـي غوټۍ به وا سـه شنې ســي بــون

 يــلــبــم کــــي د غـولـــه راټــي بــس

 رنګ به د ورا سيـږغ به د نجونو ش

 

 نور بیا
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