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 مینه او هوس

 ناز او په ادا الړه څونه په
 الړهخوښۍ محفل ته چې بېګا 

 ما ویل محفل ته به په ګډه الړ شو
 تنها الړه یوازې یې پرېښودم،

 جوړه نه لريوایي هما مرغه 
 د هما الړه ،ځان یي جوړه کړ

 حوره له جنت تښلې یویل چا
 الړه له مالهلته د غیږې 

 ما ورته زړه کې ډېر عرضونه لرل
 هغه مې څنګ کې بې پروا الړه

 حیران په دوو کې ترمنځ پاتې شوم
 هم مې ژړا هم مې خندا الړه

 خیال او هوس یې هسې تېرېیستلم
 یو تش کالبوت شوم رانه سا الړه

 یو وخت په غشو یي د بڼو ګواښلم
 ختا الړه ښه شول چې نښه یې

 نه ړم تر شا الیوه وعده کې یې 
 هره وعده کې دا تر شا الړه

 کړم لکه مسیح یې په صلیب میخکوب
 ( ۱) په رول او نقش د یهودا الړه 

 نه مې څه وکړل نه مې وخوړل څه
 وړیا الړهځواني زما افسوس 

 څوک چې هوس او مینه یوشان بولي
 هم یې انجام هم یې مبدا الړه

 حیا چې مالګه د ژوندون باله شي
 شوله حیا الړه بې حیایې

 یادونه:
ته یې د  رومي والي، پیالطتس م یلدی چې د یوروشیو شاګردانو څخه  لس تنویهودا د حضرت مسیح له هغه دو( ۱) 

 حضرت مسیح پته وښوده او د هغه حضرت د نېونې او اعدام المل شو.
 انجیل کې د مرقس، لوقا او یوحنا په یاده قصه مخ. همدارنګه ۵۱فقره،  ۲۷ د متي انجیلــ 
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