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 د اوسیدو رانه معنی ورکه ده
 

 نن راته ښـــــــکاری چی ، دنیا ورکه ده
 زمـــــــــــــا د مینې ، مح و  ی ورکه ده
 هــــــــومره حــــــــــــاالتو کړولي ، یمه
 چې می په شونډو کې، مســـــکا ورکه ده
 د ظلمـــــــــــــــــتونو دي، وزری خورې
 د مـــــــعرفت ګــــــــوندی، رڼا ورکه ده
 زړونو دنیـــــــــــــــــا ده، له کینو نه ډکه
 ددي مــــــــــاحول ضلح و ضفا ورکه ده

په غمـګین خاطر می، راوړی ښادیچی   
 خدایږو د خولي ، هـــغه خندا ورکـــه ده
 د رنځ هللاــالج ته می پردي،  ګرم نه دي
 ځـــــــــکه زما څـــــــــخه ،دوا ورکه ده
 شــــــولو یوسف رانه په څو پیسو، خرڅ
 اوس د خیـــــــــــــالونو ، زلیخا ورکه ده

دی ،زمــونږهومره شو ی لو ی په تقدیر  ان  
 چی الر د حــــــــــــــل، له مسیحا ورکه ده
 زړه می درزیږي چي انصاف ورک نه شي
 چی خلــــــــــــکو سترګو نه ، حیا ورکه ده
 د  ی ــــــــــــــــــاکانو ، دغه خیر دی، پاتی
 چي رانه نن ، الر د س ـــــــــــــــا ورکه ده

و ، ګمراهپه مدرســـــــــو کي می طالب ش  
 سپیــــــــــــڅلي دین تری،  مدهللاا ورکه ده
 دود و دســـــــــــــــتور له یارانی تللی دی
 د ګلرخـــــــــــــــــــــــانو نه ،وفا ورکه ده
 د خرقــــــــــــــــــه پوشو ، له ریا تو ه ده
 چی یي د قول څــــــخه رښتیا ورکــــــه ده

کالم کړې موزون چـــــی په پوهني ،خپل  
 د صــــــــــــــاح دل ، خوږه وینا ورکه ده
 په قافلي کـــــــــــــــې د ژوندون ، رااوړم
 د اوسیدو رانه ، معنـــــــــــــــــی ورکه ده
 په جهـــــــــــان تل وي ، خوش قسمته هغه
 چی یي د زړه څـــــــــخه ، سودا ورکه ده

احســــــــــاس دومـــــــره ،ز یښلی یمهغلی   
 چــي رانه نن الر ، د س ــــــــــا ، ورکــــه ده
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