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 شاعر ته

 د شعر په مړ جسد به یي تر څو پورې نښتی
 زېږوهضمون د شعر بدل کړه، پکې سا وم

 الشخور د جسد مه شه، خپله ښکار لکه د باز کړه
 زېږوهشعر کې دې پرواز د باز عنقا وپه 

 ې دنیا دې د پرواز مخه نېولېفکري زړ
 زېږوهړنګ، نوې دنیا و کړهزړه دنیا  
 وی نه شيویښ انسان هیڅکله بل وېدهده ېو

 زېږوهورو نه ړومبی ځان کې ویښتیا وتر ن
 تورې ته ناست یېنیکونو او پلرو  ترڅو به د

 چې نن دې په درد خوري هسې پیشوا وزېږوه
 شه باندې تکیه نیکونو تمه پرېږده، پخپل ځان

 ځان کې بیا وزېږوه نووړتیا دې د نیکو
 ټول عمر دې د ښکلو په صفت کې عبث تېرشو

 زېږوه، ښکال ومه کوه صفت د ښکال
 هر سړی پوهیږیښکال  ښایست او د ښکلو په

 زېږوهد ښکلو د زړو الر ته دې صفا و
 ثنا د سرکو شونډو نن د هر شاعر په خوله ده

 زېږوهاشعار دې په ماتم کې د ژړا و
 له نجونه ژوند اخیستيچې وخت زړو دودونو  د

 زېږوهرضد غوغا ود زوړ او وراسته دود پ
 نن ناوې د خورو زلفو، سنت پر زړه ځپلې

 زېږوهځپلو، مړاوو زړو ته تمنا و
 شاعر چې مینه ستایی، باید خپله مینه پال وي

 زېږوهات د یو شاعر ځان کې ریښتیا وصف
 ځېان تر شا زوړ کالم، د وخت کارو مال غوندې په

 وزېږوهخت سره همګام، ځان کې وړتیا ود 
 منبع د شر فساد او د جهاد انګریز مال دی

 زېږوهپان شه، زلزله شه پرې لړزا وتو
 په زوړ دود او سنت شخوندونه مه وهه، پرې دانګه

 زېږوهسنت رټلي ولس ته دې دوا و
 تورتم د جهالت او د سنت پر ولس حاکم دی
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 زېږوهه او رڼا وه شه، ځان لمبه کړډېو
 بوت کې دې د نوي ژوند سا پوو کړهد ولس په مړه کال

 زېږوهم کې دې مړه ولس ته مسیحا وکال
 چې ولس کې مړاوې هیلې بیا له سره راژوندۍ شي

 زېږوهکالم دغسې هیلو ته بیا بیا و
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