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 لمر ال د څرک په سره چینه کې د افق پر لمن،

 د تکرار یون د بیعت لمونځ ته یې اودس نیوه چې،

 مور مې مسینه پاتلچه کې دلمانځه نه وروسته،

. دې تشه کړلهیدغواغوالنزه یې له تومنې ش  

چله،ییې وپ« خدرۍ»کې د سکړکوله شکرۍ، خور مې ګلداره دسترخان  

د غواسره سم،چې یې   

. وسپارم« پاده وان»پر   

ډلې،« شامتورو »د   

 ال د ښکاریانو د دامونوالندې

 قاتلو ږدنو پسې،

 سرپه وزرونو کې نیولي نه وو،

 خو ما دشنه سهار دستوري تر څنګ 

.د سپینو ورېځوپاغوندو په بوغبندونو کې دتا دخوب انځور لټول  

ده،یالر کې مې چپه سترګه ورپ  

ښود،یَسَواُرو نه مې یو ډکې کو پرې د غنم  

. ره او په زړه کې مې د تا دلیدو فال ونیولید فاتحې سوره مې ت  

ده،یغوا رانه وتښت  

 له بوساړې، پر منډو واوښته او،

 ستاسو د کور د څنګ پټي کې د شوتلو پر نورسه خوایې خوله بنده کړه،
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رمهیپالر دې دېرې ته څ  

 د ولې غاړې د اخوره سره،

ستي یې پښه ایښې وهد لور پر ال  

 پمبی کول یې وچو بوسو سره،

. د قلبه یانو ُدَرشتِې ته له ترنګړه د شوتلو قودې  

دې،یچې زموږ پرغوایې سترګې ولګ  

 له ډېره قهره په ښکنځلو شو او،

 له ناپامئ یې ، ګوته هم وینه شوه

. ماوې چې اوس به مې سبق راکوي  

رې وارتولهیدغوبني خدرۍ مې خدایزده چ  

پسې منډه مې کړه، غوا  

دې،یچې دکال پر دروازې مې سترګې ولګ  

ره شوې وه چې،یتا له پالره ه د  

.سهار، وتلو سره پورې یې کړي  

 ته په انګړ کې ګړونجئ تر څنګه ،

 پر مصلی ناسته وي

 خدایزده چې زه دې د لمانځه دعاکې یاد وم که نه؟

  . ورې نه وتلی نشېیدم چې د خپل پالر د څار له سیخوپوه

څکه دې غاښ الندې وهیوپټې پل د  

کټوه د مستو کې دې په ګوتو منداڼو نڅول،او په   

. ما ستاد پالر ښکنځلې نه آورېدي  

*** 
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