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 دلته هر څه زاړه دي

 ونې زړې

 ولې زړې

 كلي زاړه

. غرونه زاړه زاړه دي  

بهیر نښه وه،اوس، ژوند د سیند چې د  

زړې دښتې پر سینې دی غزېدلى لكه زوړ ښامار چې د  

.سر يې وي غوڅ د وچكالو پر تبر  

 يوه او بل ته خلك ګوري په زړو مخونو،

كتلو ستړي نه ديله تكراري   

. په زړو سترګو كې زړې زړې خنداوې كوي  

فصل  ماشومان هم دځلمیتوب د  

 په نیمايي الره كې

بابیلكو په زړو غږونو د  

 د زوړ سپرلي زړې سندرې بولي

خیال پر شنو وزرو، د  

 شپو کې زاړه زاړه خوبونه وينې

رې وي بیا یترې هاو په تعبیر کې يې   

. زور با دګردانونو لړئد پروني الف زور آ اوبې   
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ځوانو میندو مو ال څه، چې دنیمزالو زلفې هم سپینې دي د  

. ته وا چه ټولو پر سرونو د مالوچو پا غوندې ايښي وي  

غلو پر نلغه تیونویدچا ګلپ  

. د نازوونكود السونو نښې هم زړې دي  

 بال كلونه وشول

 چې په ودونو او په وراوو كې چا ،

كه هم پورته نكړهد څادر پیڅ « ببواللې »د   

ياره لوې شې و نانا ننا» او  

،« ...  نانا نا نا  

. سره وانه وروله«  داريا»  چا له  

، حجرو دېرو کې مو هم  

د چاربیتونو انګازې«  ملنګ جان » د  

،«  مدد» يا د « ايوب » يا د  

...«  اولمیر»  يا«  زاخیل » يا د  

.  د يله زار او يه قربان غږونه پورته نشول  

کې دچا واده ته ،او په شديارو   

. د سندرغاړو د مجلس د سیل رقعې مو چېرې ونه لیدې  

غلې د کلي د زلمو د سترګكونو ګالن،یپ  

. پر ټټرونوباندې نه ځړوي   

 د ژوند هینداره چا په كاڼو ويشتې

 ځكه په خلكو كې نور پاتې نه دي

 ها دځوانیو دمستیو د سندرو

. دټنګ ټكور زورونه د حجرو او د دېرو دستارونو دمنګیو دشپو شپو  

غلو دڅنګلو د خندا پر لیکو، یشرنګ دبنګړيو هم زوړ شوی دى دپ  

. ځوانه ځوانئ کې نور زاړه زاړه ځلمیان له خوبه نه ويښوي  

 دلته هر څه زاړه دي

. ته وا ددې كلي كور خلک له يوه مخه زاړه را زېږېدلي د ازل له موره  

 هر څه چې ګورې زوړ دى

. كې څه نوي نښې نه ښکارېږي ان د مرغانو الوتنو  

 چنچڼې ډلې ډلې 

 لكه دتیرې نړيوالې جګړې 

 دالوتكو په شان

 پر شولګرونو پروازونه كوي

،... خو د دانو يا د قودو يا د ګېډيو كومه نښه چېرې نشي لیداي  

. ږيیكروندو زاړه بادونه ال په درز چلپر  

 دلته هر څه زاړه دي

 زړونه زاړه

 مینې زړې

. روغبړونه په زړو پېمانودكلیوالو   
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 زړښت زموږه د ځوانۍ نښه ده

. او ځلمیتوب مو دزړښت سمبول دى  

 چنار دکلي لکه زوړ مازيګر،

 د زوړ ګړنګ د تورتمونو له هیندارې څخه 

خپل انځور دراولېدلو نندارې ته ناست دى د  

ريیزاړه يادونه شماو دچینې دشنو اوبو جام كې زاړه   

 په يوه زړه،

نه موسكا،ډيره مالګی  

: پرون يې وويل چې  

 زړښت د ژوند فصل دى

ږي او ثمر ته رسيیفصل چې هر څومره زړېږي نو پخ  

. هیڅكله مرګ د زړښت پاى مه بولۍ  
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« فردا »  فاروق  
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