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دویرې کړي دي سپیما خوب لیده بیګاه چی ل  

چاوڼی د تیارو یپ  

 خندا ورته پر شونډو خوروله د تودې رڼا څرکونو

 دوی رډ ورته کتل

 چې کله به د لمر د غلچکیو د هیندارو سترګکونو کې خورېږي؟

ګاه چې د اسمان پر شنې لمنې،یما خوب لیده ب  

ویشتلې ،سپوږمۍ حیا پر کاڼو وه   

 او بربنډه پرته وه

ونو په شان تیونهیرودل د سحر ژڼ یې ل  

 دا مسته وه له خیاله
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 بل کړی د حیا د لوپټې پر غم یې اور وو

باکه له هر څه وه،ی ب  

. ږې ته ځانیله مستۍ نه د سحر غراښکل یې   

ګاه لیده چې مې نیمزالو ګناهونویما خوب ب  

 د خدا ی د رنګ په جام کې

بو په شنو مچکو یې دمه کړیمستو ش دچا دنندارې  

. نتلي ثوابونه  

 ما خوب لیده بیګاه دغره له سره را الوتی دی شمال

 راوړي د یار د تن د خواږه عطرو مشالونه

وري نه را باسي ،یاو اسمان د شپې د جړ اوربل له س تاوېږي  

 چینه د خندا وړي د رڼا تږیو ته منګول کې

. بو تږي مخونهید ویدو ویدو ش ي د ستورود ورېځو په تبجنو پاغوندو مینځ  

چکیو پر ټالونویدلې د ځنګله دشنو وږمو د پیګاه چې دافق بالربې خنداوې زنګیما خوب لیده ب  

. سهار ته یې راښکل دساړه ذهن د بڼو پر ستنو الر  

ګاه مې لمر لیده چې د شفق پر مصلی باندې لمانځه تهیب  

. د وږمو پر شنې چینې مخ او السونهپرېمینځي د غاټولو دنورسو خنداګانو   

تا د تن پر څانګو  د  

ږي زما له تنه د تودو پرخو غوټۍ ینڅ  

. او ستا دخندا جام دیوه غړپ پسې نیولي تږي لپې  

دلی دی یو څوکیګاه را رسیما خوب لیده ب  

خدای شعر یې پر ژبه د  

 دهاغه د نور له وړانګو یی غونچې غونچې پر الس ،

د ژمي د سړې حیا حجاب ته جاروځي پسرلي څخه  

. او ږدي د شپې پر مخ د لمر چینه کې د سهار وللي خالونه  
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