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 ستا د زړګي له درده ډک تاريخ

 ستا د زړګي له درده ډک غزل

 ستا د زړګي له درده ډک ارمان

غامیستا د زړګي له درده ډک پ  

 ستا د پښتو او هنر

 دا د ادب په ځوانیمرګه باغ کې

((   (( زه مهاجره مرغۍ  

 ما په بار بار ولوسته

دا يو څو لنډې کرښېغواړم چې ستا   

 زه د مثال په توګه

 يو ځل بیا يادې کړمه

ده د ژوند  تنها ژړا مې تجربه  

 زما تاريخ هم ټول په وينو سور دى

 ماته ژړا لکه خندا دا سې ده

 مورنۍ ژبه مې د ځان دښمنه

 پردۍ ژبو سره کار لرمه

غمبر پکار دىیزما اوس داسې پ  

 چې سر تر پايه مې شهرت بدل کړي

مرور ځان سره ما پخال کړيله   

 زما د ټول ژوند واقعیت بدل کړي

 ماته ډيوه د معرفت بله کړي
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 زما د کرکې ذ هنیت بدل کړي

 ما له نړۍ سره په الر سمه کړي

 زما د وينې بیه لږ لوړه کړي

 زما له نومه د وحشت ټکى پاک کړي

 زما له سترګو اوښکې بل ځاى يوسي

چې  او ماته دا وښیي  

څنګه ده ژوند کې رڼا  

 ژوند کې ښکال څنګه ده

 ژوند کې خندا څنګه ده

خورې زما شهیدې حسیبې   

 ستا په دا ښکلي پاک ارمان مې قسم

دېیته لکه لمر د سهار وځل  

 ته لکه لمر د سهار وخندېدې

د د ارمانونو شولېیمونږ ته ام  

 ته ناهیده شوې مونږ ته

 ته شوې مالله مونږ ته

 ما ويل تا به له نږدې ووينم

ه به دا خپل زخمي زخمي زړګىز  

ریدا د پولیو په څ  

 لکه داور بټۍ کې

 چې چاودېدلى وي دا

 زه درته وښیمه

 زه به هم تا سره ارمان شريک کړم

 زه به هم ستا د ارمانو کښتۍ کې

ته  ستا د ارمان منزل  

 در سره يو ځاى الړ شم

 افسوس

دلهیدا تمه له تا نه ک  

پرېږدېچې د پښتو د ادب بڼ به ته يوازې   

 ته به د ګل په شانې

 دومره ژر ورژېږې
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