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 تا آورېدې چې مې پر زړه را ګرځېدې خبرې

 نا ویلې شوي به پر کلي خپرېدې خبرې

 ډنډوره کړې وه دکلې خبر لوڅې ابئ

 ورځې تر بلې به کوڅه کې غټېدې خبرې

 

پس پسکو سره یونیم به قرآن ډباوه د  

 زما په خدایي رښتیا به کله سړېدې خبرې؟

یې پر لمانځه پخساوهجوړ تربورانو ستا دادا   

 لکه دکلي تربګنئ به پخېدې خبرې

 

 ووایه ته، چې ما د چا پر خولې به الس ایښی وای

 لکه دژرندې ټک ټکې به خوځېدې خبرې

 ما به یوه کړې وه خلکو ترېنه سل جوړول

 ژبه پر ژبه خوله پرخوله به نڅېدې خبرې

 

 لکه اذان لکه د َجمعې لمونځ قضا به نشو

ینځه وخته کیدې خبرېپه جوماتونو کې پ  

اسمان کاڼي وې چې ما ورته لمن نیولو د  

لګېدې خبرې خو مې د زړه پر سر به ګل ګل،  

 

 تا اورېدله زما له مینې نه د زړه پر غوږو

 زما له نظره ستا له سېوري تاوېدې خبرې

 سبق د مینې ستا پر شونډو به چوپ پاتې نشو

به لړزېدې خبرې لکه یتیمي کلمې   
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ه راته هم وې مبارکه دې شهچا له کینې ک  

زما په زړه به خَوږېدې خبرې زما پر سر ،  

 دغره سینه ، د شنه ځنګل پر غږ څیرلې وه ما

 چې له وږمو نه یې پر تا در ورېدې خبرې

 

 سپوږمئ ته چا ویلی حال وو چې په نیمه شپه کې

 دزلفوڅنډ نه یې تر ستورو رسېدې خبرې

آچولچا له کینې چا له زړه سویه پرې اوبه   

 خو لکه درمند مې د هیلو سوځېدې خبرې

 

 بس یوه ته وې چې پر ګوتو به دې لمر پټاوه

 نور په مالت کې لکه وړانګې ځلېدې خبرې
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