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 مینه،

 دتاندو هیلو سمندر،

ښام ستوری یې هره سا کې ما چې د  

. د تروږمو پر مصلی ادا کوي د روښنایي لمونځونه   

 او پر هیندارو د څپو یې، دلمر ژڼ په غېږ کې خوب د پاره

. د سپوږمۍ څڼو کې سهاره پورې الر وړي د بڼو پر ږمنځ  

 مینه ،

کې،دشنه سهار غېږه   

 د نرګسونو د یوې خولې د خندا کلی دی

 چې دژړا دلوپټې پلو کې

 غوټه کوي دژوندون لنډې شېبې

 خوشحالو سترګو نه یې

 دزړه تر کوره پورې

. دشهالیي خندا چینه بهوي  

 مینه ،

 دسرو او سپینو شبو

 یوه دعطرو دنیا

 چې څاڅکي څاڅکي وروي

 .دچا دزړه غوږ ته د چا سندرې

ته« دویل »ن کې دنظر او دنلغه ټټر میدا  

 .دبڼو توره د مچکو له نیامه باسي

. دشنو وږمو له اننګو نه خپروي دشنو مچکو د مستیو پړقا  
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 مینه،

 یوه دسرګړو ځاله

 د یوې ونې پر تبجنې څانګې 

 چې مساپر یې په پاسته سېوري کې دمه نیسي

. او د کوترو اذانونو سره یوځای کلیمه غبرګوي  

 مینه ،

نهیوه خوږه ترا  

 چې پر واټن د دوو ساوو تالوت کوي دچا د شونډو،

. دشنې موسکا پر پاڼو،پاڼو دخنداوو سورې  

 مینه،

 موسم دمني کې د ګلو سپرلنی ګېډ ۍ ده

 چې جوړوي دلمر د وړانګو پر منګولو د پاڼرېژ نندارتون ،

 دکلي څنګ په هدیره کې والړ ،

 پیغمبر ګل له سېوري

تتو اننګو،د ورېځو خړ خالونهرا ټولوي لمن لمن د لمر له   

 مینه ،

 د پسرلیو انځور ګر السونه

 او هنر زېږې ګوتې 

 دشپې لمن کې دسپېدو له موسکا

 انځوروي د رڼا څانګو نه دوړانګو غونچې ،

. او غوړوي یې د سهار پر پېغلې  

 مینه ،

 دزړه په وره کې یو تلپاتی سبق

. او د هللا ج په مخلوقاتو کې یو ښکلی انځور  

... نهمی  

*** 

« فردا » فاروق  

 مسکو

 فدراتیف روسیه
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