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١

باغ دی ونې او �الن
پـه کـې اوسـي بلبالن

                  په لکـونـو کوره �ي
                  د مرغانو په کې دي



يو نا�اپه �کلي باغ
په زړه وخوړلو داغ

               يوه ورځ يې واخيست اور
               پـه لـــو�ــيـو شــولـو تـور

يوه �کلې مرغک�
تله راتله به �ړندۍ

                  په م�وکه کې يې وړې
                  اوبـه يـخـې او ســــړې

٢



٣

يو چا داسې ورته وې
مـرغکـ� دا �ه کـوې

                        په هـوا وهـې وزر
                       کله ورو او کله زر



کله �مکې ته را�ې
کله بٻـرته ترٻنه �ې

                  له غونډۍ نه لږ ورپاس
                  غره اغوستی شين لباس

الندې �کاري د چينې
اوبــه سـپـيـنـې آيـيـنـې

                   ته پرې �ي�ه شې يو دم
                   �ا�کي يوسـې د شبنم

٤



٥

درنه ورکـه ده خـندا
که يې ولې وارخطا؟

                     مرغک� وې ورته دا
                     هـو زه يـمـه پـه ژړا



دغـه بـاغ زمــونـږ وطـن
چې يې اور بل دی پر تن

                 ورته وړم �ـا�کـي اوبـه
                 په اخالص او په �ه زړه

شي به دا �ا�کي �پې
تـرٻـنه وژنـي به لـمـبې

                    شو پو�تونکی په خندا
                    وې يـې نـه مـنـمـــه دا

٦



٧

په دې يو �ا�کي اوبو
مـخـه نـيـسـې د لـمبـو؟

                  مرغک� وې کٻږده غوږ
                  چې �ـه واورې زما غږ



بـې حـســـابـه دي مـرغـان
جوړ به �ا�کي شي باران

                 دا بــاران بـه لــري زور
                 وژني غرونه غرونه اور

کړو وطن به بيا ودان
لــه اورونـو پـه امــان

                    د وطـن رابـانـدې حق
                    زده مې دی دغه سبق

          بې وطنه ژوند وي اور
          پـه لـو�يـو وي تک تور

٨
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