څو په زړه پوری غزلونه
--------------------------د سترګو ژبه
مینه بی پوله بی سرحده د لید و ژبه دي
نا شنا خته او نا پیژند لی د لید و ژبه دي
لیده کا ته سره دواړه بیواکه کید ل
په اشا رو او په غمزو د لید و ژب ه دي
بی ډار او خو ف را پا رید لی زړونه
یو بل ته ځا ن سپا رني د لید و ژبه دي
په اشا رو او په کتو (مل) خبری کول
ددوه زړونو ټینګ پیوند د لید و ژبه دي
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د زړونو خواله
که الس می نه درته رسیږی ننداری خود ی کوم
یا په لید و دی ترخي ورځی د فراق خو هیروم

ما ته داهم غنیمت دی چی دی په سترګو ګورم
چی مخا مخ دی وینم بیا خو غمونه ورکوم
مینه دی هومره می په زړه کي عا طقی پارلی
چي په بیلتون کي دی خو اوښکی تویوم
اخربه ستا د کاڼی زړه به هم نرم شي پر(مل)
زه هم ستا وربل د پا سه به ګالن ځوړوم
***جرمنی9832-80-31

تنده
که می سترګي په لیدو دی مړید له آشنا
ولی بیلتون کی تا پسی می ژړید له آشنا
ته می د ژوند د هر شیبي د امیدونو قبله
ستا ادا ګا نی می خا طر کی ګرځید له آشنا
بی له تا ماته ورځ میاشت،میاشتی کا ل ښکاری
ستا په بیلتون کي زړه ځما ډیر ځورید له آشنا
باقی ژوند غواړم چي تاسره په څنګ کی اوسم

(مل) له تا دغه تمنا هر وخت غوښتله آشنا
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تلپا تی مینه
داهسی دی زه هم خو کله نشم پر یښو دلي
له شونډو چی خولګی می له تا نه وی اخیستلي
حق مه ورکوه ځا نته چی ما ته خپله څټ کړی
بیلتون کی دی چي ډیره بیواکه مي ژړلي
د تا سره می مینه د زړه په رضا یت دي
د سترګو په اشا ری سره مي تا تل پوهولي
د تا سره می مینه له مقیا سه اوس وتلی
چي وزن یی یوه تله هم (مل) نشی تللی
*** جرمنی 9832-80-31

