ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
اﷲ دې ﺗﺎ ﭘﻪ ﭼﺎ ﻣﻴﻦ ﻛړي

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ روغ ﻳﯥ زړه دې ﭘټ ﻛﻮي دردوﻧﻪ

اﷲ دې ژر ﺗﻴﺎره ﻣﺎښﺎم ﻛړي

ﭼﯥ ﻛﭽﻜﻮل واﺧﻠﻢ د ﻳﺎر در ﺗﻪ ودرﯦږﻣﻪ

اب ﻛﻮﺛﺮ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ

د ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﻪ ﭘﮥ ﺳﻔﺮ ځﻢ ﺗږى ﺑﮥ ﺷﻤﻪ

اب و داﻧﻪ ﻣﯥ ﺷﻮه ﺗﻤﺎﻣﻪ

ﻟﻴﻼ ﭘﻪ زړه راﻛړل د ﺗﻮرو ﮔﻮزاروﻧﻪ

اﺑﺎﺳﻴﻦ ﺑﻴﺎ ﭘﮥ څﭙﻮ راﻏﻰ

ﭘﮥ ﺳﺮ ﻳﯥ راوړۀ ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ زﯦړ ﭘﯧﺰواﻧﻮﻧﻪ

اﺑﺎﺳﻴﻦ ﺑﻴﺎ څﭙﯥ څﭙﯥ دى

ﻫﺮه څﭙﻪ ﻳﯥ وراﻧﻮي د ﭘګړۍ وﻟﻮﻧﻪ

اﺑﺎﺳﻴﻦ راﻏﻰ ﻏﺎړې ﻏﺎړې

ﭘﮥ ﺳﺮ ﻳﯥ راوړۀ ﻛﺸﻤﻴﺮي د ﺧﻴﺎل ﺷﺎﻟﻮﻧﻪ

اﭘﺖ وﻫﻠﻲ ﻛښﺖ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ

ﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﻴﻦ ﺗﻮب ﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻧﺪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

اټﯥ اټﯥ زﻟﻔﯥ دې ﺗﻮى ﺷﻮې

د ﭘﺎ ﻏﻮﻧﺪې ﭘﮥ دود دې ﺳﺮ ﺳﭙﻴﻦ ﺷﻮﻣﻪ

اﺟﺮ و ﺟﺰا د ﻋﻤﻞ ﺣﻖ ده

څﻮك ﭼﯥ د ﻧﯧﻜﻮ ﻋﻤﻞ ﻛړي ﻧﯧﻜﻲ ﺑﮥ وړﻳﻨﻪ

اﺣﻤﺪه ﺧﺪاى دې ﺟﻨﺘﻲ ﻛﻪ

ﺗﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮرې ﺗﺎ ﻛړي ﺟﻨګﻮﻧﻪ

اﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺷﻲ

زړګﻴﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ راځﻴﻨﻪ

اﺧﺘﺮ ﭘﺮون ؤ ﭘﺮون ﺗﯧﺮ ﺷﻮ

دا د داﻣﺎن ﻛﻮﺗﺮو ﻧﻦ ﺳﺮۀ ﻛړۀ ﻻﺳﻮﻧﻪ

اﺧﺘﺮ ﭘﺮون ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﻋﺎﻟﻤﻪ

د ﺑﻐﺪادو ﻛﻮﺗﺮو ﻧﻦ راﻏﻠﻞ ﺳﻴﻠﻮﻧﻪ

اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﻨډه ﻣﻨډه راﻏﻰ

ﻧﻪ ﻣﯥ ﻧﺘﻜۍ ﺷﺘﻪ د ﻧﻪ د ﻏﺎړې ﺗﺎوﻳﺰوﻧﻪ

اﺧﺘﺮ ﭘﮥ ټﻮﻛﻮ ټﻮﻛﻮ راﻏﻰ

ﻧﻪ ﻣﯥ اوږۍ ﺷﺘﻪ ﻧﻪ د ﻏﺎړې ﺗﺎوﻳﺬوﻧﻪ

اﺧﺘﺮ ﭘﮥ ورځ دې ﺳﻴﻨګﺎر ﻛړ

څﻮك دې ﭘﮥ زړۀ دي ﻛﻪ ډاډه وﻫﯥ ټﺎﻟﻮﻧﻪ

اﺧﺘﺮ ﺗﻪ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺎﻟﯧږم

زﻣﺎ دﻳﺎر وﻋﺪه اﺧﺘﺮ دى راﺑﮥ ﺷﻴﻨﻪ

اﺧﺘﺮ ﭼﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﮥ راﺷﻲ

دا د ځﻮاﻧۍ ﻋﻤﺮ ﭘﮥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ راځﻴﻨﻪ

اﺧﺘﺮ د واړو ﻣﺒﺎرك ﺷﻪ

دا د ځﻮاﻧۍ ﻋﻤﺮ ﭘﮥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ راځﻴﻨﻪ

اﺧﺘﺮ دې ﺗﺎ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرك ﺷﻲ

ﭼﯥ ﻻس او ﭘښﯥ دې ﺑﯥ ﺣﻨﺎ اور ﻟګﻮﻳﻨﻪ

اﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﺮه ښﺎﻳﯧږي

ﻧﻮر ﺧﻠﻚ ﺧﻮﺷﯥ د اﺧﺘﺮ ﻫﻮس ﻛﻮﻳﻨﻪ

اﺧﺘﺮ ﻧﮋدې دى روژه ﻻړه

ﻟﻴﻼ ﺑﮥ ﭼﺎﺗﻪ ﺳﺮې ﻣﻨګﻠﯥ ښﻜﺎروﻳﻨﻪ

اﺧﺘﺮ ﻧﮋدې دى ﻳﺎره راﺷﻪ

ﻣﺒﺎرﻛﻲ ﺑﮥ ﻳﻮ وﺑﻞ ﺗﻪ ورﻛﻮوﻧﻪ

اﺧﺘﺮه ﺳﺘﺎ د ﺑﺮﻛﺘﻪ

د ﺟﻨﻜﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ زاﻧګﻲ زﻳړ ګﻠﻮﻧﻪ

اﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺮم ﭘﺎﺗﯥ ﺑﮥ ﻧﻪ ﺷﻢ

ﺗﻪ ﭼﯥ دا ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺳﻴﻨﻪ ږدې ﭘﮥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﯥ ﻣﻴﺪاﻧﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻛډۍ ﺑﺎروي وﻃﻦ ﻟﻪ ځﻴﻨﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ ﺧﺎورې ﺷﯥ ﺑﺪﻧﻪ

ﻛﻪ دې ﻫﺮ څﻮ ﭘﺮ وﻃﻨﻮ وګﺮزوﻣﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ ﺧﺎورې ﺷﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

ﻣﺎ اﺷﻨﺎ ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﻟﻴﺪﻟﯥ دﻳﻨﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ ﺧﺎورې ﺷﯥ ﺻﻮرﺗﻪ

ﻛﻪ دې ﻫﺮ څﻮﻧﻪ ﭘﮥ زرﺑﻔﺘﻮ ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻤﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ دا دﻧﻴﺎ ﺷﻲ وراﻧﻪ

ﺗﺮ ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې ﺑﮥ ﺷﻲ ښﻜﻠﻲ ﺑﺸﺮوﻧﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ ﻛﻨﺪ ﻛﭽﻜﻮل راواﺧﻠﻢ

ﭼﯥ ﻛﺒﺮﺟﻦ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯥ ﻧﻪ ﻛﻮي ﭘﻮښﺘﻨﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ ﻣﺮم ﭘﺎﺗﯥ ﺑﮥ ﻧﻪ ﺷﻢ

ﻛﻪ د ﻓﻮﻻدو ﻛﻼ ﺗﺎو ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﻛړﻣﻪ

اﺧﺮ ﺑﮥ وران ﺷﯥ ﭘﯧښﻮره

د ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﻧﺠﻮﻧﯥ ښﯧﺮا درﺗﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

اﺧﺮ ﺗﻪ داﺳﯥ درﺗﻪ واﻳﻢ

اﺟﺎزه واﺧﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﻮړه ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ځﻮﻧﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
اﺧﺮﻧﻰ ځﺎى دې ﻟﺤﺪ دى

ﻇﺎﻟﻤﻪ ﻣﻪ ﻛﻮه ﭘﮥ ﻣﺎ ډﯦﺮ ﺳﺘﻤﻮﻧﻪ

اﺧﻴﺮي ورځ ده راﺗﻪ ګﻮره

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ د ﻟﻴﺪو ارﻣﺎن ﻛﻮوﻧﻪ

ادﻛﯥ ﻣﻮرې څﺮاغ ﺑﻞ ﻛړه

د ﻣﻮﻣﻦ ﺧﺎن ﭘﮥ وﻳﻨﻮ ﺳﺮۀ ﺷﻮل ﺑﺎﻟښﺘﻮﻧﻪ

اذان ﭘﮥ ځﻨډ ﻛﻮه ﻃﺎﻟﺒﻪ

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻏﯧږې ﺗﻪ اوس ورﺳﯧﺪﻣﻪ

ارام د زړۀ ﻣﯥ ﭘﺮې و ﻧﮥ ﺷﻮ

ﻛﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺳﺮو ﺳﺘﺮګﻮ وﻳﻨﻲ ﺗﻮﻳﻮﻣﻪ

ارﻣﺎن ارﻣﺎن ﺗﯧﺮه ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﭘﻴﺪا ﺑﻪ ﻧﺸﯥ ﻛﻪ ﻣﻠﻨګ درﭘﺴﯥ ﺷﻤﻪ

ارﻣﺎن ارﻣﺎن ﺧﭙﻠﻪ وﻃﻨﻪ

د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺟﺎﻣﯥ ﻣﯥ وﻟﻮﯦﺪې ﻟﻪ ﺗﻨﻪ

ارﻣﺎن ارﻣﺎن د دا دا ﻛﻮره

د ډﻛﻪ ﺷﻜﻮره ﺑﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﺗﺎوﯦﺪﻣﻪ

ارﻣﺎن ارﻣﺎن دى ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ

ﭼﯥ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻣﯥ د ﺟﺎﻧﺎن ﻛړاى ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ

ارﻣﺎن ﺑﻪ وﻛړې وﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﯧﺮ وي

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ راﭘﺴﯥ ګﻮرې ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻤﻪ

ارﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ درﺷﻲ

ﭼﯥ ﺳﻮر ﭘﺎﻟﻨګ درﺗﻪ ﻳﻮازې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻴﻨﻪ

ارﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ درﺷﻲ

ﭼﯥ ﻛټ ﻣﯥ واﺧﻠﻲ ﺗﻮرو ﺧﺎورو ﺗﻪ ﻣﯥ وړﻳﻨﻪ

ارﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ درﺷﻲ

ﭼﯥ ﻣﯥ ځﻮځﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺮ وﺳﭙړي ګﻠﻮﻧﻪ

ارﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ زﻣﺎ درﺷﻲ

ﭼﯥ ﻣﯥ د ﺳﺨﺎت ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ وﻧﻴﺴﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ

آﺳﻤﺎﻧﻪ درز وﻫﻪ راوﻟﯧږه

ﭘﻪ ﻣﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻴﻨﻪ

اﺳﻤﺎﻧﻲ ﺗﻨﺪر ﺷﻮې ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﺎ راﭘﺮﯦﻮﺗﻲ ذرې ذرې دې ﻛړﻣﻪ

اﻣﺎﻧﺘﻲ ﻣﯥ ګﻮر ﻛﯥ ﻛﯧږدئ

ﻛﻪ اﺷﻨﺎ راﺷﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻠﻲ ﺗﻪ وړﻳﻨﻪ

آواز ﻳﯥ اورم ﻛﺘﻰ ﻧﺸﻢ

ﭘﻪ ښﺎﭘﯧﺮو ﻣﯥ ﺳﺮ و ﻛﺎر دى وﺑﻪ ﻣﺮﻣﻪ

اوﺑﻪ د ﺑﺮ ګﻮدر ﺧﻮږې دي

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻟﭙﺎره ﻛﻮز ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ

اوﺑﻪ د ﻛﻮز ګﻮدر ﺧﻮږې دي

ﻟﻴﻼ د ﻳﺎر ﻟﭙﺎره ﺑﺮ ګﻮدر ﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

اوﺑﻪ دﻛﻮز ګﻮدر ﺧﻮږې دي

زه د ﻣﻴﻦ د ﭘﺎره ﺑﺮ ګﻮدر ﺗﻪ ځﻤﻪ

اوﺑﻪ دﻫﺮ ګﻮدر ﺧﻮ ږې دي

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎره ﻛﻮز ګﻮدر ﺗﻪ ځﻤﻪ

اور ﭼﯥ ﺑﻠﻴږي اﺧﺮ ﻣړ ﺷﻲ

اوښﻜﻲ ﻣﯥ ﺳﻴﻨﺪ ﻏﻮﻧﺪې ﺑﻬﻴږى

د ﻣﻴﻨﯥ اور ﺳړى ﺗﺮ ﻋﻤﺮه ﺳﻮزوﻳﻨﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﺪ د ﻏﺎړى ﻧﻬﻜﻮم ﺳﻴﻠﻮﻧﻪ

اول ﺑﻪ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺣﻴﺮان ﺷﯥ

ﻛﻪ ﻣﯥ ښﻜﺎره ﻛړه د زﺧﻤﻲ زړګﻲ داﻏﻮﻧﻪ

اول ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻏﻢ و

اوس ﻣﯥ دوﺗﺮ ﺷﻮ ﻛﺮوﻧﺪې ﭘﻜﯥ ﻛﻮﻣﻪ

اول دې وﻳﻞ ﭼﯥ راﻣﻴﻦ ﺷﻪ

اوس راﺗﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﻛﻮه ﻣﻴﻨﻪ

اول ﻣﯥ ﻓﻜﺮ درﺗﻪ ﻧﻪ و

اوس ﻣﯥ د زړه ﺳﺘﻨﯥ ﻛږې درﭘﺴﯥ دﻳﻨﻪ

اﻳﻤﺎن دې ښﻪ راﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم دى

ﭘﻪ رواﺟﻲ ﺑﺮﯦﺘﻮ دې ﻣﻪ وﻫﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻪ ﻻړې ﺳﻮال دې وﻛړو

ﭘﻪ زړه دې زه وم ﻛﻪ دې ﻧﻮر ﻛﻮل ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺑﺎدې ﻣﺎوژﻟﻰ ﻧﮥ دى

ﭼﯥ راﺗﻪ ﻧﻴﺴﯥ دزړې وﻟﯥ ﺑﻨﺪوﻧﻪ

ﺑﺎﺑﺎﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮﺗﻪ ﻣﯥ ورﻛړه

ﭼﯥ ﺗﻮرﭘﯧﻜﻰ ﻣﯥ دﻧښﺘﺮوﺑﺎدوﻫﻴﻨﻪ

ﺑﺎﺑﺎګﻼن دﺑﺎﻏﻪ راوړه

زۀ ﻳﯥ ﭘﯧﻴﻤﻪ ﺟﻮړوﻣﻪ اﻣﯧﻠﻮﻧﻪ

ﺑﺎﺑﺎﻣﯥ ﻧﮥ درﻛﻮي ﻳﺎره

ﻻړﺷﻪ ﺑﺎﺑﺎﺑﺎﻧﺪې ﻣﯥ وﻛړه ﺗﺎوﻳﺬوﻧﻪ

ﺑﺎﺑﺎوﻟﻲ ﭘﺮﻛﻨﺪﻫﺎردى

زﻣﺎﺟﺎﻧﺎن ﻳﯥ وزﻳﺎرت ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ وﻧﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺑﺎﺑﻮټﻴﻜﺲ دې ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﻠﻪ

زۀ ﻣﯥ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺎن دﻛﻦ ﺗﻪ ﻧﮥ ﻟﯧږﻣﻪ

ﺑﺎﺑﻮټﻴﻜﺲ دې ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﻠﻪ

ﻣﺎﻣﺮوراﺷﻨﺎﭘﺨﻼﻛړﺑﯧﺮﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

ﺑﺎﺑﻮﻛﺮه زﻣﻮږ وﻃﻦ دى

ﺟﻨﺪوﻟﻪ ﺗﺎﺗﻪ ﺳﻼﻣﻲ راﻏﻠﻰ ﻳﻤﻪ

ﺑﺎﺗۍ دﺗﯧﻠﻮﭘﮥ زورﺳﻮځﻲ

ﻣﺎﺗﻪ دﻳﺎرﻏﻤﻮﻧﻪ اورﺷﻮل وﻳﯥ ﺳﻮﻣﻪ

ﺑﺎﭼﺎرﺧﺼﺖ راﻛﻪ ﭼﯥ ځﻤﻪ

ﭼﯥ ﭘﮥ وﻃﻦ ﻣﻮﻏﻨﻢ زﯦړ ﻟﻮﻳﯥ ﻛﻮﻣﻪ

ﺑﺎﭼﺎﻫﻲ ﺗﺨﺖ ﻣﯥ ﭘﮥ ﻛﺎرﻧﻪ دى

ﺟﺎﻧﺎن ﺑﮥ ﻟﻮﻛﺎزۀ ﺑﯥ وږي ټﻮﻟﻮﻣﻪ

ﺑﺎد د ﺟﻨﺖ ﭘﻜﯥ ﻟګﻴږي

د ﻏﺮﻣﯥ ﺧﻮب د ﺷﺎﻟﻴﻼ دﯦﺮې ﺗﻪ وړﻣﻪ

ﺑﺎددﺑﻬۍ ﭘﮥ ﻛﯥ ﻟګﯧږي

دﻏﺮﻣﯥ ﺧﻮب ﺑﮥ دﻟﻴﻼدﯦﺮې ﺗﻪ وړﻣﻪ

ﺑﺎددﭘﻐﻤﺎن ﻟﻪ ﻟﻮرې راﻏﻰ

زﻣﺎدﻳﺎردزﻟﻔﻮﺑﻮى ﻣﺎﺗﻪ راوړﻳﻨﻪ

ﺑﺎددﺧﻮﺗﻦ دى رااﻟﻮﺗﻰ

ﻳﺎﻋﻨﺒﺮي زﻟﻔﯥ ﺟﺎﻧﺎن ﺳﻨﺒﺎﻟﻮﻳﻨﻪ

ﺑﺎددې ﭘﻠﻮﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻳﻮﺳﻪ

ﭼﯥ ګﻼﺑﻲ ﻣﺦ دې ﭘﮥ ﺳﺘﺮګﻮووﻳﻨﻤﻪ

ﺑﺎدﺳﺒﺎزﻣﺎﻗﺎﺻﺪ ﺷﻪ

زﻣﺎﺷﻴﺮﻳﻦ اﺷﻨﺎﺗﻪ ﻳﻮﺳﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ

ﺑﺎدﺳﺒﺎﻳﺎرﻣﯥ وﻳښ ﻧﻪ ﻛړې

دﺳﻬﺎرﺧﻮب ﭘﺮﻫﻠﻚ ډﯦﺮﻏﺎﻟﺒﻪ وﻳﻨﻪ

ﺑﺎدﻣﯥ دﻳﺎرﻟﻪ ﻟﻮرې راﻏﻰ

ﭘﮥ وازه ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮګﻞ ﺗﻪ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ﺑﺎدﻧﻦ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﻛﻪ ښﻜﯥ دى

ﺑﻮى دﺟﺎﻧﺎن ﻣﯥ ﭘﮥ دﻣﺎغ وﻟګﯧﺪﻧﻪ

ﺑﺎده ﭘﺮﺑﺎدﻣﯥ ﺳﻼم واﻳﻪ

ﭘﺮﻫﻐﻪ ﺑﺎدﭼﯥ داﺷﻨﺎﭘﮥ ﻟﻮرې ځﻴﻨﻪ

ﺑﺎده ﭘﻪ ﺑﺎد ﻣﯥ ﺳﻼم واﻳﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎد ﭼﻲ د ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻟﻮرې ځﻴﻨﻪ

ﺑﺎده دﺧﺪاى روى ﻣﯥ دروړى

ژرراﺗﻪ واﻳﻪ ګﺮان زړګﻰ څﮥ ﺣﺎل ﻟﺮﻳﻨﻪ

ﺑﺎده دﻳﺎرﺣﺎﻟﻮﻧﻪ راوړه

ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺷﺘﻪ دي ﻣﺎوﻳﺎرﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدﻳﻨﻪ

ﺑﺎده دﻳﺎرﻟﻪ ﻟﻮرې راﺷﻪ

ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻠﻬﻢ ﺷﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺟﻮړﺷﻲ ﭘﺮﻫﺎروﻧﻪ

ﺑﺎده ﺳﻼم ﭘﮥ ﺟﺎﻧﺎن واﻳﻪ

ﻫﻐﻪ ﺳﻼم ﭼﯥ ﺑﺎده ﺗﺎ راوړى ؤﻧﻪ

ﺑﺎران داوښﻜﻮﻣﯥ ورﯦږي

ﺑﯥ ﻧﻴﺎزه ﻳﺎرراﺗﻪ ﭘﮥ زړۀ راﻛړل زﺧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺎران ﻛﻪ اوري ﺑﺎك ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ

واورې دې ﻧﮥ اوري ﭼﯥ ﻻرې ﺑﻨﺪوﻳﻨﻪ

ﺑﺎراﻧﻪ ورو ورو واورﯦږه

دﻣﺴﺎﻓﺮﺟﺎﻧﺎن ﻣﯥ ﻧﺸﺘﻪ داﻻﻧﻮﻧﻪ

ﺑﺎراﻧﻪ ورو ،وروﭘﺮې ورﯦږه

ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺷﻨﺎ ﻣﯥ ﻧﺸﺘﻪ داﻻﻧﻮﻧﻪ

ﺑﺎراﻧﻪ ورو ،وروﭘﺮې ورﯦږه

وړې ،وړې ﺟﻨﻜۍ ﻏﺮه ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺑﺎغ ﺗﻪ دې ﺗګ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮥ دى

ګﻼن ﺷﺮﻣﯧږى ﻣﺦ ﭘﮥ ﭘﺎڼﻮﭘټﻮﻳﻨﻪ

ﺑﺎغ ﭼﯥ دزاغ ﭘﮥ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻲ

ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺮى ﻓﺮﻳﺎدﻛﻮي ﻟﻪ ﺑﺎﻏﻪ ځﻴﻨﻪ

ﺑﺎغ ﻟﻪ دې ﺗﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮥ دي

ﭘﺨﭙﻠﻪ ګﻞ ﻳﯥ ګﻞ دې ﺳﺘﺎﺳﻼم ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺑﺎﻏﭽﻪ ﭘﮥ ګﻠﻮښﻪ ښﻜﺎرﯦږي

ﻟﻜﻪ دﭘﯧﻐﻠﯥ ﺳﻴﻨﻪ ډﻛﻪ ﭘﮥ ګﻠﻮﻧﻪ

ﺑﺎﻏﭽﯥ دګﻠﻮﺷﻮې ﺳﻤﺴﻮرې

ﺑﺎﻏﻮان وﺧﺘﻲ ﻟښﺘﻲ ﭘﺮ ﺑﺎغ ﺗړﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﺑﺎﻏﻮاﻧﻪ ﺑﺎغ ﻣﯥ دې ﺧﻮښ ﻧﻪ ﺷﻮ

ﭼﯥ ﭘﮥ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ دراﻣﺒﯧﻞ ﭼﺎﻣﺒﯧﻞ ګﻠﻮﻧﻪ

ﺑﺎﻏﻮاﻧﻪ ﭘﺎڅﻪ ﭼﯥ ﺳﻬﺎر دى

ګﻼن دﺗﻨﺪې درﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ داوﺑﻮﻛړﻳﻨﻪ

ﺑﺎﻏﻮاﻧﻪ ورﺷﻪ ﺑﺎغ ﺳﻮﺗﺮه ﻛﻪ

ﺳﺒﺎدرځﻤﻪ دګﻼب ﺳﻴﻞ ﺑﮥ ﻛﻮﻣﻪ

ﺑﺎڼﻪ دې ﻣړه دي ښﻜﺘﻪ ګﻮري

ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻣﻮر دې ﻧﻮره ﻛﻮر ﻛﯥ ﺑﻨﺪوﻳﻨﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺑﺎڼﻪ دى ورو ﺟګ ﻛړه ﺷﻴﺮ ﻳﻨﯥ

ﻣﺎ ﺗﻪ دى ﺳﻢ د زړه ﭘﻪ ﺳﺮ ټﻮ ﻣﺒﻠﻰ د ﻳﻨﻪ

ﺑړﺳﺘﻦ دې واﻏﻮﺳﺘﻪ وﻳﺪه ﺷﻮې

ﭘﻪ زړه دې ﻧﺸﺘﻪ د ﺷﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﺎن ﻏﻤﻮﻧﻪ

ﺑﻠﻪ ډﻳﻮه ﺷﻪ راﺗﻪ ﻛښﯧﻨﻪ

زه دې ﭘﺘﻨګ ﺳﺘﺎ د دﻳﺪن راﻏﻠﻰ ﻳﻤﻪ

ﺑﻨګړو دې ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﺷﺮﻧګ ﻛړو

زه دې ﺑﻬﺮ ﺗﻤﺒﻮ ﺗﻪ ﻻس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮﻣﻪ

ﺑﻨګړي ﻧﻴﻢ ښﻜﺘﻪ ﻛړه ﻧﻴﻢ ﭘﻮرﺗﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻣړوﻧﺪ دې ﺳﺮ وﻟګﻮﻣﻪ

ﺑﻮټﻲ راټﻮل ﻛړئ اور ﭘﺮې ﺑﻞ ﻛړئ

زﻣﻮږ دﺳﺘﻮر دى ﭘﻪ رڼﺎ ﺧﻮﻟﻪ ورﻛﻮوﻧﻪ

ﺑﻮرا ﺑﻪ ﺧﺪاى ﭘﻪ ﮔﻠﻮ ﻣﻮړ ﻛﺎ

ﺑﺎﻏﻮاﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻴﻤګړى ﻧﻴﺖ ﻣﯥ ژړوﻳﻨﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﺪې ﻛﻠﻲ راﻧﺸﻢ

د ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻨځ د ﻟﯧﻮﻧۍ ورﺳﯧﺪﻧﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻛﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻧﻪ ځﻢ

د ﻛﻠﻲ ﻣﻨځ دﻟﯧﻮﻧۍ ورﺳﯧﺪﻧﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دﻳﺎر ﻛﻠﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ځﻢ

ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﻻړ ﺷﻢ ﭘﻪ ژړا ﺑﯧﺮﺗﻪ راځﻤﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دې ﻧﻮم ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ واﻧﺨﻠﻢ

ﺑﯧګﺎه دې ﻣﻮر ﻟﻪ دروازې ﺷړﻟﻰ ﻳﻤﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺮۍ ﺟﺎﻣﯥ وﻧﻜړم

ﺑﺎران ﻟﻤﺪه ﻛړم اﺷﻨﺎ ټﻮﻟﻪ وﻟﻴﺪﻣﻪ

ﺑﺪن درﻳﺎب زړه ﻣﯥ ګﻮدر دى

د ﻏﻢ وﻳﻠﻰ ﭘﻜﯥ رګﻮﻧﻪ ﺗﻠﻠﻰ دﻳﻨﻪ

ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ ځﻰ ﻻړ ﺷﻪ

ګﻮدر ﺗﻪ ﻣﻪ ځﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﺗﺎ ﭘﺎﺗﻰ ﺷﻴﻨﻪ

ﺑﯥ ﻏﯧﺮ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﯥ ﻋﻤﺮ ګﺮان دى

زه ﺑﻪ دا ګﺮان ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ﺑﯥ ﻧﻨګﻪ ﻧﻨګ راﺑﺎﻧﺪې وﻛړه

ﺳﺒﺎ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﺎﻧﺴۍ ﺗﻪ ﺧﯧﮋوﻳﻨﻪ

ﺑﯥ وﻓﺎ ﻫﻠﻪ راﺗﻪ واﻳﻪ

ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻮګﻰ ﺷﯥ زه ﻟﻤﺒﻪ ﻧﻪ ﺷﻢ ﻣﻴﻨﻪ

ﺑﯧګﺎ ﻣﯥ ﻣړ ﭘﻪ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﻰ

ﺳﺒﺎ ﻣﯥ ﺳﺮو ﺷﻮﻧډو ﭘﺘﺮي ﻧﻴﻮﻟﻲ ووﻧﻪ

ﺑﯧګﺎه ﭘﻪ ﺧﻮب ﻛﯥ ژړا راﻏﻠﻪ

د ﻣﻴﻨﯥ ﻳﺎر ﻣﯥ در ﭘﻪ در ﻏﻮاړي ﺧﻴﺮوﻧﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮن ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻴږي

ﻣﺎﺗﻪ ﭼﯥ راﺷﻲ ﻧﻮ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮوﻳﻨﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮن د ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﻨﺪا ﻛړم

ځﻜﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﮔﺮﯦﻮان ﺷﻠﯧﺪﻟﻰ ﮔﺮځﻮﻣﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮن دې ﻗﺪر راﻣﻌﻠﻮم ﻛړ

اوس ﺑﻪ ﺳﻼم ﭘﻪ دوه ﻻﺳﻪ درﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮن ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺪى

ﺑﯧﻠﺘﻮن ﺷﻤﺎل دى ﻫﺮه ﭘﺎڼﻪ رﭘﻮﻳﻨﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮن ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺪى

د ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﻪ د ﻻﺳﻪ ډﯦﺮ ﻓﺮﻳﺎد ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮﻧﻪ راﺷﻪ ﺳﺘړى ﻣﻪ ﺷﯥ

زړه ﻣﯥ ﭘښﺘﻮن دى ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮﻧﻪ ﻛﻮر دې راﺗﻪ ښﺎﻳﻪ

د زور دې ﻧﻪ ﻳﻢ ﻧﻨﻮاﺗﯥ ﺑﻪ درځﻤﻪ

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻨګﻰ ﺗﻪ ګﻮ ﺗﻰ ﻧﻪ ﻛړم

ﻣﻮر د ګﻮدر د ﺗﻠﻮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺎﭼﺎﺋﻲ ﺗﺨﺖ ﻣﯥ ﭘﮥ ﻛﺎر ﻧﮥ دى

ﺟﺎﻧﺎن دې ﻟﻮﻛړي زۀﺑﮥ وږي ټﻮﻟﻮﻣﻪ

ﭘﺎﭼﺎﺋﻲ ﺗﺨﺖ ﻣﯥ ﭘﮥ ﻛﺎرﻧﮥ دى

ﻣﺎدې دﻳﺎرﻟﮥ څﻨګﻪ ﻧﮥ ﺟﺪاﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﺮاﺳﻤﺎن راﺷﻪ راﻣﺪاره

داﺳﻤﯥ ﻻرې راڼﯧﺰوﻧﻴﻮﻟﯥ دﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﺮاوږودې ﻣﻨګﻰ ﻣﺎت ﺷﻪ

ﭼﯥ دﺳﻴﻨﯥ ﭘﮥ ﺧﻮړ دې راﺷﻲ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ

ﭘﺎس ﭘﺮﺑﺎم ﻣﻪ ﺧﯧﮋه ﻛﻮﺗﺮې

ﭘﻮرﺗﻪ اﺳﻤﺎن ﻛﯥ ﺑﮥ ﺷﻴﻦ ﻟﻤﺮﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﻴﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﻪ ﻛﻤﺮه وﻻړه ګﻠﻪ

ﻧﺼﻴﺐ د ﭼﺎ ﻳﯥ اوﺑﻪ زه درﺧﯧﮋوﻣﻪ

ﭘﺎس ﭘﻪ ګﻮدر د ﭘﻴﻐﻠﻮ ﺟﻨﮓ ﺷﻮ

ﭘﺎس ﭘﻪ ګﻮدر وﻻړه ګﻠﻪ
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د ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ﻣﻴﺮ ﻣﻨﯥ ﻣﺎ ﺗﯥ ګډوﻳﻨﻪ

ﻳﺎ ﺑﻪ دې راوړم ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣړ درﭘﺴﯥ ﺷﻤﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﭘﺎس ﭘﻪ ګﻮدر وﻻړې ګﻠﻪ
ﭘﺎس ﭘﻪ ﻫﻮا راﺷﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

ﭘﺎس ﭘﻪ ﻫﻮا راﺷﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

ﻧﺼﻴﺐ د ﭼﺎ ﻳﯥ او ﺑﻪ زه در ﺧﻴﮋوﻣﻪ
ﻻرې ﻛﻮڅﯥ د ﻏﻤﺎزاﻧﻮ ډﻛﯥ دﻳﻨﻪ
د ګﻮدر ﻻري راڼﻴﺰو ﻧﻴﻮﻟﻰ دﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ اﺳﻤﺎن ﻛﯥ ډزې وﺷﻮې

ﭼﺎوﻳﻞ ﻣﻠﻮك دى دﺑﺪرۍ ﺳﻼم ﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ اﺳﻤﺎن ﻛﯥ ﺳﺘﻮري ښﻜﺎري

اﺷﻨﺎوﻳﺪۀ دى ﻣﺎﻳﯥ وﻛړل دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ اﺳﻤﺎن ﻛﯥ ﺳﺘﻮرى زۀ واى

ﻧﺠﻠۍ وﯦﺪه واى ﻣﺎﻳﯥ وﻛړاى دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ اﺳﻤﺎن ﻛﯥ ګړزﻫﺎرﺷﻮ

ﺟﻴﻨﻜۍ ژاړي ﻛﺸﻤﺎﻟﯥ ږاۍ وﻫﻴﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ اﺳﻤﺎن ﻛﯥ ﻣﺮﺣﺒﺎﺷﻮه

ﻣﺤﻤﺪوﺧﻮت داﷲ دﻳﺪارﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﺑﻠۍ ﻛﻮﺗﺮې راﻏﻠﯥ

زۀ ﭘﮥ ﭘﻮړودﻳﺎرﭘﻮښﺘﻨﻪ ﺗﺮې ﻛﻮﻣﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﺑﻨګﻠﻪ ﻛﯥ ﻓﺮﻳﺎدﺧﯧﮋې

ﻳﺎرﻧځﻮران دي ﻳﺎﻣﻴﻦ ﺑﯧﻞ ﺷﻮي دﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﺗﻴﺮااوره ﺑﺎراﻧﻪ

دﭘﯧښﻮرﭘﮥ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﯧﻞ دى راﺑﮥ ﺷﻴﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﺳﻴﻨﻪ ځﺎى راﺗﻪ ﺟﻮړﻛﻪ

ﻣﺰل وﻫﻠﯥ ځﻤﻜﻪ ځﺎى ﻧﮥ راﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﻛﻤﺮۀ وﻻړه ګﻠﻪ

ﻧﺼﻴﺐ دﭼﺎﻳﯥ اوﺑﮥ زۀ درﺧﯧﮋوﻣﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﻛﻤﺮۀ وﻻړې زرﻛﯥ

ﺑﺎزﻣﯥ رﻧځﻮردى ﻟﮥ ﺧﻮﻟﯥ وﻳﻨﯥ ﺗﻮﻳﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ګﻮدردﭘﯧﻐﻠﻮﺟﻨګ ﺷﻮ

دﺳﻮرﺳﺎﻟﻮﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻣﺎﺗﯥ ګډوﻳﻨﻪ

ﭘﺎس ﭘﮥ ﻫﻮاراﺷﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

داﻛﻮزې ﻻرې ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﮥ ﻧﻴﻮﻟﯥ دﻳﻨﻪ

ﭘﺎس د آﺳﻤﺎن ﺳﺘﻮرو ﺗﻪ ګﻮره

ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﯥ دوﻣﺮه دي د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮروﻧﻪ

ﭘﺎس داﺳﻤﺎن ﺳﺘﻮروﺗﻪ ګﻮره

ﭘﺮﺗﺎﻣﯥ دوﻣﺮه دي دﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮروﻧﻪ

ﭘﺎﻛﻪ ﻣﻮﻻ ﻛﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ واﺧﻠﯥ

ﺳړى ﺳړى ﻧﻪ دى ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﻳﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻤﻪ

ﭘﺎﻟﻨګ دﺳﺮوﻧﺎﻟۍ دزرو

ﻟﻴﻼدﺳﺮوزروﻏﻨﭽﻪ ﺧﻮب ﭘﮥ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺎﻟﻨګ دﻳﺎرﺳﺮه ښﮥ ښﻜﺎري

ﻧﮥ ﻣﯥ ﺧﻮښﯧږي داﺑﯥ ﻳﺎره ﭘﺎﻟﻨګﻮﻧﻪ

ﭘﺎم ﻛﻮه واردې ﺧﻄﺎﻧﮥ ﺷﯥ

دګﻠﻮڅﺎﻧګﻪ دې ﭘﺮﺳﺮوﻻړه ﻳﻤﻪ

ﭘﺎﻧﺴۍ دزﻟﻔﻮﻣﺎﺗﻪ راﻛړه

زۀ ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﮥ ﭘﮥ ﻣﺮګ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻛړم ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﺎوﻟﻰ دﻳﺦ ﺳﻴﻨﻪ دې ﺗﺨﺖ دى

ﭼﯥ درﻧﮋدې ﺷﻢ زړۀ ﻣﯥ ﻳﺦ ﻻﻧﺪې ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺘﻨګ ﭘﮥ ﺧﺎص څﺮاغ ﻣﻴﻦ دى

ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮﻟﻤﺮدى ځﺎن ﭘﺮې ﻧﮥ ﻛﺒﺎﺑﻮﻳﻨﻪ

ﭘﺘﻨګ ﺧﻮﻳﻮځﻞ ﺷﻬﻴﺪﺷﻮى

اﻓﺮﻳﻦ ﻣﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺪام ﺳﻮزم ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﺘﻨګﻪ ﺧﺎورې دې ﭘﮥ ﺳﺮﺷﻮې

ﺷﻤﻮﺗﻪ ﺟﻮړﺷﻮۀ ﭘﮥ ښﻴښﻮﻛﯥ ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ

ﭘﺘڼ ﭘﮥ ﻣﻨځ دﺑﺎزارراﻏﻰ

ﺷﻤﻌﯥ ﻣﺦ ﭘټ ﻛړوﻳﻠﯥ ﻧﮥ دې ﭘﯧﮋﻧﻤﻪ

ﭘﺘڼ ﻟﮥ ﺷﻤﻌﯥ ﭘﮥ څﻨګ ﻧﮥ ځﻲ

زۀ ﺑﮥ دﻳﺎرﻟﻪ ﻏﻤﻪ وﻟﯥ ﭘﺮڅﻨګ ځﻤﻪ

ﭘﺘڼ ﻟﮥ ﻣﺎ ﻧﻪ زده ﻛړه وﻛړه

ځﻜﻪ ﺧﭙﺎرۀ وزروﻧﻪ ﺷﻤﻌﯥ ﻟﻪ ورځﻴﻨﻪ

ﭘﺘڼﻪ راﺷﻪ ﻛﮥ ﭘﺮې ﺳﻮځﯥ

ﺳﺘﺎداﺟﻞ ﺷﻤﻌﻪ ﭘﮥ ﻻس ﻛﯥ ګﺮځﻮﻣﻪ

ﭘټ ﺑﮥ دزړۀ دردوﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﻛړم

ﺑﯥ درده ﻳﺎرﺗﻪ ﺑﮥ وﻧﻪ واﻳﻢ ﺣﺎﻟﻮﻧﻪ

ﭘټ ﺑﮥ دﻳﺎر ﻟﮥ ﻏﻤﻪ ژاړم

ﭘټﯥ ﺑﮥ وﻳﻨﯥ ﻟړﻣﺎﻧﮥ ﺗﻪ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ﭘټ ﺑﮥ دﻳﺎر ﻟﮥ ﻏﻤﻪ ژاړم

ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﮥ درد ﻇﺎﻟﻢ ﺧﺒﺮ ﻧﮥ ﺷﻲ ﻣﻴﻨﻪ

ﭘټ د ګﻮدر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﻴﻨﻪ

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد

ﭼﯥ ﻳﺎره ﭘټ ﭘﻪ ﭘټ وﻛړو دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﭘټ ﻛﺮﻣﻮﻧﻪ درب ډﯦﺮ دي

ﺟﺎﻧﺎن ﺗﻪ واﻳﻪ وارﺧﻄﺎﻧﮥ ﺷﯥ ﻣﻴﻨﻪ

ﭘټﻜﻰ دې ﻛﻮږ ﭘﻪ ورﻳځﻮ ﻛﯧﺪه

زه د ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎر ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻤﻪ

ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻏﻢ وو

اوس د ﻏﻤﻮﻧﻮ ﻗﺎﻓﻠﯥ راﺳﺮه ځﻴﻨﻪ

ﭘﺮ ګﻮدر څﻪ ﺑﻼ ﻟګﻴږى

ﭼﯥ ﻛﺸﺮ ورو ﻳﯥ ﺑﺪرګﻪ ورﺳﺮه ځﻴﻨﻪ

ﭘﺮ ګﻮدر ګڼﻲ وﻧﻰ ﻛﻴږده

ﭼﯥ ﺷﺎ ﻟﻴﻼ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﺳﻮرى ډﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ﭘﺮ ګﻮدر ﻧښﻪ راﺗﻪ ﻛﻴږده

د ﻣﺎ زد ﻳګﺮ اوﺑﻮ ﻟﻪ ځﻢ وا ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻠﻤﻪ

ﭘﺮدﯦﺲ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮﻧﺪ ﻛړي
ﭘﺮګﻮدر ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺳﻴﻨﻪ اوړى

ﭘﺮګﻮدر ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ښﻜﺎره ﺷﻮ

ﭼﯥ ﺟﻨﻜۍ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ځﻲ ارﻣﺎن راځﻴﻨﻪ
ﭘﻪ ﻻره ﺗﻴﺮ ﻳﺪم ودى وﻳﺸﺘﻤﻪ

ﻣﺎوې دى ﺗﻮرو اوﺑﻮ اورواﺧﻴﺴﺘﻪ ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﺮﻫﺮ ﭘﺮﻫﺮ ﭘﻪ ﺗﻮره راﺷﯥ

ﭼﯥ ﭘﺮﻫﺮوﻧﻪ دې ګﻨډم ﺧﻮﻟﻪ درﻛﻮﻣﻪ

ﭘﺮﯦږده ﭼﯥ ﺧړ ﺳﯧﻼب ﻣﯥ ﻳﻮﺳﻲ

ﭘﻪ ﻻﻣﺒﻮزن اﺷﻨﺎ ﻣﯥ ډﻳﺮه ﻧﺎزﻳﺪﻣﻪ

ﭘﺮﯦږده ﭼﯥ ﺳﭙﻲ ﻣﯥ ﻏﻮښﯥ وﺧﻮري

ﺑﯥ وﻓﺎ ﻳﺎره در ﭘﻪ در دې ﻟټﻮﻣﻪ

ﭘﺮﯦږده ﭼﯥ ﺳﺮو وﻳﻨﻮ ﻛﯥ رﻧګ ﺷﻤﻪ

د ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﻟﻪ دﻳﺪن ﻧﻪ ﻛﺮارﻳﺪﻣﻪ

ﭘﻼر ﻳﯥ د ﺑﺮ ﻛﻠﻲ ﻣﻠﻚ دى

ﻟﻮر ﻳﯥ د ﻛﻮز ﻛﻠﻲ ﻣﻨګﻲ راډﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻼرﻳﯥ دﺑﺮ ﻛﻠﻰ ﻣﻠﻚ دى

ﻟﻮر ﻳﯥ د ﻛﻮز ﻛﻠﻰ ﻣﻨګﻰ راډﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ا ﺧﺮت ﺑﻪ ﻻﻟﻰ ﻏﻮاړم

ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﻳﯥ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻧﻪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ اﺧﺮت ﻛﯥ ﺑﻪ ﻧﺎرې ﻛړم

ﭼﯥ ﻧﺎداﻧﻲ وه ﭘﻪ ګﻨﺎه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻣﻪ

ﭘﻪ اوښﻜﻮ ﻟﻮﻧﺪ ګﺮﯦﻮان ﻣﯥ ګﻮره

ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﭘﯧﻐﻮره ﻣﻮ رﭘﻪ ﻛﻮر ﺑﻨﺪ ﻛړى ﻳﻤﻪ

ﭘﻪ ﺑﺎغ ﻛﯥ ﺳﺮې ﻏﻮټۍ ﺗﻪ واﻳﻪ

ﭼﯥ ﺗﺎﺗﻪ ﺗﻮر ﻛﺸﻤﺎﻟﻲ ډﯦﺮ ﺳﻼم ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺑﺎم وﻻړه ﻳﻤﻪ زﻧګﯧږم

د ﺧﻮﺑﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ د ﻳﺎر ﻏﻢ ﻏﻠﻄﻮﻣﻪ

ﭘﻪ ﺑﻞ وﻃﻦ ﻛﯥ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮې

د ﻧﺎرﻧﺞ ګﻠﻪ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ درځﻤﻪ

ﭘﻪ ﺑﻨګﻮ ﭼﺮﺳﻮ ﻣﯥ ﻛﺎر ﻧﺸﺘﻪ

ﭼﻲ د ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻛﻮڅﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻢ ﻧﺸﻪ ﺷﻤﻪ

ﭘﻪ ﭘﺘﺎﺳﻮ دې اﻣﻮﺧﺘﻪ ﻛړم

اوس د ﺟﻮارو ډوډۍ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯥ ځﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﻛړ

ﭼﯥ ﺳﺮ ﻣﯥ ﺟګ ﻛړﻟﻮ ګﺪا د دوﻧﻴﺎ وﻣﻪ

ﭘﻪ ﺗﻦ ﻣﯥ ﺗﻮر ﭼﻴﻨﺠﻲ ﻟګﻴﺎ ﺷﻮل

زړه ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺳﺎﺗﻢ ﭘﻜﯥ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻣﻪ

ﭘﻪ ﺗﻨﺎره ﻣﻪ ورﻏﻮړﯦږه

د ورﺑﻞ څﻮﻛﯥ ﺑﻪ دې اور وﺳﻮزﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺗﻮر ﻟﺤﺪ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻧﺎرې ﻛړم

زه د دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ارﻣﺎﻧﺠﻦ راﻏﻠﻲ ﻳﻤﻪ

ﭘﻪ ﺗﻮرو ټﻮك ټﻮك ﺷﻲ ﻣړ ﻣﺸﯥ

ﭼﯥ ﭘﺮﻫﺮوﻧﻪ دې ګﻨډم ﺧﻮﻟﻪ درﻛﻮﻣﻪ

ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ ﺷﻬﻴﺪ ﻛړم

ﺗﻮرې ﺟﻨډې راﺑﺎﻧﺪې ودروئ ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﺗُﻬﻤﺖ ﻣﻪ ﺷﺮﻣﯧږه ﻳﺎره

ﭘﻪ ښﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺴﯥ ﺗﻞ وي ﺗُﻬﻤﺘﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﺟﺪاﻳۍ دې ﺧﻔﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ

ﺧﻔﻪ ﭘﺪې ﻳﻢ ﭼﯥ رﻗﻴﺐ دې ﺧﭙﻠﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺟﻬﺎن دوه څﻴﺰه ﻣﺰه ﻛﺎ

ﻳﺎ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﺎ د ﺑﻮړي ﺗﻮﭘﻚ ﻏږوﻧﻪ

ﭘﻪ څﻪ ﺧﻔﻪ ﭘﻪ څﻪ ﺟﺪا ﺷﻮې

اوس راﺗﻪ واﻳﻪ ﭼﯥ ﺗﻮﺑﻪ ﺗﺮې اوﺑﺎﺳﻤﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨګ درﺳﺮه وﻛړم

د زړه ﻛﻮڅﯥ ﺑﻪ درﻧﻪ وﻟﯥ ﺑﯧﻠﻮﻣﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨګ درﺳﺮه وﻛړم

د زړه ﻛﻮڅﯥ درځﻨﯥ ﻛﻠﻪ ﺑﻴﻠﻮﻣﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨګ درﺳﺮه وﻛړم

د ﺳﺘﺮګﻮ ﻻﻧﺪې ﺑﻪ زارۍ درﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻮﺑﯥ ﺗﻮﺑﯥ اوﺑﺎﺳﻢ

ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﻴﻦ زړګﻰ ﺗﻮﺑﯥ ﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ دا ﻳﻮه ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻳﻢ

ﭼﯥ ﺧﺎن ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻪ ټﻮل ﻳﻮې ﺧﺎورې ﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ داﺳﯥ ﺧﻠﻜﻮدې ﺑﺪل ﻛړم

ﭼﯥ دﻋﺰت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻪ ﻟﺮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ دﻳﻮاﻟﻪ ﻣﯥ ﺳﺮ اوﭼﺖ ﻛړو

ﺟﻨۍ ﻟګﻴﺎ ده ځﺎﻧﻠﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﻮروﻳﻨﻪ

ﭘﻪ زړه ﺑﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺗﻴګﻪ ﻛﯧږدم

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ورو ورو ﺻﺒﺮوﻣﻪ

ﭘﻪ زړه دې ډﯦﺮ داﻏﻮﻧﻪ راﻛړل

ﺳﺘﺎ دﺟﻔﺎ ﻛﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﭼﺎ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ

ﭘﻪ زړه ﻣﯥ ﻏﺮ دګﻴﻠﻮ ﭘﺮوت دى

ﻫﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ واﻳﻢ زه دې ﺳﺮ ﭘﻪ زﻧګﻮن ږدﻣﻪ

ﭘﻪ زﻧﻜﺪن دې ژﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺷﻪ

ﻣﺎﺗﻪ دې ټﻮل ﻋﻤﺮ دروغ وﻳﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﭘﻪ زﻧﻜﺪن ﻛﯥ ﻣﯥ راﻧﻐﻠﯥ

د ﺟﻨﺎزې ﻻﻧﺪې ﻣﯥ ﻣﻪ ځﻪ ﻣﺦ ﺗﻮرﻧﻪ

ﭘﻪ زﻧﻜﺪن ﻣﯥ راﺣﺎﺿﺮ ﺷﻪ

ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ ﭘﻮرې ﻧﺸﺘﻪ دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﭘﻪ زﻧﻜﺪن ﻣﯥ راﺣﺎﺿﺮ ﺷﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮ ﻛﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﺎﺗﻪ واړوﻣﻪ

ﭘﻪ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﻧﻪ ﺷﻢ

ﻣﺎ ﺑﻪ د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ ازاد اﺧﻴﺴﺘﻰ وﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ژړا ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ژاړي

ﭼﯥ د ﻣﺤﻔﻞ ﻳﺎران ﻳﯥ ﺗﻮرې ﺧﺎورې ﺷﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ږﻳﺮه راﭘﺴﯥ ﺷﻮې

رب ﺧﻮ دې ﻣړ ﻛړه د ﻟﻤﺴۍ ﭘﻪ ځﺎى دې ﻳﻤﻪ

ﭘﻪ ﺳﺮ دې ﻛﻮم ﻏﻤﺎز وﻻړ دى

ﭼﯥ دې زﻣﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﻳﺎرۍ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ﻛﯥ ګﻨﺎه ﻧﺸﺘﻪ

ګﻨﺎه ﻧﺠﻠۍ ﻛﯥ ده ﭼﯥ ړﻧګﻪ ﺑﻨګﻪ ځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺻﺒﺮ ﭘﻮره ﻧﺸﻮه

ﺳﺒﺎ ﻣﯥ ﻧﻴﺖ دې ﺑﯥ ﺻﺒﺮۍ ﺗﻪ ﻣﻼ ﺗړﻣﻪ

ﭘﻪ ﺻﻮرت روغ درﺗﻪ ښﻜﺎرﻳږم

ﻟﻜﻪ ﻏﻨﻢ د زړه ﭘﻪ ﺳﺮ ﭼﺎودﻟﻰ ﻳﻤﻪ

ﭘﻪ ﻏټﻮ ﺳﺘﺮګﻮ دې ﻣﻴﻦ ﺷﻮم

ځﻜﻪ ﻣﯥ ﻏټﯥ ﻏټﯥ اوښﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﻪ ﻧﻪ ﻳﻢ

ﻟﯧﻮﻧۍ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺧﺒﺮوﻣﻪ

ﭘﻪ ﻛټ ﻛﯥ ﺳﻤﻪ ﺷﻪ ځﺎى راﻛړه

ﻟﻜﻪ ﻟړم ﭘﻪ دﯦﻮاﻟﻮ رااوښﺘﻰ ﻳﻤﻪ

ﭘﻪ ﻛﺸﻤﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﺣﻼل ﻛړئ

ﭼﯥ ﺟﻨﺎزه ﻣﯥ ښﺎﭘﻴﺮي اوﭼﺘﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﻛﻮڅﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮم ګﻨﺎﻫګﺎر ﺷﻮم

ﺷړﻧګﺎر ﻳﯥ ﺧﻴږي زوﻟﻨﯥ راﺗﻪ راوړﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﻛﻮژدن ﺷﻮې ﻣﺌﻴﻦ ﻣﻪ ﺷﯥ

ﺗﻪ ﺑﻪ وﻻړ ﻳﯥ دا ﺑﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ودوﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﮔﻮدر ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ښﻜﺎره ﺷﻮ

ﻣﺎ وﻳﻞ دې ﺳﭙﻴﻨﻮ اوﺑﻮ اور واﺧﻴﺴﺖ ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ګﻮدر ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ښﻜﺎره ﺷﻮ

ﻣﺎ وﯦﻞ دا ﺳﭙﻴﻨﻮ اوﺑﻮ اور واﺧﻴﺴﺖ ﻣﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ګﻮدر څﻪ ټﻜﻪ ﻟﻮ ﻳﺪﻟﻰ

ﭼﯥ ﻛﺸﺮه ﺧﻮر ﻳﯥ ﺑﺪرګﻪ ورﺳﺮه ځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ګﻮدر ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ښﻜﺎره ﺷﻮ

ﭼﺎوې ﺳﺎﻟﻮ دى وﭼﺎوې اور وﻟګﻴﺪه

ﭘﻪ ﻻره ﺗﻠﯥ ﻛږه وږه ﺷﻮې

د ډﯦﺮه ﺧﺎﻟﻪ دې زﯦړ ګﻞ وﺷﺮﻣﺎوﻧﻪ

ﭘﻪ ﻻره ﺗﻠﯥ ﻣﺦ دې راﺳﺘﻮن ﻛړو

د ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻮرې ﭘﻪ ګﻮﻟۍ دې ووﻳﺸﺘﻤﻪ

ﭘﻪ ﻟښﺘﻲ ټﻮپ ﻛړه ﺑﻴﺎ راټﻮپ ﻛړه

ﭼﯥ د اورﺑﻞ روﭘۍ دې ګډې وډې ﻛړﻣﻪ

ﭘﻪ ﻣﺎ دې ټﻮل ﻛﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﻛړ

ﭘﻪ ﺗﺎ دې ﻳﻮ دا دا ﺧﺒﺮ دى زړه دې ﭼﻮﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﻣﺎ دې ځﻮاﻧﻪ ځﻮاﻧﻲ اور ﻛړه

ﭘﻪ ﺗﺎ دې اور ﺷﻲ د ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻟﻮى ګﻮدر دى څڼﻰ ﭘﺮى وﻟﻰ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﭘﻪ ﻣﺎ دې ﻛړې څﻪ ﺑﻼ ده

ﭼﯥ دې د در ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺟﯧﺐ ﻛﯥ ګﺮځﻮﻣﻪ

ﭘﻪ ﻣﺦ دې ﺷړك د زﻟﻔﻮ راﻛړو

ځﻜﻪ ﻣﯥ اوښﻜﯥ د ﻣﻼﻟﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﻣﺮك ﺑﻪ دواړه ﺳﺮه ﻣړه ﺷﻮ

ارﻣﺎن ﻣﯥ دا دى ﭼﯥ ﺑﻪ وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻣړ راﭘﺴﯥ ﻧﺸﯥ

دا ﻟﺒﺎﺳﻲ اوښﻜﯥ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ ځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺑﻪ ﻣﺮم ﭘﺎﺗﯥ ﺑﻪ ﻧﺸﻢ

ګﻮر ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻢ ﺳﺘﺎ رټﻠﻲ ځﻮاﺑﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﺮګ دې ﻧﻪ ﻣﺮي ﺟﺎﻧﺎن ﺧﻮږ دى

ﭘﻪ رﻧځ دې ﭘﺮﯦﻮزي ﭼﯥ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻟﻪ ى ورځﻤﻪ

ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﻣﯥ زړه ﻧﻪ ﺳﻮو

اوس ﻣﯥ ﭘﺮې ﺳﻴﺰې ﭼﯥ ﻣﯥ ﻳﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻧﺎﻋﻼﺟﻪ ﻣﺮض ﭘﺮوت ﻳﻢ

ﭘﻪ اﺷﻨﺎ دوه ﻗﺪﻣﻪ ګﺮان دي ﻧﻪ راځﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ دې ﺑﯧﺮې راوړې

ﺑﯧﺮې دې ﻧﻪ ﺧﻮرم ﻣﺎ ﺗﻮﺗﺎن ﺧﻮړﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ راﺷﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

د زړه ﺗﻤﺒﯥ ﻣﯥ ﻧﻴﻤﻜښﻮ ﭘﺮې اﻳښﻲ دﻳﻨﻪ

ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﻮر ﻟﻜﻪ ګﻼب ﺷﻪ

ﭘښﺘﻨﯥ ﻧﺎوې ﺑﻪ دې ﺗﻮر اورﺑﻞ ﻛﯥ ږدﻳﻨﻪ

ﭘﻪ ﻳﺎر ﻣﯥ ﺗﺮﺧﯥ زرﻏﻮﻧﯥ ﺷﻮې

زه ﻳﯥ د دﻳﺪن ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﭘﻪ ﻳﺎراﻧﻪ دې ﭘﻮﻳﻪ ﻧﻪ ﺷﻢ

ﭘﻪ ﺟﺪاﻳۍ دې ﻟﻜﻪ ﻣﺎﻟګﻪ اوﺑﻪ ﺷﻮﻣﻪ

ﭘﻴﺰوان ﭘﻪ ﻛﻮرﻣﻪ ﻛﯥ ﺟﻮړﻳږي

د ﭘﯧښﻮر زرګﺮه ﻣﺎت دې زه ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﭘﯧﺰوان ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﺑﺮﯦﺘﻮ ﻛﯥ ﺑﻨﺪ ﺷﻮ

ﺗﺮ دروازې ﭘﻮرې ﺟﻮړه درﺳﺮه ﺗﻠﻤﻪ

ﭘﯧﺰواﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ګﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻢ

د ﻟﻴﻼ ﺳﺮې ﺷﻮﻧډې ﺧﻮ ﺗﺎ ښﻜﻞ ﻛړې دﻳﻨﻪ

ﭘﯧﺰواﻧﻪ ﻛﻮز ﺷﻪ اوﺑﻪ وڅښﻪ

ﺳﺒﺎ اﺧﺘﺮ دى ﭘﻪ ﺳﺮو ﺷﻮﻧډو ﺑﻪ دې وړﻣﻪ

ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ وي

ورك ﻧﺎوﻳﺘﻮب ﺷﻪ ﭼﯥ دوه ﻧﻴﻤﯥ ورځﯥ وﻳﻨﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﺮو وﻳﻨﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﯦﺪي

ﻣﺎ ژړوي د ﻣﻌﺸﻮﻗﻮ دﻏﻪ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ څﭙﯧړه راﻛړه

د دﻻﺳﯥ ﺳړى ﻣﯥ ﻧﺸﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﺮﻣﻪ

ﭘﻴﻐﻠﻪ ګﻮدر ﺗﻪ رواﻧﻴږى

ﺗﺎﺳﻰ دى ﺑﺮ ګﻮدر ﺗﻪ ګﻮرى

زړه ﻳﯥ ﻣﻨﺠﻠﻪ ﻛړو ﭘﺮى ﻣﻨګﻰ راوړى ﻣﻴﻨﻪ

د ﺑﻴﻐﻠﻮ ﺟﻨګﺪى ﻣﻨګﻮ ټﻰ ګﺬاره وﻳﻨﻪ

ﺗﭙﻪ ﺗﻴﺎره ده ﻧﻪ دې وﻳﻨﻢ

ﺑﻨګړو ﺗﻪ ﺷﺮﻧګ ورﻛړه ﭼﯥ ودې ﭘﯧﮋﻣﻪ

ﺗﺮ ﻫﺪﻳﺮې راﺳﺮه ﻻړ ﺷﻪ

د ﺟﻨﺎزې ﺑﺎزو ﻣﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ دې ﻣﻴﻨﻪ

ﺗﺮدې ﭘﻮړي ټﻮﭘﻚ دې ځﺎر ﺷﻢ

ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺳﺘﺎ دى ﻛږه زه درﺳﺮه ځﻤﻪ

ﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ د راﺗﻠﻮ ﻛړې

زه دې د ﻻرې څﻮﻛﻴﺪاره ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻤﻪ

ﺗﻨﻮر ﭼﯥ ﺗﻮد ﺷﻲ اﺧﻴﺮ ﺳﻮړ ﺷﻲ

زړه ﭼﯥ ﻣﺌﻴﻦ ﺷﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﻤﺒﯥ وﻫﻴﻨﻪ

ﺗﻮرو ﺗﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﺧﻠﻚ ﭘﻴﺪا دي

ځﻜﻪ د ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻮر د ﺳﺘﺮګﻮ ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ دﻳﻨﻪ

ﺗﻮره ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛړې ﻧﻮ ﺑﻪ څﻪ ﻛړې

ﭼﯥ دې ﺷﯧﺪې د ﭘښﺘﻨﯥ رودﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﺗﻪ ﺑﯥ وﻓﺎ ﺷﻮې زه دې ﻫﯧﺮ ﻛړم

زه ﺑﯥ وﻓﺎ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﻲ ﺗﺎﺑﻪ ﻫﯧﺮوﻣﻪ

ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮرې ﺧﻨﺪا ﻛړې

ﺧﺪاى دې ﻣﺌﻴﻦ ﻛړه ﭼﯥ زﻣﺎ د ﺧﻨﺪا ﺷﻴﻨﻪ

ﺗﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ د ﻳﺎرۍ ﻧﻪ وې

زﻣﺎ وﻳﺪه زړګﻰ دې وﻟﯥ وﻳښﻮﻧﻪ

ﺗﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ ﻗﺒﺮ ﺗﻪ راﺷﯥ

زه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﻛﯥ اﺷﻨﺎ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻤﻪ

ﺗﻪ د ﻛﻮﻫﺎټ ﭘﻪ ﻏﺎښﻲ راﺷﻪ

زه دره وال ټﻮﭘﻚ ﭘﻪ ﻏﺎړه ګﺮځﻮﻣﻪ

ﺗﻪ د ګﻮدر ﻏﺎړى ﺗﻪ راﺷﻪ
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ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻨګﻰ ﻛﯥ ﭘﺮاټﻰ راوړى دﻳﻨﻪ
Hewad Afghanistan
www.hewad.com

ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺗﻪ ﻣﺎز دﻳګﺮ ګﻮدر ﺗﻪ راﺷﻪ
ﺗﻪ ﻣﺎز دﻳګﺮ ګﻮدر ﺗﻪ راﺷﻪ

ﭘﻪ ګﻮدر ﻛﻴږى ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ
زه ﺑﻪ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ورو ورو ډﻛﻮ ﻣﻪ

ټﺒﺮ دې ټﻮل راﺑﺎﻧﺪې ګﺮان دى

زه ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎره د وړو ﺳﻼم ﻛﻮوﻣﻪ

ټﻜﺮې د ځﺎن ﭘﺴﯥ راﻛﺎږې

ﺧﺎوﻧﺪه ﺧﺪاﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﻨﻪ ﺑﻪ د ﭼﺎ وﻳﻨﻪ

ټګﻲ دې وﻛړه ټﻜﻪ ﻳﺎره

ﺳﺘﺎ دې ټګﻲ زﻣﺎ دې ﺻﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﺪاى وﻳﻨﻪ

ټﻨګﻪ وﻋﺪه راﺳﺮه وﻛړه

د ﺟﻨﻜﻮ ﭘﻪ وﻋﺪه ﻧﻪ ﺷﺘﻪ اﺗﺒﺎروﻧﻪ

ټﻮﭘﻚ وﻳﺸﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺟﻮړ ﻛړي

ﺳﺘﺮګﻮ وﻳﺸﺘﻠﻰ ﺑﻪ رﻧځﻴږي ﻣړ ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ټﻮټﯥ  ،ټﻮټﯥ ﭘﻪ ﺗﻮرو راﺷﯥ

د ﺑﯥ ﻧﻨګۍ آواز دې راﻣﺸﻪ ﻣﻴﻨﻪ

ټﻮټﯥ ټﻮټﯥ درﺑﺎﻧﺪې زه ﺷﻮم

ﭘﻪ ﺑﺨﻤﻠﻲ ﺳﻴﻨﻪ دې ﻧﻮر ﻛﻮي ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

ټﻮټﯥ ټﻮټﯥ زړه ﺑﻪ راټﻮل ﻛړم

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻳﺎراﻧﯥ ﺳړى رټﻤﻪ

ټﻮل ﻣﯥ د زړه ﭘﻪ ﺳﺮ راټﻮل ﺷﻮې

ﻣﻴﺮات ﺷﯥ ﻏﻤﻪ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا دې ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ټﻴﻜﺮى د ځﺎن ﭘﺴﯥ راﻛﺎږي

ﺧﺎوﻧﺪه ﺧﺪاﻳﻪ ﻣﯧﻠﻤﻨﻪ ﺑﻪ د ﭼﺎ وﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﻧﻪ رﺿﺎ ﻛﻴږي

د دروﻏﺠﻦ ﻣﻼ دې ورك ﺷﻲ ﺗﻌﻮﻳﺬوﻧﻪ

ﺟﺎﻧﺎن زﻣﺎ زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻳﻢ

ﻛﻪ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻣﯥ ﺧﺮڅﻮي ورﺳﺮه ځﻤﻪ

ﺟﺎﻧﺎن زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘښﺘﻮ ﻛړي

ﭼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﻮري ﻛړي ﻟﻜۍ ورﺗﻪ ﭘﺮﯦږدﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯥ ﺳﺘﻮرى د اﺳﻤﺎن دى

ﻧﻪ ورﺧﺘﻰ ﺷﻢ ﻧﻪ ﻣﯥ زړه ﺻﺒﺮ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯥ ﻻړو اﺳﻤﺎﻧﻲ ﺷﻮ

اﺳﻤﺎن ﭼﯥ ځﻤﻜﯥ ﺗﻪ راځﻲ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ وﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﻮر څﺎدر ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛړه

ځﺎن ﻣﺮور ﻛړه ﭼﯥ ﺟﺮګﻪ دروﻟﻴږﻣﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﻪ ﺧﻮ داﺳﯥ ﻧﻪ وي

د ﭼﺎ ﺧﺒﺮې دې ﺿﺮور ﻣﻨﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﻪ ﺧﻮداﺳﯥ ﻧﻪ وې

ښﺎﻳﻲ ﺟﻮاري دې دﺑﻞ ﭼﺎﺧﻮړﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺷﻪ

ﭘﺮدى وﻃﻦ د ﻣﯧړو ﻗﺪر ﻛﻤﻮﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺷﻪ

ﭘﻪ داﻻﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ دې ﻟګﻲ ﺧړ ﺑﺎدوﻧﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺷﻪ

ﻏﻤﺎزان ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺟﺪاﻳۍ اﺧﺘﺮ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ راﺷﻪ

ﻛﻪ ﺧﻠﻚ ډﯦﺮ دي ﭘﺮې اﺑﺎد دي ﺧﭙﻞ ﻛﻮروﻧﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ دوﻣﺮه ﭘﻪ ﻣﺎ ﮔﺮان ﻳﯥ

ﭼﯥ ﺗﻪ روان ﻳﯥ زه دې ﺷﻤﺎرم ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ دوﻣﺮه را ﺳﺮه واي

ﻟﻜﻪ ﺑﺮ ﻳښﻨﺎ ﭼﯥ د ﺑﺎ راﻧﻪ ﺳﺮه وﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﻼ ﺷﻮ

زﻣﻮﻧږه څﻮك دي ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﻮﻧږ ﭘﺨﻼ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ ﭼﯥ ﭘﺨﻼ ﺷﻮ

ﻋﻤﺮ د ژﻣﯥ ﻣﺎزدﻳګﺮ دى ﺗﯧﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ دا دى وﺧﺖ دى

ﭘﻼر ﻣﯥ د ﺳﺮ ﺳﻮدا د ﺑﻞ ﺳﺮه ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ ﻛﻪ دﻳﺪن ﻛړي

د زﻧﻜﺪن ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ راﻏﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ راﺷﻪ ﻛﻪ راﺗﻠﻰ ﺷﯥ

ښﻜﻠﻰ ﺑﺸﺮ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻛﻔﻦ ﻛﯥ ﭘټﻮﻳﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ زﯦﺮى ﻣﯥ درﺑﺎﻧﺪې

زﻣﻮﻧږه ﻛډه ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻛﻠﻲ ﺗﻪ درځﻴﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ دﻳﺪن ﻟﭙﺎره

زه ﭘﻪ زړه ﺷﭙﺎﻟﻪ ﻛﯥ ﺑﯧﺮې ټﻮﻟﻮﻣﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ دﻳﺪن ﻟﭙﺎره

زه د ﻛﺎﺑﻠﻪ ﭘﻪ ټﻜﺲ راﻏﻠﻰ ﻳﻤﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ د زړه ﻟﭙﺎره

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد

زه ﭘﻪ ﻏﺮﻣﻪ د ګﻮدر ﻏﺎړى ﻟﻪ درځﻤﻪ

Hewad Afghanistan
www.hewad.com

ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻏﻠﻰ ﻏﻠﻰ ګﻮرې

ﻳﺎ دې څﻪ ورك دي ﻳﺎ دې زه ﻟﻴﺪﻟﯥ ﻳﻤﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻏﻢ دې دوﻣﺮه ﺧﻮږ دى

ﭼﯥ د دﻧﻴﺎ ﺧﻮاږه ﻳﯥ ﺧﺎورې اﻳﺮې ﻛړﻧﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﭘﻜﯥ وﻛړه

ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮر اور دى وارﺧﻄﺎ ﻧﺸﯥ ﻣﻴﻨﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ وﻟﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺷﻮې

ﭘﻪ ﻻره ځﯥ ﭘﻪ ﺗﻴګﻮ وﻟﯥ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ وﻳښ ﻳﯥ ﻛﻪ وﻳﺪه ﻳﯥ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻛﻮڅﻪ ﻣﯥ ﻻس ﺗړﻟﻰ ﺗﯧﺮوﻳﻨﻪ

ﺟﺪاﻳﻲ راﻏﻠﻪ ﻻرې دوه ﺷﻮې

ﻣﺮګ ﻣﯥ ﻗﺒﻮل دى ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮﻣﻪ
ګﻮدر ﺗﻪ راﺷﻪ ﻛﻮر ﺗﻪ ﻧﻪ درﺳﺮه ځﻤﻪ

ځﺎن ﭘﻪ ازﻏﻮﺑﺎﻧﺪې ﺳﻮرى ﻛړه

ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړې دﻳﺎرﻏﯧږه ﻛﯥ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

ځﺎن د وﻃﻦ ﭘﻪ ﺷﻤﻊ ﺳﻴﺰه

ﭼﯥ ﭘﺘﻨګﺎن دې د زﻳﺎرت ﻃﻮاف ﻛﻮﻳﻨﻪ

ځﺎن دې زﻣﺎ ﭘﻪ دﻳﺪن ﻣﻮړ ﻛړه

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻛﻔﻦ ﻛﯥ ﭘټﻮﻳﻨﻪ

ځﺎن ﻳﯥ زړو ﺟﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﺟﻮړ ﻛړو

ﻟﻜﻪ ﭘﻪ وران ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺑﺎغ د ګﻠﻮ وﻳﻨﻪ

ځﺎى د داﻏﻠﻮ ﭘﻪ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ څﻠﻪ داﻏﻮې داﻏﻠﻲ زړوﻧﻪ

ﭼﺎ ﻳﯥ ﭘﻠﻮ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻧﻪ و

اوس د ﺗﻮرﺧﻢ ﭘﻪ ﺳﺮك ځﻲ ﺳﺮﺗﻮر ﺳﺮوﻧﻪ

ﭼﺮګﻪ ﻣﺮۍ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﻮر ﺷﻪ

زه د ﻟﻴﻼ ﻏﯧږې ﺗﻪ اوس راﻏﻠﻰ ﻳﻤﻪ

ﭼﻨﺎر ﺑﻪ وﻟﯥ ﺳﺮ ﻟﻮړ ﻧﻪ ﻛﺎ

ﭼﯥ ﺟﻨﻜۍ ورﻻﻧﺪې ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﻮروﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﻣﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﺸﻮئ

ﻛﻪ ﻣﯥ د ﻗﺒﺮ ﻣﺠﻨﺎور ﺷﯥ څﻪ دې ﻛړﻣﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎﻳﺴﺖ ﻣﯥ ﺧﻔﻪ ﻛﻴږې

ﻧﻮر ﺑﻪ د ځﻤﻜﯥ ﺧﻮب ﻛﻮم ﭼﯥ ژﯦړه ﺷﻤﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮض ﻣﯥ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږې

ﻃﺒﻴﺒﻪ ﻣﻪ ګﻮه زﻣﺎ د ﻻس رګﻮﻧﻪ

ﭼﯥ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻟﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻟﻪ وي

ﭘﺲ د ﻣﺎښﺎﻣﻪ دې ﭘﻨځډزى ګﺮځﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻟﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻟﻪ وي

د ﻫﻐﻪ ﻛﻮر ﺳﺎﺑﻪ ﺟﻮارى ﻣﺰه ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﺗﺎﺗﻪ ګﻮرم ژړا راﺷﻲ

ﭼﯥ ځﺎﻧﺘﻪ ګﻮرم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻻ ډﻳﺮ دي ﻏﻤﻮﻧﻪ

ﭼﯥ ﺗﻮرو ﺧﺎورو ﺗﻪ ﻣﻲ ﺳﭙﺎري

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻣﯥ ﻛﯧږده د ﺳﻮرﻛﻮ ﺷﻮﻧډو ﺳﺮوﻧﻪ

ﭼﯥ ﺗﻮره ﻧﻜړې ﻧﻮ ﺑﻪ څﻪ ﻛړې

ﭼﯥ دې ﺷﯧﺪې د ﭘښﺘﻨﯥ رودﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﺟﻨﺎزه ﻣﻲ رواﻧﻴږي

ﭘﺎس ﭘﻪ ﻛﻔﻦ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﯥ وﺷﻴﻨﺪه ګﻠﻮﻧﻪ

ﭼﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻪ واى ﻫﻠﺘﻪ زه واى

ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻟﺮې ګﺮځﻮﻳﻨﻪ

ﺟﻨۍ د ﭘﻼره دى وﻳﺮ ﻳږم

ﭼﯥ څﻮك ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻧﻪ دروﻧﺪوي

ټﻮﻟﯥ دﻧﻴﺎﺗﻪ ددراﻧﺪۀ ګﻮﻣﺎن ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﺧﻂ ﻣﯥ واﻳﻲ ورﺗﻪ ژاړه

ﻣﺎﭼﯥ ﻟﻴﻜﻪ ورﺗﻪ ﻣﯥ ډﯦﺮژړﻟﯥ دﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻛښﯧﻨﯥ وروﻧﻪ ﺳﺘﺎﻳﻲ

ﭼﯥ وروﻧﻪ ﻛښﯧﻨﯥ ﺧﻮﻳﻨﺪې ﺑﻞ ﺗﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ د دﻳﺪن ﻧﺼﻴﺐ ﻳﯥ ﻧﻪ وي

ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ ﺳﺮه وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﭼﯥ راﭘﺴﯥ ﻧﺸﯥ ﻗﺮاﻧﻪ

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻟﭙﺎره ﻻس درﺑﺎﻧﺪې ږدﻣﻪ

ﭼﯥ ژوﻧﺪون وي ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻪ راﺷﻲ

ﭼﯥ ژوﻧﺪون ﻧﻪ وي ﺑﻴﺎﺑﻪ ﻧﻪ وي دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﭼﯥ ﺳﺎ ﻣﯥ اوځﻲ راﻧږدې ﺷﻪ

ﭘﻪ دواړو ﺳﺘﺮګﻮ راﺗﻪ ﻛﻴﺪه ﺳﺮه ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﭼﯥ ﺳﺘﺮﮔﯥ ﺗﻮرې ﻛړم ﺷﺮﻣﻴږم

ﭼﯥ ﺷﻮﻧډي ﺳﺮې ﻛړم ﻏﻤﺎزان ﻣﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﺳﺮ زﻣﺎ وي څﻨګﻞ ﺳﺘﺎ وي

د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﻢ راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﭼﯥ ﺳﺮ زﻣﺎ وي څﻨګﻞ ﺳﺘﺎ وي

ﻣﺰه ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ وﻳﺪه د ﻋﻤﺮ ﺷﻤﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﭼﯥ ﺳړى ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﭘښﺘﻮن ﺷﻲ

زړه ﭼﯥ ﻣﺌﻴﻦ ﺷﻲ ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ ځﻴﻨﻪ

ﭼﯥ ﺳﻮر ﭘﺮﺗﻮګ دې وﻛړو

ﻧﻮر ﻳﯥ زﻣﻮﻧږ دﻛﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﻛړه ﭼﯥ ﻣﺮﻣﻪ

ﭼﯥ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻳﯥ ﻛړې ﻧﻪ وي

د ﭘﺎدې ﺧﺮ دى ﺳﺒﺎ ځﻲ ﺑﯧﮕﺎ راځﻴﻨﻪ

ﭼﯥ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻳﯥ ﻛړې ﻧﻪ وي

ﻫﻐﻪ ﺑﻪ څﻨﮕﻪ د اﻳﻤﺎن دﻋﻮه ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﻓﻜﺮ ﺑﻨﺪ ﭘﻪ زوﻟﻨﻮ ﻛړم

ﭼﯥ راﻧﻪ ﺧﻼص ﺷﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺎﻧﺎن ﻟﻪ ځﻴﻨﻪ

ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ راﭘﻪ ﻳﺎد ﺷﯥ

دﯦﻮال ﺗﻪ ﻛﯧﻨﻢ ځﺎﻧﺘﻪ ﻏﻠﻰ وژاړﻣﻪ

ﭼﯥ ﻛﻠﻲ واﻟﻪ ﻣﯥ ګڼﻠﯥ

ځﻜﻪ ﻣﯥ ﺳﻮال د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ درﺗﻪ ﻛﺎوﻧﻪ

ﭼﯥ ﻣﺎز د ﻳګﺮ ﺷﻰ زړه ﻣﯥ ښﻪ ﺷﻰ

ﭘﻪ ګﻮدر ﺣﻮړ ﺷﻰ د ﻣﻨګﻴﻮ ﻛﺘﺎروﻧﻪ

ﭼﯥ ﻣﺎزد ﻳګﺮ ﺷﻰ ﻋﺎﺷﻘﺎن ژاړى

ﭼټﻪ ﻟﻪ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻣﻨګﻰ وړى ﭘﻪ ګﻮدروﻧﻪ

ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺟﯧﺐ ﻛﯥ دوﻟﺖ ډﯦﺮ و

ﺧﭙﻞ ﻣﯥ ﻻ څﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮدو ﺧﭙﻞ ﺷﻮى وم

ﭼﯥ ﻣﯥ د ﺗﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ وار و

د ﭼﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﭼﺎﺑﻪ ﻫﺴﯥ ﻏږ ﻛﻮوﻧﻪ

ﭼﯥ وﻋﺪه وﻛړې ﭘﻮره ﻳﯥ ﻧﻜړي

ژﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې ﻛړې ﭼﯥ وﻋﺪې ﭘﺮې ﻧﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ وي ﭘښﺘﻮن اوﭘښﺘﻮﻧﻜړي

داﺳﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮﺗﻪ ﺑﻪ ګﻮرې ﻛړﻧګﻮﻧﻪ

ﭼﯥ ﻫﺪﻳﺮه ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻴﺮﯦږې

زﻣﺎ ﻣﺰار ﺗﻪ ﻣﺦ راواړوه ﻣﻴﻨﻪ

ﭼﯥ ﻳﻮړم ﻳﻮړم اوﺑﻮ ﻳﻮړم

ﭼﯥ ﺑﯥ ګﻮدره ګډ ﻳﺪم اوﺑﻮ ﺑﻪ وړﻣﻪ

ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺳړى وﻻړ دى

ﺳﺎړه ﺳﺎړه اﺳﻮﻳﻠﻲ ﻛړي ﺑﺎد ﻳﯥ راوړﻳﻨﻪ

څﺎﻧګﻪ ﺑﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﻛﯥ ګﻞ ﺷﻲ

ﻣﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﺳﺮې ﻏﻮټۍ ﻟﻴﺪﻟﻲ دﻳﻨﻪ

څﻨﮓ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻣﻪ راځﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺑﻮى د ﻟﻮﻧﮕﻴﻦ درڅﺨﻪ ځﻴﻨﻪ

څﻨګﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺟﺎﻣﻪ ګﺮځﯥ

رب دې ﻣﺌﻴﻦ ﻛړه ﭼﯥ ﺧﻴﺮن دې ووﻳﻨﻤﻪ

څﻨګﻪ د وراﻳﻪ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﺷﻮې

ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﻏﻢ دې د زړه ټﻮل ﻫﯧﺮ ﻛړى وﻳﻨﻪ

څﻨګﻪ ﻧﺮۍ ﻳﯥ ﻟﻜﻪ ﻟښﺘﻪ

ﻣﻮر دې ړﻧﺪه ﺷﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ اوﺑﻪ راوړﻳﻨﻪ

څﻮك ﭘﻪ رﺿﺎ ﻟﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻧﻪ ځﻲ

ﻳﺎ ډﯦﺮ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﻲ ﻳﺎ د ﻳﺎر ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ځﻴﻨﻪ

څﻮك ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻴﻦ ﺷﻲ

ﻫﻐﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﺷﻲ د ﻫﺮ ﭼﺎ د ﺧﻨﺪا ﺷﻴﻨﻪ

څﻮك ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻨﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻣﻴﻦ ﺷﻲ

ﭘﺲ د ﻣﺎښﺎﻣﻪ دې ﭘﻨځډزى ګﺮځﻮﻳﻨﻪ

څﻮك ﭼﯥ د ښﻜﻠﻮ وﻓﺎ ﻏﻮاړي

ﻣﺎﺗﻪ ﻛﻴﺴﻪ د ﺻﻨﻮﺑﺮ راﻳﺎده ﺷﻴﻨﻪ

څﻮك ﭼﯥ د ﻳﺎر ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﯥ ﭘﺮوت وي

ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ د ړﻧﺪو ګﻮﻣﺎن ﻛﻮﻳﻨﻪ

څﻮك ﻣﯥ د ﺣﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ دى

ﻟﻜﻪ ﭼﻨﺎر ﻣﯥ ﭘﻪ ډډ اور وﻟګﯧﺪﻧﻪ

ﺧﺎ وﻧﺪه دا ګﻨﺎه ﻣﯥ ﻣﻌﺎف ﻛړى

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دﺧﻮړ ﭘﻪ ﻋﺎړه ﻧﻪ ﻛﺮم ګﻠﻮﻧﻪ

ﺧﺎل ﺑﻪ د ﻳﺎر ﻟﻪ وﻳﻨﻮ ﻛﻴﺪم

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻴﻦ ﺑﺎغ ﻛﯥ ګﻞ ګﻼب وﺷﺮﻣﻮﻳﻨﻪ

ﺧﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه زﻧﻪ ﻛﯧﺪه

ﺑﻴﺎ ﻣﺎ ورﭘﺮﯦﺪه ﭼﯥ ﭘﺮې څﻪ ﻧﺨﺮې ﻛﻮﻣﻪ

ﺧﺎورې د ﻳﺎر د ﻛﻮڅﯥ راوړئ

ﭘﺎس ﭘﻪ ﻛﻔﻦ ﻛﯥ ) ﻻ اﻟﻪ( راﺗﻪ ﻟﻴﻜﻴﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﺑﻴﺎ دې ﭘﺴﺮﻟﻰ ﻛړو

ﺟﻮﻧﻪ ﺷﻔﺘﻞ ﻛړي وړﻛﻲ ﺳﻴﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﺑﻴﺎدى ﻣﺎزد ﻳګﺮ ﻛړ

ﭘﻪ ګﻮدر ﺟﻮړﺷﻮ دﻣﻨګﻴﻮ ﻛﺘﺎروﻧﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ټﻮﻟﻪ ﻣﯥ ﺗﺮې ځﺎر ﻛړې

زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻏﺮﻏﺮې ﻣﻨﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه څﻪ ﭼﺎرې راوﺷﻮې

ﻧﻪ ﻣﯥ ﻳﺎر ﻳﺎر ﺷﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﻼص د ﻏﻤﻪ ﺷﻮﻣﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺧﺎوﻧﺪه دا ﺑﻪ دې رﺿﺎ وي

ﭼﯥ د ځﻮاﻧۍ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه دا ﺑﻪ دې رﺿﺎ وي

ﭼﯥ ﻧﻮر دې ګﻞ ﻛړل زه ﻏﻮټۍ ورژﯦﺪﻣﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه دا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ رﺿﺎوي

ﭼﯥ دځﻮاﻧۍ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ﺗﻴﺮوﻣﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه دا ګﻨﺎه ﻣﯥ ﻣﻌﺎف ﻛړې

ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺧﻮړ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﻪ ﻛﺮم ګﻠﻮﻧﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﺳﻞ ځﻠﻪ ژوﻧﺪراﻛړې

ﭼﯥ دﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻞ ځﻠﻪ ﻣړﺷﻤﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﻛﻮم ﻳﻮ ﭘﻜﯥ ﺧﻮښ ﻛړم

ﻣﺮګ او ﺑﯧﻠﺘﻮن راﺗﻪ ﺟﻮړه راﻏﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﻣﺎ ﺧﻮ داﺳﯥ ﻧﻪ وﯦﻞ

ﭼﯥ ﻣﺴﺎﭘﺮ ﺷﻢ څﻮك دې ﺧﻴﺮ ﻧﻪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﻣﺎ د ګﻮدر ګﻞ ﻛړې

ﭼﯥ ﺟﻨﻜۍ ﻣﯥ ﺷﻮﻛﻮي ﺳﺮ ﻛﯥ ﻣﯥ ږدﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﻣﺎ دګﻮدر ګﻞ ﻛړى

ﭼﯥ ﺟﻨﻜﻲ ﻣﯥ ﺷﻮﻛﻮى ﺳﺮﻛﯥ ﻣﯥ ږد ﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﻣﺮګ ﭘﻪ ځﻮاﻧۍ ورﻛړې

ﭼﯥ ﺟﻨﺎزه ﻳﯥ د ارﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮه وړﻳﻨﻪ

ﺧﺎوﻧﺪه ﻣﺮګ ﭘﻪ ځﻮاﻧۍ ورﻛړې

ﭼﯥ ﻛﻠﻰ ﻛﻮر ﻳﯥ د ځﻮاﻧۍ ارﻣﺎن ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺧﺒﺮ ﻣﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ اﺧﻠﻪ

د ﻟﯧﻮﻧﺘﻮب آواز ﻣﯥ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ درځﻴﻨﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﺳﺮه ﻣﯥ ﺧښ ﻛړئ

ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻏﺸﻮ د ﺑڼﻮ وﻳﺸﺘﻠﻰ ﻳﻤﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ د ﻣﻮر ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﺎم ﻛړې

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻨډۍ زﻧﻪ ﻳﯥ ووﻫﻲ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ دا ﻣﻮر ﻳﯥ ﻟﯧﻮﻧۍ ﻛړې

ﻣﺌﻴﻦ ﭘﺮې زه ﻳﻢ اوس ﻳﯥ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ ﻛﻮﭼﻴﺎن ﭘﻪ ﻛﻮچ روان ﻛړې

ﭼﯥ دا ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺪرﻧګﯥ ګډې وډې ﺷﻴﻨﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ ګﻮرګﻮرې ﺗﻮرې ﻣﻪ ﻛړې

ﺟﻨﻜۍ ﺳﺮې ﺷﻮﻧډې ورځﻲ ﺗﻮرې راوړﻳﻨﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ ﻣﺌﻴﻦ څﻮك ﭘﻪ ﭼﺎ ﻣﻪ ﻛړې

ﭼﯥ وس ﻳﯥ ﻧﻪ رﺳﻲ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻳﯥ اوښﻜﯥ ځﻴﻨﻪ

ﺧﺪاﻳﻪ ﻧﺮى ﻧﺮى ﺑﺎران ﻛړې

ﭼﯥ د ﻟﻴﻼ ګډې ﺗړﻟﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻴﻨﻪ

ﺧﺪاى ﺑﻪ دې ﺑﻴﺎ راﺗﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻛړي

زوﻣﺒﻚ زوﻣﺒﻚ څڼﯥ ﻣﯥ ﺑﻴﺎ راﻏﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﺪاى ﺑﻪ دې زﻟﻔﯥ ﭘﻪ ﻻس راﻛړي

ﻣﺎﺗﻪ د ﻛﻠﻲ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دوﻋﺎ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺧﺪاى ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛړي

دﺳﻤﺎل راواﺧﻠﻪ اوښﻜﯥ ﭘﺎﻛﯥ ﻛړه ﻣﻴﻨﻪ

ﺧﺪاى ﭘﻪ وړې ﺟﻠﻜۍ ﻣﺌﻴﻦ ﻛړم

د ﻛﻮټﻨﻮ ګټﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ راﭼﻠﻮﻳﻨﻪ

ﺧﺪاى ﺧﻮ دې دا ځﻠﯥ راﺟﻮړ ﻛړه

ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﺗﻮﺑﻪ ده ښﯧﺮې ﻧﻪ درﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ

ﺧﺪاى ﺧﻮ دې دا ځﻠﯥ راﺟﻮړ ﻛړه

ﺧﻠﻚ ﺑﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﺳﭙﯧﺮه دى ﻳﺎر ﻳﯥ ﻣﺮﻳﻨﻪ

ﺧﺪاى دې ﭘﻪ ﺗﻨګﻪ ﻛﻮڅﻪ راﻛړه

ﭼﯥ د ﺳﻴﻨﯥ روﭘۍ دې ګډې وډې ﻛړﻣﻪ

ﺧﺪاى دې ﭘﻪ داﺳﯥ ځﺎى ﻛﯥ راﻛړه

ﭼﯥ ﺗﻪ ﻧﺎرې ﻛړې زه دې ﻏﯧږ ﻛﯥ ټﻴﻨګﻮﻣﻪ

ﺧﺪاى دې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﻨګﻰ ټﻮټﻰ ﻛړه

ﭼﯥ ﭘﻪ اوږدو زﻟﻔﻮ دې راﺷﻲ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ

ﺧﺪاى دې ﭘﻪ واورو ﻛﯥ اﻳﺴﺎر ﻛړه

ﭼﯥ د ﺗﻮدې ﻏﯧږې ﻣﯥ درﺷﻲ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺧﺪاى دې د ﭘﻮزې ﭘﯧﺰوان ﻣﺎت ﻛړه

ﭼﯥ د زرګﺮ ﭘﻪ دوﻛﺎن دواړه ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮﻧﻪ

ﺧﺪاى دې د ﺧﻮﻟﯥ ﻻړې دارو ﻛړه

زه درﺗﻠﻰ ﻧﺸﻢ ﺑﺲ دوﻋﺎ درﺗﻪ ﻛﻮوﻣﻪ

ﺧﺪاى دې زﻣﺎ ﻛړه ﻏﻮﻧډې ﻣﻨډې

ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﻨډې ﭼﻠﻮم ﺗﺎﺑﻪ ﺳﺎﺗﻤﻪ

ﺧﻂ ﻣﯥ ﻟﻴﻜﻮ ﻗﻠﻢ ﻣﯥ ﻣﺎت ﺷﻮ

د ﺟﺎﻧﺎن ﻧﻮم راﻧﻪ ﻧﻴﻤګړى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻪ

ﺧﻠﻚ ﺑﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ وړه ده

وړې زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﭼړې ﻣﻨډﻟﯥ دﻳﻨﻪ

ﺧﻠﻚ ﺗﭙﻮس ﻟﻪ د رﻧځﻮر ځﻲ

زه ﭼﯥ رﻧځﻮر ﺷﻢ د ﺟﺎﻧﺎن ﺗﭙﻮس وړﻣﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺧﻠﻚ ﭼﺎرګﻞ ﺧﻮﻧړى ﺑﻮﻟﻲ

ﻣﺎ د ﻧﺘﻜۍ ﭘﻪ ډﻧډر ډﯦﺮ وژﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﻠﻚ دې واﻳﻲ ﺗُﻬﻤﺘﻮﻧﻪ

زه د ﻟﻴﻼ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﯥ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻳﻤﻪ

ﺧﻠﻚ زﻳﺎرت ﻟﻪ ﭘﺘﺎﺳﯥ وړي

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻟﭙﺎره ﻏﻮﻧډه روﭘۍ وړﻣﻪ

ﺧﻠﻚ ﺷﺮاب وڅښﻲ ﻧﺸﻪ ﺷﻲ

ﻣﺎ د ﻟﻴﻼ د ﻻس اوﺑﻪ ﻧﺸﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺧﻠﻚ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻪ ﺧﻔﻪ ﻛﻴږي

زه ﺧﻮﺷﺎﻟﯧږم ﭼﯥ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻪ ووﻳﻨﻤﻪ

ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻏﻤﻪ اﻣﺎن ﻏﻮاړي

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ډوب ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻳﻤﻪ

ﺧﻠﻚ ﻣﯥ ټﻮل ﺗﭙﻮس ﻟﻪ راﻏﻠﻪ

ﻫﻐﻪ راﻧﻐﻠﻮ ﭼﯥ ﻳﯥ ﭘﺮوت ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ﻳﻤﻪ

ﺧﻠﻜﻮ زړې ﻳﺎرۍ ﺗﺎزه ﻛړې

زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮې ﻳﺎرۍ اور وﻟګﯧﺪﻧﻪ

ﺧﻤﺎرو ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ دې واﻳﻪ

ﭼﯥ ﻣﯥ ﻣﺎﺷﻮم زړګﻰ ﻧﻮر ﻧﻪ ازاروﻳﻨﻪ ﺷﻲ

ﺧﻨﺪا ﻛﻮې ﻳﺎري دې ﻧﺸﺘﻪ

ﺗﺸﻪ ﺧﻨﺪا د ﻟﺒﺎﺳﯥ ﺟﻨﻜﻮ وﻳﻨﻪ

ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﯥ زه د در ﻣﻠﻨګ ﻳﻢ

ﭼﯥ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﻮﻟﻪ راﺗﻪ ﺧﻴﺮات ﻛﯥ راﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺧﻮﻟګۍ دې ﺧﻮرم ﻧﻪ ﭘﺮې ﻣړﯦږم

ﻧﺎﻣﺮدې ﺗﺎ ﭘﻜﯥ ګﻨﻲ ﻛﺮﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﻮﻟګۍ دې ﺧﻮرم ﻧﻪ ﭘﺮې ﻣړﯦږم

ﻧﺎﻣﺮې ټﻮﻟﻪ راﭘﺸﺎ ﺷﻪ ﭼﯥ دې وړﻣﻪ

ﺧﻮﻟګۍ ﻣﯥ ﺧﻮره څﻮ ﻳﯥ ﺧﻮړاى ﺷﯥ

ﺷﻜﺮه ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻮل ﺑﻪ ﻛﻤﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زوره درﻧﻪ واﺧﻠﻢ

وړوﻛﻰ ﻧﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ځﺎري درﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ

ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺷﻮﻧډو ﻻﻧﺪې درﻛړم

ﭘﻪ ﺗﻮرو ﻏﺎښﻮ ﻣﯥ ﻟﻮﻧګ ﻛﺮﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﺧﻠﻜﻪ ګﻮدرګﻮري ګډﻳږى

ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ د ﺧﺪاى ﭘﻪ رﺿﺎ درﻛړم

زه ﺑﯥ ګﻮدره ګډﻳﺪﻣﻪ ﻻ ﻫﻮ ﺷﻮﻣﻪ

ﻣﻨګۍ ﻣﯥ وﻟﻰ ښﻮروى ﻟﻨﺪه دې ﻛړﻣﻪ

ﺧﻮﻟﻪ د ډﯦﻮې رڼﺎ ﻛﯥ راﻛړه

ﭘﻪ ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﻛﯥ دې زﻟﻔﺎن ﺧﻮﻟﻲ ﻟﻪ راځﻴﻨﻪ

ﺧﻮﻟﻪ د ﻣﻼ د ﻟﻮر ﺧﻮږه وي

د ﺷﻜﺮاﻧﯥ ﭼﺮګﺎن ﻳﯥ ټﻮل ﺧﻮړﻟﻲ وﻳﻨﻪ

ﺧﻮﻟﻪ دې د ﺗﺮﻳﻮ اﻧﺎر داﻧﻪ ده

د رﻧځﻮراﻧﻮ ﻗﺎﻓﻠﯥ درﭘﺴﯥ ځﻴﻨﻪ

ﺧﻮﻟﻪ دې د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺟﺎم دى

زﻣﺎ ﭘﺮې ﭘﺎم دى ﭼﯥ ﻣﻮزي ﭘﺮې اوﺑﻪ څښﻴﻨﻪ

ﺧﻮﻟﻪ ﻣﯥ ﻏﻮښﺘﻪ ژﺑﻪ ﻳﯥ راﻛړه

ﺧﺪاﻳﻪ ﺳﺨﻲ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ ورﻛړې ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ

ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ ﺳﻮړ اوﺳﯧﻠﻰ راﻏﻰ

زړګﻴﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دې ﺟﺎﻧﺎن ﻳﺎد ﺷﻮى وﻳﻨﻪ

د اﺑﺎﺳﻴﻦ څﭙﯥ دې ﻳﻮﺳﻪ

ﭼﯥ ﻣﻮر دې ﺷګﯥ ﻟټﻮي ﭘﻼر دې ﺧﻮړوﻧﻪ

د اﺳﺮى ﻣﻨګﻮﻟﯥ ﻧﺮى ﻏﺎړه

ګﻮدر ﺗﻪ ﻻړه دﭼﺎ ژوﻧﺪ ﺧﺮاﺑﻮﻳﻨﻪ

د اواړه ﺳﺘﺎ د زړه ﻟﭙﺎره

ﭼﯥ د ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﻧﻪ ﺟﺪا ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ

د اوﺑﻮ ﻏړپ ﻛﻮﻟﻰ ﻧﺸﻢ

ﭘﻪ زړه ﻣﯥ ﺳﺘﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻴﻚ دى وران ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

د ﺑﯥ وﻓﺎ ﺟﺎﻧﺎن د ﻻﺳﻪ

د زړه دﭘﺎﺳﻪ ﻣﯥ ﭘﻮﻟۍ وﻻړې دﻳﻨﻪ

د ﺑﯥ وﻓﺎ ﻧﺎﻣﻪ دې راﻛړه

ﺗﺎ څﻪ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي زﻣﺎ ﭘﻪ زړه داﻏﻮﻧﻪ

د ﺗﻮر ﻟﺤﺪ ﻧﻪ ﻣﯥ زړه ﺑﺪ دى

ځﻮاﻧﺎن اﻳﺴﺎر ﻛړي ﭘﺎﻟﻨګ ﺗﺶ ﻛﻮر ﺗﻪ ﻟﻴږﻳﻨﻪ

د ﺗﻮرو زﻟﻔﻮ ﭘﻪ ځﻨګﻞ ﻛﯥ

ﻳﺎر ﭘﻪ ﻣﻨﮕﻮل ﻛﯥ ﮔﺮځﻮم ﭼﯥ ورك ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

د ﺗﻮرو ﺳﺘﺮﮔﻮ دﻳﺪن راﻛړه

راﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړ ﻛړه ﺑﻴﺎ د ﺧﺎورو اﻣﺒﺎروﻧﻪ

د ټﭙﻮ وار راﺳﺮه ﻛﯧﺪه

ﻣﺎﺗﻪ ﺑﯥ واره ټﭙۍ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

د ټﭙﯥ وار درﺑﺎﻧﺪې راﻏﻰ

ﺷﻔﺘﻞ ﺧﻮرﻛﻪ رﻧﮓ دې زﯦړ وﺗښﺘﯧﺪﻳﻨﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
د ټﻮﻟﻮ ﺑﺪو ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛړم

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ دﻣﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﻮﻣﻪ

د ﺟﺎﻧﺎن ژﺑﯥ ﺗﻪ ﺣﻴﺮان ﻳﻢ

څﻮﻣﺮه ﺧﻮږې ﭘﺴﺘﯥ ﺧﺒﺮې ﭘﺮې ﻛﻮﻳﻨﻪ

د ﺟﺎﻧﺎن ﻏﻢ زﻣﺎ ﺳﺎﻳﻪ ده

ﭼﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ځﻢ زﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ وروﺳﺘﻪ ځﻴﻨﻪ

د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺮگ راﺗﻪ اﺳﺎن دى

ﭼﯥ دى وﻻړ وي زه ﺑﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ وﺧﺎﻧﺪﻣﻪ

د ﺟﻨﺎزې ﺑﺎزو ﻣﻲ ﻧﻴﺴﻪ

ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ راﺳﺘۍ ﺧﻮﻟﻪ درﻛړې وﻳﻨﻪ

د ﺟﻨﻜﻮ ﻛﺎﭘﺮې ﺳﺘﺮګﯥ

ﻟﻮګﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛړي ژړا ﻳﺎر ﭘﺴﯥ ﻛﻮﻳﻨﻪ

د ﺟﻨۍ څﺎﻧګﯥ واﻧګﯥ وﻧﻪ

رﺑﻪ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻳﯥ راوﻟﯥ ﺧﺎښﻮﻧﻪ

د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺷﻨﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺧﻮښﻴږي

څﻮك ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻮﻳﻨﻪ

د ﺧﭙﻞ وﻃﻨﻪ ﺑﻪ دې ورك ﻛړم

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﻟﻮ ﺳﺘﺮﮔﻮ ډﻳﺮ ورك ﻛړي دﻳﻨﻪ

د ﺧﻮﻟﯥ ﻣﯥ ﺗﻮرې وﻳﻨﯥ ﻻړې

زه د ﻫﺠﺮان ښﺎﻣﺎر ﭘﻪ زړه ﺧﻮړﻟﻰ ﻳﻤﻪ

د ډاره ﻏږ ﻛﻮﻟﻰ ﻧﺸﻤﻪ

د ﺳﻮال ﻳﺎري ده اوس ﺑﻪ ګډه وډه ﺷﻴﻨﻪ

د روﻏﻴﺪو ﺗﻤﻪ ﻣﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻏﺸﻮ د ﺑڼﻮ وﻳﺸﺘﻠﻰ ﻳﻤﻪ

د رﻳﺒﺎراﻧﻮ ځﺎى ﺟﻨﺖ دى

ﺧﺪاﻳﻪ زﻣﺎ رﻳﺒﺎر ﻟﻪ ورﻛړې دوزﺧﻮﻧﻪ

د رﻳﺒﺎراﻧﻮ ځﺎى دوزخ دى

ﺧﺪاﻳﻪ زﻣﺎ رﻳﺒﺎر ﻟﻪ ورﻛړې ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ

د زړګﻲ ﺳﺮه ﻧﺎﭼﺎري ده

ﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻳﻢ ﻧﺎز د ډﻳﺮو ﺧﻠﻜﻮ وړﻣﻪ

د زړه دﭘﺎﺳﻪ ﻣﯥ اﻣﺒﺎر ﺷﻪ

د ﺟﺎﻧﺎن ﻏﻤﻪ د ﻋﻤﺮوﻧﻮ ځﺎى دې ﻳﻤﻪ

د زﻟﺰﻟﯥ ﭘﺸﺎﻧﺘﯥ راﻏﻠﻰ

زه دې ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ د ﺧﺒﺮو ووﻳﺴﺘﻤﻪ

د ﺟﻼ ﻻ ګﻮدره وران ﺷﯥ

د زﻟﻔﻮ ﺗﺎر ﻣﯥ اوﺑﻮ دروړو

ﭘﻪ ﺟﻨﻜﻮدې ﺳﺎ ﻟﻨډى وﻟګﺎو ﻧﻪ

ﭘﻪ ﻏﻢ ﺷﺮ ﻳﻜﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺴﻪ ګﻮدروﻧﻪ

د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﻗﻴﻤﺖ دې واﻳﻪ

ﻛﻪ ﺳﺮ ﭘﺮې درﻛړم ﺑﺎﻗﻲ دار ﺑﻪ څﻮﻣﺮه ﺷﻤﻪ

د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﻳﺎران دې ﻧﻮر دي

ﺷﻔﺘﻠﻮ ﭘﻨډو ﺗﻪ دې زه ﻧﻴﻮﻟﻰ ﻳﻤﻪ

د ﺳﺘﺮګﻮ ﺟﻨګ دى ورﺗﻪ ټﻴﻨګ ﺷﻪ

ﻛﺎږه واږه ﺑﺎڼﻪ ﭘﻪ زړه وﻳﺸﺘﻞ ﻛﻮﻳﻨﻪ

د ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﺗﻪ واﻳﻪ

ﻧﻮر دې د ژوﺑﻠﻮ زړﮔﻮ ﻧﻪ اﺧﻠﻲ ازاروﻧﻪ

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دا ﻋﺎدت دى

د وﻇﻴﻔﯥ ﺳﺮه ﻣﯥ ګﻮﺗﯥ ﺗﺎووﻳﻨﻪ

د ﻏﺮﻏﺮې ﻣﻴﺪان ﺗﻪ راﺷﻪ

ﺳﺒﺎ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻬﻤﺖ دار ﺗﻪ ﺧﯧږوﻳﻨﻪ

د ﻏﺮور ﺟﺎم ﺑﻪ دې ﻧﺴﻜﻮر ﺷﻲ

ﭘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻪ ﻛﻮه ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ

د ﻓﻜﺮ ټﺎل دې راﺗﻪ ﺟﻮړ ﻛړو

ﺗﻪ راﻧﻪ ﻻړې زه ﻳﻮازې زﻧګﯧﺪﻣﻪ

د ﻛﺒﺮﺟﻦ ﺟﺎﻧﺎن د ﻻﺳﻪ

د زړه دﭘﺎﺳﻪ ﻣﯥ ﭘﻮﻟۍ وﻻړې دﻳﻨﻪ

د ﻛﺸﻤﺎﻟﻮ ﻣﻨﺠﻴﻠﻪ وﻛړه

ﭼﯥ ﺧﻮ ﺷﺒﻮى دى د ﻣﻨګۍ د ﺑﻴﺨﻪ ځﻴﻨﻪ

د ﻛﻮه ﻗﺎف ﻏﺮ ﺗﻪ ﺧﺘﻞ دي

څﻮك ﭼﯥ ﻳﺎري د ﺑﯥ وﻓﺎ ﺳﺮه ﻛﻮﻳﻨﻪ

د ګﻼب ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ ګﻞ وﭼﻴږي

ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺳړي ﺑﻪ ﻻس وروړى وﻳﻨﻪ

د ګﻮدر ﻏﺎړه ورﺗﻪ ﻧﻴﺴﻪ

د ﻧﺠﻠۍ ﺧﻮى د ﻣﺮﻏﺎوۍ دى راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

د ﻟﺮې ﻣﺮم د ﻧږدې ﺳﻮزم

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ زﻏﻢ د دواړو ﻧﻪ ﻟﺮﻣﻪ

د ﻟﻨډۍ وﻧﯥ ﻧﻪ دې ځﺎر ﺷﻢ

ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺴۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻤﺮ وﻻړه وﻳﻨﻪ

د ﻣﺎز د ﻳګﺮ ګﻮدره وران ﺷﻰ

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد

ﭘﻪ ﺧﻨﺪا درﺷﻢ ﭘﻪ ژړا درﻧﻪ راځﻤﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
د ﻣﺎزد ﻳګﺮ ګﻮدر ﺗﻪ راﺷﻪ

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻨګﻰ ﻛﯥ ﭘﺮاټﻲ راوړى د ﻳﻨﻪ

د ﻣﺎزد ﻳګﺮ ګﻮدر ﻟﻪ راﺷﻪ

زه ﺑﻪ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ورو،ورو ډﻛﻮﻣﻪ

د ﻣﺎزد ﻳګﺮ ګﻮدر ﻟﻪ ﻣﻪ ځﻪ

ﭘﻴﻐﻠﻰ اﺑﻮ ﭘﺮ ځﺎى و ﻳﻨﻲ دﻛﻮ ﻳﻨﻪ

د ﻣﺮګﻲ ﻫﺴﯥ ﻧﻮم ﺑﺪﻧﺎم دى

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﯥ ﭘﺨﻮا وژﻟﻰ ﻳﻤﻪ

د ﻣړوﻧﺪ ﺧﻮب ﭼﯥ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﻰ

د ﺑﺎﻟښﺖ ﺧﻮب ورﺗﻪ ﻣﺰه ﻧﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

د ﻣﺴﺎﭘﺮ ﻳﺎر زﻧﻜﺪن دى

ﻣﺦ ﻳﯥ وﻃﻦ ﺗﻪ ﻛړئ ﭼﯥ ﺳﺎ ﻳﯥ وﺧﻴږﻳﻨﻪ

د ﻣﺴﺎﻓﺮو ډﻟﯥ راﻏﻠﯥ

زﻣﺎ د ﻳﺎر ډﻟﻪ وروﺳﺘۍ ده راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

د ﻣﻠﻜﻨډ د ﺳﺮ ﺗﻮﺗﻲ واى

ﭘﻪ اور ﺳﺘﻲ واى ﺗﻬﻤﺘﻰ ﻧﻪ واى ﻣﻴﻨﻪ

د ﻣﻠﻨګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻞ واى

ګډ ﭘﻪ ځﻨګﻞ واى ﭼﯥ ﻣﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪاى ﻏﻤﻮﻧﻪ

د ﻣﻠﻨګۍ ﻛﭽﻜﻮﻟﻪ ﻣﺎت ﺷﯥ

ﭼﯥ در ﭘﻪ در دې ګﺮځﻮم ﺗﺶ دې راوړﻣﻪ

د ﻣﻨﻜﻮ ټﻮ ﻛﺘﺎر ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړو

ﻟﻨډۍ ﺑﺎزار ﻳﯥ ﭘﻪ ګﻮدر وﻟګﺎوﻧﻪ

د ﻣﻨګﻮټﻮ ﻛﺘﺎر ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړو

ﻟﻨډى ﺑﺎزار ﻳﯥ ﭘﻪ ګﻮدر وﻟګﺎوﻧﻪ

د ﻧﺎز ﻛﺘﻮ دې اﺛﺮي ﻛړم

د ﻛړس ﺧﻨﺪا دې ﻟﯧﻮﻧﻰ د دﻧﻴﺎ ﻛړﻣﻪ

د ﻧﺎﺳﺘﯥ ځﺎى دې راﺗﻪ ښﺎﻳﻪ

ﭼﯥ زه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻛﯥ وﻛﺮم ګﻠﻮﻧﻪ

د ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ راﺗګ دې ورك ﺷﻪ

زه ﭘﻪ ﺗﻮده ﺑړﺳﺘﻦ ﻛﯥ ﻧﯧﻐﻪ ﻛﻴﻨﺎﺳﺘﻤﻪ

د ﻧﻴﻤﯥ ﺷﭙﯥ ﺳﻨﺪرې ﺧﻮﻧﺪ ﻛﺎ

څﻮك ﺑﻪ ﻣﻴﻦ وي څﻮك ﺑﻪ ورك ﻟﻪ ﻣﻠﻜﻪ وﻳﻨﻪ

د وﻃﻦ ﺗﻴګﯥ ﻣﯥ ﺧﻮراك واى

ﻧﻪ واى ﺧﻮراك ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘﺮدي وﻃﻦ ګﻠﻮﻧﻪ

د وﻓﺎ ﺗﻤﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻣﻜړه

ﺑﻲ وﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮ د ﻫﺮ ښﻜﻠﻲ ﻋﺎدت وﻳﻨﻪ

د ﻳﺎر ﻳﻮه ﺷﻮه زﻣﺎ ﺑﻠﻪ

ﻧﺼﻴﺒﻪ داﺳﯥ ﺳﻮال ﻣﯥ ﻛﻠﻪ ﻛړې وﻧﻪ

د ﻳﺪن دى ﺳﻴﻦ ﻛړه را ﻻ ﻫﻮ ﻛړه

زه ﭘﻪ ﻏﺎړه دګﻮدر وﻻړه ﻳﻤﻪ

دا اوﺳﻨﻲ زﻟﻤﻲ د څﻪ دي

د ﺟﻨﻜﻮ ﭘﺴﯥ د ﭘﻴﺎزو ﻏﻮټﻪ وړﻳﻨﻪ

دا ﺑﻪ د ﭘﺎك اﷲ رﺿﺎ وي

ﭼﯥ د ځﻮاﻧۍ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

دا ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻮره ﻧﺸﻲ

ﭼﯥ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ دې ﭘﻪ ﺟﺮګﻮ ﭘﺨﻼ ﻛﻮﻣﻪ

دا ﭘﻪ ځﻴﺮ ځﻴﺮ ﭼﯥ درﺗﻪ ګﻮرم

ﻣﺎ درﻛﯥ ﻧښﯥ د ﻳﺎرۍ ﻟﻴﺪﻟﯥ دﻳﻨﻪ

دا ﺧﻮ اﻧﺼﺎف ﻧﻪ دى ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

ﭼﯥ دې ﻣﻴﻦ ﻛړم اوس ﻣﯥ ﻧﻪ ﻛړې ﺗﭙﻮﺳﻮﻧﻪ

دا ﺧﻮ د اﺳﺘﺎ د ﻳﺎرۍ ټﺲ دى

ﭼﯥ ﭘﻪ زﯦړي ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻛډې ﺑﺎروﻣﻪ

دا ﺧﻮ ﻣﯥ زړه دى ﭼﯥ ﻻ ټﻴﻨګ دى

دوﻣﺮه ﻏﻤﻮﻧﻪ درﻳﺎﺑﻮﻧﻪ وﭼﻮﻳﻨﻪ

دا دا ﻣﯥ ﻧﻪ درﻛﻮي ﺗﺎﻟﻪ

راﺷﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ دا دا وﻛړه ﺗﻌﻮﻳﺬوﻧﻪ

دا ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﯧﺮ وم ﻛﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد وم

زه ﭼﯥ ﻗﺪم ﭘﻪ ﻗﺪم ږدم ﺗﺎ ﻳﺎدوﻣﻪ

دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﭘﻴﺮﻳﺎن دي

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ راﺷﻲ ﻏﻮټﯥ ﻣﺎﻟﻪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﯥ ﺳﻮﮔﻨﺪ دى

ﻣﺎ دې ﺧﺪاى ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺮوﻣﻪ

دا ﺳﺘﺎ د دوه ورځﻮ ﺧﻨﺪا وه

زه ﺑﻪ ژړا درﭘﺴﯥ ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﻣﻪ

دا ﺳﺮ ﺗړﻟﯥ ﻣﻮر دې ﻣړه ﺷﻪ

ﭼﯥ ﭘﻴﺸﻮ ﻣﻴﻮ ﻛړي دا ﺑﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ وﻳﻨﻪ

دا ﺳﺮ ﺗړﻟﯥ ﻣﻮر دې ﻣړه ﺷﻪ

د ورځﯥ ﺧﻮب ﻛړې د ﺷﭙﯥ ﺗﺎ راﻧﻪ ﺳﺎﺗﻴﻨﻪ

دا ﺳﺮې ﻣﻨګﻮﻟۍ ﻧﺮى ﻏﺎړه

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
دا ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻟﯧﻮﻧﻰ ګﺮځﻪ

ﭘﻪ ﭼﻢ ﻛﯥ ګﺮځﻪ ﭼﯥ ډاډه درﺑﺎﻧﺪې ﻳﻤﻪ

دا ﻣﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎن ﻛړي

ﻛﻪ ﻣﯥ ددې ﻧﻪ ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻲ ﺧﻮښ ﭘﺮې ﻳﻤﻪ

دا ﻣﺨﺎﻣﺦ دﯦﻮاﻟﻪ ﭘﺮﯦﻮزې

ﺗﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎه دي ﺗﻮرې ﺳﺘﺮګﯥ ﺷﻨﻪ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ

دا ﻧﺎزوﻟﯥ ﻟﻮر د ﭼﺎ ده

ﭼﯥ ﻫﺮ ﺳﺒﺎ ﺗﻮروي ﺳﺘﺮګﯥ ږدي ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ

داده ګﻮدر ﻏﺎړه راواﺧﻠﻪ

ﻟﻜﻪ زﺧﻤﻰ ﻫﻴﻠۍ ﭘﻪ ډﺑﻜﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻤﻪ

داﺳﺮي ﻣﻨګﻮﻟﻰ ﻧﺮۍ ﻏﺎړه

ﻟﻜﻪ ﻛﻮ ﺗﺮه ﭘﻪ ﻣﻜﻴﺰ ګﻮدر ﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

دځﺎن ﻋﺰت ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﻏﻮاړې

ﻣﺪام ﻛﻮه دﻧﻮروﺧﻠﻜﻮﻋﺰﺗﻮﻧﻪ

ددې ﻧﻪ ﻻ وړوﻛﻰ ښﻪ وم

د ﺟﻨﻜﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﻮ ځﺎى ګﺮځﯧﺪﻣﻪ

درﻳﻐﻪ ﭼﯥ زه دﻳﺎرﻛﻔﻦ واى

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﺤﺪﻛﯥ ﺗﺮې ﭼﺎﭘﯧﺮه واى ﻣﻴﻨﻪ

دګﻮدر زر اﺟﺎزت راﻛړه

ﻣﺎ ﺗﻪ ﻛﻮ څﻪ ﻛﯥ ﺟﻨﻜﻰ وﻻړى دﻳﻨﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړه ﺑﻪ ښﺎ ﻳﺴﺘﻪ ﻛړى

ورﻟﻪ روان ﺷﻮل د ﺑﻠﺒﻠﻮ ﻛﺎرواﻧﻮﻧﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړه ﭘﺮى ښﺎﻳﺴﺘﻪ ده

څﺎ ﻧګﻪ دى ﺧﺪاى ﺷﺎﻣﺪام روﻏﻪ ﻟﺮ ﻳﻨﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړه دي اﻏﺰي ﻛړه

ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ړوﻧﺪ ﺷﻰ ﺑﺨﻤﻠﻰ ﭘڼﻲ ﻟﺮﻣﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړه ورﺗﻪ ﻧﻴﺴﻢ

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﭘﺮدى ﻻر ﺗﻠﻠﻰ راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړه ورﺗﻪ ﻧﻴﺴﻪ

دﺟﻨﻠۍ ﺧﻮى دﻣﺮ ﻏﺎوى دى راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړه ورﺗﻪ ﻧﻴﺴﻪ

ﻟﻴﻼ دﺟﻨﻮ ﻣﻴﺮه ده ﻣﺨﻜﯥ درﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

دګﻮدر ﻏﺎړﻫﻴﯥ ﻧﺎﻏﻪ ﻛړه

زﻟﻤﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻫﻜړه دﺻﺒﺮ ﺗﺎوﻳﺰوﻧﻪ

دګﻮدر ﻫﺮ ﺑﻮ ټﻰ دارو دى

ﭼﯥ ﭘﺮى ﻟګﻴږى د ﻧﺠﻮ ﻧﻜﻮ ﭘﻠﻮﻧﻪ

دګﻮدر ﻫﺮ ﺑﻮ ټﻰ داروده

ﭼﯥ ﻟګﻴﺪﻟﻰ ﭘﺮى د ﭘﻴﻐﻠﻮ ﭘﻠﻮﻧﻪ

دګﻮدر ﻫﺮ ﺑﻮټﻰ ﺗﺎزه دى

ﻫﺮﻣﺎزد ﻳګﺮ ﭘﺮى ﺟﻮ ﻧﯥ ﺳﺘﺮګﻲ ﻟګﻮ ﻳﻨﻪ

دګﻮدر ﻫﺮ ﺑﻮټﻰ دارودى

ﺟﻮﻧﻰ ﭘﺮى ﻫﺮه ورځﻼﺳﻮﻧﻪ ﻟګﻮ ﻳﻨﻪ

دګﻮدر ﻫﺮ ﻣﺎزد ﻳګﺮى ښﻪ وې

ﭼﯥ ﺟﻮﻧﯥ ټﻮﻟﻰ ﻣﺎز د ﻳګﺮ ﺳﻴﻞ ﻟﻪ راځﻴﻨﻪ

دﻣﺎزد ﻳګﺮ اوﺑﻮﻟﻪ ﻣﻪ ځﻪ

ﭘﻪ ګﻮدر زاﻧګﻰ دﻛﻮډګﺮو ﺗﺎوﻳﺰوﻧﻪ

دﻣﻴﻨﯥ دﻏﻪ ﻧښﺎﻧﯥ دي

دﻳﻮۀ زړګﻲ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻻره ﺗﻠﻠﻲ وﻳﻨﻪ

دوﻧﻴﺎ د ﻳﺎر ﻟﻪ ﺳﺮه ځﺎر ﻛړه

دوﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻞ وي ﻳﺎران ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ وﻳﻨﻪ

دې ﭘﻮرې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻣﻴﻦ ﺷﻮم

ﻣﻠﻚ ﻳﯥ څﻮك دى ﻧﻨﻮاﺗﯥ ورﻟﻴږﻣﻪ

ډوﻟۍ ﻳﯥ ودروه ﻏﻤﺎزه

ﭼﯥ اﺧﻴﺮي دﻳﺪن ﻳﯥ وﻛړم ﺑﻴﺎ دې ځﻴﻨﻪ

ډﻳﻮه رڼﺎ ﻛړه ﺧﻮﻟﻪ ﻣﯥ واﺧﻠﻪ

ﺳﺒﺎ ﺑﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﻰ وﻧﻪ

ډﻳﻮې ﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﻣﺰار ﻛړه

ﭼﻴﺮﺗﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻴﻨﯥ ﻳﺎر دې وﻣﻪ

را ﭘﺴﯥ ﻣﻪ ﻏﭙﻴږه ﺳﭙﻴﻪ

ﺳﺘﺎ د ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﻼ راﻏﻠﻰ ﻳﻤﻪ

راځﻪ ﭼﯥ دواړه ټﺎل ﻛﯥ ﻛﯧﻨﻮ

ټﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛړو ﺳﻴﻨﯥ ﻣﻴﻨځ ﺑﻪ ﺟﻨګﻮوﻧﻪ

راځﻪ ﭼﯥ دواړه ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﻮ

زﻣﺎ ﺳﺘﺎ څﻮك دي ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﭘﺨﻼ ﻛﻮﻳﻨﻪ

راځﻪ ﭼﯥ دواړه وﻃﻦ ﭘﺮﯦږدو

وروﺳﺘۍ ﺧﺒﺮې ﺑﻪ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﺟﻮړوﻳﻨﻪ

ددې ګﻮدر ﻏﺎړې ﺗﻪ ګﻮره

دګﻮدر ﺧﻮاﻛﯥ وﻧﻲ ﻛﻴږده

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد

ﻧﺮى ﻟﻮګﻰ دى ﭘﯧﻐﻠﯥ زړوﻧﻪ ورﻳﺘﻮﻳﻨﻪ

ﭼﯥ ﺷﺎ ﻟﻴﻼ ﻣﻨګۍ ﭘﻪ ﺳﻴﻮرى ډﻛﻮ ﻳﻨﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
راﺷﻪ اﻳﻨﻪ دﺳﻤﺎل دې واﺧﻠﻪ

ﻧﻪ دي ﻳﺎري ﻛړم ﻧﻪ دې ﻧښﯥ ګﺮځﻮﻣﻪ

راﺷﻪ ﭘﻪ زړه ﻣﯥ ګﻮﺗﯥ ﻛﯧﺪه

ﭼﯥ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻣﯥ درﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻲ ﻣﻴﻨﻪ

راﺷﻪ ﭘﻪ زړه ﻣﯥ ګﻮﺗﯥ ﻛﯧﺪه

ﻳﺎره ﭘﻪ ﺗﺎ دي ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ دي ډﯦﺮ ﻏﻤﻮﻧﻪ

راﺷﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﺧﻮب ﺷﻪ

زه ﺷﻮﮔﻴﺮو د ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﻪ وﻫﻠﻰ ﻳﻤﻪ

راﺷﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﻪ

ﭼﯥ درﺗﻪ وواﻳﻢ د ﺳﻮي زړه ﺣﺎﻟﻮﻧﻪ

راﺷﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﻪ

ﻛﻪ ﺗﻤﺒﺎﻛﻮ ﻏﻮاړې ﺧﻮﻟګۍ ﺑﻪ درﻛﻮﻣﻪ

راﺷﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﻛﯧﻨﻪ

ﻛﻪ ﺗﻪ ﺷﺮﻣﻴږې ﻻس ﺑﻪ زه درواﭼﻮﻣﻪ

راﻛړى ګﻞ دې ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﻠﻪ

زه د ﻫﺠﺮان ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ځﻢ ﻣړاوى ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

راﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﻳﺎر ﻣﯥ ﺑﺎﻳﻠﻮد

د ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻮارګﺮو واوښﺘﻤﻪ

رب دې ﭘﻪ ﻣﺦ ږﻳﺮه ښﻜﺎره ﻛړه

ﭼﯥ د ﻏﺮور ﻛﻨډول دې دړې وړې ﺷﻴﻨﻪ

رب دې زﻣﺎ ﻛړه ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺎره

ﻣﺎ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﻴﺴﺘﻲ ﺗُﻬﻤﺘﻮﻧﻪ

رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﯥ وﻟﯥ ﻧﻪ ﺗﻮرﻳږي

ﻣﺎ ﻳﯥ د ﻏﯧږې ﻟﻮﻧګﻴﻦ ﺧﻮړﻟﻲ دﻳﻨﻪ

رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﯥ وﻟﯥ ﻧﻪ ژﻳړﻳږي

ﭘﻪ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻛړي د زﻋﻔﺮاﻧﻮ ﺗﺎوﻳﺰوﻧﻪ

رﻧګ ﺑﻪ ﻣﯥ وﻟﯥ ﻧﻪ ژړﻳږي

ﭼﯥ ﻣﯥ اﺷﻨﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﻮى ﻛﻮﻳﻨﻪ

رﻧګ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﭘﺴﯥ ژﻳړﻳږي

ﻛﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻮر ﻣﯥ د زﯦړي دارو ﻛﻮﻳﻨﻪ

رﻳﺒﺎر ﻣﯥ ډﯦﺮ ګړﻧﺪى راﻏﻰ

ﭼﯥ ﻣﺮور اﺷﻨﺎ ﺑﻪ څﻪ وﻳﻠﻲ وﻳﻨﻪ

رﻳﺒﺎره ﺧﺪاى دې ﺳﺰا درﻛړي

ﻟﯧږﻟﻰ ﻣﺎ وې ﺑﻨﺪ دې ځﺎن ﺗﻪ وﺗﺎړﻧﻪ

رﻳﺒﺎره ښﻪ ﺳﻮچ ﭘﻜﯥ وﻛړه

ﺟﺎﻧﺎن ښﺎﻳﺴﺘﻪ دى ﻛﻪ ﺧﺪاى زه ﻟﯧﻮﻧۍ ﻛړﻣﻪ

زړﮔﻴﻪ ﺻﺒﺮ ﺷﻪ ﻣﻪ ژاړه

ﺗﻞ ﺑﻪ اﺷﻨﺎ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ وي راﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

زړګﻲ ﺗﻪ ډﻳﺮې ﭘﻠﻤﯥ اوﻛړم

دﻳﺎرﺳﺮې ﺷﻮﻧډې ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻮﻧﻪ ﻫﻴﺮوﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ﭘﺎم ﭼﯥ ﻣﺌﻴﻦ ﻧﻪ ﺷﯥ

اوس ﻣﻌﺸﻮﻗﯥ ﭘﻪ زړه داﻏﻮﻧﻪ ﻟګﻮﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ځﺎن ورﺗﻪ ﺗﻜړه ﻛړه

اﺷﻨﺎدﺳﭙﻴﻦ ﻣﺦ ﻧﻪ ﻧﻘﺎب ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ﺧﺪاى ﺧﺒﺮﻛﻪ روغ ﺷﯥ

د ﻛږو ورﻳځﻮﭘﻪ ﺧﻨﺠﺮﺧﻮرې ګﻮزاروﻧﻪ

زړګﻴﻪ دا دې زﻣﺎ ﺣﺎل ﻛړ

د ﻳﺎر ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ د دﻳﺪن ﻏﻮاړم ﺧﻴﺮوﻧﻪ

زړګﻴﻪ ﺻﺒﺮ دې ﭘﻪ ﺧﺪاى ﺷﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ګﻞ ﭼﯥ ﻧﺎزﻳﺪې د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺷﻮﻧﻪ

زړګﻴﻪ ﺻﺒﺮ دې ﭘﻪ ﺧﺪاى ﺷﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻏټﻮ ﺧﻠﻜﻮ ځﺎن ﺣﺴﺎﺑﻮﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ﺻﺒﺮ ﺷﻮې ﻛﻪ ﻧﻪ ﺷﻮې

ﻛﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ګړﻧګ دې ﻏﻮر ځﻮﻣﻪ

زړګﻴﻪ ﺻﺒﺮ ﺷﻪ ﻣﻪ ژاړه

څﻮك ﭼﯥ ﺳﺮې ﺷﻮﻧډې ښﻜﻠﻮي رﻧځﻮر ﺑﻪ وﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ﺻﺒﺮﺷﻪ ﻣﻪ ژاړه

ﺳﺘﺎﭘﻪ ژړااﺷﻨﺎدﻧﺎزﺧﻨﺪاﻛﻮﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ﻣﻪ ﻳﯥ راﻧﻪ ﻏﻮاړه

د ﺟﺎﻧﺎن ﻛﻠﻲ ﻧﻪ ﭘﺮون را ﻏﻠﻰ ﯦﻤﻪ

زړګﻴﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ

ﻧﻦ واړه ښﻜﻠﻲ د ﻟﺒﺎس ﺧﻨﺪا ﻛﻮﻳﻨﻪ

زړګﻴﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږې

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺨﻮﻧﻮ دې ټﻮﻣﺒﻲ ﭘﻪ اور دې ږدﻳﻨﻪ

زړګﻰ زﻣﺎروغ ﻟﻴﻮﻧﻰ ﺷﻮ

اوس راﻧﻪ ﻏﻮاړي دﭘﺮدۍ څﻨګﻞ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

زړګﻰ ﻣﯥ ﺗﺎﺳﺮه ﺑﻨﺪي دى

د ﺧﺪاى ﻟﭙﺎره ﺑﻨﺪي ښﻪ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ

زړګﻰ ﻣﯥ ټﻮل ﭘﺮﻫﺮﭘﺮﻫﺮدى

دﻳﺎردزﻟﻔﻮﭘﻪ ﺗﺎروﺑﻪ ﻳﯥ ګﻨډﻣﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
زړګﻰ ﻣﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ورك دى

زﻳﺮى ﺑﻪ ورﻛړم ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ وﻳﻨﻪ

زړه ﭘﻪ ﻣﺜﺎل دﺳﻮداګﺮدى

ﭼﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺧﻮښ ﺷﻲ ﻫﻠﺘﻪ واړوي ﺑﺎروﻧﻪ

زړه ﺧﻮ ﻣﯥ ﻳﻮ و ﭼﯥ ﺗﺎ ﻳﻮړو

ﻛﺪو ﺧﻮ ﻧﻪ دى ﭼﯥ ﺑﻪ وﻧﻴﺴﻲ ګﻠﻮﻧﻪ

زړه ﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻮ ﻧﻪ ﻧړﻳږي

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ وړو ﺧﺒﺮو دړې وړې ﺷﻴﻨﻪ

زړه ﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﻏﺮو ﻣﻴﻦ دى

د ﺗﻮرو ﻏﺮو ﻣﺰل ﻛﻮم ژړا راځﻴﻨﻪ

زړه ﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﻨﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻣﻴﻦ ﺷﻮ

د ﺷﻨﻮ ﺟﻨډو زﻳﺎرت ﺗﻪ ځﻢ ﭼﯥ رﺿﺎ ﺷﻴﻨﻪ

زړه ﻣﯥ د ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻧﻪ دى

ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ورﺗﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﯧګﺎه ﻛﻮﻣﻪ

زړه ﻣﯥ د ﺳﺘﺮګﻮ ګﻴﻠﻪ ﻣﻦ دى

ﭼﯥ دﻳﺪن ﺗﻪ ﻛړې زه ﻋﺒﺲ ﻏﻢ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

زړه ﻣﯥ دوراﻧﯥ ﻛﻼ ﺑﺮج دى

د ﻏﻢ ﭼﻴﭽڼﻲ ﭘﻜﯥ ﺧﺎﻟﯥ ﺟﻮړوﻳﻨﻪ

زړه ﻣﯥ دې ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﻴږ ﻛﯥ وﭼﻮي

ﭼﯥ دﭼﺮﻣﻮ ﻛﻤﻴﺲ دې رﻛګ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺷﻴﻨﻪ

زړه ﻣﯥ ﻣﺎﺷﻮم دى ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي

ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻻر ﻛﯥ راﻧﻪ ﻏﻮاړي دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

زړه ﻣﯥ ﻧﺮي درزوﻧﻪ وﻛړ

ﻟﻜﻪ دﻳﻮال ﭼﯥ زﻟﺰﻟﯥ وﻫﻠﻰ وﻳﻨﻪ

زﻟﻔﻰ ﻳﯥ ﺑﻴﻴﺎ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻮرى ﻛړى

د ﻣﺎز د ﻳګﺮ ګﻮدر ﻟﻪ څﻰ ځﺎن ﺳﻨګﺎرو ﻳﻨﻪ

زﻣﺎ ﭘﺮې ﻫﺴﯥ ﻧﻮم ﺑﺪﻧﺎم ﺷﻮ

د ﻟﻴﻼ ﺳﺮې ﺷﻮﻧډې ﭘﯧﺰوان ﺧﻮړﻟﻲ دﻳﻨﻪ

زﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﺸﻪ ﺧﻨﺪا ﻣﺴﺘﻪ

ﻛﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻣﯥ درﻛړه ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﯥ ﻣﻴﻨﻪ

زﻣﺎ ﭘﻪ ټﻮل ﻣﺤﻔﻞ ﺳﻼم دى

دا ﻣﯥ ﻛﻼم دى ﭼﯥ اﺷﻨﺎ د ټﻮﻟﻮ ﻳﻤﻪ

زﻣﺎ ﭘﻪ دې وﻃﻦ ﻛﯥ څﻮك دي

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺗﻪ ﺷﭙﯥ ﺳﺒﺎ ﻛﻮﻣﻪ

زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﻛﯥ دې ﮔﻞ ﺷﻲ

ﻛﻪ زه ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻏړوﻣﻪ

زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ دې ﻣﻨګﻰ ﻣﺎت ﻛړ

اوس ﺑﻪ ﺑﺨﻴﻠﯥ ﻣﻮر ﺗﻪ څﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ

زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻻړې راﺗﻮ ﻛړئ

ﻛﻪ ﻣﯥ د ﻧﻨګ ګﻮﻟۍ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺧﻮړﻟﻲ وﻳﻨﻪ

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن د ﻛﻮﭼﻮ ﺳﭙﻴﻦ دى

د ﭘﻴﺮﻧګﻲ ﺳﺮه ﻧﻮﻛﺮ دى ﺗﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ګﻞ د ﭘﺮوﺗﯥ

ﻧﺮۍ ﻳﯥ ګﻮﺗﯥ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ راﺗﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ګﻞ د ﺧﺎټﻮل دى

ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮې ټﻮل دى ﻣﺎﻟﻪ ځﺎى ﻧﻪ راﻛﻮﻳﻨﻪ

زﻣﺎ د ځﺎﻳﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻢ دى

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب د ﺳﻜﻨﺪر ګﻮرم ﻓﺎﻟﻮﻧﻪ

زﻣﺎ د ﺣﺎﻟﻪ ﺧﺒﺮداره

ﭘﺮوردګﺎره زﻣﺎ واوره ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ

زﻣﺎ د زړه ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻟﻴﻜﻪ

ﻫﯧﺮ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﯥ ﺧﺎورې ﺷﻲ ﻫډوﻧﻪ

زﻣﺎ د زړه ﺗﻮﺗﻲ ﻛﻢ ﻋﻘﻠﻪ

ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻨﻜﻮ څﺎﻧګﻮ ﻛﯧﻨﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

زﻣﺎ د زړه ﻧﺎﭼﺎره رﻧځﻪ

ﻧﻪ دې دارو ﺷﺘﻪ ﻧﻪ دې ﺣﺎل وﻳﻠﻰ ﺷﻤﻪ

زﻣﺎ د ﻟﺮې وﻃﻦ ﻳﺎره

رب دې ﺳﭙﻮږﻣۍ ﻛړه ﭼﯥ دې وﻛړم دﻳﺪوﻧﻪ

زﻣﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ﻛﻮر دې وران ﻛړو

ﻏﻤﺎزه ﻣﺎ درﺳﺮه څﻪ ﺑﺪ ﻛړي ووﻧﻪ

زﻣﺎ د وﻳﻨﻮ رﻧﮓ دې ورﻛړ

د ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ دې ﻫﺮ ځﺎى ﻛﻴږي ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ

زﻣﺎ د ﻳﺎر داﺳﯥ ﺧﻨﺪا ده

د ﺳﻠﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﻣﺮور ﭘﺨﻼ ﻛﻮﻳﻨﻪ

زﻣﺎ دې ځﻮاﻧﻪ ځﻮاﻧﻲ اور ﻛړه

ﭘﻪ ﺗﺎ دې اور ﺷﻲ د ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ

زﻣﺎ دې څﻪ وﻛړل ﭼﯥ ﻻړې

ﻧﺮى ﻧﺮى زړګﻰ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ راﭘﺴﯥ ﭼﻮﻳﻨﻪ

زﻣﺎ دې زﯦړى ﺷﻲ ﺳﺘﺎ دې ﺗﺒﻪ

ﭘﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﻮړه ﮔﺮځﻮ ﻣﻴﻨﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
زﻣﺎ ﻻﻟﻴﻪ ﻟﯧﻮﻧﻴﻪ

ﺗﻪ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺷﻮې زه دې ﻫﻢ ﻟﯧﻮﻧۍ ﻛړﻣﻪ

زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې وﻃﻨﻪ

ﻟﻜﻪ ﻣﺮﻏۍ ﭘﻪ ﺑﻮټﻮ ﺷﭙﯥ درﺗﻪ ﻛﻮﻣﻪ

زﻣﺎ ﻫﻤﺰوﻟﻲ ﻣﻼﻳﺎن ﺷﻮل

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﯥ د ﻋﻠﻤﻪ ووﻳﺴﺘﻤﻪ

زﻣﺎﺳﭙﯧﺮۀ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻪ ګﻮره

ﺧﻠﻚ ﺷﺎﻫﺎن ﺷﻮل زه ﻛﭽﻜﻮل ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻳﻤﻪ

زﻣﻮږ د ﻛﻠﻲ ﻧﺠﻮﻧﻪ ﻣړي دي

ﻳﺎ وﺧﺖ ﺧﺮاب دى ﭼﯥ ګﻮدر ﻟﻪ ﻧﻪ راځﻴﻨﻪ

زه ﺑﻪ ﺷړۍ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺗﺎو ﻛړم

دا ﺳﺘﺎ ﺟﻮړه ﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﺨﻤﻠﻮ ﺟﻮړوﻣﻪ

زه ﺑﻪ ﻧﻮﻛﺮه ورﻟﻪ ﺑﻮځﻤﻪ

ﺧﻮ ﺷﻴﻨګﻮ دې ﺗﻨﻮر ﻧﻪ ﻟﻤﺒﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

زه ﭘﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺳړي ﭘﻮﻫﯧږم

د دروازې ﭘﻪ ځﻨځﻴﺮ ځﺎن ﻣﺸﻐﻮﻟﻮﻳﻨﻪ

زه ﭘﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺳړي ﭘﻮﻫﯧږم

ﻳﺎ ﻳﯥ رﻧګ زﯦړ وي ﻳﺎ ﻳﯥ ﺷﻮﻧډې وﭼﯥ وﻳﻨﻪ

زه ﭘﻪ ګﻠﻮﻧﻮ اﻣﻮﺧﺘﻪ وم

ﭘﺮدى وﻃﻦ دى څڼﯥ ﺗﺸﯥ ګﺮځﻮﻣﻪ

زه ﭼﯥ دا ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛړم

د ﻛﻠﻲ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻟۍ راﺳﺮه ځﻴﻨﻪ

زه ﭼﯥ ﺳﻬﺮ د ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎڅﻢ

د ﻛﻠﻴﻤﯥ ﺳﺮه دې ﺳﻤﻪ ﻳﺎدوﻣﻪ

زه ﭼﯥ ﺳﻬﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎڅﻢ

اول ﺳﻼم د ﻛﺒﺮﺟﻦ اﺷﻨﺎ ﻛﻮﻣﻪ

زه ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮم وﻣﻪ ﭘﺎﭼﺎ وم

اوس ﭼﯥ زﻟﻤﻰ ﺷﻮم د ﻏﻤﻮ ټﻴﻜﻪ دار ﺷﻮﻣﻪ

زه دې ﻗﺮﺑﺎن ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺷﻢ

ﭼﯥ د ﭘښﺘﻮن ﻗﺎم د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﻏﻢ ﻛﻮﻳﻨﻪ

زه ﻟﯧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﻮﺷﺎل ﻳﻢ

زﻣﺎ ﻳﯥ ﺧﻮښ دي دا ﺷﻠﯧﺪﻟﻲ ګﺮﯦﻮاﻧﻮﻧﻪ

ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻏﻢ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻧﻪ و

ﭼﯥ ﺷﻮه ﻣﻴﻨﻪ ډﯦﺮ ﻳﯥ وﻟﻴﺪل ﻏﻤﻮﻧﻪ

ژوﻧﺪون ﺧﻮﻏټﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ده

ټﻮل ﻫﻮښﻴﺎران ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺰت ﻛﯥ ﺗﻴﺮوﻳﻨﻪ

ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻟﻮړ ﭼﻨﺎر ﺗﻪ ﺧﻴږم

ﺑﺎد ﺑﻪ ﭘﻮښﺘﻢ ﭼﯥ ﻳﺎر ﻣﯥ څﻪ وﻳﻠﻰ دﻳﻨﻪ

ﺳﺒﺎ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻬﻤﺖ وژﻧﻲ

ﻏﻮﻟﻰ ﺟﺎرو ﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷړ ﻣﯥ وﻳﻨﯥ ځﻴﻨﻪ

ﺳﭙﻮږﻣﻴﻪ ﺳﺮ وﻫﻪ راﺧﯧﮋه

ﻳﺎر ﻣﯥ د ګﻠﻮ ﻟﻮ ﻛﻮي ګﻮﺗﯥ رﻳﺒﻴﻨﻪ

ﺳﭙﻮږﻣۍ ﺑﻪ ډﯦﺮه ﺷﻲ ﺣﻴﺮاﻧﻪ

ﭼﯥ ﺷﻴﻦ ﺧﺎﻟۍ زﻟﻔﯥ ﭘﻪ ﺷﺎ راواړوﻳﻨﻪ

ﺳﭙﻮږﻣۍ ﭘﻪ ﻏﺮه راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﯧږه

ﻛﻪ ﻣﺴﺎﭘﺮ ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ګډﯦږي ﻏﺮق ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﺳﭙﻮږﻣۍ راوﺧﺘﻪ رﻧﺎ ﺷﻮه

ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻣړوﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﯥ وﻧﻪ ﻛړل ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

ﺳﭙﻮږﻣۍ ﺳﻼم ﺑﻪ درﺗﻪ وﻛړم

ﺟﺎﻧﺎن ﻣﯥ ﻣﻪ رﺳﻮا ﻛﻮه ﻣﺎﺗﻪ راځﻴﻨﻪ

ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ګﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻛﻴږي

ﻣﺎﺗﻪ ګﯧﻠﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﻪ وﻻړې دﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺑڼﻮ ﻣﯥ زړه زﺧﻤﻲ ﺷﻮ

د زړه ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺑﻪ دې ﺷﻮﻧډې رﻧګﻮﻣﻪ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗُﻬﻤﺖ ﻣﯥ ﺟﺎﻣﯥ رﻧګ ﺷﻮې

اوس ﺑﻪ رﻧګ ﺷﻮې ﺟﺎﻣﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ زړوﻣﻪ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺟﻔﺎ ﻣﯥ ﭘﺮوا ﻧﺸﺘﻪ

ﻣﺎ ژړوي د رﻗﻴﺒﺎﻧﻮ ﭘﯧﻐﻮروﻧﻪ

ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﻪ د دﻳﺪن ﺷﻲ

ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﺗﯥ دي ﺗﻮرې ﺧﺎورې اﻣﺒﺎروﻧﻪ

ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗُﻬﻤﺖ رﻧګ زﯦړ ﺷﻮ

زه د ﺗُﻬﻤﺖ رﺳۍ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﯥ ګﺮځﻮﻣﻪ

ﺳﺘﺎ د ګﻴﻼس ﭘﺸﺎن ﻏړۍ ده

زﻣﺎ ﺷړۍ ده ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﺳﺘﺎ ﻟﻮﭘټﻪ زﻣﺎ ﻛﻔﻦ ﺷﻪ

ﭼﯥ ﺗﻮر ﻟﺤﺪ ﻛﯥ دې وﻧﻪ ﻛړم ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺳﺘﺎدښﺎﻳﺴﺖ دوران ﺑﻪ ﺗﯧﺮﺷﻲ

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻪ ﻛﻮه ﭘﻪ ﻣﺎﺑﺎﻧﺪې ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ

ﺳﺘﺮﮔﻮ ﻣﯥ زړه ﺗﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﯧښ ﻛړ

اوس ﺑﻪ ى د ﺑﺎز ﭘﺸﺎن ﺗړﻟﯥ ګﺮځﻮﻣﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﺳﺘﺮﮔﯥ ﭘﻪ ﭼﻞ ﻏړوه ﻳﺎره

دوﻧﻴﺎ ﻫﻮښﻴﺎره ده رﺳﻮا ﻧﺸﻮ ﻣﻴﻨﻪ

ﺳﺘﺮﮔﯥ ﺧﻮ ﺗﺎ ورﻛړې ﺧﺪاﻳﻪ

ﻛﻨﺠﻚ ﺑﺎڼﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زرګﺮ ﺟﻮړ ﻛړي دﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮﮔﯥ دا ﺳﺘﺎ ﺳﺘﺮﮔﯥ زﻣﺎ دي

ﻣﺎ درﺗﻪ ﻛﻠﻪ د ﻳﺎرۍ وﻳﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮﮔﯥ دې ﺗﻮرې ﭘﻪ رﻧﺠﻮ ﻛړه

ﺷﻮﻧډو ﻟﻪ رﻧﮓ د دﻧﺪاﺳﯥ ورﻛړه ﻣﻴﻨﻪ

ﺳﺘﺮﮔﯥ دې ﺗﻮرې ﻛړه راووځﻪ

ﺳﻮداﮔﺮ ﮔﺮځﻲ ﻏټﯥ ﺳﺘﺮﮔﯥ ﺧﻮښﻮﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﻮ دې ﺑﻴﺎ ﻧﺎﻏﯥ ﭘﻴﺪا ﻛړې

دﻧﺎﻏﻪ دارو ﺳﺘﺮګﻮ څﻮك ﻃﺎﻗﺖ ﻟﺮﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﻪ وﻫﻞ ﻣﯥ درﻧﻪ زده ﻛړل

اوس راﺗﻪ ښﺎﻳﻪ د ﺑڼﻮ اﺷﺎرﺗﻮﻧﻪ

ﺳﺘﺮګﻲ ﺧﻮ ﺗﺎ ورﻛړې ﺧﺪاﻳﻪ

ﻛﻨﺠﻚ ﺑﺎڼﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زرګﺮ ﺟﻮړ ﻛړي دﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﻲ دي ډﻛﻲ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﭽﻲ دي

ﭼﯥ د ګﻮدره را ﺧﺘﻢ ودى وﻳﺸﺘﻤﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻮروﻟﻰ

ﭘﻪ ټﻮل ﻣﻬﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻫﻤﺪا زه ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺷﻮﻣﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻪ ﭼﻞ ﻏړوه ﻳﺎره

اوړﻛﻲ ﺑﺎزان دي ﻏټﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﺧﻮښﻮﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ دﻳﺪن وﻛړي ﻣړې ﺷﻲ

ﺷﻮﻧډو د ﻏﻢ ﻧﻪ وچ ﭘﺘﺮي ﻧﻴﻮﻟﻲ وﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ دې ﺗﻮرې ﻛړه راووځﻪ

د ﺗﻮرو ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺳﻮداﮔﺮ راﻏﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ دې وﻟﯥ واړوﻟﯥ

د ﺳﺘﺮګﻮ ﺟﻨګ د ﺑڼﻮ ﻻﻧﺪې ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﯥ اوﺑﺎﺳﺊ ﻻﻳﻖ ﻳﻢ

ﭼﯥ ﺑﯥ وﻓﺎ ﺗﻪ ﻏړﯦﺪې ﻣﻴﻦ ﻳﯥ ﻛړﻣﻪ

ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﺮۍ ﺗﻮرې ﻣﺰه ﻛﺎ

دا ګډې وډې ﺳﺘﺮګﯥ ډﻣﯥ ﺗﻮروﻳﻨﻪ

ﺳﺘﺮګﻰ ﻫﻮﺳۍ ﺻﺮاﺣﻰ ﻏﺎړه

ﺑﻴﺎ دګﻮدر ﭘﻪ ﻻره ﻣﺴﺘﻪ ﻳﺎره ﻟﻪ ځﻤﻪ

ﺳﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﺸﻪ وﻫﻞ اﺳﺎن دي

ﻓﺮﻫﺎده ګﺮان دي د ﻳﺎرۍ ﺳﻮي داﻏﻮﻧﻪ

ﺳﺮ ﻻﻧﺪې ﻏټﻪ ﺗﻴګﻪ ﻛﯧﺪه

ﭘﺮدى وﻃﻦ دى ﭘﻜﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﺑﺎﻟښﺘﻮﻧﻪ

ﺳﻼم زﻣﺎ ﭘﻪ ځﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﻛړه

د ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺳﻼم ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ وﻳﻨﻪ

ﺳﻮرت ﻳﺎﺳﻴﻦ راﺑﺎﻧﺪې واﻳﻪ

ﭘﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﻟﯥ د زﻧﻜﺪن راﻏﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﺳﻮرت ﻳﺎﺳﻴﻦ راﺑﺎﻧﺪې واﻳﻪ

ﭼﯥ ﻣﻲ ﺳﺨﺘۍ د زﻧﻜﺪن اﺳﺎﻧﯥ ﺷﻪ

ﺷﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ اوږى ﭘﻪ ﻏﺎړه

ګﻮدر ﺗﻪ ﻻړه ﻋﺎﺷﻘﺎن ر ﻧځﻮرو ﻳﻨﻪ

ﺷﺎه دګﻮدر ﻟﻪ ﻟﻮرى راﻏﻠﻪ

ﻟﻜﻪ ﭘﺎ ﭼﺎ ورﺗﻪ ﭘﻴﺮي وﻻړى دﻳﻨﻪ

ﺷﺎه دګﻮدره رواﻧﻴږه

زﻣﺎ ﻧړ ﻳږى د زړګﻰ ﭘﺎ ﺧﻪ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ

ﺷﺎه دګﻮدره رواﻧﻴږه

ﻟﻜﻪ د ﺑڼ ﻣﺮ ﻏۍ وړه ﺷﻨﻪ ﻳﯥ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ

ﺷﻮ ﻣﺎز د ﻳګﺮ ګﻮدر ﻟﻪ ﻻړه

ﭘﻪ اردﻟۍ ﻛﯥ ﺳﻴﻬﻠۍ ورﺳﺮه ځﻴﻨﻪ

ﺷﻮ ﻣﺎز د ﻳګﺮ ګﻮدر ﻟﻪ ﻻړه

ﻟﻜﻪ ﻫﻮ ﺳۍ ﭘﻪ ﻻره اﺧﻠﻰ ﻗﺪ ﻣﻮ ﻧﻪ

ﺷﻮ ﻣﺎزد ﻳګﺮ ځﺎن ﻳﯥ ﺳﻨﺒﺎل ﻛړو

ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﺰﻟﻮ ﺳﺮه ﻛﻮز ګﻮدر ﻟﻪ ځﻴﻨﻪ

ﺷﻮﻧډې ﺑﻪ ﻳﯥ وﻟﯥ ﭘﺴﺘﯥ ﻧﻪ وې

ﭼﯥ د ﭘﯧﺰوان ﺳﻮرى ﭘﺮې اوړى ژﻣﻰ وﻳﻨﻪ

ﺷﻮﻧډې ﺑﻪ ﻳﯥ وﻟﯥ ﭘﺴﺘﯥ ﻧﻪ وې

ﻣﻮر ﻳﯥ د زﯦړې ﻏﻮا ﻏﻮړي ورﻛړې دﻳﻨﻪ

ﺷﻮﻧډې ﺷﺮﺑﺖ ﻛړه ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ راﻛړه

زه د ﻫﺠﺮان ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ځﻢ ﺗږى ﺑﻪ ﺷﻤﻪ

ښﻪ ده ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﻴﺮه راﻏﻠﯥ

ﻛﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﭽﻜﻮل ﺗړه درﭘﺴﯥ ﺗﻠﻤﻪ

ښﻪ ده ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻟﻮرې وﺷﻮه

ﭼﯥ ﻣﻼﻣﺘﻪ درﺗﻪ زه ﻧﻪ ﺷﻮم ﻣﻴﻨﻪ

ښﻪ ده ﭼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ دې وړې دي

ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﻏټﯥ واى ﺧﻮړﻟﻰ ﺑﻪ دې وﻣﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ښﻪ ده ﭼﯥ ﺷﻮﻧډې ﻣﯥ اور ﻧﻪ اﺧﻠﯥ

د زړه د ﺳﺮه ﻣﯥ ﻟﻤﺒﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﻟﻪ راځﻴﻨﻪ

ښﻪ دى ﭼﯥ ﺳﺘﺎ د ﻳﺎرۍ ﺧﻼص ﺷﻮم

د ﺷﺮم ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ وﻟﻮ ګﺮځﻮﻧﻪ

ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺧﺪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼ ﺷﯥ

ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﺮوت ﻳﯥ ﻳﺎدوې ﺷﻴﻨﻜﻲ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ

ﻃﺒﻴﺒﻪ ﻻس ﻣﯥ څﻠﻪ ګﻮرې

زه ﺧﻮ اﺷﻨﺎ د زړه ﭘﻪ ﺳﺮ وﻳﺸﻠﻰ ﻳﻤﻪ

ﻋﺎﺷﻖ ﺳړى ﻟﻪ رﻧګﻪ ﺗﻮر وي

ﺳﻮى ﭘﻪ اور وي ﻣﻌﺸﻮﻗﯥ رټﻠﻰ وﻳﻨﻪ

ﻋﺎﺷﻖ ﻛﻢ ﻋﻘﻞ دى ﭼﯥ ژاړي

ﺑﺎران ﭘﻪ ﺗﻴګﻮ ﺑﺎﻧﺪې څﻪ اﺛﺮ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻻل ﺑﯧﻠﺘﻮن ښﺎﻣﺎر دى

څﻮك ﭼﯥ د ﻻل ﺗﻤﻪ ﻛﻮي ښﺎﻣﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮرﻳﻨﻪ

ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻟﻮﻳﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ده

ﭼﯥ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻃﺮف وﻻړه وﻳﻨﻪ

ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻣﻪ ﻛﻮئ ﻋﺎﻟﻤﻪ

ﺑﺲ ﻛړه ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ځﻮاﻧۍ اور وﻟګﯧﺪﻧﻪ

ﻋﺎﺷﻘﻲ واى ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﻪ واى

ﺧﺪاﻳﻪ ﭘﻪ در ﻛﯥ ﺑﻪ دې څﻪ ﻛﻢ ﺷﻮي ووﻧﻪ

ﻋﺎﻟﻤﻪ څﻨګﻪ ﺗﺮې ﺗﻮﺑﻪ ﻛړم

ﻣﺎ ﭘﺮې اﺧﻴﺴﺘﻲ دي د ﻛﻠﻲ ﺗﻬﻤﺘﻮﻧﻪ

ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ ځﺎرﻳږئ

ﻣﺎ د ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎران ﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﺧﺎورې ﺷﻮﻧﻪ

ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ځﺎرﻳږئ

ﻣﺮګ راﭘﺴﯥ دى ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻪ

ﻋﺰراﻳﻞ ﻫﺴﯥ ځﺎن ﺑﺪﻧﺎم ﻛړ

زه د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﯥ ﭘﺨﻮا وژﻟﻰ ﻳﻤﻪ

ﻋﻄﺮ ﻣﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻛﻔﻦ ﻛړه

ﭘﻪ ﺗﺎر د زﻟﻔﻮ دې ﻟﻴﻼ ورﻛړه ټﻜﻮﻧﻪ

ﻋﻤﺮ ﭼﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ اﺷﻨﺎ ﻫﯧﺮ ﺷﻲ

ﺳﺘﺎ دې ﻗﺴﻢ وي ﭼﯥ ﻣﺎ ﻫﯧﺮ ﻧﻜړې ﻣﻴﻨﻪ

ﻋﻤﺮ دى ډﻳﺮ ﺷﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﺎره

زﻣﺎ د زړه ﺳﺘﻨﻰ ﭘﻪ ﺗﺎ وﻻړى د ﻳﻨﻪ

ﻏﺮور ﭘﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎداﻧﻲ ده

ﺣﺴﻦ د ژﻣﻲ ﻣﺎزدﻳګﺮ دى ﺗﯧﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻨﻪ

ﻏﻞ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﻛﯥ ﻏﻼ ﻛړي

ﺗﺎ راﻧﻪ زړه ﭘﻪ رڼﺎ ورځ وﺗښﺘﻮوﻧﻪ

ﻏﻢ دې دا ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وﻓﺎدار دى

ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻏﻢ دې ﺗﻞ راﺳﺮه وﻳﻨﻪ

ﻏﻢ دې راځﻲ زه ﭘﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻳﻢ

ﺑﯥ ﻏﻤﻪ ﺧﺪاى دې ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ وﻳﻨﻪ

ﻏﻢ ﻛﯥ ﭘﻴﺪا ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﯥ ﻟﻮى ﺷﻮم

ﭘﻪ ﻏﻢ ﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻏﻢ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻟﺤﺪ ﺗﻪ ځﻤﻪ

ﻓﻘﻴﺮه ﻛﺒﺮ ﭘﻜﯥ ﻣﻜړه

ﭼﯥ ﻟﻴﻼ ﺧﺎورې درﻛﻮي ﺗړه ﭘﻨډوﻧﻪ

ﻗﺒﺮ ﻣﯥ څﻨګ ﻛﯥ ورﺗﻪ ﺟﻮړ ﻛړئ

ﭼﯥ ﻣﺮور ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ګﻮر ﻛﯥ ﭘﺨﻼ ﻛړﻣﻪ

ﻗﺒﺮ ﻣﯥ ﻟﻮڅ ﻛړه ﺣﺎل ﻣﯥ ګﻮره

ﭘﻪ ﺧُﻤﺎرو ﺳﺘﺮګﻮ ﻣﯥ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ګﺮدوﻧﻪ

ﻗﺮﺿﺪار ﻣﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘټ ګﺮځﯥ

زه ﺧﻮ دې ﺑﺲ د ښﻜﻠﻲ ﻣﺦ دﻳﺪن ﻛﻮﻣﻪ

ﻗﺴﻢ ﭘﻪ ﺧﺪاى ﺑﺎور ﭘﺮې وﻛړه

د ﺗﺶ دﻳﺪن ﭘﺴﯥ دې اوښﻜﯥ ﺗﻮﻳﻮﻣﻪ

ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺧﺪاى ﻟﭙﺎره وﻳښ ﺷﻪ

څﻮك ﺗﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ ﭘﻮرې ﻧﻪ ﻛﻮي ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ

ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﻪ واﻳﻪ ﭼﯥ وران ﺷﯥ

ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﺷﺘﻪ دى ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮ ﺑﺮﯦﺘﻮﻧﻪ

ﻛﺎﻏﺬ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺗﺮﯦﻨﻪ واﺧﻠﺊ

د ﻧﻨۍ زﻣﺎﻧﯥ ﻳﺎر دى ټګ ﺑﻪ وﻳﻨﻪ

ﻛﺎﻏﺬه داﺳﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ ورﺷﻪ

ﭼﯥ دﻣﺎښﺎم ﭘﻪ ډوډى ﻧﺎﺳﺖ وې وژاړﻳﻨﻪ

ﻛﺎﻏﺬه ﻻړ ﺷﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﺷﻪ

اول ﺗﺮې ځﺎر ﺷﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮې واﻳﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ

ﻛﺎﻏﺬه ﻻړ ﺷﻪ ﭘﻪ ﻫﻮا ﺷﻪ

ﭘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې واﻳﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ

ﻛﺎﻏﺬه واﻟﻮزه ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻪ

ﻟﻪ ﺧﻨﺪاﺷﻴﻦ ﺷﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺮى واﻳﻪ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ

ﻛټ د ﺑﻠۍ ﺳﻮري ﺗﻪ راوړه

ﻣﻴﺎﺷﺖ د ﺑﺎدرو ده ﻟﯧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﯥ ﻣﻴﻨﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﻛﻔﻦ ﻣﯥ ﻛﻠﻚ وګﻨډه ﻣﻮرې

د ځﻮاﻧۍ ټﻮل ﻋُﻤﺮ ﭘﺪې ﻛﯥ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ﻛﻠﻪ دې ﻏﻢ راﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎر ﺷﻲ

ﻛﻠﻪ دې ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ درﻧﺪو ﻛﺎڼﻮ ﺗﻠﻤﻪ

ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ اودرﻳږه ﺷﻴﺮﻳﻨﯥ

ﭘﻪ ﻣﺎذﻳګﺮﻛﯥ ﺑﻪ ﺿﺮورﻫﻠﺘﻪ درځﻤﻪ

ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ ﺑﻴﺎﻟﻴﻼوﻻړه

دﺧﻮار ﻣﻴﻦ دﻳﺪن ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﻏړوﻳﻨﻪ

ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ ژاړي ﭘﻪ ﺳﻠګﻮﺷﻮه
ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ ښﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻣﻪ ځﻪ

دﭼﺎﺗﺼﻮﻳﺮﺗﻪ ﺳﭙﻴﻨﯥ اوښﻜﯥ ﺗﻮﻳﻪ وﻳﻨﻪ

څﻮك ﺑﻪ ﺧﺒﺮﺷﻲ اورﺳﻮاﺑﻪ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ

ﻛﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮم دى

د ﺑﺎم ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻛﺸﻤﺎﻟﻲ ﻛﺮﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﺗﻪ ﻣﯥ روغ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﻛړې

ﺑﻴﺎ ﻣﯥ د ﺑﻨګﻮ ﭘﻴﺎﻟۍ ﻣﻪ ﺑﻮﻟﻪ ﻣﻴﻨﻪ

ﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻮﻧﺪ ﻛﯥ ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻪ ﺷﻮې

ﺧﺪاﻳږو ﻻﻟﻴﻜﻪ ﺑﯥ ﻧﻨګۍ ﺗﻪ دې ﺳﺎﺗﻴﻨﻪ

ﻛﻪ ﺗﻮر اورﺑﻞ ﻣﯥ ﻣﻴﺮاﺗﻴږي

ﭘﻪ وﻃﻦ ﺟﻨګ دى ﺟﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻣﻪ

ﻛﻪ ﺗﻪ ر ﻳښﺘﻴﺎ ﭘﺮ ﻣﺎ ﻣﻴﻦ ﻳﯥ

د ګﻮدر ﻏﺎړه اﺟﺎره واﺧﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ

ﻛﻪ ﺗﻪ ﻣﯥ روغ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﻛړې

د ﺧﻮﻣﺎرو ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺑﻪ اوﺑﺎﺳﻢ ﺳﻴﺨﻮﻧﻪ

ﻛﻪ ځﺎن ﭘﻪ ﺳﻠﻮرﻧګﻮﺟﻮړﻛړې

ﭼﯥ ﻣﺮګ دوﺑﻮﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﺎﺑﻪ ګﻮﺗﻪ ږدﻳﻨﻪ

ﻛﻪ څﻮك ﺑﺎﭼﺎ د زﻣﺎﻧﯥ ﺷﻲ

د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮڅﻮ ﻛﯥ ګﺮځﻮﻳﻨﻪ

ﻛﻪ د ځﻮاﻧۍ دوران ﻣﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ

دوﻣﺮه ﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺗﺎ ﭘﺮې ځﻮروﻣﻪ

ﻛﻪ د دوﻟﺖ ﻧﺎﭼﺎري ﻧﻪ واى

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺗﻮل د ﺳﺮو اﺧﻴﺴﺘﻰ وﻧﻪ

ﻛﻪ د زﻟﻤﻮ ﻧﻪ ﭘﻮره ﻧﺸﻮه

ګﺮاﻧﻪ وﻃﻨﻪ ﺟﻨﻜۍ ﺑﻪ دې ګټﻴﻨﻪ

ﻛﻪ د ﻳﺪن ﻛړى ګﻮدر ﺗﻪ راﺷﻪ

زه ﺑﻪ ﻣﻨګۍ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ورو،ورو ډﻛﻮﻣﻪ

ﻛﻪ دﻳﺪن ﻏﻮاړې راﺗﻪ ګﻮره

زه ﺑﻪ ډوډۍ ﭘﻪ ﺗﻨﺎره وځﻨډوﻣﻪ

ﻛﻪ دﻳﺪن ﻛړي ﺗﻠﻮار راوﻛړه

ﻛﻮر ﻛﯥ څﻮك ﻧﺸﺘﻪ زه ﻳﻮازې ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻤﻪ

ﻛﻪ دې ﺧﻨﺪﻟﻲ راﺗﻪ ﻧﻪ واى

ﻏﺮﻳﺐ ﺳړى وم ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪون ﺑﻪ ﻣﯥ ﻛﻮوﻧﮥ

ﻛﻪ زړه ﺗﻪ ﺳﻞ ﺗﺴﻠﻲ ورﻛړم

ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﺟﺎﻧﺎن ﻛﻠﻪ ﻫﯧﺮوﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺳﻞ ځﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛړم

ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﻦ زړه ﻣﯥ ﺗﻮﺑﯥ ﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﺳږﻧﻰ اوړى ﺧﺪاى وﻛړي

ﻣﺎﺗﻪ ﺟﺎﻧﺎن د ﺳﻮر ﭘﯧﺰوان وﻳﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﺳﻼم ﻏﻮاړې ﺧﻂ ﺑﻪ درﺷﻲ

ﻛﻪ دﻳﺪن ﻏﻮاړې ﺧﺪاى ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړه ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﻛﻪ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻳﯥ زﻣﺎ ﺧﻮښ ﻳﯥ

ﺧﻠﻚ ﻳﺎري د ﻟﯧﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﻣﺮور ﺷﯥ ځﺎن ﺑﻪ ﺧﻮار ﻛړې

ﺟﻨﻜۍ ﻛﻠﻪ ﻣﺮور ﭘﺨﻼ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﻣﺴﺎﭘﺮ ﺷﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ راﺷﯥ

د ﺗﻮرو ﺧﺎورو ﻣﺴﺎﭘﺮ ﻛﻠﻪ راځﻴﻨﻪ

ﻛﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻳﻢ ﻣﺎ دې ﻣړ ﻛړي

ﭼﯥ ﺑﯥ ګﻨﺎه ﻳﻢ ﺳﺮ ﻣﯥ وﻟﯥ ﻏﻮڅﻮﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﻣﻮر او ﭘﻼر دې ﺧﺪاى رﺿﺎ ﻛړل

د ﻣﺎﻣﺎ ګﺎﻧﻮ ﺑﻪ دې زﻧﯥ وﻧﻴﺴﻤﻪ

ﻛﻪ ﻣﯥ ﻧﺼﻴﺐ د ﺑﺪو ﻧﻪ واى

ﭘﻪ ﺷﻴﻦ ﭼﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﻨګﻰ ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪﻧﻪ

ﮔﻼب د اﺻﻠﻪ ﺷﻬﺰاده دى

راﻣﺒﯧﻞ ﭼﺎﻣﺒﯧﻞ ﻳﯥ ﻧﻮﻛﺮان ﻧﻴﻮﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﮔﻠﻮﻧﻪ ډﻳﺮ درﺳﺮه راوړه

زه د اورﺑﻞ دﭘﺎﺳﻪ ﭼﺘﺮ ﺟﻮړوﻣﻪ

ﮔﻮﺗﯥ ﻗﻠﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ ژړا ﺷﻮې

ﻟﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻲ وي ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺗﻮرې ﺧﺎورې ﻳﻮﻧﻪ

ﻛﻪ دى زﻣﺎ دﻳﺪن ﻳﺎد ﻳږى
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د ګﻮدر ﻏﺎړه اﺟﺎره واﺧﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ

Hewad Afghanistan
www.hewad.com

ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﮔﻮدر ﺗﻪ ځﻢ راﭘﺴﯥ راﺷﻪ

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻨګﻲ ﻛﯥ ﭘﺮاټﯥ راوړي دﻳﻨﻪ

ﮔﻮدر ﺗﻪ دواړه ﺧﻮﻳﻨﺪې راﻏﻠﯥ

ﻣﺸﺮه وﻳﺸﻞ ﻛړي ﻛﺸﻪ ﻏﺸﻲ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﮔﻮره ښﯧﺮې ﺑﻪ درﺗﻪ وﻛړم
ﮔﻴﻠﯥ ﺑﻪ ډﯦﺮې ورﺗﻪ وﻛړم

ﻧﻮره ﻣﯥ ﻣﻪ اﺧﻠﻪ دﺧﻮږ زړه ازاروﻧﻪ

ﻛﻪ ﻣﯥ ﻳﻮ ځﻞ د ﺳﻮر ﭘﺎﻟﻨګ ﻣﻠګﺮى ﺷﻴﻨﻪ

ګﻞ ﻣﯥ د ﻻﺳﻪ اوﺑﻮ دروړ ه

ﭘﻪ ﻏﻢ ﺷﺮ ﻳﻜﻪ ﻻ ﻟﻴﻪ ﻧﻴﺴﻪ ګﻮدروﻧﻪ

ګﻮدر ﭘﺎﭼﺎ ﻣﻨګﻰ وزﻳﺮ دى

وزﻳﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻼم ﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ګﻮدر ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﯥ ﻗﺒﺮ ﺟﻮړ ﻛړه

ﭼﯥ ﻣﺎت ﻣﻨګﻰ ﺟﻨﻜۍ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ږد ﻳﻨﻪ

ګﻮدر ﭘﻪ ﺳﺮ ﻣﯥ ﻗﺒﺮ ﺟﻮړ ﻛړى

ﭼﯥ ﻣﺎت ﻣﻨګﻰ ﭘﻴﻐﻠﻰ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ وﻳﻨﻪ

ګﻮدر ﺗﻪ ځﻢ را ﭘﺴﻰ را ﺷﻪ

ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ ﺑﻪ دى ﭘﻪ ﺷﻪ زړه وو ﻳﻨﻤﻪ

ګﻮدر ﺗﻪ ځﻢ راﭘﺴﻰ راﺷﻪ

زه ﺑﻪ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ورو،ورو ډﻛﻮﻣﻪ

ګﻮدر ﺗﻪ ځﻢ راﭘﺴﻰ راﺷﻪ

وﺧﺖ ﻣﺎزد ﻳګﺮدى ﭼﯥ ﭘﺮى وﻛړو د ﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ګﻮدر ﺗﻪ ځﻰ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ راﻏﻠﯥ

ګﻴﺒﻰ ګﻴﺒﻰ ﭘﺮﺗﻮ ګ دى ﻻره ﻧﻪ راﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ګﻮدر ﺗﻪ دواړه ﺧﻮ ﻳﻨﺪي راﻏﻠﻰ

ﻳﻮه ﻳﯥ وﻳﺸﺘﻞ ﻛﺎ ﺑﻠﻪ ﻳﯥ ﻏﺸﻲ ټﻮ ﻟﻮ ﻳﻨﻪ

ګﻮدر د ﻏﺪوﻧﻮ څﻪ ﻛﻢ ﻧﻪ دى

ﭘﻜﯥ ﭘښﻴږى ﺷﻨﻰ ﭘﺎﺧﻰ ﻛټﻪ ﺑﺎزوﻧﻪ

ګﻮدر دى ﻋﻤﺮ ﻟﻪ اﺑﺎد وې

ﻣﺎزد ﻳګﺮي ﭘﻜﯥ وى اﺧﺘﺮوﻧﻪ

ګﻮدر دى ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ودان وې

ﭘﻪ دى ﺑﻬﺎﻧﻪ د ﺣﺎﻧﺎن وﻛړم د ﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ګﻮدر ﺷﻮ ګﺮم ﻣﺎزد ﻳګﺮ دى

ﻟﻴﻼ ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﺳﺮه ﻗﻴﻨﺞ ﻣﻜﻴﺰ ﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ګﻮدر ﻛﯥ ﺳﺮى ﻟﻤﺒﻰ ﺷﻮى ﭘﻮرﺗﻪ

د ﭼﺎ د زړه ﭘﻪ دﻧﻴﺎ اور وﻟګﻴﺪ ﻧﻪ

ګﻮدر ﻟﻪ ځﻢ ﭼﯥ اوﺑﻪ راوړم

ﭘﻪ ﺳﺮو ﻣﻨګﻠﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺟﺎﻧﺎن ﻟﻪ ورﻛﻮﻣﻪ

ګﻮدر ﻟﻪ ځﻢ ﭼﯥ ﻣﺎﻧګﻰ ﻣﺎت ﻛړم

ﺳﭙﻮ ږﻣۍ زړه ﺷﻮه اوس ﺗﻴﺎره ﻛﯥ ﻳﺎره ځﻤﻪ

ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ ﺧﻮ ﺷﺤﺎ ﻟﻴږم

ﭼﯥ ﻣﯥ ﺟﺎﻧﺎن ﻛﺮ ﻟﯥ ﻻره ﻛﯥ ﺳﺮه ګﻠﻮﻧﻪ

ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ را ﭘﺴﻰ را ﺷﻪ

ﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﻨګﯥ ﻛﯥ ﭘﺮاټﻲ را وړى د ﻳﻨﻪ

ګﻮدر ﻟﻪ ځﻰ او ﭘښﻮ ﺗﻪ ګﻮري

ﭘﺎﭼﺎﻫﻰ ﻻرﻛﯥ د ﺧﻴﺎل ﻣﻪ ږده ﻗﺪ ﻣﻮﻧﻪ

ګﻮدر ﻟﻪ ﻏﺒﺮګﯥ ﺧﻮ ﻳﻨﺪى راﻏﻠﻰ

ګﻮ ﻟﻪ ﻣﺎرى د ﺧﻤﺎرو ﺳﺘﺮ ګﻮ ﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ګﻮدرﺗﻪ ځﻢ راﭘﺴﻰ راﺷﻪ

زه ﺑﻪ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ورو،ورو ډﻛﻮﻣﻪ

ګﻮدرﺗﻪ څﻰ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻛﻴږى

د ﺧﻴﺎل ﻛﺎﺗﻪ ﻛﻮى ﭘﻪ اور ﻳﯥ ﺳﺘﻰ ﻛړ ﻣﻪ

ګﻮدرﺗﻪ راﻏﻠﻰ ﺑﺮاﺑﺮه

ﻳﺎ ﺧﻮ ﻟګۍ راﻛړه ﻳﺎ ﻣﻨګﻰ در ﻣﺎﺗﻮ ﻣﻪ

ګﻮدرﻛﯥ ﻫﺮه ورځ اﺧﺘﺮ وې

رﻧګ رﻧګ ﭘﻜﯥ وى د ﺧﻮ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺤﻠﺴﻮﻧﻪ

ګﻮدرﻛﯥ ﻫﺮه ورځ اﺧﺘﺮ وې

ﻣﻨګﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ورﻟﻪ راځﻰ ﺟﻮ ﻧﻰ ﺳﻴﻠﻮﻧﻪ

ګﻮدره ﺑﺨﺖ دى ﻏﻠﺒﻪ دى

د ﭘﻴﻐﻠﻮ ﺟﻨﻮ ﺳﻴﻞ ﻛﻮى ﺣﻴﺮان دى ﻛړﻣﻪ

ګﻮدره ټﻮل درﺗﻪ ﻟﻮ ګﻰ ﺷﻢ

ﭘﻪ ﺳﻮر ﺳﺎﻟﻮ ﻛﯥ ﻟﻴﻼ ﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻟﻪ را ځﻴﻨﻪ

ګﻮر ﻟﻪ ځﻢ را ﭘﺴﻰ راﺷﻪ

ﻣﻨګﻲ ﻣﯥ دوه دي ﻧﺮى ﻣﻼ ﻣﯥ ﻣﺎ ﺗﻮ ﻳﻨﻪ

ﻻړم د ﺧﭙﻞ وﻃﻨﻪ ﻻړم

ﺑﯥ وﻓﺎ ﻳﺎر راﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ ﻛﺒﺮ ﻛﻮوﻧﻪ

ﻟﻜﻪ ﻛﺎﺑﻞ داﻓﻐﺎن ﺣﻖ دى

داﺳﯥ ﻣﯥ ﺣﻖ دي دﺟﺎﻧﺎن زﻟﻔﻮﺳﺮوﻧﻪ

ﻟﻤﻮﻧځ ﭼﯥ ﻗﻀﺎ ﺷﻲ ﺑﻴﺎ ادا ﺷﻲ

ﻧﻪ ادا ﻛﻴږي ﻗﻀﺎ ﺷﻮي دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ وﻟﯥ ګﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﯥ

ﻣﺎ ﭘﻪ ګﻮدر د ﺟﻨﻮ ښﺦ ﻛړى

ﻛﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﻳﺎره د ﭘﺮدو اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ ﻳﻤﻪ

ګﻮ ﻧﺪې ﻣﻼ ﻟﻪ ﭘﺮ ﻣﺎ ﻛﻴږدى ﻗﺪ ﻣﻮ ﻧﻪ

ﻣﺎ ﺧﻮ د ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ﺻﺤﻲ ﻛړې

ﻧﻮر دې ﭘﻪ ﺗﻮرو زﻟﻔﻮ ﻣﻪ وﻫﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﻣﺎ د ﻛﻮﭼﻲ د ﻋﻤﺮه ځﺎر ﻛړې

د ﺳﺒﺎﻳﻲ اور ﻳﯥ ﺑﻠﻴږي دوى ﺗﺮې ځﻴﻨﻪ

ﻣﺎ د ﻛﻮﻧړ د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﻪ ځﺎر ﻛړي

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﻜﯥ ﻣﺦ ﻣﻴﻨځﻠﻰ وﻳﻨﻪ

ﻣﺎ د ګﻮدر ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺧښ ﻛړئ

ﭼﯥ ﺟﻨﻜۍ ﻣﯥ ﻣﺎت ﺑﻨګړي ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ږدﻳﻨﻪ

ﻣﺎ د ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻪ ﺗﯧښﺘﻪ وﻛړه

ﻧﺼﻴﺐ زﻣﺎ د ﻻرې ﻣﻞ راﺳﺮه ځﻴﻨﻪ

ﻣﺎ دګﻮدر ﭘﻪ ﻏﺎړه ښﺦ ﻛړى

ﭼﯥ ﺟﻨﻜۍ ﻣﯥ ﻣﺎت ﺑﻨګړى ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ږد ﻳﻨﻪ

ﻣﺎ دې ټﻮﭘۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ګڼﻠﻪ

د ﺟﻨﻜﻮ ﭘﻪ وار ﭘﻴﺪا ورﻛﻪ دې ﻛړﻣﻪ

ﻣﺎ زد ﻳګﺮ ﺗﻞ ﻟﺮى ﺧﺎوﻧﺪه

ﭼﯥ ﻣﺎز د ﻳګﺮ ﭘﻪ ګﻮدر وﺷﻰ د ﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ ګﻮدر ﻟﻪ ﻻړ ﺷﻪ

ﻣﻨګﻲ ﻣﯥ دوه دى ﻧﺮى ﻣﻼ ﻣﯥ ﻣﺎ ﺗﻮ ﻳﻨﻪ

ﻣﺎ ﺳﺮه ﺳﻤﻪ ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻣﻪ ﻛړه

ﻣﺎ د ﻟﻨډﻳﻮ ﺳﻴﭙﺎرې وﻳﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﯥ وړى زړﮔﻰ راﻛړه

زه وم ﻧﺎداﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺎرۍ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻣﻪ

ﻣﺎ ﻟﻪ وړوﻛﻲ رﻳﺒﺎر ځﺎر ﻛړې

ﭼﯥ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه دوه ځﻠﯥ راﺗﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﺎ وﻳﻞ ﻳﻮازې زﻣﺎ ﻳﺎر ﻳﯥ

د اﺧﺘﺮ ټﺎل ﻳﯥ ﻫﺮ ﺳړى دې زﻧګﻮﻳﻨﻪ

ﻣﺎ وې د ﻏﻤﻪ ﺑﻪ دې ﻣړ ﺷﻢ

ﻗﺴﻢ دى ﻳﺎره ﺑﯥ ﻧﯧټﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﻣﺮګﻮﻧﻪ

ﻣﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻮﻟﻪ

ﺳﺮﺗﻮر وﻻړ وې ﻟﻪ ښﯧﺮو دې وﯦﺮﯦﺪﻣﻪ

ﻣﺎ ﻳﯥ د ورور د ﺳﺘﺮګﻮ ځﺎر ﻛړې

ده ﺑﻪ د ﺧﻮر ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻛﺘﻠﻲ وﻳﻨﻪ

ﻣﺎ ﻳﯥ د ورور د ﺳﺘﺮګﻮر ځﺎر ﻛړې

دا د ورور ﺳﺘﺮګﻲ ﻳﯥ د ﺧﻮر ﭘﻪ ﺷﺎﻧﺘﻪ دﻳﻨﻪ

ﻣﺎﺗﻪ دې دوﻣﺮه دﻳﺪن ﺑﺲ دى

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮڅﻪ ﻛﯥ ﭘښﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ ﺷﯥ ﻣﻴﻨﻪ

ﻣﺎﺗﻪ رﺑﺎب ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ راﻛړئ

ﭼﯥ زه ده ﺧﭙﻠﯥ ځﻮاﻧۍ وﻳﺮ ﭘﻜﯥ ﻛﻮﻣﻪ

ﻣﺎزدﻳﮕﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ وې ﭼﯥ ﻧﻪ وې

ﺧﻮرې ورې زﻟﻔﯥ ﭘﻪ ﺑﺎم وﻻړه وﻣﻪ

ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻟﻤﻮﻧځ دې ﻗﺒﻮل ﻣﺸﻪ

دﻳﺪن دې ﭘﺮﯦښﻮد د اﻳﻤﺎن ﻛﻮې ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ

ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻟﻤﻮﻧځ راﻧﻪ ﻗﻀﺎ ﺷﻮ

ﻧﻮى ﻣﻴﻦ وم ﭘﻪ دﻳﺪن ﻧﻪ ﻣړﻳﺪﻣﻪ

ﻣﺎزدﻳګﺮى دى ﺳﻮال ﻗﺒﻠﻴږي

ﺧﻠﻜﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﻛﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړئ ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﻣﺎزدﻳګﺮى دى ښﯧﺮې ﻣﻜړه

ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت وي ﻣﺎ ﺑﻪ ورك ﻟﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻛړﻳﻨﻪ

ﻣﺒﺎرﻛﻲ راﻛړئ ﻋﺎﻟﻤﻪ

ﭼﯥ ﭘﺮې ﻣﻴﻦ وم ﺗﺮې ﭼﺎﭘﯧﺮ ﻣﯥ ﻛړل ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﻣﺒﺎرﻛﻲ راﻛړئ ﻋﺎﻟﻤﻪ

د ﺗﻬﻤﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﺎر ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛړﻣﻪ

ﻣﺒﺎرﻛﻲ راﻛړئ ﻋﺎﻟﻤﻪ

ﻧﺎداﻧﻪ زه ﻧﺎدان ﻣﯥ ﻳﺎر ورﺳﯧﺪﻧﻪ

ﻣﺦ ﭘﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯥ د ﻳﺎر ﻛﻮر دى

ﻟﻤﻮﻧځ ﻣﯥ ﺑﺎﻧﻪ ﻛړ د اﺷﻨﺎ دﻳﺪن ﻛﻮﻣﻪ

ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ راﺗﻪ ژاړي

د ﻟﻮﻧګﻴﻦ ﻧﻪ ﻳﯥ ځﻮﻧډي ورك ﺷﻮي دﻳﻨﻪ

ﻣﺮګﻴﻪ دوﻣﺮه ﺻﺒﺮ وﻛړه

ﻳﻮ ﻣﯥ ځﻮاﻧﻲ ده ﺑﻞ ﻣﯥ ډﯦﺮ دي ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ

ﻣﺮګﻰ ﭘﻪ ﺗﻨګﻪ ﻛﻮڅﻪ راﻏﻰ

ﻣﺎ وﯦﻞ ﺳﻼم ﻫﻐﻪ وﯦﻞ ﻛﻮر دې وراﻧﻮﻣﻪ

ﻣړ ﻣﯥ د ﻳﺎر ﭘﻪ ﻛﻮڅﻪ ﻳﻮﺳﺊ

ﭼﯥ د ﻧﺠﻠۍ د دادا ﻳﺦ ﺷﻲ اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ

ﻣﺎزدﻳګﺮ ﭘﻴﻐﻠﻰ ښﻰ اﻏﻠﻰ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﻣﺴﺎﭘﺮي ﭘﻪ ﺑﯥ ﻏﻤﻲ ﻛړه

زه ﭘښﺘﻨﻪ ﻳﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دې ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﻤﻪ

ﻣﺴﺎﭘﺮي دې ډﯦﺮه وﻛړه

راځﻪ راځﻪ روزي ﺑﻪ ﺧﺪاى رارﺳﻮﻳﻨﻪ

ﻣﺴﺎﭘﺮي ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻮاري ده

ﺑﺎران ﺑﻪ اوري څﻮك ﺑﻪ ځﺎى ﻧﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻪ ﺷﻮې ﺧﻮاره زه ﺷﻮم

ﺧﻮاره دې ﻣﻮر ﺷﻪ ﭼﯥ ﺳﻔﺮ ﺗﻪ دې ﻟﻴږﻳﻨﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮي دې روزي ﻣﻪ ﺷﻪ

زه دې ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﻮﻟﯥ وﻳﺪه ﭘﺮې اﻳښﯥ وﻣﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﺧﻮړﻟﻴﻪ ﻳﺎره

ﭘﻴﺰار اوﺑﺎﺳﻪ ﭼﯥ دې ﺗﻠﯥ ښﻜﻠﻮﻣﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﺧﻮړﻟﻰ راﻏﻠﻰ

ﻗﺮﺑﺎن ﻗﺮﺑﺎن دې د زړو ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﺷﻤﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﻣﯥ زړه ﻧﺮى ﻛړ

ﭼﯥ ﺗﺶ وﻃﻦ راﻳﺎدوم ژړا راځﻴﻨﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﻧﻪ ﺳﺘړى ﻣﺸﯥ

اول ﺧﻮﻟﻪ درﻛړم ﻛﻪ دې ﺟﯧﺐ وﻟټﻮﻣﻪ

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻪ وژﻧﺊ ﻋﺎﻟﻤﻪ

ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻳﻨﺪې د دﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ وﻳﻨﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﭼﺎﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ

ﻣﺮور ګﺮځﻢ څﻮك ﻣﯥ ﻧﻪ ﭘﺨﻮﻻﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﻠﻨګﻪ دوه ګټﯥ دې وﻛړې

ﻳﻮ دې ﺧﻴﺮ ټﻮل ﻛړو ﺑﻞ دې وﻛړل دﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﻣﻨﮕﻴﻪ ﺑﺨﺖ ﺗﻪ دې ﺣﻴﺮان ﻳﻢ

اول دې ښﻜﻞ ﻛړي ﺑﻴﺎ دې ﻏﯧږ ﺗﻪ ﺧﯧږوﻳﻨﻪ

ﻣﻨګﻲ ﻛﯥ ﻣﻮرى اوﺑﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻬﺦ

زه د اوﺑﻮ ﻟﭙﺎره ﻛﻮز ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ

ﻣﻨګﻲ ﻳﯥ ټﻮل ﭘﻪ ډﻧډ ﻏﻮ ﭘﻪ ﻛړل

د ﺷﻴﻄﺎ ﻧۍ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ډﻛﻮ ﻳﻨﻪ

ﻣﻨګﻲ ﻳﯥ ټﻮل ﭘﻪ ډﻧډ ﻏﻮﭘﻪ ﻛړم

د ﺷﻴﻄﺎﻧۍ ﻣﻨګﻰ ﭘﻪ ﻟﭙﻮ ډﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﻮر ﻳﯥ د ﻛﻠﻲ ﺷﻮﻣړې ﻏﻮاړي

ﻟﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ روﭘۍ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﻮر ﻳﯥ د ﻛﻠﻲ ﺷﻮﻣړې ﻏﻮاړي

ﻟﻮر ﻳﯥ د ﻻرې ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ راﺳﺘﻨﻮﻳﻨﻪ

ﻣﻮر ﻳﯥ ﻣﺎڼﻮ ورﺗﻪ ﻟﻮګﻰ ﻛړې

زﻳﺎرت ﻟﻪ ﺗﻠﯥ ﭼﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺦ ﻟﻴﺪﻟﻰ وﻳﻨﻪ

ﻣﻮرې ﺗﻮﭘﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ راﻛړه

ﭘﻪ ﻣﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﻮرې د ﻣﺨﻪ دې ﺷﺮﻣﯧږم

ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻮژدن ﭼﺎ ﻛﺮه وﻛړه زوړ دې ﻛړﻣﻪ

ﻣﻮرې ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ ورﻛړه

ﭼﯥ ﺗﻮر ﭘﯧﻜﻰ ﻣﯥ د ﻫﻠﺒﻨﺪ ﺷﻤﺎل وﻫﻴﻨﻪ

ﻣﻮرې ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ ورﻛړه

ﻛﻨډك ﻛﻨډك ﻣﺴﺘﯥ ﺑﻪ ﺧﻮرم ﻏټﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﻪ

ﻣﻨګﻰ ﺑﻪ ﺗﺨﺮګ ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ

دﻏﻪ ﻳﻮ ځﺎى دى ﭼﯥ ﺑﺮى ﻛﻴږى د ﻳﺪﻧﻮﻧﻪ

ﻣﻮرې ﻟﻨډۍ ﺗﻮﭘﻚ ﻣﯥ راﻛړه

ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻴﻨﻪ ﺟﻴﻨۍ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻣﻮرې ﻟﻨډۍ ﺗﻮره ﻣﯥ راﻛړه

ﭘﻪ دﻳﻦ ﻏﺰا ده زه ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺷﻬﻴﺪوﻣﻪ

ﻣﻴﻦ زړګﻲ ﺗﻪ ﻣﯥ ﺳﻼم دى

ﭼﯥ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺗﯧﺮوﻣﻪ

ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺗګ راﺗګ زﻳﺎﺗﻴږي

ﻣﻮﻧږ ﻛﺮه ﻣﻪ راځﻪ ﭼﯥ زړه دې ﺻﺒﺮ ﺷﻴﻨﻪ

ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ زﻳﺎﺗﻴږي

ﻛﻠﻪ راځﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ زه درځﻢ ﻣﻴﻨﻪ

ﻣﻴﻨﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي

ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ دې ﻛﺘﻞ ﻣﻴﻦ دې ﻛړﻣﻪ

ﻣﻴﻨﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي

ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ دې ﻛﺘﻞ ﻣﻴﻦ دې ﻛړﻣﻪ

ﻣﻴﻨﻪ دروﻏﻮ زړوﻧﻮﻛﺎردى

زﻣﻮږه زړوﻧﻪ ﻏﺮﻳﺒۍ وژﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻫﺮ څﻪ ﻫﺮ څﻪ ﻛﻴږي

ﭘﻪ ﺗﺎ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه راﻏﻠﻪ ﻫﯧﺮ دې ﻛړﻣﻪ

ﻣﻴﻨﯥ دې داﺳﯥ ﻟﯧﻮﻧﻰ ﻛړم

ﭘﻪ ﻻره ځﻢ ﺧﭙﻞ او ﭘﺮدي ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻤﻪ

ﻧﺎرې وﻫﻢ ﻧﺎرې ﻣﯥ ﻧﻪ اورې

ﻫﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ واورې ﭼﯥ زه ﺗﻮرې ﺧﺎورې ﺷﻤﻪ

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺳﺮ دې ﻣﻨګﻰ ﻣﺎت ﺷﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻛﻮ ﺷﻮﻧډو دې راﺷﻲ ﺳﯧﻼﺑﻮﻧﻪ

ﻧﺠﻠۍ د ﺑﺎم ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛږه ﺷﻮه

ورﺳﺮه ﻛﻮږ ﺷﻮﻣﻬﺪ ﭘﺎﻧډه وﻟﻮﯦﺪﻣﻪ

ﻧﺠﻠۍ ﻛږه ﺷﻮه ﻣﺎﺗﻪ ﻧﺸﺘﻪ

د ﻛﻮﻧډې ﻟﻮر ده ﻣﻮر ﻏﻮړي ورﻛړې دﻳﻨﻪ

ﻧﺠﻠۍ ﻛﻪ ټﻮﻛﻰ د ﺑﺨﻤﻞ دى

ﻳﺎر ﻳﯥ ﻧﻴﺴﺘﻤﻦ دى ﭘﻪ ژړا ﻟﻪ ﻣﻠﻜﻪ ځﻴﻨﻪ

ﻧﺠﻠۍ وړه د ﻳﺎرۍ ﻧﻪ ده

ﻛﻢ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻮر ﻳﯥ ورﺗﻪ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﻮروﻳﻨﻪ

ﻧﺠﻠۍ وﻻړه ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ده

ﭘﯧﺮزو ﻣﯥ ﻧﺸﻲ ﺗﻮر ﭘﻴﻜﻰ ﭘﻪ ﺧﺎورو ږدﻳﻨﻪ

ﻧﺮى ﻧﺮى ﻟﻮګﻰ ﺗﺮې ﺧﻴږي

د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻮې ﻳﺎرۍ اور وﻟګﯧﺪﻧﻪ

ﻧړۍ ﻣﺮﻳﺢ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯥ

ﻣﻮږﻻﺗﺮاوﺳﻪ وړوﭘﻪ ﺧﺮوﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎروﻧﻪ

ﻧښﯥ دې ډﯦﺮې ﻣﺎ ﺳﺮه دي

ﻧښﯥ دې څﻪ ﻛړم ﭼﯥ دې ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﻪ وﻳﻨﻤﻪ

ﻧﺼﻴﺐ ﻣﯥ ﺧﭙﻞ دى رارﺳﻴږي

ﻣﻮرې زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻪ ﻛﻮه ﺟﻨګﻮﻧﻪ

ﻧﺼﻴﺒﻪ وﺳﻮزې اﻳﺮه ﺷﻲ

ﺗﻨﺪﻳﻪ ﻣﺎت ﺷﯥ ﺗﺎﻛﯥ څﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﻧﻦ ﺧﻮ ﻣﯥ ډﻳﺮ ﻳﺎدﻳږې ﻳﺎره

ﺧﺪاى دې ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ راوﻟﻪ ﻣﻴﻨﻪ

ﻧﻦ د ګﻮدر ﭘﻪ ﻻره ﻣﻪ ځﻪ

ﻟﻴﻼ وﻻړه ده ﭘﻪ زړه وﻳﺸﺘﻞ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻧﻦ ﻣﯥ د ﻗﺒﺮ ﺧﻮاﻟﻪ راﺷﻪ

ﻣﺒﺎرﻛﻲ د ﻧﻮي ﻛﻮر راﻛړه ﻣﻴﻨﻪ

ﻧﻪ ﺑﻪ اﻧځﺮ د ورځﯥ ګﻞ ﺷﻲ

ﻧﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ زړﮔﻰ د ﻏﻤﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻴﻨﻪ

ﻧﻪ دې د ځﺎن ﻧﻪ دې د ﺑﻞ ﻛړم

د دادا ﻛﻮر ﻛﯥ دې زړه ﻛړﻣﻪ ﻇﺎﻟﻤﻪ

واﻳﻢ ﭼﯥ داﺳﯥ ځﺎى ﺗﻪ ﻻړ واى

ﭼﯥ ﺳﺘﺎ دې ډﯦﺮو ﻧﺎﻛﺮدو ﺗﻪ وګﻮرﻣﻪ

وﺧﺖ د ځﻮاﻧﯥ ﻣﯥ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮا ﺷﻮ

ﻳﺎر ﺑﯥ وﻓﺎ ﺷﻮ ارﻣﺎﻧﯥ ﺑﻪ ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ

ودرﯦﺪى ﻧﺸﻤﻪ ﻏﻮرزﻳږم

ﺗﺎو ﻛړي ﻏﺸﻲ ﻣﯥ د ﻏﻢ ﺧﻮړﻟﻲ دﻳﻨﻪ

ودې وﻳﺸﺘﻢ ﭘﻮرﺗﻪ دې ﻧﻪ ﻛړم

ﺧﻠﻚ وﻳﺸﺘﻠﻰ ﻣﺮﻏۍ ژر ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ورﺑﻞ ﻳﯥ ﭘﻮړې ﭘﻮړې راﻏﻰ

ﺑﺨﺖ د ﻫﻐﻪ دى ﭼﯥ ﻳﯥ ﭘﻮﻟﯥ وراﻧﻮﻳﻨﻪ

ورﺷﻪ د ﻳﺎر ﺧﺒﺮ دې واﺧﻠﻪ

ﭼﯥ ﺑﯥ دﻳﺪﻧﻪ دې ﺳﺎﺗﻪ ﻟﯧﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﻪ

ورﻛﻪ د ﻛﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﺎري ﺷﻪ

د زﻧﯥ ﺳﺮ ﻣﯥ دﯦﻮاﻟﻮ وﺳﻮﻻوﻧﻪ

وﻃﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎره ﭘﺮﯦږدم

ﭼﯥ ﺳﺘﺎ د ﺣﺴﻦ دوران ﺗﯧﺮ ﺷﻲ راﺑﻪ ﺷﻤﻪ

وﻃﻦ د ﻣﻮر او ﭘﻼره ﺧﻮږ دى

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ درې واړه ﭘﺮﯦږدم ﺗﺎ ﺳﺮه ځﻤﻪ

وﻃﻦ ﻣﯥ ﺗﻦ ،ﺗﻦ ﻣﯥ وﻃﻦ دي

دﺗﻦ ﭘﻪ وﻳﻨﻮﻳﯥ ﺳﺎﺗﻢ ﺗﺮڅﻮﭼﯥ ﻳﻤﻪ

وﻃﻦ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ﭘﺮﯦښﻮد

ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ ﻧﻴﺴۍ اﺧﻴﺴﺘﻰ ﻳﻤﻪ

وﻻړه اوﺳﻪ ﭼﯥ دې وﻳﻨﻤﻪ

ﭼﺎ دې ﺻﻔﺖ راﺗﻪ ﻛﻮو راﻏﻠﻰ ﻳﻤﻪ

وﻟﯥ دې ﺳﺮ ﭘﻪ زﻧګﻨﻮ ﻛړ

ﻣﺎ ﭘﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﺧﻮښ ﻛړې ﻳﯥ ﻣﻴﻨﻪ

وﻟﯥ دې ﻣﺦ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘټ ﻛړ

اﺷﻨﺎ ﻏﻤﺎز درﺗﻪ دروغ وﻳﻠﻲ دﻳﻨﻪ

وﻟﻰ ﺑﻪ زه ور ﭘﺴﻰ ﻧﻪ ﻣﺮ م

ﻫﺮ ﻛﻠﻪ راﺷﯥ د ﻳﺎر ﻏﻤﻪ

ﻫﺮ ﻣﺎزد ﻳګﺮدى ﻟﻮى اﺧﺘﺮ دى

ﻫﻐﻪ دې ﻫﯧﺮ دي ﻛﻪ دې ﻳﺎد دي
ﻫﻐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ راﺷﻰ

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد

اوږى ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻣﺎ زد ﻳګﺮ ګﻮدر ﻟﻪ ځﻴﻨﻪ

ﻛﻪ ﺳﻞ ﻣﯥ ﻧﻮر وي ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎس ﭘﻪ ﺗﻨﺪي وړﻣﻪ
ګﻮدره ! ځﻜﻪ دى ﺻﻔﺖ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﻮ ﻣﻪ

ﭼﯥ د ﻛړﻛۍ ﺷﻤﺎل ﭘﻪ دواړو ﻟګﯧﺪﻧﻪ
ﭼﯥ د اﺷﻨﺎ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﺮ ګﻮدر ﻟﻪ ځﻤﻪ
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ﭘښﺘﻮ ﻟﻨډۍ
ﻳﺎ ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﺗﻴﺎره ده

ﻳﺎ ﺧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ دوﻧﻴﺎ ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ګﺮدوﻧﻪ

ﻳﺎ ﺧﻮ زﻣﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﺮاب دى

ﻳﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ټﻮﻟﯥ ﻳﺎراﻧﯥ دﻏﺴﯥ وﻳﻨﻪ

ﻳﺎر ﻣﯥ ﭘﻪ اوم ﻛﯥ زه اﺗﻢ ﻛﯥ

ﻳﻮ ﻛﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻢ ﭼﯥ دواړه ﻳﻮ ځﺎى ﺷﻮﻧﻪ

ﻳﺎر ﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﻨﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻣﻴﻦ دى

زه ﺑﻪ دا ﺗﻮرې ﺳﺘﺮګﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮﻣﻪ

ﻳﺎر ﻣﯥ ﻫﻨﺪو زه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﻢ

د ﻳﺎر ﻟﭙﺎره درﻣﺴﺎل ﺟﺎرو ﻛﻮﻣﻪ

ﻳﺎره زﻣﻮږﻛﻠﻲ ﺗﻪ راﺷﻪ

ﻳﻮڅﻪ ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﻛﯥ ﺳﺘﺎﻟﭙﺎره ګﺮځﻮﻣﻪ

ﻳﺎري ﭘﻪ ﺗﻮر او ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻧﻪ ده

دا ﻣﻌﺸﻮﻗﯥ ﺧﻮ ﻏﻨﻤﺮﻧګﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﻛﻮﻳﻨﻪ

ﻳﺎري ﭘﻪ ﺗﻮر او ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻧﻪ ده

زړه ﭼﯥ ﻣﻴﻦ ﺷﻲ ﺗﻮر او ﺳﭙﻴﻦ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻴﻨﻪ

ﻳﺎري ﺧﻮ ﺗﺎ ﭘﺮې ﻛړه ﻛﻤﺒﺨﺘﻪ

ﻛﻪ ﻣﺎ ﭘﺮې ﻛړې واى ژړﻟﻲ ﺑﻪ دې ووﻧﻪ

ﻳﺎري ﺧﻮ ﺗﺎ ﻛړه ﻣﺎ ﺧﻮ ﻧﻜړه

اوس ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻨډه ﭘﺮې ﻛﻮې ژړا راځﻴﻨﻪ

ﻳﺎري د دﻧګﯥ ﻧﺠﻠۍ ﺧﻮﻧﺪ ﻛړي

د ﭘﻠﻮ ﻻﻧﺪې ﺳړى ﻏﻠﻰ ﺗﯧﺮوﻳﻨﻪ

ﻳﺎري د زور ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده

ﻛﻪ زړه دې ﻧﻪ وي ﺑﻴﺎ دې ﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮروﻣﻪ

ﻳﺎري د ﺷﻨﯥ ﻟښﺘﯥ ګﻮزار دى

ﭼﯥ ﭼﺎ ﺧﻮړﻟﻰ رﻧګ ﻳﯥ ځﺎى ﺗﻪ ﻧﻪ راځﻴﻨﻪ

ﻳﺎري دې ټﻮﻟﻪ د ټګۍ وه

ښﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ زر دې ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ورﺳﯧﺪﻣﻪ

ﻳﺎري دې ﻧﻪ ﻛﻮم ډارﻳږم

د ﻟﺮې ﻟﺮې ﻧﻨﺪراې ﺑﻪ دې ﻛﻮﻣﻪ

ﻳﺎري دې ﻧﻪ وه ﺧﻮب ﻟﻴﺪل و

څﻮ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻏړوﻟﯥ ﺳﺒﺎ ﺷﻮﻧﻪ

ﻳﻢ ﺧړ ﭘښﺘﻮن ﺧړ ﻣﯥ ژوﻧﺪون دى

ﺧړو ﺟﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻓﺮدوس ﺟﻨﺖ ﻟﻪ ځﻤﻪ

ﻳﻮ اﺧﻴﺮي ﻣﺼﺮه دې داوي

اﺧﺮ ﻳﯥ ﻣﻪ ﻛړې د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ

ﻳﻮ ځﻠﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻻر راﺷﻪ

ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﻗﺪﻣﻮ دې ﭘﺮﯦﻮﺗﻞ ګﺮدوﻧﻪ

ﻳﻮ ځﻠﯥ راﻏﻠﻰ ﺧﻮﻟﻪ ﻣﻲ ورﻛړه

ﻻر ﻳﯥ ﺻﺤﻲ ﻛړه ﭘﻪ ﻏﻀﺐ ﻛﻜړه ﺷﻮﻣﻪ

ﻳﻮ ﺧﻮ دې ﻏﻮﻧډه ﻣﻨډه ﺧﻮﻟﻪ ده

ﺑﻞ دې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻛﻨډه ﺗﻠﻠﻲ دﻳﻨﻪ

ﻳﻮ دې ﻏﺮﻳﺐ ﭘﻴﺪا ﻛړم ﺧﺪاﻳﻪ

ﺑﻞ دې ﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻛﺒﺮﺟﻨﯥ ﻧﺠﻠۍ ﻛړﻣﻪ

ﻳﻮ زﺧﻢ ﻧﻪ دى ﭼﯥ ﺑﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ

ﻫﺰار زﺧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ زړه دي ﻣړ ﺑﻪ ﺷﻤﻪ

ﻳﻮ ګﻮټ اوﺑﻪ ﻣﻨګﻰ ﻧﻪ راﻛړه

د وﺻﺎل ﺗږى ﻳﻢ اوﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻮﻣﻪ

ﻳﻮ وارې ټﻴﻨﮕﻪ ﻏﯧږه راﻛړه

ﺑﻴﺎ دې دا دا ﻟﻪ ﺗﻮره ورﻛړه ﭼﯥ راځﻴﻨﻪ

ﻳﻮازې ﺧﺪاى ﺑﻪ ﭘﺮې ﺧﺒﺮ وي

د ﺧﻨﺪا ډﻛﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ وﻳﻨﻪ

ﻳﻮازې ژوﻧﺪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ دى

ﭼﯥ اﺷﻨﺎ ﻻړو زه ﺑﻪ ﺗﻮر ﻟﺤﺪ ﺗﻪ ځﻤﻪ

ټﻮﻟﻮﻧﻜﻰ  :ﻫﻴﻮاد ﺷﯧﺮزاد

Hewad Afghanistan
www.hewad.com

