
پښتو لنډۍ

چې په تن روغ يې زړه دې پټ كوي دردونهاهللا دې تا په چا مين كړي
چې كچكول واخلم د يار در ته ودرېږمهاهللا دې ژر تياره ماښام كړي

د بېلتانه پۀ سفر ځم تږى بۀ شمهاب كوثر جانانه راشه
ليال په زړه راكړل د تورو گوزارونهاب و دانه مې شوه تمامه
پۀ سر يې راوړۀ سپينې خولې زېړ پېزوانونهاباسين بيا پۀ څپو راغى 
هره څپه يې ورانوي د پګړۍ ولونهاباسين بيا څپې څپې دى 

پۀ سر يې راوړۀ كشميري د خيال شالونهاباسين راغى غاړې غاړې 
نه يې شين توب شته نه هغه خوند راكوينهاپت وهلي كښت ته راغلم

د پا غوندې پۀ دود دې سر سپين شومهاټې اټې زلفې دې توى شوې
څوك چې د نېكو عمل كړي نېكي بۀ وړينهاجر و جزا د عمل حق ده

تر هندوستانه پورې تا كړي جنګونهاحمده خداى دې جنتي كه
زړګيه تللى جانان بېرته نه راځينهاختر به بيا وطن ته راشي
دا د دامان كوترو نن سرۀ كړۀ السونهاختر پرون ؤ پرون تېر شو
د بغدادو كوترو نن راغلل سيلونهاختر پرون تېر شو عالمه
نه مې نتكۍ شته د نه د غاړې تاويزونهاختر په منډه منډه راغى

نه مې اوږۍ شته نه د غاړې تاويذونهاختر پۀ ټوكو ټوكو راغى
څوك دې پۀ زړۀ دي كه ډاډه وهې ټالونهاختر پۀ ورځ دې سينګار كړ 

زما ديار وعده اختر دى رابۀ شينهاختر ته ډېره خوشالېږم
دا د ځوانۍ عمر پۀ بېرته نه راځينهاختر چې تېر شي بيا بۀ راشي 

دا د ځوانۍ عمر پۀ بېرته نه راځينهاختر د واړو مبارك شه
چې الس او پښې دې بې حنا اور لګوينهاختر دې تا ته مبارك شي 

نور خلك خوشې د اختر هوس كوينهاختر له تا سره ښايېږي
ليال بۀ چاته سرې منګلې ښكاروينهاختر نژدې دى روژه الړه
مباركي بۀ يو وبل ته وركوونهاختر نژدې دى ياره راشه

د جنكو په سينه زانګي زيړ ګلونهاختره ستا د بركته
ته چې دا سپينه سينه ږدې پۀ دېوالونهاخر به مرم پاتې بۀ نه شم
مسافر كډۍ باروي وطن له ځينهاخر بۀ پاتې شې ميدانه
كه دې هر څو پر وطنو وګرزومهاخر بۀ خاورې شې بدنه

ما اشنا سترګې نا اشنا ليدلې دينهاخر بۀ خاورې شې جانانه
كه دې هر څونه پۀ زربفتو كې ساتمهاخر بۀ خاورې شې صورته

تر خاورو الندې بۀ شي ښكلي بشرونهاخر بۀ دا دنيا شي ورانه
چې كبرجن جانان مې نه كوي پوښتنهاخر بۀ كند كچكول راواخلم

كه د فوالدو كال تاو له ځانه كړمهاخر بۀ مرم پاتې بۀ نه شم 
د ننګرهار نجونې ښېرا درته كوينهاخر بۀ وران شې پېښوره 

اجازه واخله چې جوړه كابل ته ځونهاخر ته داسې درته وايم
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ظالمه مه كوه پۀ ما ډېر ستمونهاخرنى ځاى دې لحد دى
بيا به د يو بل د ليدو ارمان كوونهاخيري ورځ ده راته ګوره
د مومن خان پۀ وينو سرۀ شول بالښتونهادكې مورې څراغ بل كړه

زه د جانان غېږې ته اوس ورسېدمهاذان پۀ ځنډ كوه طالبه
كه مې له سرو سترګو ويني تويومهارام د زړۀ مې پرې و نۀ شو
پيدا به نشې كه ملنګ درپسې شمهارمان  ارمان تېره ساعته
د خپل وطن جامې مې ولوېدې له تنهارمان ارمان خپله وطنه

د ډكه شكوره به چاپېره تاوېدمهارمان ارمان د دا دا كوره
چې همېشه مې د جانان كړاى مجلسونهارمان ارمان دى لويه خدايه

بيا به وطن راپسې ګورې نه به يمهارمان به وكړې وخت به تېر وي
چې سور پالنګ درته يوازې پاتې شينهارمان به هلته زما درشي 
چې كټ مې واخلي تورو خاورو ته مې وړينهارمان به هلته زما درشي 
چې مې ځوځان په قبر وسپړي ګلونهارمان به هلته زما درشي 
چې مې د سخات پيسو ته ونيسې السونهارمان به هلته زما درشي 
په ما قيامت دى چې په ټولو قيامت شينهآسمانه درز  وهه راولېږه 

په ما راپرېوتي ذرې ذرې دې كړمهاسماني تندر شوې جانانه
كه اشنا راشي ما به خپل كلي ته وړينهامانتي مې ګور كې كېږدئ

په ښاپېرو مې سر و كار دى وبه مرمهآواز يې اورم كتى نشم 
زه د جانان لپاره كوز ګودر له ځمهاوبه د بر ګودر خوږې دي

 ليال د يار لپاره بر ګودر ته ځينه اوبه د كوز ګودر خوږې دي
 زه د مين د پاره بر ګودر ته ځمه اوبه دكوز ګودر خوږې دي
 جانانه ستا لپاره كوز ګودر ته ځمه اوبه دهر ګودر خو ږې دي
د مينې اور سړى تر عمره سوزوينهاور چې بليږي اخر مړ شي

 بيا به د سيند د غاړى نهكوم سيلونه اوښكي مې سيند غوندې بهيږى
كه مې ښكاره كړه د زخمي زړګي داغونهاول به ته ورته حيران شې

اوس مې دوتر شو كروندې پكې كومهاول به كله كله غم و
اوس راته وايې چې خپل كار كوه مينهاول دې ويل چې رامين شه

اوس مې د زړه ستنې كږې درپسې دينهاول مې فكر درته نه و
په رواجي برېتو دې مه وهه السونهايمان دې ښه راته معلوم دى
په زړه دې زه وم كه دې نور كول سوالونهبابا ته الړې سوال دې وكړو 

چې راته نيسې دزړې ولې بندونهبابادې ماوژلى نۀ دى
چې تورپېكى مې دنښتروبادوهينهباباكوچيانوته مې وركړه

زۀ يې پېيمه جوړومه امېلونهباباګالن دباغه راوړه
الړشه باباباندې مې وكړه تاويذونهبابامې نۀ دركوي ياره
زماجانان يې وزيارت ته تللى ونهباباولي پركندهاردى
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زۀ مې شيرين جانان دكن ته نۀ لېږمهبابوټيكس دې بېرته واخله
مامروراشناپخالكړبېرته ځينهبابوټيكس دې بېرته واخله

جندوله تاته سالمي راغلى يمهبابوكره زموږ وطن دى
ماته ديارغمونه اورشول ويې سومهباتۍ دتېلوپۀ زورسوځي

چې پۀ وطن موغنم زېړ لويې كومهباچارخصت راكه چې ځمه
جانان بۀ لوكازۀ بې وږي ټولومهباچاهي تخت مې پۀ كارنه دى

د غرمې خوب د شاليال دېرې ته وړمهباد د جنت پكې لګيږي 
دغرمې خوب بۀ دليالدېرې ته وړمهباددبهۍ پۀ كې لګېږي

زمادياردزلفوبوى ماته راوړينهباددپغمان له لورې راغى
ياعنبري زلفې جانان سنبالوينهباددخوتن دى راالوتى
چې ګالبي مخ دې پۀ سترګوووينمهباددې پلوله مخه يوسه

زماشيرين اشناته يوسه سالمونهبادسبازماقاصد شه
دسهارخوب پرهلك ډېرغالبه وينهبادسبايارمې ويښ نه كړې
پۀ وازه خوله به يې كوګل ته تېرومهبادمې ديارله لورې راغى

بوى دجانان مې پۀ دماغ ولګېدنهبادنن له پاسه كه ښكې دى
پرهغه بادچې داشناپۀ لورې ځينهباده پربادمې سالم وايه

په هغه باد چي د جانان په لورې ځينهباده په باد مې سالم وايه
ژرراته وايه ګران زړګى څۀ حال لرينهباده دخداى روى مې دروړى

ظالمان شته دي ماويارته نه پرېږدينهباده ديارحالونه راوړه
ماته ملهم شه چې مې جوړشي پرهارونهباده ديارله لورې راشه

هغه سالم چې باده تا راوړى ؤنهباده سالم پۀ جانان وايه
بې نيازه يارراته پۀ زړۀ راكړل زخمونهباران داوښكومې ورېږي

واورې دې نۀ اوري چې الرې بندوينهباران كه اوري باك يې نشته
دمسافرجانان مې نشته داالنونهبارانه ورو ورو واورېږه

په مسافر اشنا مې نشته داالنونهبارانه ورو، وروپرې ورېږه 
وړې، وړې جنكۍ غره ته تللي دينهبارانه ورو، وروپرې ورېږه 

ګالن شرمېږى مخ پۀ پاڼوپټوينهباغ ته دې تګ مناسب نۀ دى
بلبل نرى فريادكوي له باغه ځينهباغ چې دزاغ پۀ حواله شي

پخپله ګل يې ګل دې ستاسالم كوينهباغ له دې تله مناسب نۀ دي
لكه دپېغلې سينه ډكه پۀ ګلونهباغچه پۀ ګلوښه ښكارېږي

باغوان وختي لښتي پر باغ تړلي دينهباغچې دګلوشوې سمسورې
چې پۀ كې نشته درامبېل چامبېل ګلونهباغوانه باغ مې دې خوښ نه شو

ګالن دتندې درته خواست داوبوكړينهباغوانه پاڅه چې سهار دى
سبادرځمه دګالب سيل بۀ كومهباغوانه ورشه باغ سوتره كه

لكه چې مور دې نوره كور كې بندوينهباڼه  دې مړه دي ښكته ګوري 
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ما ته دى سم د زړه په سر ټو مبلى د ينهباڼه  دى ورو جګ كړه شير ينې
 د غم ويلى پكې رګونه تللى دينه بدن درياب زړه مې ګودر دى

په زړه دې نشته د شرين جانان غمونهبړستن دې واغوسته ويده شوې
زه دې پتنګ ستا د ديدن راغلى يمهبله ډيوه شه راته كښېنه 

زه دې بهر تمبو ته الس په نامه شومهبنګړو دې نيمه شپه كې شرنګ كړو 
چې په خالي مړوند دې سر ولګومهبنګړي نيم ښكته كړه نيم پورته

زموږ دستور دى په رڼا خوله وركوونهبوټي راټول كړئ اور پرې بل كړئ 
باغوانه ستا نيمګړى نيت مې ژړوينهبورا به خداى په گلو موړ كا

د كلي مينځ د لېونۍ ورسېدنهبيا به پدې كلي رانشم 
د كلي منځ  دلېونۍ ورسېدنهبيا به د كلي په منځ نه ځم
په خندا الړ شم په ژړا بېرته راځمهبيا به ديار كلي ته نه ځم

بېګاه دې مور له دروازې شړلى يمهبيا به دې نوم په خوله وانخلم 
باران لمده كړم اشنا ټوله وليدمهبيا به نرۍ جامې ونكړم 

 ګودر ته مه ځه چې بې تا پاتى شينه بيلتونه چيرته چې ځى الړ شه
زه به دا ګران عمر تر كومه تېرومهبې غېر له تا مې عمر ګران دى 

سبا مې ستا په سر پانسۍ ته خېژوينهبې ننګه ننګ راباندې وكړه 
چې ته لوګى شې زه لمبه نه شم مينهبې وفا هله راته وايه

سبا مې سرو شونډو پتري نيولي وونهبېګا مې مړ په خوب ليدلى 
د مينې يار مې در په در غواړي خيرونهبېګاه په خوب كې ژړا راغله
ماته چې راشي نو كلونه تېروينهبېلتون په هر چا مېلمه كيږي

ځكه هر وخت گرېوان شلېدلى گرځومهبېلتون د خلكو د خندا كړم
اوس به سالم په دوه السه درته كومهبېلتون دې قدر رامعلوم كړ 

بېلتون شمال دى هره پاڼه رپوينهبېلتون يواځې په ما ندى 
د بېلتانه د السه ډېر فرياد كوينهبېلتون يوازې په ما ندى 

زړه مې پښتون دى مېلمه نه خفه كوينهبېلتونه راشه ستړى مه شې
د زور دې نه يم ننواتې به درځمهبېلتونه كور دې راته ښايه

 مور د ګودر د تلو نه ما منعه كوينه بيا به منګى ته ګو تى نه كړم
جانان دې لوكړي زۀبۀ وږي ټولومهپاچائي تخت مې پۀ كار نۀ دى
مادې ديارلۀ څنګه نۀ جداكوينهپاچائي تخت مې پۀ كارنۀ دى
داسمې الرې راڼېزونيولې دينهپاس پراسمان راشه رامداره

چې دسينې پۀ خوړ دې راشي سېالبونهپاس پراوږودې منګى مات شه
پورته اسمان كې بۀ شين لمرشرمنده شينهپاس پربام مه خېژه كوترې

نصيب د چا يې اوبه زه درخېژومهپاس په كمره والړه ګله 
 د سور سالو مير منې ما تې ګډوينه پاس په ګودر د پيغلو جنگ شو

يا به دې راوړم يا به مړ درپسې شمهپاس په ګودر والړه ګله
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 نصيب د چا يې او به زه در خيژومه پاس په ګودر والړې ګله
الرې كوڅې د غمازانو ډكې دينهپاس په هوا راشه جانانه 
 د ګودر الري راڼيزو نيولى دينه پاس په هوا راشه جانانه

چاويل ملوك دى دبدرۍ سالم ته ځينهپاس پۀ اسمان كې ډزې وشوې
اشناويدۀ دى مايې وكړل ديدنونهپاس پۀ اسمان كې ستوري ښكاري
نجلۍ وېده واى مايې وكړاى ديدنونهپاس پۀ اسمان كې ستورى زۀ واى

جينكۍ ژاړي كشمالې ږاۍ وهينهپاس پۀ اسمان كې ګړزهارشو
محمدوخوت داهللا ديدارته ځينهپاس پۀ اسمان كې مرحباشوه

زۀ پۀ پوړوديارپوښتنه ترې كومهپاس پۀ بلۍ كوترې راغلې
يارنځوران دي يامين بېل شوي دينهپاس پۀ بنګله كې فريادخېژې

دپېښورپۀ برخه سېل دى رابۀ شينهپاس پۀ تيرااوره بارانه
مزل وهلې ځمكه ځاى نۀ راكوينهپاس پۀ سينه ځاى راته جوړكه

نصيب دچايې اوبۀ زۀ درخېژومهپاس پۀ كمرۀ والړه ګله
بازمې رنځوردى لۀ خولې وينې تويوينهپاس پۀ كمرۀ والړې زركې

دسورسالومېرمنې ماتې ګډوينهپاس پۀ ګودردپېغلوجنګ شو
داكوزې الرې بېلتانۀ نيولې دينهپاس پۀ هواراشه جانانه

په تا مې دومره دي د سپينې خولې پورونهپاس د آسمان ستورو ته ګوره 
پرتامې دومره دي دسپينې خولې پورونهپاس داسمان ستوروته ګوره

سړى سړى نه دى په بند يې ناسته يمهپاكه موال كه ته يې واخلې
ليالدسروزروغنچه خوب پۀ كوينهپالنګ دسرونالۍ دزرو

نۀ مې خوښېږي دابې ياره پالنګونهپالنګ ديارسره ښۀ ښكاري
دګلوڅانګه دې پرسروالړه يمهپام كوه واردې خطانۀ شې
زۀ بېلتانۀ پۀ مرګ خوشاله كړم مينهپانسۍ دزلفوماته راكړه

چې درنژدې شم زړۀ مې يخ الندې كوينهپاولى ديخ سينه دې تخت دى
ښايسته خولمردى ځان پرې نۀ كبابوينهپتنګ پۀ خاص څراغ مين دى

افرين ماته چې مدام سوزم مينهپتنګ خويوځل شهيدشوى
شموته جوړشوۀ پۀ ښيښوكې مقامونهپتنګه خاورې دې پۀ سرشوې

شمعې مخ پټ كړويلې نۀ دې پېژنمهپتڼ پۀ منځ دبازارراغى
زۀ بۀ ديارله غمه ولې پرڅنګ ځمهپتڼ لۀ شمعې پۀ څنګ نۀ ځي

ځكه خپارۀ وزرونه شمعې له ورځينهپتڼ لۀ ما نه زده كړه وكړه
ستاداجل شمعه پۀ الس كې ګرځومهپتڼه راشه كۀ پرې سوځې

بې درده يارته بۀ ونه وايم حالونهپټ بۀ دزړۀ دردونه تېر كړم
پټې بۀ وينې لړمانۀ ته تېرومهپټ بۀ ديار لۀ غمه ژاړم
چې مې پۀ درد ظالم خبر نۀ شي مينهپټ بۀ ديار لۀ غمه ژاړم

 چې ياره پټ په پټ وكړو ديدنونه پټ د ګودر په غاړه كينه
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جانان ته وايه وارخطانۀ شې مينهپټ كرمونه درب ډېر دي
زه د همزولو په كتار كې ناسته يمهپټكى دې كوږ په وريځو كېده

اوس د غمونو قافلې راسره ځينهپخوا به كله كله غم وو
 چې كشر ورو يې بدرګه ورسره ځينه پر ګودر څه بال لګيږى

 چې شا ليال منګى په سورى ډكو ينه پر ګودر ګڼي ونى كيږده
 د ما زد يګر اوبو له ځم وا به يې خلمه پر ګودر نښه راته كيږده

چې جنكۍ په سفر ځي ارمان راځينهپردېس ځوانانو سره خوند كړي
 په الره تير يدم ودى ويشتمه پرګودر سپينه سينه اوړى

 ماوې دى تورو اوبو اورواخيسته مينه پرګودر سور سالو ښكاره شو
چې پرهرونه دې ګنډم خوله دركومهپرهر پرهر په توره راشې

په المبوزن اشنا مې ډيره نازيدمهپرېږده چې خړ سېالب مې يوسي
بې وفا ياره در په در دې لټومهپرېږده چې سپي مې غوښې وخوري
د نيمې شپې له ديدن نه كراريدمهپرېږده چې سرو وينو كې رنګ شمه

لور يې د كوز كلي منګي راډكوينهپالر يې د بر كلي ملك دى 
 لور يې د كوز كلى منګى راډكو ينه پالريې دبر كلى ملك دى

په دې دنيا يې ظالمان نه راكوينهپه ا خرت به اللى غواړم 
چې ناداني وه په ګناه نه پوهېدمهپه اخرت كې به نارې كړم 

ستا له پېغوره مو رپه كور بند كړى يمهپه اوښكو لوند ګرېوان مې ګوره
چې تاته تور كشمالي ډېر سالم كوينهپه باغ كې سرې غوټۍ ته وايه

د خوبه نه يم د يار غم غلطومهپه بام والړه يمه زنګېږم
د نارنج ګله ننګرهار ته به درځمهپه بل وطن كې پيدا نشوې

چي د جانان په كوڅه تېر شم نشه شمهپه بنګو چرسو مې كار نشته
اوس د جوارو ډوډۍ خوند نه راكوينهپه پتاسو دې اموخته كړم
چې سر مې جګ كړلو ګدا د دونيا ومهپه تصور مې ځان پاچا كړ

زړه ترېنه ساتم پكې ستا مينه لرمهپه تن مې تور چينجي لګيا شول
د وربل څوكې به دې اور وسوزينهپه تناره مه ورغوړېږه

زه د دنيا نه ارمانجن راغلي يمهپه تور لحد كې به نارې كړم 
چې پرهرونه دې ګنډم خوله دركومهپه تورو ټوك ټوك شي مړ مشې

تورې جنډې راباندې ودروئ مينهپه تورو سترګو يې شهيد كړم
په ښو ځوانانو پسې تل وي تُهمتونهپه تُهمت مه شرمېږه ياره 
خفه پدې يم چې رقيب دې خپلوينهپه جدايۍ دې خفه نه يم
يا سپينه خوله يا د بوړي توپك غږونهپه جهان دوه څيزه مزه كا

اوس راته وايه چې توبه ترې اوباسمهپه څه خفه په څه جدا شوې
د زړه كوڅې به درنه ولې بېلومهپه خوله به جنګ درسره وكړم
د زړه كوڅې درځنې كله بيلومهپه خوله به جنګ درسره وكړم
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د سترګو الندې به زارۍ درته كومهپه خوله به جنګ درسره وكړم
په تا مين زړګى توبې نه قبلوينهپه خولې توبې توبې اوباسم 

چې خان غريب به ټول يوې خاورې ته ځينهپه دا يوه خبر خوشحال يم
چې دعزت سرمايه بالكل نه لرينهپه داسې خلكودې بدل كړم
جنۍ لګيا ده ځانله سترګې توروينهپه ديواله مې سر اوچت كړو

جانانه تانه به يې ورو ورو صبرومهپه زړه به لويه تيګه كېږدم
ستا دجفا كيسې به چا چا ته كومهپه زړه دې ډېر داغونه راكړل

هله به يې وايم زه دې سر په زنګون ږدمهپه زړه مې غر دګيلو پروت دى
ماته دې ټول عمر دروغ ويلي دينهپه زنكدن دې ژبه بند شه 
د جنازې الندې مې مه ځه مخ تورنهپه زنكدن كې مې رانغلې
بيا تر قيامته پورې نشته ديدنونهپه زنكدن مې راحاضر شه
چې په سلګو كې سترګې تاته واړومهپه زنكدن مې راحاضر شه
ما به د سپينې خولې ازاد اخيستى وينهپه زيارتونو به جوړ نه شم

چې د محفل ياران يې تورې خاورې شينهپه ژړا هغه خلك ژاړي 
رب خو دې مړ كړه د لمسۍ په ځاى دې يمهپه سپينه ږيره راپسې شوې 
چې دې زما غريب يارۍ ته نه پرېږدينهپه سر دې كوم غماز والړ دى
ګناه نجلۍ كې ده چې ړنګه بنګه ځينهپه سور سالو كې ګناه نشته 

سبا مې نيت دې بې صبرۍ ته مال تړمهپه صبر صبر پوره نشوه
لكه غنم د زړه په سر چاودلى يمهپه صورت روغ درته ښكاريږم
ځكه مې غټې غټې اوښكې په مخ ځينهپه غټو سترګو دې مين شوم 

لېونۍ نه يم چې به كلي خبرومهپه غم كې ستانه كمه نه يم
لكه لړم په دېوالو رااوښتى يمهپه كټ كې سمه شه ځاى راكړه
چې جنازه مې ښاپيري اوچتوينهپه كشمالو كې مې حالل كړئ

شړنګار يې خيږي زولنې راته راوړينهپه كوڅه تېر شوم ګناهګار شوم 
ته به والړ يې دا به بل ته ودوينهپه كوژدن شوې مئين مه شې

ما ويل دې سپينو اوبو اور واخيست مينهپه گودر سور سالو ښكاره شو
 چې كشره خور يې بدرګه ورسره ځينه په ګودر څه ټكه لو يدلى

ما وېل دا سپينو اوبو اور واخيست مينهپه ګودر سور سالو ښكاره شو 
 چاوې سالو دى وچاوې اور ولګيده په ګودر سور سالو ښكاره شو

د ډېره خاله دې زېړ ګل وشرماونهپه الره تلې كږه وږه شوې 
د ظالم لورې په ګولۍ دې وويشتمهپه الره تلې مخ دې راستون كړو

چې د اوربل  روپۍ دې ګډې وډې كړمهپه لښتي ټوپ كړه بيا راټوپ كړه
 په نرى بادى يې وچوى مين دى كړمه په لوى ګودر دى څڼى پرى ولى

په تا دې يو دا دا خبر دى زړه دې چوينهپه ما دې ټول كلى خبر كړ
په تا دې اور شي د همزولو مجلسونهپه ما دې ځوانه ځواني اور كړه 
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چې دې د در خاورې په جېب كې ګرځومهپه ما دې كړې څه بال ده
ځكه مې اوښكې د ماللو سترګو ځينهپه مخ دې شړك د زلفو راكړو
ارمان مې دا دى چې به وړاندې وروسته شونهپه مرك به دواړه سره مړه شو 

دا لباسي اوښكې د هر چا په مخ ځينهپه مرگ به مړ راپسې نشې
ګور ته به يوسم ستا رټلي ځوابونهپه مرګ به مرم پاتې به نشم 

په رنځ دې پرېوزي چې پوښتنې له ى ورځمهپه مرګ دې نه مري جانان خوږ دى
اوس مې پرې سيزې چې مې يار مسافر شونهپه مسافرو مې زړه نه سوو
په اشنا دوه قدمه ګران دي نه راځينهپه ناعالجه مرض پروت يم

بېرې دې نه خورم ما توتان خوړلي دينهپه نيمه شپه دې بېرې راوړې
د زړه تمبې مې نيمكښو پرې ايښي دينهپه نيمه شپه راشه جانانه

پښتنې ناوې به دې تور اوربل كې ږدينهپه وينو سور لكه ګالب شه
زه يې د ديدن په تمه يم چې رابه شينهپه يار مې ترخې زرغونې شوې

په جدايۍ دې لكه مالګه اوبه شومهپه يارانه دې پويه نه شم
د پېښور زرګره مات دې زه السونهپيزوان په كورمه كې جوړيږي

تر دروازې پورې جوړه درسره تلمهپېزوان مې ستا برېتو كې بند شو
د ليال سرې شونډې خو تا ښكل كړې دينهپېزوانه ستا نه ګيله من يم

سبا اختر دى په سرو شونډو به دې وړمهپېزوانه كوز شه اوبه وڅښه
ورك ناويتوب شه چې دوه نيمې ورځې وينهپېغلتوب نيمه پاچاهي وي

 زړه يې منجله كړو پرى منګى راوړى مينه پيغله ګودر ته روانيږى
ما ژړوي د معشوقو دغه ظلمونهتا به په سرو وينو كې پرېدي

د دالسې سړى مې نشته وبه مرمهتا چې په مخ څپېړه راكړه
 د بيغلو جنګدى منګو ټى ګذاره وينهتاسى دى بر ګودر ته ګورى

بنګړو ته شرنګ وركړه چې ودې پېژمهتپه تياره ده نه دې وينم
د جنازې بازو مې پرې نه دې مينهتر هديرې راسره الړ شه

په غاړه ستا دى كږه زه درسره ځمهتردې پوړي ټوپك دې ځار شم
زه دې د الرې څوكيداره ناسته يمهتكل به كله د راتلو كړې

زړه چې مئين شي هميشه لمبې وهينهتنور چې تود شي اخير سوړ شي
ځكه د سترګو تور د سترګو مينځ كې دينهتورو ته سپين خلك پيدا دي
چې دې شېدې د پښتنې رودلي دينهتوره به نه كړې نو به څه كړې

زه بې وفا نه يم چي تابه هېرومهته بې وفا شوې زه دې هېر كړم
خداى دې مئين كړه چې زما د خندا شينهته چې په ما پورې خندا كړې

زما ويده زړګى دې ولې ويښونهته چې زما د يارۍ نه وې
زه به په قبر كې اشنا خوشاله شمهته چې زما قبر ته راشې

زه دره وال ټوپك په غاړه ګرځومهته د كوهاټ په غاښي راشه
 ما په منګى كې پراټى راوړى دينهته د ګودر غاړى ته راشه
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 په ګودر كيږى په اسانه ديدنونهته ماز ديګر ګودر ته راشه
 زه به منګى په لپو ورو ورو ډكو مهته ماز ديګر ګودر ته راشه

زه ستا لپاره د وړو سالم كوومهټبر دې ټول راباندې ګران دى
خاونده خدايه مېلمنه به د چا وينهټكرې د ځان پسې راكاږې 

ستا دې ټګي زما دې صبر په خداى وينهټګي دې وكړه ټكه ياره
د جنكو په وعده نه شته اتبارونهټنګه وعده راسره وكړه

سترګو ويشتلى به رنځيږي مړ به شينهټوپك ويشلى به خداى جوړ كړي
د بې ننګۍ آواز دې رامشه مينهټوټې ، ټوټې په تورو راشې
په بخملي سينه دې نور كوي خوبونهټوټې ټوټې درباندې زه شوم 
بيا به په نوم د يارانې سړى رټمهټوټې ټوټې زړه به راټول كړم

ميرات شې غمه په خندا دې تېرومهټول مې د زړه په سر راټول شوې
خاونده خدايه مېلمنه به د چا وينهټيكرى د ځان پسې راكاږي
د دروغجن مال دې ورك شي تعويذونهجانان په هيڅ نه رضا كيږي 

كه په بازار مې خرڅوي ورسره ځمهجانان زما زه د جانان يم
چې سترګې توري كړي لكۍ ورته پرېږدينهجانان زما سره پښتو كړي

نه ورختى شم نه مې زړه صبر كوينهجانان مې ستورى د اسمان دى
اسمان چې ځمكې ته راځي قيامت به وينهجانان مې الړو اسماني شو 
ځان مرور كړه چې جرګه دروليږمهجانانه تور څادر په سر كړه
د چا خبرې دې ضرور منلي دينهجانانه ته خو داسې نه وي
ښايي جواري دې دبل چاخوړلي دينهجانانه ته خوداسې نه وې
پردى وطن د مېړو قدر كموينهجانانه خپل وطن ته راشه
په داالنونو كې دې لګي خړ بادونهجانانه خپل وطن ته راشه
غمازان ستا په جدايۍ اختر كوينهجانانه خپل وطن ته راشه
كه خلك ډېر دي پرې اباد دي خپل كورونهجانانه خپل وطن ته راشه

چې ته روان يې زه دې شمارم قدمونهجانانه دومره په ما گران يې
 لكه بر يښنا چې د با رانه سره وينهجانانه دومره را سره واي
زمونږه څوك دي چې به مونږ پخال كوينهجانانه راشه چې پخال شو
عمر د ژمې مازديګر دى تېر به شينهجانانه راشه چې پخال شو

پالر مې د سر سودا د بل سره كوينهجانانه راشه دا دى وخت دى
د زنكدن خولې په ما راغلي دينهجانانه راشه كه ديدن كړي
ښكلى بشر مې په كفن كې پټوينهجانانه راشه كه راتلى شې
زمونږه كډه ستاسې كلي ته درځينهجانانه زېرى مې درباندې

 زه په غرمه د ګودر غاړى له درځمه جانانه ستا د زړه لپاره
زه په زړه شپاله كې  بېرې ټولومهجانانه ستا ديدن لپاره
زه د كابله په ټكس راغلى يمهجانانه ستا ديدن لپاره
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يا دې څه ورك دي يا دې زه ليدلې يمهجانانه غلى غلى ګورې
چې د دنيا خواږه يې خاورې ايرې كړنهجانانه غم دې دومره خوږ دى 

مينه سور اور دى وارخطا نشې مينهجانانه فكر پكې وكړه 
په الره ځې په تيګو ولې زيارتونهجانانه ولې لېونى شوې

ستا په كوڅه مې الس تړلى تېروينهجانانه ويښ يې كه ويده يې
مرګ مې قبول دى جدايي نه قبلومهجدايي راغله الرې دوه شوې

 ګودر ته راشه كور ته نه درسره ځمهجنۍ د پالره دى وير يږم
كه چېرې غواړې ديارغېږه كې خوبونهځان په ازغوباندې سورى كړه

چې پتنګان دې د زيارت طواف كوينهځان د وطن په شمع سيزه
بيا به مخ په سپين كفن كې پټوينهځان دې زما په ديدن موړ كړه

لكه په وران كلي كې باغ د ګلو وينهځان يې زړو جامو كې جوړ كړو
جانانه څله داغوې داغلي زړونهځاى د داغلو په كې نشته 

اوس د تورخم په سرك ځي سرتور سرونهچا يې پلو ليدلى نه و
زه د ليال غېږې ته اوس راغلى يمهچرګه مرۍ كې ناسور شه
چې جنكۍ ورالندې سترګې توروينهچنار به ولې سر لوړ نه كا 

كه مې د قبر مجناور شې څه دې كړمهچې په ژوندون مې په كار نشوئ
نور به د ځمكې خوب كوم چې ژېړه شمهچې په ښايست مې خفه كيږې

طبيبه مه ګوه زما د الس رګونهچې په مرض مې نه پوهېږې
پس د ماښامه دې پنځډزى ګرځوينهچې پېغله لور يې په كاله وي
د هغه كور سابه جوارى مزه كوينهچې پېغله لور يې په كاله وي

چې ځانته ګورم په ما ال ډير دي غمونهچې تاته ګورم ژړا راشي
په خولې مې كېږده د سوركو شونډو سرونهچې تورو خاورو ته مي سپاري

چې دې شېدې د پښتنې رودلي دينهچې توره نكړې نو به څه كړې
پاس په كفن باندې مې وشينده ګلونهچې جنازه مي روانيږي

نصيب تقدير مې له تا لرې ګرځوينهچې چېرته ته واى هلته زه واى 
ټولې دنياته ددراندۀ ګومان كوينهچې څوك له خپله ځانه دروندوي

ماچې ليكه ورته مې ډېرژړلې دينهچې خط مې وايي ورته ژاړه
چې ورونه كښېنې خويندې بل ته وركوينهچې خويندې كښېنې ورونه ستايي

په يوه كوڅه كې سره وړاندې وروسته شينهچې د ديدن نصيب يې نه وي
زه د جانان لپاره الس درباندې ږدمهچې راپسې نشې قرانه

چې ژوندون نه وي بيابه نه وي ديدنونهچې ژوندون وي جانان به راشي
په دواړو سترګو راته كيده سره السونهچې سا مې اوځي رانږدې شه

چې شونډي سرې كړم غمازان مې نه پرېږدينهچې سترگې تورې كړم شرميږم
د هغه وخت په انتظار يم رابه شينهچې سر زما وي څنګل ستا وي
مزه به دا وي چې ويده د عمر شمهچې سر زما وي څنګل ستا وي
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زړه چې مئين شي پښتو ټوله ترېنه ځينهچې سړى هر څومره پښتون شي
نور يې زمونږ  دكلي منع كړه چې مرمهچې سور پرتوګ دې وكړو
د پادې خر دى سبا ځي بېگا راځينهچې عاشقي يې كړې نه وي
هغه به څنگه د ايمان دعوه كوينهچې عاشقي يې كړې نه وي
چې رانه خالص شي برابر جانان له ځينهچې فكر بند په زولنو كړم
دېوال ته كېنم ځانته غلى وژاړمهچې كله كله راپه ياد شې
ځكه مې سوال د سپينې خولې درته كاونهچې كلي واله مې ګڼلې 

 په ګودر حوړ شى د منګيو كتارونه چې ماز د يګر شى زړه مې ښه شى
 چټه له خياله منګى وړى په ګودرونه چې مازد يګر شى عاشقان ژاړى
خپل مې ال څه چې د پردو خپل شوى ومچې مې په جېب كې دولت ډېر و

د چا به كار و چابه هسې غږ كوونهچې مې د تورو سترګو وار و
ژبه يې پرې كړې چې وعدې پرې نه كوينهچې وعده وكړې پوره يې نكړي
داسې كسانوته به ګورې كړنګونهچې وي پښتون اوپښتونكړي

زما مزار ته مخ راواړوه مينهچې هديره باندې تيرېږې
 چې بې ګودره ګډ يدم اوبو به وړمه چې يوړم يوړم اوبو يوړم

ساړه ساړه اسويلي كړي باد يې راوړينهچېرته عاشق سړى والړ دى
ما يې په سر كې سرې غوټۍ ليدلي دينهڅانګه به نن سبا كې ګل شي
سبا به بوى د لونگين درڅخه ځينهڅنگ ته مې مه راځه جانانه
رب دې مئين كړه چې خيرن دې ووينمهڅنګه په سپينه جامه ګرځې
لكه چې غم دې د زړه ټول هېر كړى وينهڅنګه د ورايه په خندا شوې 

مور دې ړنده شه چې په تا اوبه راوړينهڅنګه نرۍ يې لكه لښته 
يا ډېر غريب شي يا د يار له غمه ځينهڅوك په رضا له ملكه نه ځي

هغه غمجن شي د هر چا د خندا شينهڅوك چې په چا باندې مين شي
پس د ماښامه دې پنځډزى ګرځوينهڅوك چې په شنو سترګو مين شي

ماته كيسه د صنوبر راياده شينهڅوك چې د ښكلو وفا غواړي
په نورو خلكو د ړندو ګومان كوينهڅوك چې د يار په غېږ كې پروت وي

لكه چنار مې په ډډ اور ولګېدنهڅوك مې د حاله خبر نه دى
 بيا به دخوړ په عاړه نه كرم ګلونه خا ونده دا ګناه مې معاف كړى

چې په شين باغ كې ګل ګالب وشرموينهخال به د يار له وينو كيدم
بيا ما ورپرېده چې پرې څه نخرې كومهخال يې په غونډه زنه كېده 

( ال اله) راته ليكينهخاورې د يار د كوڅې راوړئ پاس په كفن كې 
جونه شفتل كړي وړكي سيل ته تللي دينهخاونده بيا دې پسرلى كړو

 په ګودر جوړشو دمنګيو كتارونه خاونده بيادى مازد يګر كړ
زما په سر يې غرغرې منلي دينهخاونده ټوله مې ترې ځار كړې

نه مې يار يار شو نه يې خالص د غمه شومهخاونده څه چارې راوشوې 
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چې د ځوانۍ عمر په غم كې تېرومهخاونده دا به دې رضا وي 
چې نور دې ګل كړل زه غوټۍ ورژېدمهخاونده دا به دې رضا وي 
چې دځوانۍ عمر په غم كې تيرومهخاونده دا به ستا رضاوي

بيا به د خوړ په غاړه نه كرم ګلونهخاونده دا ګناه مې معاف كړې 
چې دجانان په مينه سل ځله مړشمهخاونده سل ځله ژوندراكړې

مرګ او بېلتون راته جوړه راغلي دينهخاونده كوم يو پكې خوښ كړم
چې مساپر شم څوك دې خير نه راكوينهخاونده ما خو داسې نه وېل 
چې جنكۍ مې شوكوي سر كې مې ږدينهخاونده ما د ګودر ګل كړې 
 چې جنكي مې شوكوى سركې مې ږد ينه خاونده ما دګودر ګل كړى

چې جنازه يې د ارمانه سره وړينهخاونده مرګ په ځوانۍ وركړې 
چې كلى كور يې د ځوانۍ ارمان كوينهخاونده مرګ په ځوانۍ وركړې 

د لېونتوب آواز مې نن سبا درځينهخبر مې كله كله اخله
جانان په غشو د بڼو ويشتلى يمهخپلو جامو سره مې خښ كړئ

چې په لنډۍ زنه يې ووهي خالونهخدايه د مور يې ورته پام كړې 
مئين پرې زه يم اوس يې بل ته وركوينهخدايه دا مور يې لېونۍ كړې

چې دا ښايسته بدرنګې ګډې وډې شينهخدايه كوچيان په كوچ روان كړې
جنكۍ سرې شونډې ورځي تورې  راوړينهخدايه ګورګورې تورې مه كړې

چې وس يې نه رسي په مخ يې اوښكې ځينهخدايه مئين څوك په چا مه كړې
چې د ليال ګډې تړلې پاتې شينهخدايه نرى نرى باران   كړې

زومبك زومبك څڼې مې بيا راغلي دينهخداى به دې بيا راته محتاج كړي
ماته د كلي ماشومان دوعا كوينهخداى به دې زلفې په الس راكړي
دسمال راواخله اوښكې پاكې كړه مينهخداى به مو بيا سره يو ځاى كړي
د كوټنو ګټې په ما راچلوينهخداى په وړې جلكۍ مئين كړم
بيا مې توبه ده ښېرې نه درته كومهخداى خو دې دا ځلې راجوړ كړه
خلك به وايي چې سپېره دى يار يې مرينهخداى خو دې دا ځلې راجوړ كړه
چې د سينې روپۍ دې ګډې وډې كړمهخداى دې په تنګه كوڅه راكړه 

چې ته نارې كړې زه دې غېږ كې ټينګومهخداى دې په داسې ځاى كې راكړه
چې په اوږدو زلفو دې راشي سېالبونهخداى دې په سر منګى ټوټى كړه

چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونهخداى دې په واورو كې ايسار كړه 
چې د زرګر په دوكان دواړه يو ځاى شونهخداى دې د پوزې پېزوان مات كړه

زه درتلى نشم بس دوعا درته كوومهخداى دې د خولې الړې دارو كړه
په سر به پنډې چلوم تابه ساتمهخداى دې زما كړه غونډې منډې

د جانان نوم رانه نيمګړى پاتې شونهخط مې ليكو قلم مې مات شو 
وړې زما په زړه چړې منډلې دينهخلك به وايي چې وړه ده 

زه چې رنځور شم د جانان تپوس وړمهخلك تپوس له د رنځور ځي
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ما د نتكۍ په ډنډر ډېر وژلي دينهخلك چارګل خونړى بولي
زه د ليال په غېږ كې چا ليدلى يمهخلك دې وايي تُهمتونه 

زه د جانان لپاره غونډه روپۍ وړمهخلك زيارت له پتاسې وړي
ما د ليال د الس اوبه نشه كوينهخلك شراب وڅښي نشه شي

زه خوشالېږم چې جانان به ووينمهخلك قيامت ته خفه كيږي 
زه د جانان په غم كې ډوب خوشاله يمهخلك له غمه امان غواړي 

هغه رانغلو چې يې پروت له غمه يمهخلك مې ټول تپوس له راغله
زما په نوې يارۍ اور ولګېدنهخلكو زړې يارۍ تازه كړې
 زه بې ګودره ګډيدمه ال هو شومه خلكه ګودرګوري ګډيږى
چې مې ماشوم زړګى نور نه ازاروينه شيخمارو سترګو ته دې وايه
تشه خندا د لباسې جنكو وينهخندا كوې ياري دې نشته

چې سپينه خوله راته خيرات كې راكوينهخود به يې زه د در ملنګ يم
نامردې تا پكې ګني كرلي دينهخولګۍ دې خورم نه پرې مړېږم
نامرې ټوله راپشا شه چې دې وړمهخولګۍ دې خورم نه پرې مړېږم

شكره نه ده چې په تول به كمه شينهخولګۍ مې خوره څو يې خوړاى شې
وړوكى نه يم چې ځاري درته كومهخوله به په زوره درنه واخلم

په تورو غاښو مې لونګ كرلي دينهخوله به تر شونډو الندې دركړم
 منګۍ مې ولى ښوروى لنده دې كړمه خوله به د خداى په رضا دركړم

په توره شپه كې دې زلفان خولي له راځينهخوله د ډېوې رڼا كې راكړه
د شكرانې چرګان يې ټول خوړلي وينهخوله د مال د لور خوږه وي

د رنځورانو قافلې درپسې ځينهخوله دې د تريو انار دانه ده
زما پرې پام دى چې موزي پرې اوبه څښينهخوله دې د سپينو زرو جام دى
خدايه سخي نجلۍ ته وركړې جنتونهخوله مې غوښته ژبه يې راكړه 

زړګيه بيا به دې جانان ياد شوى وينهخولې ته مې سوړ اوسېلى راغى 
چې مور دې شګې لټوي پالر دې خوړونهد اباسين څپې دې يوسه

 ګودر ته الړه دچا ژوند خرابوينه د اسرى منګولې نرى غاړه
چې د همزولو نه جدا ګودر له ځمهد اواړه ستا د زړه لپاره
په زړه مې ستا د مينې ليك دى وران به شينهد اوبو غړپ كولى نشم
د زړه دپاسه مې پولۍ والړې دينهد بې وفا جانان د السه

تا څه ليدلي دي زما په زړه داغونهد بې وفا نامه دې راكړه
ځوانان ايسار كړي پالنګ تش كور ته ليږينهد تور لحد نه مې زړه بد دى 

يار په منگول كې گرځوم چې ورك به شينهد تورو زلفو په ځنګل كې
راباندې جوړ كړه بيا د خاورو امبارونهد تورو سترگو ديدن راكړه

ماته بې واره ټپۍ خوند نه راكوينهد ټپو وار راسره كېده
شفتل خوركه رنگ دې زېړ وتښتېدينهد ټپې وار درباندې راغى
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جانانه ستا دمينې نه توبه كومهد ټولو بدو به توبه كړم
څومره خوږې پستې خبرې پرې كوينهد جانان ژبې ته حيران يم
چې چېرته ځم زما نه مخكې وروسته ځينهد جانان غم زما سايه ده

چې دى والړ وي زه به بل ته وخاندمهد جانان مرگ راته اسان دى
 په جنكودې سا لنډى ولګاو نه د جال ال ګودره وران شې

چېرته به ما په راستۍ خوله دركړې وينهد جنازې بازو مي نيسه
لوګى بهانه كړي ژړا يار پسې كوينهد جنكو كاپرې سترګې

ربه زمونږ په كور يې راولې خاښونهد جنۍ څانګې وانګې ونه
څوك به په تورو سترګو ځان قربانوينهد چا په شنې سترګې خوښيږي

ما په ماللو سترگو ډير ورك كړي دينهد خپل وطنه به دې ورك كړم
زه د هجران ښامار په زړه خوړلى يمهد خولې مې تورې وينې الړې

د سوال ياري ده اوس به ګډه وډه شينهد ډاره غږ كولى نشمه
جانان په غشو د بڼو ويشتلى يمهد روغيدو تمه مې نه شته
خدايه زما ريبار له وركړې دوزخونهد ريبارانو ځاى جنت دى
خدايه زما ريبار له وركړې جنتونهد ريبارانو ځاى دوزخ دى

مين په تا يم ناز د ډيرو خلكو وړمهد زړګي سره ناچاري ده
د جانان غمه د عمرونو ځاى دې يمهد زړه دپاسه مې امبار شه
زه دې محفل كې د خبرو وويستمهد زلزلې پشانتې راغلى

 په غم شر يكه مينه نيسه ګودرونه د زلفو تار مې اوبو دروړو
كه سر پرې دركړم باقي دار به څومره شمهد سپينې خولې قيمت دې وايه

شفتلو پنډو ته دې زه نيولى يمهد سپينې خولې ياران دې نور دي
كاږه واږه باڼه په زړه ويشتل كوينهد سترګو جنګ دى ورته ټينګ شه

نور دې د ژوبلو زړگو نه اخلي ازارونهد سور سالو مېرمن ته وايه 
د وظيفې سره مې ګوتې تاووينهد طالبانو دا عادت دى

سبا مې ستا په تهمت دار ته خېږوينهد غرغرې ميدان ته راشه
په عاشقانو باندې مه كوه ظلمونهد غرور جام به دې نسكور شي

ته رانه الړې زه يوازې زنګېدمهد فكر ټال دې راته جوړ كړو
د زړه دپاسه مې پولۍ والړې دينهد كبرجن جانان د السه

 چې خو شبوى دى د منګۍ د بيخه ځينه د كشمالو منجيله وكړه
څوك چې ياري د بې وفا سره كوينهد كوه قاف غر ته ختل دي

چېرته عاشق سړي به الس وروړى وينهد ګالب مينځ كې ګل وچيږي 
د نجلۍ خوى د مرغاوۍ دى رابه شينهد ګودر غاړه ورته نيسه 
افغانستانه زغم د دواړو نه لرمهد لرې مرم د نږدې سوزم

لكه سيسۍ چې په كمر والړه وينهد لنډۍ ونې نه دې ځار شم
 په خندا درشم په ژړا درنه راځمه د ماز د يګر ګودره وران شى
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 ما په منګى كې پراټي راوړى د ينه د مازد يګر ګودر ته راشه
 زه به منګى په لپو ورو،ورو ډكومه د مازد يګر ګودر له راشه
 پيغلى ابو پر ځاى و يني دكو ينه د مازد يګر ګودر له مه ځه

زه د جانان مينې پخوا وژلى يمهد مرګي هسې نوم بدنام دى 
د بالښت خوب ورته مزه نه وركوينهد مړوند خوب چې چا ليدلى

مخ يې وطن ته كړئ چې سا يې وخيږينهد مساپر يار زنكدن دى 
زما د يار ډله وروستۍ ده رابه شينهد مسافرو ډلې راغلې

په اور ستي واى تهمتى نه واى مينهد ملكنډ د سر توتي واى
ګډ په ځنګل واى چې مې نه ليداى غمونهد ملنګانو سره مل واى 

چې در په  در دې ګرځوم تش دې راوړمهد ملنګۍ كچكوله مات شې 
 لنډۍ بازار يې په ګودر ولګاونه د منكو ټو كتار يې جوړ كړو
لنډى بازار يې په ګودر ولګاونهد منګوټو كتار يې جوړ كړو 

د كړس خندا دې لېونى د دنيا كړمهد ناز كتو دې اثري كړم 
چې زه په هغه ځاى كې وكرم ګلونهد ناستې ځاى دې راته ښايه

زه په توده بړستن كې نېغه كيناستمهد نيمې شپې راتګ دې ورك شه
څوك به مين وي څوك به ورك له ملكه وينهد نيمې شپې سندرې خوند كا 
نه واى خوراك مې په پردي وطن ګلونهد وطن تيګې مې خوراك واى

بي وفايي خو د هر ښكلي عادت وينهد وفا تمه ترېنه مكړه 
نصيبه داسې سوال مې كله كړې ونهد يار يوه شوه زما بله

 زه په غاړه دګودر والړه يمه د يدن دى سين كړه را ال هو كړه
د جنكو پسې د پيازو غوټه وړينهدا اوسني زلمي د څه دي
چې د ځوانۍ عمر په غم كې تېرومهدا به د پاك اهللا رضا وي
چې هر ساعت دې په جرګو پخال كومهدا به له ما نه پوره نشي

ما دركې نښې د يارۍ ليدلې دينهدا په ځير ځير چې درته ګورم
چې دې مين كړم اوس مې نه كړې تپوسونهدا خو انصاف نه دى جانانه

چې په زېړي مازديګر كډې بارومهدا خو د استا د يارۍ ټس دى 
دومره غمونه دريابونه وچوينهدا خو مې زړه دى چې ال ټينګ دى

راشه زما په دا دا وكړه تعويذونهدا دا مې نه دركوي تاله
زه چې قدم په قدم ږدم تا يادومهدا ستا به هېر وم كه په ياد وم 

چې په تا راشي غوټې ماله راكوينهدا ستا په سترګو كې پيريان دي
ما دې خداى نه لري چې تا به هيرومهدا ستا په مينه مې سوگند دى

زه به ژړا درپسې ټول عمر كومهدا ستا د دوه ورځو خندا وه
چې پيشو ميو كړي دا به نېغه ناسته وينهدا سر تړلې مور دې مړه شه
د ورځې خوب كړې د شپې تا رانه ساتينهدا سر تړلې مور دې مړه شه

 ګودر ته الړه برګ منګى ترخكې وړينه دا سرې منګولۍ نرى غاړه
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په چم كې ګرځه چې ډاډه درباندې يمهدا لېونى لېونى ګرځه
كه مې ددې نه حال بدتر شي خوښ پرې يمهدا ما پخپله په ځان كړي

تانه پناه دي تورې سترګې شنه خالونهدا مخامخ دېواله پرېوزې
چې هر سبا توروي سترګې ږدي خالونهدا نازولې لور د چا ده 

 لكه زخمى هيلۍ په ډبكې ناسته يمه داده ګودر غاړه راواخله
 لكه كو تره په مكيز ګودر ته ځينه داسري منګولى نرۍ غاړه

مدام كوه دنوروخلكوعزتونهدځان عزت كه چېرې غواړې
 نرى لوګى دى پېغلې زړونه وريتوينه ددې ګودر غاړې ته ګوره

د جنكو سره به يو ځاى ګرځېدمهددې نه ال وړوكى ښه وم
چې په لحدكې ترې چاپېره واى مينهدريغه چې زه دياركفن واى
 چې شا ليال منګۍ په سيورى ډكو ينه دګودر خواكې وني كيږده

 ما ته كو څه كې جنكى والړى دينه دګودر زر اجازت راكړه
 ورله روان شول د بلبلو كاروانونه دګودر غاړه به ښا يسته كړى
 څا نګه دى خداى شامدام روغه لر ينه دګودر غاړه پرى ښايسته ده

 په سترګو ړوند شى بخملى پڼي لرمه دګودر غاړه دي اغزي كړه
 زما جانان پردى الر تللى رابه شينه دګودر غاړه ورته نيسم
 دجنلۍ خوى دمر غاوى دى رابه شينه دګودر غاړه ورته نيسه
 ليال دجنو ميره ده مخكې دربه شينه دګودر غاړه ورته نيسه

 زلمو په غاړهكړه دصبر تاويزونه دګودر غاړهيې ناغه كړه
 چې پرى لګيږى د نجو نكو پلونه دګودر هر بو ټى دارو دى
 چې لګيدلى پرى د پيغلو پلونه دګودر هر بو ټى داروده
 هرمازد يګر پرى جو نې سترګي لګو ينه دګودر هر بوټى تازه دى
 جونى پرى هره ورځالسونه لګو ينه دګودر هر بوټى دارودى

 چې جونې ټولى ماز د يګر سيل له راځينه دګودر هر مازد يګرى ښه وې
 په ګودر زانګى دكوډګرو تاويزونه دمازد يګر اوبوله مه ځه

ديوۀ زړګي نه بل ته الره تللي وينهدمينې دغه نښانې دي
دونيا به تل وي ياران كله كله وينهدونيا د يار له سره ځار كړه

ملك يې څوك دى ننواتې ورليږمهدې پورې كلي كې مين شوم
چې اخيري ديدن يې وكړم بيا دې ځينهډولۍ يې ودروه غمازه

سبا به وايې چې ما خوب ليدلى ونهډيوه رڼا كړه خوله مې واخله
چيرته وختونو كې د مينې يار دې ومهډيوې مې بلې په مزار كړه

ستا د مېرمنې په سال راغلى يمهرا پسې مه غپيږه سپيه
ټال به بهانه كړو سينې مينځ به جنګوونهراځه چې دواړه ټال كې كېنو

زما ستا څوك دي چې مونږ پخال كوينهراځه چې دواړه سره يو شو
وروستۍ خبرې به سپين ږيري جوړوينهراځه چې دواړه وطن پرېږدو
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نه دي ياري كړم نه دې نښې ګرځومهراشه اينه دسمال دې واخله
چې عاشقي مې درمعلومه شي مينهراشه په زړه مې ګوتې كېده
ياره په تا دي كه په ما دي ډېر غمونهراشه په زړه مې ګوتې كېده

زه شوگيرو د بېلتانه وهلى يمهراشه په سترګو كې مې خوب شه
چې درته ووايم د سوي زړه حالونهراشه زما په څنګ كې كېنه
كه تمباكو غواړې خولګۍ به دركومهراشه زما په څنګ كې كېنه
كه ته شرميږې الس به زه درواچومهراشه زما په څنګ كې كېنه
زه د هجران په سفر ځم مړاوى به شينهراكړى ګل دې بېرته واخله 
د بېلتانه په جوارګرو واوښتمهرامعلوميږي يار مې بايلود

چې د غرور كنډول دې دړې وړې شينهرب دې په مخ ږيره ښكاره كړه 
ما ستا په سر باندې اخيستي تُهمتونهرب دې زما كړه خپله ياره 

ما يې د غېږې لونګين خوړلي دينهرنگ به مې ولې نه توريږي
په ما يې كړي د زعفرانو تاويزونهرنگ به مې ولې نه ژيړيږي
چې مې اشنا د ماشومانو خوى كوينهرنګ به مې ولې نه ژړيږي

كم عقله مور مې د زېړي دارو كوينهرنګ مې په تاپسې ژيړيږي
چې مرور اشنا به څه ويلي وينهريبار مې ډېر ګړندى راغى

لېږلى ما وې بند دې ځان ته وتاړنهريباره خداى دې سزا دركړي
جانان ښايسته دى كه خداى زه لېونۍ كړمهريباره ښه سوچ پكې وكړه

تل به اشنا په سفر نه وي رابه شينهزړگيه صبر شه مه ژاړه
ديارسرې شونډې په پلمونه هيروينهزړګي ته ډيرې پلمې اوكړم 
اوس معشوقې په زړه داغونه لګوينهزړګيه پام چې مئين نه شې
اشنادسپين مخ نه نقاب پورته كوينهزړګيه ځان ورته تكړه كړه 

د كږو وريځوپه خنجرخورې ګوزارونهزړګيه خداى خبركه روغ شې
د يار كوڅه كې د ديدن غواړم خيرونهزړګيه دا دې زما حال كړ

په هغه ګل چې نازيدې د بل چا شونهزړګيه صبر دې په خداى شه
جانان په غټو خلكو ځان حسابوينهزړګيه صبر دې په خداى شه
كه صبر نه يې له ګړنګ دې غور ځومهزړګيه صبر شوې كه نه شوې

څوك چې سرې شونډې ښكلوي رنځور به وينهزړګيه صبر شه مه ژاړه
ستاپه ژړااشنادنازخنداكوينهزړګيه صبرشه مه ژاړه 

د جانان كلي نه پرون را غلى ېمهزړګيه مه يې رانه غواړه
نن واړه ښكلي د لباس خندا كوينهزړګيه مينه پكې نشته 
چې په سيخونو دې ټومبي په اور دې ږدينهزړګيه هلته پاتې كيږې

اوس رانه غواړي دپردۍ څنګل خوبونهزړګى زماروغ ليونى شو
د خداى لپاره بندي ښه ساته مينهزړګى مې تاسره بندي دى

دياردزلفوپه تاروبه يې ګنډمهزړګى مې ټول پرهرپرهردى 
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زيرى به وركړم كه جانان موندلى وينهزړګى مې نشته چيرته ورك دى 
چې چېرته خوښ شي هلته واړوي بارونهزړه په مثال دسوداګردى

كدو خو نه دى چې به ونيسي ګلونهزړه خو مې يو و چې تا يوړو
ستا په وړو خبرو دړې وړې شينهزړه مې په توپو نه نړيږي

د تورو غرو مزل كوم ژړا راځينهزړه مې په تورو غرو مين دى
د شنو جنډو زيارت ته ځم چې رضا شينهزړه مې په شنو سترګو مين شو
كه نصيحت ورته سبا بېګاه كومهزړه مې د خولې په وينا نه دى 
چې ديدن ته كړې زه عبس غم تېرومهزړه مې د سترګو ګيله من دى

د غم چيچڼي پكې خالې جوړوينهزړه مې دورانې كال برج دى
چې دچرمو كميس دې ركګ په وينو شينهزړه مې دې ستا په غيږ كې وچوي

په نيمه الر كې رانه غواړي ديدنونهزړه مې ماشوم دى نه پوهيږي
لكه ديوال چې زلزلې وهلى وينهزړه مې نري درزونه وكړ

 د ماز د يګر ګودر له څى ځان سنګارو ينه زلفى يې بييا پر مخ خورى كړى
د ليال سرې شونډې پېزوان خوړلي دينهزما پرې هسې نوم بدنام شو 

كه خوله مې دركړه لېونى به شې مينهزما په تشه خندا مسته 
دا مې كالم دى چې اشنا د ټولو يمهزما په ټول محفل سالم دى

جانانه ستا سترگو ته شپې سبا كومهزما په دې وطن كې څوك دي
كه زه به يې ستا په مينه بل ته غړومهزما په سترگو كې دې گل شي
اوس به بخيلې مور ته څه بانه كومهزما په سر دې منګى مات كړ

كه مې د ننګ ګولۍ په شا خوړلي وينهزما په مخ الړې راتو كړئ
د پيرنګي سره نوكر دى تور به شينهزما جانان د كوچو سپين دى

نرۍ يې ګوتې ميرزايي راته كوينهزما جانان ګل د پروتې
عالم پرې ټول دى ماله ځاى نه راكوينهزما جانان ګل د خاټول دى
چې په كتاب د سكندر ګورم فالونهزما د ځايه نصيب كم دى

پروردګاره زما واوره فريادونهزما د حاله خبرداره
هېر به مې نشي كه مې خاورې شي هډونهزما د زړه په سر يې ليكه
ته په تنكو څانګو كېنې ماتې به شينهزما د زړه توتي كم عقله
نه دې دارو شته نه دې حال ويلى شمهزما د زړه ناچاره رنځه

رب دې سپوږمۍ كړه چې دې وكړم ديدونهزما د لرې وطن ياره
غمازه ما درسره څه بد كړي وونهزما د مينې كور دې وران كړو

د سور سالو دې هر ځاى كيږي صفتونهزما د وينو رنگ دې وركړ
د سلو كالو مرور پخال كوينهزما د يار داسې خندا ده

په تا دې اور شي د همزولو مجلسونهزما دې ځوانه ځواني اور كړه
نرى نرى زړګى به ستا راپسې چوينهزما دې څه وكړل چې الړې

په طبيبانو به جوړه گرځو مينهزما دې زېړى شي ستا دې تبه
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ته لېونى شوې زه دې هم لېونۍ كړمهزما الليه لېونيه
لكه مرغۍ په بوټو شپې درته كومهزما نه پاتې شوې وطنه

زه د جانان مينې د علمه وويستمهزما همزولي ماليان شول
خلك شاهان شول زه كچكول په غاړه يمهزماسپېرۀ قسمت ته ګوره

يا وخت خراب دى چې ګودر له نه راځينهزموږ د كلي نجونه مړي دي
دا ستا جوړه به له بخملو جوړومهزه به شړۍ له ځانه تاو كړم 

خو شينګو دې تنور نه لمبه كوينهزه به نوكره ورله بوځمه
د دروازې په ځنځير ځان مشغولوينهزه په عاشق سړي پوهېږم 
يا يې رنګ زېړ وي يا يې شونډې وچې وينهزه په عاشق سړي پوهېږم 

پردى وطن دى څڼې تشې ګرځومهزه په ګلونو اموخته وم
د كلي نجونې په سيالۍ راسره ځينهزه چې دا سور سالو په سر كړم

د كليمې سره دې سمه يادومهزه چې سهر د خوبه پاڅم 
اول سالم د كبرجن اشنا كومهزه چې سهر له خوبه پاڅم 

اوس چې زلمى شوم د غمو ټيكه دار شومهزه چې ماشوم ومه پاچا وم
چې د پښتون قام د راتلونكې غم كوينهزه دې قربان تر هغه چا شم

زما يې خوښ دي دا شلېدلي ګرېوانونهزه لېونو سره خوشال يم 
چې شوه مينه ډېر يې وليدل غمونهژوند كې يې غم ليدلى نه و
ټول هوښياران يې په غزت كې تيروينهژوندون خوغټه سرمايه ده

باد به پوښتم چې يار مې څه ويلى دينهسبا به لوړ چنار ته خيږم
غولى جارو كړه چې په شړ مې وينې ځينهسبا مې ستا په تهمت وژني

يار مې د ګلو لو كوي ګوتې ريبينهسپوږميه سر وهه راخېژه
چې شين خالۍ زلفې په شا راواړوينهسپوږمۍ به ډېره شي حيرانه

كه مساپر په سيند ګډېږي غرق به شينهسپوږمۍ په غره راپورته كېږه 
په سپين مړوند باندې مې ونه كړل خوبونهسپوږمۍ راوخته رنا شوه

جانان مې مه رسوا كوه ماته راځينهسپوږمۍ سالم به درته وكړم 
ماته ګېلې له بېلتانه والړې دينهستا به ګيله له ما نه كيږي

د زړه په وينو به دې شونډې رنګومهستا په بڼو مې زړه زخمي شو
اوس به رنګ شوې جامې چېرته زړومهستا په تُهمت مې جامې رنګ شوې 

ما ژړوي د رقيبانو پېغورونهستا په جفا مې پروا نشته 
په ما پرتې دي تورې خاورې امبارونهستا خو به تمه د ديدن شي

زه د تُهمت رسۍ په غاړه كې ګرځومهستا خو په يو تُهمت رنګ زېړ شو 
زما شړۍ ده ستا به كله خوښه شينهستا د ګيالس پشان غړۍ ده 

چې تور لحد كې دې ونه كړم ارمانونهستا لوپټه زما كفن شه
جانانه مه كوه په ماباندې ظلمونهستادښايست دوران به تېرشي

اوس به ى د باز پشان تړلې ګرځومهسترگو مې زړه ته نقصان پېښ كړ
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دونيا هوښياره ده رسوا نشو مينهسترگې په چل غړوه ياره
كنجك باڼه يې په زرګر جوړ كړي دينهسترگې خو تا وركړې خدايه

ما درته كله د يارۍ ويلي دينهسترگې دا ستا سترگې زما دي
شونډو له رنگ د دنداسې وركړه مينهسترگې دې تورې په رنجو كړه
سوداگر گرځي غټې سترگې خوښوينهسترگې دې تورې كړه راووځه
دناغه دارو سترګو څوك طاقت لرينهسترګو دې بيا ناغې پيدا كړې
اوس راته ښايه د بڼو اشارتونهسترګه وهل مې درنه زده كړل
كنجك باڼه يې په زرګر جوړ كړي دينهسترګي خو تا  وركړې خدايه  

 چې د ګودره را ختم ودى ويشتمه سترګي دي ډكي تو مانچي دي
په ټول مهالت كې همدا زه په ګوته شومهسترګې به هر چا تورولى
اوړكي بازان دي غټې سترګې خوښوينهسترګې په چل غړوه ياره

شونډو د غم نه وچ پتري نيولي وينهسترګې ديدن وكړي مړې شي
د تورو سترگو سوداگر راغلي دينهسترګې دې تورې كړه راووځه

د سترګو جنګ د بڼو الندې خوند كوينهسترګې دې ولې واړولې
چې بې وفا ته غړېدې مين يې كړمهسترګې مې اوباسئ اليق يم

دا ګډې وډې سترګې ډمې توروينهسترګې نرۍ تورې مزه كا
 بيا دګودر په الره مسته ياره له ځمه سترګى هوسۍ صراحى غاړه

فرهاده ګران دي د يارۍ سوي داغونهسر په تېشه وهل اسان دي 
پردى وطن دى پكې نشته بالښتونهسر الندې غټه تيګه كېده 

د مسافرو سالم كله كله وينهسالم زما په ځان منظور كړه
په ما خولې د زنكدن راغلي دينهسورت ياسين راباندې وايه
چې مي سختۍ د زنكدن اسانې شهسورت ياسين راباندې وايه
 ګودر ته الړه عاشقان ر نځورو ينه شال يې په سر اوږى په غاړه

 لكه پا چا ورته پيري والړى دينه شاه دګودر له لورى راغله
 زما نړ يږى د زړګى پا خه برجونه شاه دګودره روانيږه
 لكه د بڼ مر غۍ وړه شنه يې خالونه شاه دګودره روانيږه

 په اردلۍ كې سيهلۍ ورسره ځينه شو ماز د يګر ګودر له الړه
 لكه هو سۍ په الره اخلى قد مو نه شو ماز د يګر ګودر له الړه

 خپلو همزلو سره كوز ګودر له ځينه شو مازد يګر ځان يې سنبال كړو
چې د پېزوان سورى پرې اوړى ژمى وينهشونډې به يې ولې پستې نه وې
مور يې د زېړې غوا غوړي وركړې دينهشونډې به يې ولې پستې نه وې

زه د هجران په سفر ځم تږى به شمهشونډې شربت كړه ماته يې راكړه
كنه ما كند كچكول تړه درپسې تلمهښه ده چې ته له خيره راغلې

چې مالمته درته زه نه شوم مينهښه ده چې ستا له لورې وشوه
كه چېرې غټې واى خوړلى به دې ومهښه ده چې سترګې دې وړې دي 
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د زړه د سره مې لمبې خولې له راځينهښه ده چې شونډې مې اور نه اخلې
د شرم باز به مې په ولو ګرځونهښه دى چې ستا د يارۍ خالص شوم

په كتاب پروت يې يادوې شينكي خالونهطالبه خداى كه به مال شې 
زه خو اشنا د زړه په سر ويشلى يمهطبيبه الس مې څله ګورې

سوى په اور وي معشوقې رټلى وينهعاشق سړى له رنګه تور وي 
باران په تيګو باندې څه اثر كوينهعاشق كم عقل دى چې ژاړي

څوك چې د الل تمه كوي ښامار به يې خورينهعاشقي الل بېلتون ښامار دى
چې معشوقه يې په طرف والړه وينهعاشقي لويه پاچاهي ده
بس كړه چې زما په ځوانۍ اور ولګېدنهعاشقي مه كوئ عالمه 

خدايه په در كې به دې څه كم شوي وونهعاشقي واى جدايي نه واى
ما پرې اخيستي دي د كلي تهمتونهعالمه څنګه ترې توبه كړم

ما د مجلس ياران ليدل چې خاورې شونهعالمه يو تر بل ځاريږئ
مرګ راپسې دى نيمه خوا به پاتې شونهعالمه يو له بل ځاريږئ

زه د جانان مينې پخوا وژلى يمهعزرايل هسې ځان بدنام كړ
په تار د زلفو دې ليال وركړه ټكونهعطر مې پورې په كفن كړه

ستا دې قسم وي چې ما هېر نكړې مينهعمر چې تېر شي اشنا هېر شي 
 زما د زړه ستنى په تا والړى د ينهعمر دى ډير شه خپله ياره
حسن د ژمي مازديګر دى تېر به شينهغرور په حسن ناداني ده

تا رانه زړه په رڼا ورځ وتښتوونهغل خو په توره شپه كې غال كړي
ته كله كله غم دې تل راسره وينهغم دې دا ستا نه وفادار دى

بې غمه خداى دې عاشق تل په غم كې وينهغم دې راځي زه پرې خوشحال يم
په غم مين په غم به تور لحد ته ځمهغم كې پيدا په غم كې لوى شوم

چې ليال خاورې دركوي تړه پنډونهفقيره كبر پكې مكړه 
چې مرور جانان په ګور كې پخال كړمهقبر مې څنګ كې ورته جوړ كړئ 

په خُمارو سترګو مې پرېوتل ګردونهقبر مې لوڅ كړه حال مې ګوره 
زه خو دې بس د ښكلي مخ ديدن كومهقرضدار مې نه يې چې پټ ګرځې

د تش ديدن پسې دې اوښكې تويومهقسم په خداى باور پرې وكړه
څوك تر قيامته پورې نه كوي خوبونهقسمته خداى لپاره ويښ شه
كابل كې شته دى پښتانه ببر برېتونهكابل ته مه وايه چې وران شې

د ننۍ زمانې يار دى ټګ به وينهكاغذ ليكلى ترېنه واخلئ
چې دماښام په ډوډى ناست وې وژاړينهكاغذه داسي وخت كې ورشه

اول ترې ځار شه بيا پرې وايه سالمونهكاغذه الړ شه په هوا شه
په عاشقانو باندې وايه سالمونهكاغذه الړ شه په هوا شه

له خنداشين شه بيا پرى وايه سالمونهكاغذه والوزه شاهين شه
مياشت د بادرو ده لېونى به شې مينهكټ د بلۍ سوري ته راوړه
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د ځوانۍ ټول عُمر پدې كې تېرومهكفن مې كلك وګنډه مورې 
كله دې مينه په درندو كاڼو تلمهكله دې غم راباندې بار شي
په ماذيګركې به ضرورهلته درځمهكوڅه كې اودريږه شيرينې

دخوار مين ديدن ته سترګې غړوينهكوڅه كې بياليالوالړه
دچاتصويرته سپينې اوښكې تويه وينهكوڅه كې ژاړي په سلګوشوه
څوك به خبرشي اورسوابه شومينهكوڅه كې ښكته پورته مه ځه

د بام په سر يې كشمالي كرلي دينهكور يې په كلي كې معلوم دى 
بيا مې د بنګو پيالۍ مه بوله مينهكه  ته مې روغ لېونى نه كړې

خدايږو الليكه بې ننګۍ ته دې ساتينهكه په ميوند كې شهيد نه شوې
په وطن جنګ دى جانان نه منع كومهكه تور اوربل مې ميراتيږي

 د ګودر غاړه اجاره واخله مينه كه ته ر يښتيا پر ما مين يې
د خومارو سترگو به اوباسم سيخونهكه ته مې روغ لېونى نه كړې

چې مرګ دوبولي په تابه ګوته ږدينهكه ځان په سلورنګوجوړكړې
د جانان مينه به يې كوڅو كې ګرځوينهكه څوك باچا د زمانې شي

دومره به پاتې شي چې تا پرې ځورومهكه د ځوانۍ دوران مې تېر شي
ما به جانان په تول د سرو اخيستى ونهكه د دولت ناچاري نه واى

ګرانه وطنه جنكۍ به دې ګټينهكه د زلمو نه پوره نشوه 
 زه به منګۍ په لپو ورو،ورو ډكومه كه د يدن كړى ګودر ته راشه

زه به ډوډۍ په تناره وځنډومهكه ديدن غواړې راته ګوره
كور كې څوك نشته زه يوازې ناسته يمهكه ديدن كړي تلوار راوكړه
غريب سړى وم خپل ژوندون به مې كوونۀكه دې خندلي راته نه واى 
 د ګودر غاړه اجاره واخله مينه كه دى زما ديدن ياد يږى

سترګو ليدلى جانان كله هېروينهكه زړه ته سل تسلي وركړم 
په ما مين زړه مې توبې نه قبلوينهكه ستا نه سل ځله توبه كړم

ماته جانان د سور پېزوان ويلي دينهكه سږنى اوړى خداى وكړي
كه ديدن غواړې خداى ته پورته كړه السونهكه سالم غواړې خط به درشي 

خلك ياري د لېونو سره كوينهكه لېونى يې زما خوښ يې
جنكۍ كله مرور پخال كوينهكه مرور شې ځان به خوار كړې

د تورو خاورو مساپر كله راځينهكه مساپر شي بيا به راشې 
چې بې ګناه يم سر مې ولې غوڅوينهكه مالمت يم ما دې مړ كړي 

د ماما ګانو به دې زنې ونيسمهكه مور او پالر دې خداى رضا كړل
په شين چمن به مې منګى نه ماتېدنهكه مې نصيب د بدو نه واى
رامبېل چامبېل يې نوكران نيولي دينهگالب د اصله شهزاده دى

زه د اوربل دپاسه چتر جوړومهگلونه ډير درسره راوړه
ليك به باقي وي موږ به تورې خاورې يونهگوتې قلم ته په ژړا شوې
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ما په منګي كې پراټې راوړي دينهگودر ته ځم راپسې راشه
مشره ويشل كړي كشه غشي وركوينهگودر ته دواړه خويندې راغلې 

نوره مې مه اخله دخوږ زړه ازارونهگوره ښېرې به درته وكړم
كه مې يو ځل د سور پالنګ ملګرى شينهگيلې به ډېرې ورته وكړم

 په غم شر يكه ال ليه نيسه ګودرونه ګل مې د السه اوبو دروړ ه
 وزير هميشه د خپل پاچا سالم كو ينه ګودر پاچا منګى وزير دى

 چې مات منګى جنكۍ زما په قبر ږد ينه ګودر په سر مې قبر جوړ كړه
 چې مات منګى پيغلى زما په قبر وينه ګودر په سر مې قبر جوړ كړى

 يوه شيبه به دى په شه زړه وو ينمه ګودر ته ځم را پسى را شه
 زه به منګى په لپو ورو،ورو ډكومه ګودر ته ځم راپسى راشه
 وخت مازد يګردى چې پرى وكړو د يدنونه ګودر ته ځم راپسى راشه

 ګيبى ګيبى پرتو ګ دى الره نه راكو ينه ګودر ته ځى په مخه راغلې
 يوه يې ويشتل كا بله يې غشي ټو لو ينه ګودر ته دواړه خو يندي راغلى

 پكې پښيږى شنى پاخى كټه بازونه ګودر د غدونو څه كم نه دى
 مازد يګري پكې وى اخترونه ګودر دى عمر له اباد وې

 په دى بهانه د حانان وكړم د يدنونه ګودر دى عمر له ودان وې
 ليال همزولو سره قينج مكيز كو ينه ګودر شو ګرم مازد يګر دى

 د چا د زړه په دنيا اور ولګيد نه ګودر كې سرى لمبى شوى پورته
 په سرو منګلو به يې جانان له وركومه ګودر له ځم چې اوبه راوړم

 سپو ږمۍ زړه شوه اوس تياره كې ياره ځمه ګودر له ځم چې مانګى مات كړم
 چې مې جانان كر لې الره كې سره ګلونه ګودر له ځمه خو شحا ليږم
 ما په منګې كې پراټي را وړى د ينه ګودر له ځمه را پسى را شه

 پاچاهى الركې د خيال مه ږده قد مونه ګودر له ځى او پښو ته ګوري
 ګو له مارى د خمارو ستر ګو كو ينه ګودر له غبرګې خو يندى راغلى

 زه به منګى په لپو ورو،ورو ډكومه ګودرته ځم راپسى راشه
 د خيال كاته كوى په اور يې ستى كړ مه ګودرته څى ناوخته كيږى

 يا خو لګۍ راكړه يا منګى در ماتو مه ګودرته راغلى برابره
 رنګ رنګ پكې وى د خو بانو محلسونه ګودركې هره ورځ اختر وې
 منګي په سر ورله راځى جو نى سيلونه ګودركې هره ورځ اختر وې

 د پيغلو جنو سيل كوى حيران دى كړمه ګودره بخت دى غلبه دى
 په سور سالو كې ليال ستا خواله را ځينه ګودره ټول درته لو ګى شم

 منګي مې دوه دي نرى مال مې ما تو ينه ګور له ځم را پسى راشه
بې وفا يار راباندې ډېر كبر كوونهالړم د خپل وطنه الړم

داسې مې حق دي دجانان زلفوسرونهلكه كابل دافغان حق دى
نه ادا كيږي قضا شوي ديدنونهلمونځ چې قضا شي بيا ادا شي
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كم عقله ياره د پردو اختيار كې يمهله مانه ولې ګيله من يې
 ګو ندې مال له پر ما كيږدى قد مو نه ما په ګودر د جنو ښخ كړى
نور دې په تورو زلفو مه وهه السونهما خو د ليرې نه صحي كړې

د سبايي اور يې بليږي دوى ترې ځينهما د كوچي د عمره ځار كړې  
زما جانان به پكې مخ مينځلى وينهما د كونړ د سيند نه ځار كړي
چې جنكۍ مې مات بنګړي په قبر ږدينهما د ګودر په غاړه خښ كړئ
نصيب زما د الرې مل راسره ځينهما د نصيب نه تېښته وكړه

 چې جنكۍ مې مات بنګړى په قبر ږد ينه ما دګودر په غاړه ښخ كړى
د جنكو په وار پيدا وركه دې كړمهما دې ټوپۍ په سر ګڼله

 چې ماز د يګر په ګودر وشى د يدنونه ما زد يګر تل لرى خاونده
 منګي مې دوه دى نرى مال مې ما تو ينه ما سره سم ګودر له الړ شه
ما د لنډيو سيپارې ويلي دينهما سره سمه سيالي مه كړه
زه وم نادانه په يارۍ نه پوهېدمهما له مې وړى زړگى راكړه

چې يوه خبره دوه ځلې راته كوينهما له وړوكي ريبار ځار كړې
د اختر ټال يې هر سړى دې زنګوينهما ويل يوازې زما يار يې
قسم دى ياره بې نېټې نشته مرګونهما وې د غمه به دې مړ شم

سرتور والړ وې له ښېرو دې وېرېدمهما يارانه كله كوله
ده به د خور سترګو ته ډېر كتلي وينهما يې د ورور د سترګو ځار كړې 

دا د ورور سترګي يې د خور په شانته دينهما يې د ورور د سترګور ځار كړې 
چې په كوڅه كې پښه نيولى شې مينهماته دې دومره ديدن بس دى
چې زه ده خپلې ځوانۍ وير پكې كومهماته رباب په الس كې راكړئ
خورې ورې زلفې په بام والړه ومهمازديگر چېرته وې چې نه وې

 منګي په ولو دګودر غاړى له ځينه مازديګر پيغلى ښى اغلى
ديدن دې پرېښود د ايمان كوې سوالونهمازديګر لمونځ دې قبول مشه 
نوى مين وم په ديدن نه مړيدمهمازديګر لمونځ رانه قضا شو
خلكو زما په حق كې پورته كړئ السونهمازديګرى دى سوال قبليږي
ستا به عادت وي ما به ورك له ملكه كړينهمازديګرى دى ښېرې مكړه

چې پرې مين وم ترې چاپېر مې كړل السونهمباركي راكړئ عالمه 
د تهمتونو سره يار قبوله كړمهمباركي راكړئ عالمه 
نادانه زه نادان مې يار ورسېدنهمباركي راكړئ عالمه 

لمونځ مې بانه كړ د اشنا ديدن كومهمخ په قبله مې د يار كور دى 
د لونګين نه يې ځونډي ورك شوي دينهمخې ته راغله راته ژاړي
يو مې ځواني ده بل مې ډېر دي ارمانونهمرګيه دومره صبر وكړه 

ما وېل سالم هغه وېل كور دې ورانومهمرګى په تنګه كوڅه راغى
چې د نجلۍ د دادا يخ شي اندامونهمړ مې د يار په كوڅه يوسئ 
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زه پښتنه يم په نامه دې ناسته يمهمساپري په بې غمي كړه 
راځه راځه روزي به خداى رارسوينهمساپري دې ډېره وكړه 

باران به اوري څوك به ځاى نه وركوينهمساپري سخته خواري ده 
خواره دې مور شه چې سفر ته دې ليږينهمسافر ته شوې خواره زه شوم

چېرته به يې خويندې د دين په تمه وينهمسافر مه وژنئ عالمه
زه دې په سپينه خولې ويده پرې ايښې ومهمسافري دې روزي مه شه

پيزار اوباسه چې دې تلې ښكلومهمسافرۍ خوړليه ياره
قربان قربان دې د زړو جامونه شمهمسافرۍ خوړلى راغلى
چې تش وطن رايادوم ژړا راځينهمسافرۍ مې زړه نرى كړ
اول خوله دركړم كه دې جېب ولټومهمسافرۍ نه ستړى مشې
مرور ګرځم څوك مې نه پخوالكوينهمسلماني په چاكې نشته

يو دې خير ټول كړو بل دې وكړل ديدنونهملنګه دوه ګټې دې وكړې 
اول دې ښكل كړي بيا دې غېږ ته خېږوينهمنگيه بخت ته دې حيران يم

 زه د اوبو لپاره كوز ګودر له ځمه منګي كې مورى اوبه نه شتهخ
 د شيطا نۍ منګى په لپو ډكو ينه منګي يې ټول په ډنډ غو په كړل
د شيطانۍ منګى په لپو ډكوينهمنګي يې ټول په ډنډ غوپه كړم 
 دغه يو ځاى دى چې برى كيږى د يدنونه منګى به تخرګ ګودر له ځمه
لور يې په سپينه روپۍ خوله نه وركوينهمور يې د كلي شومړې غواړي 
لور يې د الرې مېلمانه راستنوينهمور يې د كلي شومړې غواړي 
زيارت له تلې چا به يې مخ ليدلى وينهمور يې ماڼو ورته لوګى كړې
په ما مينه نجلۍ بل ته وركوينهمورې توپك كمربند راكړه

ماله كوژدن چا كره وكړه زوړ دې كړمهمورې د مخه دې شرمېږم
چې تور پېكى مې د هلبند شمال وهينهمورې كوچيانو ته مې وركړه 
كنډك كنډك مستې به خورم غټه به شمهمورې كوچيانو ته مې وركړه 
په مامينه جينۍ بل ته وركوينهمورې لنډۍ توپك مې راكړه

په دين غزا ده زه خپل ځان شهيدومهمورې لنډۍ توره مې راكړه
چې تمامي عمر په صبر تېرومهمين زړګي ته مې سالم دى 
مونږ كره مه راځه چې زړه دې صبر شينهمينه په تګ راتګ زياتيږي
كله راځه كله به زه درځم مينهمينه په تلو راتلو زياتيږي
په مينه مينه دې كتل مين دې كړمهمينه د مينې پيدا كيږي  
په مينه مينه دې كتل مين دې كړمهمينه د مينې پيدا كيږي  

زموږه زړونه غريبۍ وژلي دينهمينه دروغو زړونوكاردى
په تا يوه خبره راغله هېر دې كړمهمينه كې هر څه هر څه كيږي
په الره ځم خپل او پردي نه پېژنمهمينې دې داسې لېونى كړم
هله به يې واورې چې زه تورې خاورې شمهنارې وهم نارې مې نه اورې
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چې په سركو شونډو دې راشي سېالبونهنجلۍ په سر دې منګى مات شه
ورسره كوږ شومهد پانډه ولوېدمهنجلۍ د بام په سر كږه شوه 
د كونډې لور ده مور غوړي وركړې دينهنجلۍ كږه شوه ماته نشته

يار يې نيستمن دى په ژړا له ملكه ځينهنجلۍ كه ټوكى د بخمل دى 
كم عقله مور يې ورته سترګې توروينهنجلۍ وړه د يارۍ نه ده 

پېرزو مې نشي تور پيكى په خاورو ږدينهنجلۍ والړه په لمانځه ده
د چا په نوې يارۍ اور ولګېدنهنرى نرى لوګى ترې خيږي

موږالتراوسه وړوپه خروباندې بارونهنړۍ مريح ته رسيدلې
نښې دې څه كړم چې دې سترګې نه وينمهنښې دې ډېرې ما سره دي

مورې زما په نصيب مه كوه جنګونهنصيب مې خپل دى رارسيږي
تنديه مات شې تاكې څه ليكلي دينهنصيبه وسوزې ايره شي

خداى دې ناڅاپه چيرته راوله مينهنن خو مې ډير ياديږې ياره
ليال والړه ده په زړه ويشتل كوينهنن د ګودر په الره مه ځه
مباركي د نوي كور راكړه مينهنن مې د قبر خواله راشه

نه به زما زړگى د غمه خالي شينهنه به انځر د ورځې ګل شي
د دادا كور كې دې زړه كړمه ظالمهنه دې د ځان نه دې د بل كړم 

چې ستا دې ډېرو ناكردو ته وګورمهوايم چې داسې ځاى ته الړ واى
 يار بې وفا شو ارمانې به ګودر له ځمه وخت د ځوانې مې نيمه خوا شو

تاو كړي غشي مې د غم خوړلي دينهودرېدى نشمه غورزيږم
خلك ويشتلى مرغۍ ژر پورته كوينهودې ويشتم پورته دې نه كړم 
بخت د هغه دى چې يې پولې ورانوينهوربل يې پوړې پوړې راغى 

چې بې ديدنه دې ساته لېونه شونهورشه د يار خبر دې واخله
د زنې سر مې دېوالو وسوالونهوركه د كور كلي ياري شه
چې ستا د حسن دوران تېر شي رابه شمهوطن به ستا لپاره پرېږدم

جانانه درې واړه پرېږدم تا سره ځمهوطن د مور او پالره خوږ دى
دتن په وينويې ساتم ترڅوچې يمهوطن مې تن ،تن مې وطن دي
خلكو ته وايم چې نيسۍ اخيستى يمهوطن مې ستا له غمه پرېښود

چا دې صفت راته كوو راغلى يمهوالړه اوسه چې دې وينمه
ما په ځوانانو كې خوښ كړې يې مينهولې دې سر په زنګنو كړ
اشنا غماز درته دروغ ويلي دينهولې دې مخ زما نه پټ كړ

 اوږى په غاړه ما زد يګر ګودر له ځينه ولى به زه ور پسى نه مر م
كه سل مې نور وي تا به پاس په تندي وړمههر كله راشې د يار غمه

 ګودره ! ځكه دى صفت هر ځاى كو مه هر مازد يګردى لوى اختر دى
چې د كړكۍ شمال په دواړو لګېدنههغه دې هېر دي كه دې ياد دي

 چې د اشنا سره به بر ګودر له ځمه هغه ساعت به كله راشى
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يا خو په ټوله دونيا پرېوتل ګردونهيا خو زما په زړه تياره ده 
يا خو به ټولې يارانې دغسې وينهيا خو زما نصيب خراب دى
يو كال به پاتې شم چې دواړه يو ځاى شونهيار مې په اوم كې زه اتم كې

زه به دا تورې سترګې چېرته بدلومهيار مې په شنو سترګو مين دى 
د يار لپاره درمسال جارو كومهيار مې هندو زه مسلمان يم 

يوڅه په جيب كې ستالپاره ګرځومهياره زموږكلي ته راشه
دا معشوقې خو غنمرنګې خوند كوينهياري په تور او په سپين نه ده
زړه چې مين شي تور او سپين نه پېژنينهياري په تور او په سپين نه ده
كه ما پرې كړې واى ژړلي به دې وونهياري خو تا پرې كړه كمبخته
اوس يې چې لنډه پرې كوې ژړا راځينهياري خو تا كړه ما خو نكړه

د پلو الندې سړى غلى تېروينهياري د دنګې نجلۍ خوند كړي 
كه زړه دې نه وي بيا دې نه مجبورومهياري د زور خبره نه ده 

چې چا خوړلى رنګ يې ځاى ته نه راځينهياري د شنې لښتې ګوزار دى
ښه شو چې زر دې په مطلب ورسېدمهياري دې ټوله د ټګۍ وه
د لرې لرې نندراې به دې كومهياري دې نه كوم ډاريږم

څو چې مې سترګې غړولې سبا شونهياري دې نه وه خوب ليدل و
خړو جامو كې به فردوس جنت له ځمهيم خړ پښتون خړ مې ژوندون دى

اخر يې مه كړې د ځوانانو مجلسونهيو اخيري مصره دې داوي
په پخوانو قدمو دې پرېوتل ګردونهيو ځلې بيا په دې الر راشه

الر يې صحي كړه په غضب ككړه شومهيو ځلې راغلى خوله مي وركړه
بل دې خبرې په كنډه تللي دينهيو خو دې غونډه منډه خوله ده 
بل دې مين په كبرجنې نجلۍ كړمهيو دې غريب پيدا كړم خدايه
هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شمهيو زخم نه دى چې به جوړ شي 
 د وصال تږى يم اوبه بهانه كومه يو ګوټ اوبه منګى نه راكړه

بيا دې دا دا له توره وركړه چې راځينهيو وارې ټينگه غېږه راكړه
د خندا ډكه خوله به چيرته ناسته وينهيوازې خداى به پرې خبر وي
چې اشنا الړو زه به تور لحد ته ځمهيوازې ژوند مې په كار نه دى
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