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د گورگورو دا نوى بڼ !
گــسان ٌحتــوب عــاه ٌحتــوب د ې ـسو ٗ ـه ةاُــرې
درې نيوُــو راسٌط ـې ّې ـژًُ ُ،وٌــوړې د ةُ ـي نــوټ
وىطواىۍ اوضٌروُهى او ّه كوم ٌوٌِر دى.
ٌحتــــوب اوس ٌهــــال د ُِگسســــار ّوسِتــــون د
ښـووُې او روزُـې د ّــوسِٕي د درًــً َـوىگي الًلــه
زده نووُهى دىُ،وٌـوړى د ظتعٌـ ىـه ٌذـې غيـى
او اراٌــه ښ ـهاري،دوّه داٌوع ـۍ ن ـې ً ـې ًــوډول
عودي سً ىٌـرل نٌـږي د ًـوه ٔـوان ّـه وگـه ًـې ښـه
ٔاُگړ ٌا دا ده چې د ًوه ٔاُگړي اضتعراد ىـه اٌيـه
ډًــس ّــس نــاره ّ،ــه ىـږ ود ـ نـې ډًــس او ةانٌفتــه نــار
نوىو وان ىسي،سغه نه ّه ژورُاىٌطـتٌم ډگـس نـې
وي او نه ّه ةو...

ُوٌــوړى ّــه دې ِه ـۍ ٔ ـواُۍ ن ـې د نــار نوىــو
ِره او ذوق ىسي .
ةذښـــِه غـــواړم زه د ده د عـــا سۍ او ىٌهـــواىۍ
ّسٔاى ّه ده نې ورک عوم.
درُو ىوضتوُهو!نـه رًښـتٌا وواًـً ُوٌـوړې ٌـا
ىه ېسو درًو نيوُـو راسٌطـې ًـوأې د ًـوه ٌحلـو
او ژورُاىٌطـ ـ ّـــه وگـــه ّېژاُـــره،دو ٗـ ـو ورٔـــې
وړاُرې ًې را ـه ٗـو چـاپ عـوي نتاةوُـه رانړهٌ،ـا
فهس ونړه چې ٔه! د ةو چـا نتاةوُـه ةـه وي،دـو نيـه
ٌې چـې َـوىگې واړوىـې راواړوىـې وٌـې ىٌـرل چـې
دوه َ ـوىگې ُوٌــوړي راَ ـوىې ن ـړې وې،دــو د ًــوې
َوىگې ىٌهوال ٌحتوب عاه ٌحتوب ّه دْيه دى.
د َوىگې ٗو نٌطې ٌې چې وىوضـتې د ده د ٍـس
ّــه ُطــت ډًــسې ّښــې او نــسه ښـهارېرېٌ ،حتــوب
عاه ٌحتوب دادى ٗـو ورٔـې وړاُـرې د گورگـورې
ّـــه ُاٌـــه ًـــوه ُـــوې عـــعس َوىگـــه را ـــه ٌذـــې ـــه

نٌښـــوده،د ُوٌــــوړې َــ ـوىگې ًــــوه ډًــــسه جٌتــــه
ٔاُگړ ٌا دا ده چې دا َوىگه چې ُوم ًـې گورگـورې
دى ّـــه ًـــو ُـــوي عـــعسي فـــورم ىٌهـــو عـــوې،چې
َهورًشې ُوم ورنړل عوى.
دـــراى(ج) عـــته زٌـــا ىْـــاره د َهـــورًشې ُـــوم او
جوړښ (فورم) ةٌذي ُـوى دى،دغـه فـورم ًـو ٗـه د
ٌَْشو ضسه ور ه واىى ىسي.
سس ُوى عى ښه وي دو د ښـه واىـي ـس ِٗـ
راٌـــِٓ ـــه نـــول او ّـــه نـ ـې ّسٌذتـ ـ

ًـې

ســـً ًـــو ٗـ ـه

ضتوُشٌَ وي،دو دىته دغه واكعٌ ًو ٗه ةس هص
ښ ـهاري،او سغ ـه دا چ ـې ٌحتــوب عــاه ٌحتــوب ّــه
َهورًشو نې ښه ّذه او دوُروره عا سي نړې.

د ةٌيگې ّه وگه

چې زٌا ّه ُوم عوې

ٌٌِه نې عوم عوې
رًښتٌا ةه واًي
اوس ُو د نوم عوې
ښه عوه چې ه را ه ٌعيوم عوې
ُور دې د زړه ّه نور نې زه نيه ضا ٍه

د عــا س ّــه َهــورًشو ن ـې ةٌالةٌــو ٌوضــو اة
ةحــش عــوي دــو ــس نوٌــه حــره چــې ٌــا وىوضــته د
غلي عا سۍ ةسده ّهې ًو ٗه درُه ښهار.
د ُوٌوړي د عا سۍ ٌِْٕاُگـه نـه سـس ٗـه ده دـو
نــه ض ـړى ً ـې وىــوىي ًــو ةٌــو دوُــر ــسې ادٌطــتى
عــي،د ده ّــه َهــورًشو ن ـې ًــوه ةٌيــه ښـهال ّس ــه ده
چې سس ٗوک ٌجتوري چې وًـې ىـوىي ،د ٌحتـوب د
عا سۍ ًوه ةيه ښه ٔاُگړُه دا ده چې ّهـې د ّښـتو
ژةــې دوُــرورې ىِــډۍ ّــه ًــو دوُــرور او ٌِاضــب
اُراز ٔاى ّس ٔاى عوي.

زه گــسان ٌحتــوب عــاه ٌحتــوب ــه د دې ښــهيې
َ ـوىگې د چــاپ ىــه اٌيــه ٌتــارني واًــً،د ده د ٔ ـوان
اضتعراد د ال غوړًرا او ّسٌذتګ ّه سٌيه

ّه ّښتِي نيتوري ٌٌِه
تراىعٌف ٌو عٌِوارى
جالل اةاد د اُعهاس راډًو دفتس
10/10/0931

په (ګورګورې) کې ګورګورې
ىـــه دراًـــه زر وارې عـــهس چـــې د ّښـــتِو دا دـــو ه او
ښاًطته ژةه ّښـتو ًـې ّـه سـس ىحـات ّـه ېـسه ةٌـا د ادةٌـا و

ىْاره ًې ىه دوٌسه ّسادو ٌوادو ډنه ّېرا نړې ،چـې نـه سـس
ٗوٌسه ضړى وغواړي نار ّـسې ونـړي ُ،ـو ـس ٍـسه ةـه ـسې
وزگار ُغي ،او دوٌسه دوا ه ةه ـسې راَـول نـړي چـې د سـس
ذوق د سٌيو ِره ةه ّسې ٌا ه نړي.
زه ًې اوس ُه ًٌِ چې گوُـرې ّښـتاُه عـا سان ّـه ېـسه
ةٌا ٔوان كغس ًې د ٌِظوٌو ادةٌا و ىْاره د نار ضسه س ُثسه
زًــاة الكٍِــر دي،دــو ةٌــا ســً ًــې دغــې ةسدــې ًــو ډول
ليٌـــري ةغـــه غـــوره نړېّ،ـــه دې ٌاُـــا چـــې َـــوىې ًـــو ډول
اُگٌسُــې ّــه نــې دي ،ضــړي ــه ّــه ًــو ډول ذسٌِـ ورنوىــو
ٗسدي ،د دې دتسې ىْـاره ًـو ردوُهـى ٌثـال سٍـرا ا ـس چـې
گورگورې ُوٌٌږي ًادومّ،ه دې ا س نـې چـې د وىـص ىْـاره
نوٌې وىطي س٘ـه عـوې ،ةٌذـي ښـهاره دتـسه ده چـې ُـوې
س٘ه دهُ،وښ دى،او د وىطي ادب د غِي نېـرو ىْـاره ًـو
ّه ٔاى گام دى .
ىهــه د ُـــورو ُوښــ گـــسو او ٔواُــو عـــا ساُو ّـــه ٌٗـــس
ٌحتوب عاه ٌحتوب سً ّه ٔاى ګام ّور ه نړى ،ـو ّـه دې
س٘ــه نــې عــوى دى ،چــې ّــه ًــوډول ُوښــتگس فــورم نــار
ونړيّ ،ښتِي وىص او ادب ـه ًـو ُـوى زېـسى ورنـړي ،او

ُور سٍشوىي دې ه وس٘وي چې دّښتو ادب ّه گو ةـ نـې
ُوي دوُرور او ٍس ىسوُهي ٌُاىگي نٌِـوي ،چـې د زړه ىـه
يه د ضتاًيو وړ دي .
د ٌحتـوب عـاه ٌحتـوب د گورگــورې ّـه دې َوىگـه نــې
چــې نــوٌې دــو ې گورگــورې دي ٔهــه دــو ې دي چــې د
ىِډًو ًا َْو ٗذه ّه نې نار ادٌطتو عـوى،ىِډۍ ًـا َْـې
دو د ّښتو وىطي ادةٌا و سغه دو فورم دى ،چې ّه دْـو
دې وړوني او دوه وًغ ضٌالةه وجود نې ّه ډًسه اضاُه د
ضـــړي ذسٌِـ ـ

ـــه دداضـــې ًـــو ىـــوى او دوُـــرور ٌفهـــوم د

ورنوىو وان ىسي ،چې ّه ةو فورم نـې ٗـه ،د ُـړۍ ّـه سـٌٖ
ادةي فورٌوُو نې ةه ُه وي.
سغه ٌفهوم چې ًوه َْه ًاىِډۍ ًې ّه ىږ او ىِډ ود نې
ًو ذسَ ه ور رضوىى عي،نه سٍرا ٌفهوم ّه ةو ًا ٌِثوري
فورم نې افاده نووً ،ا غواړو چې ّه ښه عـان ًـې ذسٌِتـي
نړوُ،ـو عــاًر چـې رو ًــو نتـاب دتــسې ّـسې جــوړې عــي .
زٌوُږ ّښتاُه عا سان نه وگورو ،د ازادو ُظٍوُود ىٌهيو
ّـس ودـ نوښـ

نــوي سغــه ډول ٌفهــوم چــې ده د د ضــوژې

ةسده ده ّه ٗو ىِډو نسښو نې روښاُه نړي ،دو ٌِٔې ود

ضسه ىه ډًسو س٘و سې د دغې ازاد ُظً ىړۍ ّطې او ده عي
او ّوره ٌفهوم ىْاره ةاًر دوٌسه ُظـً ُـور سـً وىٌهـي سٗـو
ىوضتوُهي سې ّوره ادز ونړي ُ،و عا س ًې دېته ٌجتور
عي چې د ُظً ّه وروضتۍ ةسده نې دُظً د ُـور او دواىـي
ٌذــه ّــه ًــوې ســً ٌفهوٌــه او ور ــه ٌاُــا ىسوُهــې ىِــډۍ ّــه
ورزًــا وىو ډب نــړي ،او ّــا ې ُــور ٌفهــوم ّــه ىِــډۍ ضــسه
روښــاُه نړيُ،ــو دىتــه د ُظــً َــول ٌفهــوم ًــوأٌِۍ سٍــرا
نوچِۍ ىِډۍ وه چې افاده او روښاُه ًې نړ.
د ٔـــوان عـــا س،ىٌهوال او ژورُاىېطــ ٌحتـــوب عـــاه
ٌحتوب د ګورګورې ّه ُوم سٍرې ا س نې ،چې دنوم فـورم
ىْاره نـار عـوى سغـه َهـورًشې ًـادًږي،چې دې َهـورًشو
نې سً د َْې ٗذه نار ادٌطتو عوىُ ،و دوُر ًې سً َـول
د َْې ّه عان دى .
س دې د ٌذه ًو ةو فـورم سـً چـې زٌـوُږ ٔـوان كغـس ډًـس
نــاروىى سغــه د ٌَْــشو ّــه ُاٌــه ًــادًږي،چې دا فــورم ســً د
َهورًشو ّـه عـان ّـه َْـه ًـا ىِـډۍ ضـٌِگار عـوى دى،زه د
َوىو ىٌهواالُو عا ساُو ّه ېسه ةٌا د ٌحتوب عاه ٌحتوب
ّه عان د ٔوان نهول ٗذه سٌيه نوم چې د دغطې ُوښتوُو

ّه رإٌِته نوىو نې الزًـا ې او الزًـا ې س٘ـې ونـړي ،او
ېسې س٘ې ًې ّه َوىه ٌاُا د ضتاًيو وړ ةوىً .
زه ُه غواړم چې ّه وړه دوىه ُورې ىوًي دتـسې ونـړم ُـو
دْيـــې دتـــسې د ٌحتـــوب عـــاه ٌحتـــوب ّـــه ًـــوې ښـــهيې
َهــورًشې ّـــاى ـــه رضــوم او د ٌحتـــوب ـــٌب د ال زًـــا و
ُوښتگسو ةسًاوو ّه سٌيه ّا ې نٌږم.

دا ُورې ٌه نړې
ةې نورې ٌه نړې
ّښتِې ٌّغيې
ضس ورې ٌه نړې
دراًه گورگورې ورې ٌه نړې
جِهۍ ضسې عوُډې وروړي ورې راوړًِه

ضهارگو اٌٌسزى
ً/ٌَ٣جوزاٍ٢/
جالل اةاد

ورک محبوب او د ګورګورو ځولۍ
نه فهس ونړو ُو د ٌَْشو ةازار دو ال ښه ود دى ،ډًـسى
ٌيګسي سً ّرې س٘ه نې دي چې دغه ةازار ِٗګـه چـې دى،
دغه عان ود ّا ى عـي،او ددى ىْـاره ًـې ّـوره س٘ـى ٌّـو
نړي .
د ٌَْشو ډًسى نتاةوُه راروان دي او د ٌَْـشو د ٌٌِواىـو
ىه دواًې ښه ود سس نيى سً نٌږي.
اوس ىه دغى ُه ّه اىهـام ضـسه ّښـتو ادب ـه ًـو ُـوي فـورم
الره ونـړه َ ( ،هـورًشى) دا د اوضـٌِو ٔواُـاُو ُـوى الضـته
راوړُــى دي ،چــې د ّښــتو ادب د ال غِــي نٌــرا ىْــاره ًــې
نړي.
ةاًــر وواًــً چ ـې د دغـې الرې د ضــس الرًــو ٗذــه ًــو ســً
ٌحتوب عاه ٌحتوب دىٔ،هه ىوٌړى ٔو دى چې ّه ّښتو
ادب نې د ( ګورګورى) س ضٌوري الُرى د َهورًشو نتاب
چــــاٌّږيٌ،حتوب ًــــو زًــــارن

ٔــ ـوان دى ،چــ ـې د ةــــال

ةوښــتٌاوو ضــسه ضــسه ًــې د ادب ىٍــَ ٌَِګــه ٌُوىى،نــه د

نتاب د ُوم ّه اړه وواًً ُو ډېس ّه زړه ّورې دىٔ،هـه چـې
َهورًشه سغه ٗـه دي چـې د ىِـډۍ ٌوجودًـ ّـه نـې عـس
دى ،او ىِ ـډۍ د غسًــشې الك ـې زًږُــره ده ،گورگــورې ســً
سغـــه ٗـــه دي چـــې ډًــــسو غسًـــشو الكــــو ــــه ًـــې ښـــهال
ورةذښيې،نه زه ضـتسگې ُّـې ُـه نـړم او د ٌحتـوب ـٌب
الُرې َهورًشې ه ٌٔس عً او دتسې ّسې ونړم ُو ډًس ود
ةه وٌُطي.

ضتسګې ًې ورې
دتسى ضْورې
ٔهه دو واًً
د ضْو ٌۍ دورې
ٌٍاڼى ضسې ګورګورى ورې
زه ده ٌوزي د ډوډۍ ٗه ّسوا ىسٌه

زه ًې د َهورًشو ّه اړه ُور ٗه ُه واًً ،دو ىـه اضـتعراد
ًې ضتسګې سً ُه ُّـوم ،د ٌحتـوب د ال ةسًـاىٌتوب ىـه ّـاره

دْو دٌال د ٗښتَ س سعه رضوم ،او د جاُان ىه رةـه ور ـه
د او د ٍس او دال ةسًيٌتوب ضوال نوم.
كيً ًې اُر او ژوُر ًې ٌٌِه ُاک.
تراهلل (سوډ)
اُعهاس راډًو
جالل نوټ

خدايه ګورګورې تورې مه کړې
ىهه ِٗگه چې زٌا دوضتاُو ٌذهې ذنس نړه چې ىِډۍ د
وىص ٌال دى،او سغه ٗه دي چې ډًس ژر د ًو چـا زړه ـه الره
ّېرا نويّ،ه رًښتٌا سً ىِډۍ سغه ٗه دي چې ّه دې دْـو
وړوني جوړښ نې ډېس ٗـه ىـسي،او ّـه ٔـان نـې ًـوه ىوًـه
ٌاُا ٔاًوىى عـي ،چـې زه ًـې د ٌثـال ّـه ډول الُـرې ىِـډۍ
راديً.

ضْو ٌٌه نړُ

وسه رادٌژه

ًار ٌې د گيو ىو نوي گو ې رًتٌِه

نه د ښاىو ىښهسى راغيې
زه ةه ةوٌو ه د اعِا دًرن ىه ٍٔه

ٗه فهس نوئ! چـې نـه ّـه دې ّور ـه ىِـډًو دتـسې عـسو
نړو ُو ٗوٌسه ةه وي؟
دا ُو اضې َوىو ه جو ه دتسه ده چې ډًسې زًا ې دتسې
ّسې وعي ،او نه ىٌهو ّسې عسو نړو ُو نٌراى عـي چـې
ګو ې ٌو ّه ىٌهيو ضتړې عيّ،ه سس حال زه ُورّه ىِډۍ ُـه
غږًږم او رأً دْيې دتسې ه سغه دا چې َهورًشه ده.
ىوٌړى رأً او دَهورًشې ّه جوړښ ًو ٗه غږًږم.
َهـــــورًشه َـــــول دوه ٗيوًښـــــ ضـــــٌالةه ىـــــسي چـــــې
ىــوٌړى،دوسً،درًً،او ٗيــورم ُــًٌ ةٌتــي ً ـې ِّٕ ـه ِّٕ ـه
ضــٌالةه دي او وروضــته ورّطـې ىِـډۍ ـړل نٌږي،ىهــه ّــه
الُرې َهورًشې نې.

ةٌيول گسان دي
سېسول گسان دي
جاُاُه ٌٌِه
نول گسان دي
د ًاره زړه تس ول گسان دي
ّه درًاةوُو نسښې چا راښهيې دًِه

دا ّه ّښتو ادب نې ًو ُوى فـورم دى ،چـې د َهـورًشې
ُوم ور ه غوره عوىَ،هورًشه سً سغه فورم دى چې ّه ډًسه
اضاُۍ ضسه د اُطان زړه ه الره ّېرا نوي،زٌا ّه فهس دا ةه
ّهې د ىِډۍ ةسن وي.
زه ُو ُورې دتسې ُـه نـوم ٔهـه چـې ىـه ٌـا ٌذهـې درُـو
دوضتاُو د َهورًشې ّه سهيه ډًس ٗه وًيي،او ّـه ّـاى نـې
د دْو دراُه اضـتاد تـرىعٌف ٌـو عـٌِواري ُـه ډًـسه ډًـسه
ٌِِه نوم چې دْيې ٌغورې ًې ىه ٌاُهُ ،ه دې ضـٍْوىي او
ىــــه ٌاضــــسه ًــــې ٌسضــــته نړې،سٍــــراراز د دْيــــو درُــــو
دوضـــــــــــــــتاُو تراهلل (ســـــــــــــــوډ)،ضـــــــــــــــهار گـــــــــــــــو
اٌٌسزى ،تــراىسحًٌ(دوښــٍَ)ِ ،ــاهللاهلل غسكــاب ،جاوًــر

عــٌِوارى او ــراك غورِٔـ

د ٌٌِــې ډًــس ّــوروړى ًــً

چې و ًې زٌا ٌيتٌا نړې او ٌا ـه ًـې ّـه سـس ةسدـه نـې ډاډ
رانړى،سو رًښتٌا! د ٌسگي دې ىه ًاده وؤي د دْو گسان
دوض او د ٌوٌِر دْسُروى َوىِې ٌطئول ښـاغيي ُلـٌس
احٍر ٌوٌِر ُه سً ُړۍ ُړۍ ٌِِه نوم چې ىه دې ًې ٌذهې
سً زٌا ٗو َوىگې د چاپ ّه گاڼه ښـهيې نـړې او دا َوىگـه
ًې سً د چاپ ّه گاڼه ضٍتال نـړه ،د ضتاضـې د الةسًـاوو ّـه
سٌيه.

ٌحتوب عاه ٌحتوب
اُعهاس راډًو
ً/ٌَ٣جوزاٍ٢/

ډالۍ
د ژوُر سغه ٌٍُګړي ارٌان ه چـې ّـه سـس ىٍإُـه نـې ًـې د
ّــوره نٌــرىو ىْــاره د د ــا ّــه ودـ نــې د دْيــو ىٌٍــو ٗذــه
اوښهې ةهوم .

ٌحتوب

ګورګورې
دا ُورې ٌــه نړې
ةې نورې ٌه نړې
ّښتِـــــې ٌّغــيې
ضس ورې ٌه نړې
دراًه گورگورې ورې ٌه نړې
جِهۍ ضسې عوُډې وروړي ورې راوړًِه

ســـوا چيــــــٌـږي
عْـــه راًذـٌږي
ّام ونــــړه ًــاره
زړه ٌې درزًږي
ٌٌِه دې ورځ ّه ورځ نٌٍږي
ًادو نوژدن عوې ًاٌئٌِه ّه ةو عوًِه

زٌا جاُـــــــاُه
ډېس ًـې ُاداُه
دغه ٌې واوره
ّه ٌاًې گـساُه
ازاروه ٌې ٌه جاُاُه
ٗوک ةه دې دوښ عي ةٌا ةه ا ازاروًِه

اول كـارًـــــــــــــــږي
نٍ نــــــــٍ دِرًـږ
ِٗ

چې دفه عي

ةٌا ښه ژړًــــــــــږي
ٌٌِه ىه ٌٌِې ّېرا نٌږي
ّه ٌٌِه ٌٌِه دې نا ه ٌئٌَ دې نړٌه

ضوًه گوگيه
ٌړعې ّاگيه
زٌا جاُاُـه
د گالب گيه
ّاس ّه نٍسه والړه گيه
ُلٌب د چا ًې اوةه زه دردٌژوٌه
د ژوُر ارٌاُه
ښهيٌه جاُاُه
ا ُه كسةان عً
د زړه درٌاُه
زٌا جاُاُه ّه ٌاگساُه
زه ىه ّذواُه ٌٌِه ا ضسه نوٌه

ّه نور زړه عې
او واده ٌه عې
جِۍ دا واوره
د ا نوم ٌړه عې
دراى دې زٌا نه د ةو ٌه عې
نه زٌا ُه عوې ةٌادې ٌسگ ه دوعحال ًٍه
ُور زړوُه ٌه وه
داىوُه ٌه وه
ُظسه ُه عې
گاٌوُه ٌه وه
د الر ّه ضس ضتسگهوُه ٌه وه
د جالل اةاد وُې رُگۍ دي ٗوک ةه وًِه

جاُاُه داُرې
ضتسگې دې الُرې
ّه سڅ راگورې
سٌيې دې اُرې
جاُاُه زًسى ٌې درةاُرې
زٌوُږه نډه ضتاضې نيي ه درٌِٔه

سغه ٌې ًار دى
دا ٌې اغٌار دى
دفه ًً ٔهه
غيى روًتار دى
تاٌې ةٌا د نډې وار دى
ّه ضس ِّډوُه چيوم ّه زړه غٍوُه

ّه ٌا ٌٌِې
اى كررٌِې
دا دُگه وُه
د چٌِار وُې
اى د دورو زىفو ٌٌسٌِې
زىفې ّه دٌال ّور ه نوه رُٕور دې نړٌه

ًارۍ نې نٌږي
ةِگړي ٌا ٌږي
ښهيٌه جاُاُه
عْه راًذٌږي
دا ٌٍُه عْه ده غيه ىگٌږي
د ىوُگٌَ ٌٌسٌِې وعٌٍسه ىړوُه

دتسه ُه ده

ٌِهسه ُه ده
وىې دا واًې
ىه ضسه ُه ده
ًاري د زور دتسه ُه ده
نه زړه دې ُه وي ةٌا دې ُه ٌجتوروٌه
سغه ًې ېس عو
سغه ًې سېس عو
ضس ه ًې ِٗډ ورنړ
غٍونې گېس عو
ا را ه ٗه وًو ىه ٌا سېس عو
ٌا ه سغه دتسه ةٌا ونړه ٌٌِه

زٌا زاري ده
ضتا ةٌٍاري ده

ه سً ّوسٌږي
ٌٌِه جواري ده
ٌطافسي ضذته دواري ده
ةاران ةه اوري ٗوک ةه ٔاى ُه ورنوي
جاُان جاُان دى
ّه ٌا ډًس گسان دى
اوس ةه ٗه ونړم
ٌا ضسه وران دى
افطوس افطوس ارٌان ارٌان دى
دا نوم اضالم دى ٗوک ٌې ُه نوي ّوښتِه

احوال ٌې دادى
روٌال دې دادى

د ضْو ٌۍ ضٌِْه
جٍال دې دادى
اٌٌَ ّسې ونړئ،ضوال ٌې دادى
چې ٌې جاُان راضسه غاړه غړۍ عٌِه
ّه درُ

ٌې ېس عو

ّه جِ

ٌې ېس عو

ّه ُادتسه
زار او گِډًس عو
اوةه ٌې ٗښې ىوُګ ٌې ېسعو
دزړه ّه ضسٌې زرغوُه دىوُګ وُه

ّه غً ًې ٌوړ نړ
جِ

ًې راضوړ نړ

ّه ورو زىفو

ًې گو راضور نړ
اورةو ًې ةٌاّه ٌخ رادْورنړ
ىهه چې ښٌشه ّه ةاران نې ىِره عٌِه

عته ٌا او ا نې
وفا ّه ٌانې
ًو فسق ًې دادى
جفا ّه انې
ةاكي ةه ٗوک ُه وي دٌُا نې
غٌسداهلل ُه چې ٌوجود ةه ّه نې وًِه

ٌٌِه نې ژاړې
ه چٌسې الړې
وىې جاُاُه

ٔان راُه ُغاړې
ةذته ُاٌسده چېسې الړې
ًؤيې راعه چې دضٌال ضسه ضٌال عٍه
عْه دو رڼه ده
ّه غو نغه ده
َونه ٌې ونړه
گسده چغه ده
ةرن ًې ةا زُه ٌغه ده
ُجيۍ وړه ده ددوراک ةه نيه عٌِه

ٌٍُه ارٌاُه
ار ارگسًواُه
ُِگسسار نې اوضې
ٌحتوةه گساُه
ةېګا ٌې دوب ىٌره جاُاُه

چې دې ّه ضسه ډوىۍ نې نور ه وړې ًٍه

ښهيې راغيې
گو ې عٌٍسىې
ىه ډًسه نتسه
ّوزه ًې ړىې
ةېګاٌې ضتا الرې ٗارىې
چې ه راُغيې زه دغٍه وًره عوٌه

ّه ا ُه وًاړم
ةص درُه الړم
ٌسور ًاره
ٔان درُه ُغاړم

ةېيتون ّسٌا ُه دى چې ژاړم
ةٌيتون عٍال دى سسه وُه ښوروًِه
چې ًار ٌې راغى
روًتار ٌې راغى
اهلل دې دېس نړي
چې ّالر ٌې راغى
ةېيتون ّه ِګه نوٗه راغى
ٌاوًو ضالم دى ده وې نوردې وراُوٌه

دو ه دو ه ده
ّطته ٌطته ده
ىه نتسه ډنه
جِۍ وړه ده
ّه ّورې ةا نې ضسه ٌغه ده

ُه وردتى عً ُه ٌې زړه تس نوًِه
د گو ُه ښهيى
ّه ٌا ښاغيى
ژوُرون ةه دو وى
دوُر ةه ًې نوىى
چې ٌا وًيى او ا ٌِيى
ا ةه د دې ًاراُې دوُر ىٌرىى وُه

چې زٌا ّه ُوم عوې
ٌٌِه نې عوم عوې
رًښتٌا ةه واًې
اوس ُو د نوم عوې
ښه عوه چې ه را ه ٌعيوم عوې
ُوردې د زړه ّه نور نې زه نيه ضا ٍه

ضسه زارًږئ
ژر رارضٌږئ
ورغاړًؤۍ
ٌط عئ گډًږئ
اىٍه داُرۍ دوعحاىٌږئ
د ّښتِو ّښتو ژوُرۍ عوه دوُر نوًِه

ّه ٌانې ُغته
ّه انې ُغته
زه چې ٗه غواړم
دٌُانې ُغته
ٌطيٍاُي ّه چا نې ُغته
ٌسور گسًٔ ٗوک ٌې ُه ّذال نوًِه

روًتار سور وو
ٗه دو ضسور وو
دراى عته دوزخ وو
م ضور ِور وو
ّالر ًې زٌا د ّالر ٌشدور وو
ىور ًې د نور غوىى ّه ٌا جارو نوًِه

ُه ّه ةاىښ وي
ذ دوّه ةذ وي
د ركٌتاُو
دو زړگى ضذ وي
سغه ةه ٗوٌسه ښهيى ود وي
چې ضتا د ښهيوضتسگو ونړم دًرُوُه

دا ضوال ٌې گوره

ضور عال ٌې گوره
چٌِجو دوړىى
عٌَ دال ٌې گوره
كتس ضورى نه حال ٌې گوره
ّه ّذواُو ضتسگو ٌې ّسېو و گسدوُه

ُه ّه سسگس وي
ُه ّه دُگس وي
اىٍه واورئ
ُه ّه ًِگس وي
د زرو كرر ّه زرگس وي
د ّېغيو كرر ّه ٔواُاُو ةاُرې وًِه

ښه جفا ونا

سٖ وفا ٌه نا
دوښه دې دْيه
د زړگي ونا
د ٌٍُو عْو َْې ٌشه نا
ٗوک ةه ٌٌَ وي ٗو ک ةه ورک د ٌيهه وًِه

ًودې عٌْيۍ ده
ًو دې عړۍ ده
سغه سً جوړه
او د وړۍ ده
ًو دې ّهول ةو دې دوىۍ ده
زٌا د دواړو ُه ضس ور دوښ ًې ٌٌِه
ښهيي دِرا نړي
اعق ژړا نړي

ّه سس ىٍإُه نې
ٌال د ا نړي
دراى ةه دې زىفې ّه الس رانړي
ٌا ه د نيي ٌاعوٌان د ا نوًِه

ّه زړه ًې زور وي
َ نې ًې اور وي
ُوم ةه ًې ٍام
نيي نې دْور وي
اعق ضړى د رُگه ور وي
ضوى ّه اور وي ٌعغلو ضېيى وًِه
ىه ا دتسًږم
ّه اور ضوزًږم
اعق و واًي
سٖ ُه تسًږم

زه ّه ٌئٌَ ضړي ّوسٌږم
د دروازې ّه زٌُٕس ٔان ٌغغيوًِه

ښهيى ًې ُوم دى
جاُان ٌاعوم دى
سطې زورًږم
زړه ٌې ٌظيوم دى
نور ًې ّه نيي نې ٌاىوم دى
دةام ّه ضس ًې نغٍاىي نسىي دًِه

ٌِتس دې واديه
جاُْس دې واديه
ّ٘ېږه ژر عه
ٗادر دې واديه
ورعه د ًار دتس دې واديه

ّه الر نې ُاض دى ّه ضس داورې ةادوًِه

ٗيه اُهار نړې
ٔان ّه ةه دار نړې
نٍتذته وىې
دٌسې ازار نړې
چې ٌسور عوې ٔان ةه دوار نړې
ٌعغوكې نيه ٌسور ّذال نوًِه
ضتسگې ٌُّږي
زړگى زورًږي
ضتا ّه ىٌرىو
سٖ ُه ٌړًږي
ٗوک ًې دًرن ّطې ړُرًږي
ٗوک ًې د نُه غورٔوي چې دوب رأٌِه

داًٍه داًً
و ّه ژړاًً
زړگى ٌې واًي
َُ دو ّذالًً
ّه ٌٍُو عْو ضِررې واًً
د جاُان دٌال ٌې اوس ارام ه ُه ّسًږدًِه

اول دِرا نړي
وروضته وفا نړي
داًې لرًسدى
ښهيي جفا نړي
ٌٌِه اول ضړى ةاچا نړي
د ٌيِگۍ اج ور ه وروضته ّه ضس نړًِه

دا ضوداًي عو
الړ حساًي عو
ّه ورو ضتسگو
ضتي ضتي عو
اعِاٌې والړو اضٍاُي عو
اضٍان چې ٍٔهې ه رأي كٌاٌ ةه وًِه

راعه دوىه واديه
سسٗه دې واديه
زړگى ٌې رانړه
دا زړه دې واديه
راعه اًٌِه راُجه دې واديه
ُه دې ًاري نوم ُه دې ُښې ګسٔوٌه

ّه دې ّوسٌږم
ىٌوُى نٌږم
َُ ّه جاٌو نې
زه ُه ٔاًٌږم
ّه ٌذه ٌه رأه عسٌٌږم
ّه دې دتس ًً چې ا ٌا ه رانوًِه

غږوُه وعول
زُگوُه وعول
ّه غً وًره عې
عسٌوُه وعول
د ضتاًي ةاُگوُه وعول
جِۍ د ًار ىه ٌُو زىفې دال وًِه

زړه ٌې دٌسې نه

در ه زارې نه
سٖ ُه ّاٌٗږي
ٗه دسدسې نه
د ضهار چسگه ّسې ُارې نه
جاُان زٌا ّه عسم دوښ دى ُه ّاٌِٗه

ضتسگې دې ٌُغې
ٗه غواړې ٌّغيې
گورم دې سس ود
چې ژاړې ٌّغيې
ّه ِاره والړې ٌّغيې
ډوډۍ دې ُه دورم د دًرن و ى دې ًٍه

ةٌيول گسان دي

سېسول گسان دي
جاُاُه ٌٌِه
نول گسان دي
د ًاره زړه تس ول گسان دي
ّه درًاةوُو نسښې چا راښهيې دًِه

زه دې ضوزًږم
ودې نړًږم
ارٌان ارٌان دى
ّه دې ژړًږم
ّه ٌسگ دو ٌسم ُه ّا ى نٌږم
گور ه ةه ًوضً ضتا رَيي ٔواةوُه

اى كررداُه
سسچا ه گساُه

ضتا ّه ُاٌه ًً
ېس د دْو ٔاُه
ّه ٌسگ دفه ُه ًً جاُاُه
رانړه ًو ٔو د ورو ضتسگو دًرُوُه

زړه ٌې دو ًږي
سس ود ژړًږي
ّه ُه دتسه
ٌسورًږي
دًرن د ٌړو ُه ،ةِرًږي
ّس ٌاًې ةِر نړل د ژوُرًو دًرُوُه

د دراى د ّاره
د زړه كساره
ٗه ىه ودرًږې

ّه ىوًه الره
ژاړم ةه دود د ٌٌِې ًاره
ّه زړه ٌې گسٔي ضتا دوا ه دوا ه ًادوُه

ژوُر ٌې دشان عو
ّا ې ارٌان عو
د زړگي ضس ٌې
ورّطې وران عو
ٌا ورنتو سغه روان عو
ّه چغو چغو ٌې ژړل ُه ضتٌِرُه

ّه زړه دې ةار عً
ةص گِاه گار عً
ّه دوب نې ژاړم
ښهيٌه ّه دار عً

نيه دې ًار نيه اغٌار عً
دوه ژةى ًاره دراى ةه درنړي زاةوُه

ضً دې ورةو نړه
ٌحتوب دردْو نړه
ّه الره رو ٔه
د ةيتو نړه
گو دو دې رانړو رب دې گو نړه
دراى دو دې ضتا ٍس د گو ُه نړي ٌٌِه

ضتا ىه اُهاره
ٍٔه ىه ښاره
ناُې دې ونړې
عوم ةې ا تتاره

زٌا د ډًسې ٌودې ًاره
چٌس ه ّه دٌال نې دې رأً نه سېس دې عوٌه

نوم در ه نًٌِ
اوس چٌس ه نًٌِ
ضتا چې را

عي

زه ور ه نًٌِ
ًو نال ةه ُوره در ه نًٌِ
زًارة دو ُه ًې چې جِډې ةه دې ضا ٍه

الرې جارو نه
ٔواُي دارو نه
ٌور دې وًره ده
نه ٌِراړو نه
دًرن ّه ضٌِر نې را السو نه
د درًاةوُو ٌاسٌان غاړې ىه رأٌِه

ضتسگې ًې ورې
دتسې ضْورې
ٔهه دو واًً
د ضْو ٌۍ دورې
ٌٍاڼې ضسې گورگورې ورې
زه د ٌوزي د ډوډۍ ٗه ّسوا ىسٌه

ٔان چې راُغاړې
ُور ُو ٗه غواړې
ّه دې ّوې ُه ًً
چې وىې ژاړې
ّه ٌٍُه عْه دې ةېسې راوړې
ةٌسې دې ُه دورم ٌا و ان دوړىي دًِه

وواًه ٗه دي
ٗه دې ّه زړه دي
ىه ډًسه ٍسه
ژوُر نې ساده دي
ٌوُږ دو اغشي نسىي ُه دي
جاُان زٌوُږ نيي ه وىې ُه رأٌِه

ٌٌِه سې غواړي
سأان راُغاړي
داورو نې ّسوة دى
ةٌا سً ّسې وًاړي
ٌٌَ نً لو دى چې ژاړي
ةاران ّه ناڼو ةاُرې ٗه ا س نوًِه

ژوُر را ه گسان عو
دشان دشان عو
حٌسان ًً دې ه
دا ٗه گوزران عو
ىٌوُى الړه نيى وران عو
زه ّه دې وران نيي نې عْې تا نوٌه

سطي دواري نړې
ٗه َ

ٌاري نړې

ةازارى ًاره
دوعې ٔاري نړې
ورنه د نور نيي ًاري نړې
د ِٔې ضس ٌې دًواىوُو ودوړوُه

ٗه ُاز ادا نړې

دا ٗه ةال نړې
وىې ّه يو يو
نې دِرا نړې
وړونى ورور ًې ّه ژړا نړې
چې عٌَ داىۍ دو ًې ّه ةام راودٌژًِه

دال دې رُگٌَ عو
ښهيى جتٌَ عو
د دِرا عِه عوې
ِرى دې وړًَ عو
د زړه ّه ىيٍه را ه عٌَ عو
ّه رڼو اوښهو ًې سس ودتې ًادوٌه

چې را ه ضوال نړې
روا وةال نړې

د راز دتسې
ّاس ّه دًوال نړې
ادٌس ةه ٌا ّه چا حالل نړې
چې ىه دًوال ښهاره نوې ضٌَْ ٌړوُروُه

جِۍ دفه عې
دوعحاىه ٌه عې
نوژدُه عې
او واده ٌه عې
زه دودې ٌړ نړم دْيه ٌړه عې
د ةام ىه ضسه چې نوې اًغار وُه

زه چې سس ٗه نړم
ُور د دْو زړه نړم

ًوه دتسه
در ه َُ زه نړم
ُورې ښېسې ةه در ه ُه نړم
دراى دې ّه ضسه جوړه نې نوُډه نړه ٌٌِه

د ضتا ّه ٍه
ةېگا ّه ٍه
ضتا د ضسو عوُډو
دِرا ّه ٍه
ضتا د ًوې ادا ّه ٍه
ّه دې اٌٌر جاُاُه عْې تا نوٌه
َهه غسٌه عوه
ّه دوب وًره عوه
دوا ه ًې الړم

ّه ٌا دوره عوه
دوىگۍ ٌې ضتا ّه عوُډوضسه عوه
ةهس ةه واًً ٌا اُار دوړىي دًِه

الړې ّسدى عوې
دود ضْېيِى عوې
د ورو غسوُو
او غسِٗى عوې
جاُاُه الړې ىٌوُى عوې
ّه ىوًه الره نې عٌْيي وسې ٌئٌِه

رُ

ًې ژًړًږي

زړوُه ًې غٌږي
نً لو ديم
ّسې ٗه ّوسٌږي

اضٍان ّه ضتورو ښه ښهارًږي
د ٍٔهې ٌخ ّه ښهيو ښهيو ٌشه نړًِه

ّه اور ىٍته عې
داورې اًسه عې
ّه ژوُر دوعحال
ُغې دْه عې
ِٗګه چې زه ًً داضې ه عې
ّه نور دې راعه ةې ةاراُه ضٌالةوُه

راُه را ېس عو
ژوُر راگِډًسعو
غً دې د زړه
ِٔې چاّېس عو
وىې سغه ود درُه سېس عو

چې ّه دِرا ةه دې وًو ا ّطې ٌسٌه

چاّطې ژاړې
چې راُه الړې
د زړگې الرې
ٌې عوې وًجاړې
چې ٌې د ٌٌِې نٌطې ژةاړې
دٌس دى ًو ٔو ٌې دوا ه ةٌا راعه ٌٌِه

رأه ّذال عه
وفا وفا عه
د دوار ٌحتوب
درد ه دوا عه
د رُٓ ّوښتِې ه ٌې راعه

د زړه ّه ضس ةاُرې زدٍي ًً ٌړ ةه عٍه

واًه ُېگاره
ٗه عوې روًتاره
غېږې ه ًې راعه
د ٌحتوب ًاره
عوُډې درنوم د دې دّاره
ود دې د

دې چې وُه نړې ارٌاُوُه

اوس ةې وضي ده
ةص غسًتي ده
ّه غً ىړىې
ٌې زُرگي ده
چې ٌو س ٌٌِٕه جراًي ده
ضٌِْې ضْو ٌۍ ه ضالم نړه ضالم ةه نړٌه

ًار ٌې افغان دى
ّه ّانطتان دى
ٌا ه ىه َوىې
دٌُا ُه گسان دى
زٌا جاُان زٌا جاُان دى
چې ّه دِرا عي عوُډې وضْړي گيوُه
ٗه ٌې ژوُرون دى
ډًس ةې ضهون دى
ةٌغٌس ىه ًاره
ّه زړه چاودون دى
ٌٌِه د دوو زړوُو ړون دى
نه ړون ُه وي ةٌا ُو سطې َونې دًِه

د غً ةسضاة دى
زړگى ٌې ٌاة دى
دًرن د ٌخ دې
راةاُرې كهط دې
حطَ دې نً ظيً دې زًاة دى
ديم د حطَ ٌعاةق ظيً نوًِه

دا ٌې نفَ دى
زٌا رفتَ دى
زٌا د غً ُه
او زُهرن دى
نه دًرن نړې ود د دًرن دى
ٌرام ةه ُه وي ةې زحٍته دًرُوُه

ښهيې دتسې
عا و عهسې
ىه ٌاُه ٗه ىه
ه ٌسورې
دا جِهۍ وړې نو سې
وړې نو سې ٌې دوړې ُه ٌړًرٌه

چې را ه ًاد عي
ژوُر ٌې ةسةاد عي
سٖ فهس ُه نړم
ٌحتوب ةه ښاد عي
چې ّه ژړا او ّه فسًاد عي
دْيو ضيگو ضسه اضٍان ّه ژړا نړًِه

ضتا ىه ضتٍه
ىه ډېسه غٍه
او ضتا د دًرن
ّه ٍه ٍه
ٌتارني رانړئ اىٍه
د وٌتوُو ضسه ًار كتوىه نړٌه
ّه ّښو عو ُه عې
د ًار ٌو ُه عې

د دْو جاُان د
ٌٌِې غو ُه عې
چې عونوىې سې گو ُه عې
سطې ّسدو ةاغچو ه ٌه ٌُطه الضوُه

د زړه ةاداره
زٌا وانراره
ٌا ه چې نيه
رأې ّه الره
زٌا د ٗغې ورةو ًاره
ّه ةُي نوټ نې دْو ٌحتوب ًاد نړه ٌٌِه

ىه ډًسه غٍه
ضيگۍ وسٍه

نډه راُغاړم
ىه اُه ٍٔه
نيى ركٌب ه ُور ّسًږدٌه
دا جراًي د زسسو گوټ دى ېس ةه ًې عٌِه

داغيى ُه وى
ړىى ُه وى
زړه ٌې ّه ٌٌِه
ورنړى ُه وى
چې ٌحت ٌې نړى ُه وى
اوس ةه ّه دښتو ٌېسو وىې ګسٌٔرٌه

ا وةه گار نړم
ةٌا دې اًطار نړم
چې دې ىه ٌٌِې

ِٔې ةېشار نړم
زه ةه ّه چا ةاُرې ا تتار نړم
زٌوُږ د چً ښهيي وفا نيه نوًِه

چې ٌو ٌې ُه نړې
ضورگو ٌې ُه نړې
د ورو زىفو
ول ول ٌې ُه نړې
دْيه جاُاُه دْو ٌې ُه نړې
ّه زړه ٌې ّا ې عو ٌٍُگړي ارٌاُوُه

ركٌب رٍَه
ا ًادوٌه
زړگې ىه اُه

ُه تسوٌه
ّه ضتسگو ړوُر درّطې عوٌه
واًه جاُاُه چې دې ًاد او نه سېس ًٍه

گيغَ ه راعه
ٌېهَ ه راعه
زٌا د زړه
چٍَ ه راعه
جاُاُه دْو وظَ ه راعه
زه دې سس ودتې ّه ىٍإُه نې ًادوٌه

ضيگۍ وسيې
چازوروىې
ٌور ًې ٌٌسه ده

ةٌا ًې ژړوىې
ةې رحٍې ٌور ده ةٌا وسيې
الضوُه ًې ٌاة عه چې ّس ا گوزار نوًِه

ده ضٌِْه ضٌِْه
ښه ُازٌُِه
ّه َوىو ښهيو
نې ده حطٌِه
د ىٌوُۍ،ىٌوُۍ ٌٌِه
زه ًې ّه غسوُو ىٌوُى ضٌْيِى نړٌه
رُ

ښتٌرىى

ژًړ ًً زةېښيى
ىهه ًو غٍ رُٓ
ًٍه وسيى

ناعهې چې اوس دې واى ىٌرىى
ا ةه زٌا ٌٗسه نې غً ىٌرىې وُه

ٌّهي ه گو نړم
اةه ةيتو نړم
ٔان ةه ىوگى نړم
دو ا ةه دْو نړم
جاُاُه راعه چې دې ښهو نړم
دوه ورٔې ژوُر دى ّه دِرا ًې ېسوُه
دغه ٌې ىورى
راغى ضس زورى
ٌاُه دې سېس عو
د ُاٌه ورى
ضتا ًاراُه د وُې ضٌورى

نيه ّه ٌا نيه ّه ُورو ديهو وًِه

ٌٌِه اظهار نړم
ٔان ةه سې ٔار نړم
ىهه ٌِلور ةه
ّه غاړه دار نړم
زه ةه وړونى سيم ًار نړم
ٍاٌه ورځ ةه ًې ّه غٌږ نې گسٔوٌه

دغه ٌې حال دى
دا ٗوًً نال دى
جتٌَ د ّاضه
وران عوى دال دى
ضتا ًاراُه ىِډى دًوال دى
ٌا د ىِډي دًوال ُه ډًس داُگيي دًِه

ه دو ّوسٌږې
ّه ٗه دردًږې
ىهه ةاران ٌې
ّه زړه ورًږې
ًاري نوې ّه ضس وېسًږي
ٗوک چې ًاري نړي ضس ّه الس نې گسٔوًِه

ىه ٌا دتس عوې

گو د إُس عوې
د ضتسگوُور
د زړه جوسس عوې
روًتاره داورې دې ّه ضس عوې
سس چا غو و ه ٌوةاًو ٌُوىي دًِه

چې ًتٌٍان عي
ژوُر ٗوٌسه گسان عي
نه ّالر ًې ٌړعي
ةچي حٌسان عي
ضړى چې ٌړعي نور ّسې وران عي
ّه ةعضو ديهو ةاُرې وران عو وظِوُه

ٌه نړه دوُهارې

وسې عونارې
وراُې ةه ُه نړې
د گودر الرې
ّه ةام والړې سوا دارې
ادٌس ةه ېس عي ضتا ٔواُي زٌا ضواىوُه

ةې الره ٌه عې
اغٌاره ٌغې
زٌا د ٌٌِې
روًتاره ٌه عې
نه ًار ىسې ةې ًاره ٌه عې
ةې ًاره اُجوُې سس ورځ ژړا نوًِه

دا دې اًٍان دى
ٌٗسې گسًوان دى
اوان ةه ونړې

غق ٗه اضان دى
دًرن ّه ىم روّۍ ارزان دى
ّيو ٌې ةاد وادٌط وړًا دې وىٌرٌه

زړه ٌې درزًږي
عوُډې رٌّږي
الس ُه ًې ٌَِ

نړئ

ٌحتوب غورٌٔږي
ٌخ ّه ٌړوُر نيه ٌُّږي
عٌسًِه ًاره ضالٌي والړه ًٍه

غاړه نې ًې ار دى
ٌخ نې ًې ًار دى
ساغه ةس وًِې
داًې اغٌار دى

ضتا ًاراُه د چتو ښهار دى
ٗوک چې د چتو ښهار نوي ظ ةه رأٌِه

چې را ه گسان عې
ةٌا ُو اوان عې
غۍ زٌا د
ٌٗسې گسًوان عې
زٌا د زړه ةازاره وران عې
ّه انې ةيه ضودا ُغته ةې د غٍه

زدً نوعېس و
غً راُه سېس و
د زړگي زور ٌې
ىه سس چا ډېس وو
اول ٌې عوق د ضتق ډېس وو

ّه ا ٌئٌَ عوم اوس ضِررې ًادوٌه

د زړگي غٍه
ورک عه ٍِه
الره ٌې ورنه
الړ عً ّه نٍه
زٌا د ٍسه ضسه ضٍه
ٌٌساة عې غٍه ّه دِرا دې ېسوٌه
سا ّاگو ٌُطې
ه ًار ةو ٌُطې
د اور ىٍتو ه
ٌې گوگو ٌُطې
اوس ٌې د سغې ِٗگو ٌُطې
چې ةه نول اّسې سٌٍظ د ُاز دوةوُه

ٗه سسگس دى
سو ةيوگس دى
اىٍه واورئ
دا جادوگس دى
ةٌيتون د ٌٌِې ضوداگس دى
د اعِا كرر ّه اعِا ّېرا نوًِه
دا ُورې ٌه نړې
ةې نورې ٌه نړې
ّښتِې ٌّغيې
ضس ورې ٌه نړې
دراًه گورگورې ورې ٌه نړې
جِهۍ ضسې عوُډې وروړي ورې راوړًِه

دا ه چې ُه وې
زٌا ّه زړه وې
رًښتٌا ةه واًې
دفه ّه ٗه وې
جاُاُه ه دو داضې ُه وې
د چا دتسې دې ضسور ٌِيې دًِه

ددراى ٌُم ةذتې
د گيو ىښتې
اول و ره نړې
ةٌا راُه ښتې
د ٌّس ةاةا الرې دې ضذتې
د گوىو ىښتې جِۍ ضتا ىْاره ٍٔه

ّه ٌازسٌس دى
ژوُر نې اٌٌس دى
ىه ٌال ًې او دى
زىفو زٌُٕس دى
سس چا ه دْو وظَ نغٌٍس دى
ٌا ه نغٌٍس دى د ُِگسسار ښهيي ةاغوُه

چې ٌې جاُان عې
ډًس را ه گسان عې
را ه رادو
ىهه اًٍان عې
زٌا د زړه ةازاره وران عې
ّه ا نې ةيه ضودا ُغته ةې ىه غٍه

ًً ُانساره

ّه ٗو ٗو واره
عْه ورځ ژړًږم
د ضتا ىْاره
چې راّه ًاد عې ښهيٌه ًاره
ضس ّه زُگون نړم اوښهې الُرې وًوٌه

رُ

ٌې زًړًږي

زړه ٌې درزًږي
َول ارٌاُوُه
ٌې اًسه نٌږي
چې نتس ُه نړې ُه دوارًږي
اى ّانه رةه ٌا ةه نتس نړې وًِه

زار عً ىه اُه

اى ّه ٌا گساُه
زٌا د زړگي
د نيي داُه
سغطې ُه ًٍه جاُاُه
چې َُ تا دې وىٌرم ىٌوُى ًٍه

نه دىغٍان دى
دوزٌا جاُان دى
ٌا ه ىه َوىې
ُړۍ ُه گسان دى
ّه ٌاًې زر ٌِه احطان دى
جاُان ٌې َول نيى ّسًږدي ٌا ىه رأٌِه

ډېسه دعا نړې
ّطې ژړا نړې

ٔان ةه ّه َول
جهان رضوا نړې
ًاراُه سيته دوُر ّېرا نړي
چې نيه نيه جراًې ّه نې رأٌِه
اول تسة دى
وروضته جِ دى
اوس دو دٌُا نې
شة دوى دى
زٌا د ښهيي ًار ادة دى
چې ّه غله عي ضتسگې ةسُرې واړوًِه

ّه ضتسگو ژاړې
زړه راُه غواړې
او سه راغيه

عوه را س غاړې
ارٌان ٌې دا دى راُه الړې
ناعهې ٌې ضتا ضتسگو ه ډًس نتيي وُه

چې ٌسور دى
دا ٌطافس دى
ٌحتوةه ٌخ ًې
ىهه د ىٍس دى
ًار ٌې د گيو ضوداگس دى
ٌا ه ةه راوړي د راٌتٌو چاٌتٌو گيوُه

ةې وفا ُغې
وردعا ُغې
دغه ٌې واوره
چې ّه عاُغې

چې ّه نور ُه وم ه راُغې
ّه ةغو الر ةه در ه ٗوک جارو نوًِه
الر نې ٌّچوٌې
ډًسې دې ىوٌې
سسې دوا ّام نړه
ّه الر چې دروٌې
ورې وسه ةسى ةه ٌوٌې
نه ةسى ُه وي ٔواُان و ّه ورو ٌسًِه

گالن رژًږي
ّه ٗه ژړًږي
نٍعلو سغه
دى چې دِرًږي
ّه اًغارة ٌې ُه ّوسٌږي

د ةې عسٌۍ ىوَې ةه ٗو ورغورٔوٌه
ةص ٌه جِگٌږه
راُه زارًږه
ُور ژړا ٌه نړه
را ه دِرًږه
ٌذاٌخ ٌه را ه ودرًږه
الرې نوٗې د غٍازاُو ډنې دًِه

چې عوگٌسې نړم
ٗوٌسه زارې نړم
ّه سس ىٍإُه نې
ٔاُته ښٌسې نړم
ةٌيتاُه وضوم غً اًسې نړم
دوښه د ةاد ده چې ّه سس ىورې ٌې وړًِه

د ةِگړو عور دى
ٌَهسى ًې ور دى
د سسچا زړه نې
د ٌٌِې اور دى
ښاًط ّه َول ّېښور دور دى
دا د ضواة جوُې دو َوىې زًړې دًِه

د ضْو ٌۍ دورې
زىفې دې ورې
د ضتا د ٌٌِې
وٌ راّورې
ٗوٌسه دوا ه دوا ه راگورې
ّيو دې وٌُطه چې زړه در واچوٌه
ىه ٌا زارًږې

ُه دفه نٌږې
گو ٌذٌه ًاره
را ازه نٌږې
نه ّه ضالم ٌې دوعحاىٌږې
زه ةه داضسې ٌِگوىې و ّه ِري دٌه

ٗه ښاًطته عْه وه
ضْو ٌۍ رڼه وه
ّاس ّه حجسه نې
جوړه ٌٌيه وه
سغه نٌطه ٗوٌسه دو ه وه
چې د جاُان ّه غٌږ نې ّاڼې ّاڼې عوٌه
چې درُه الړه
اوس ّطې ژاړه

دٌُا د زړه ٌې
عوىه وًجاړه
د غسه ىٍَ د گودر غاړه
اٌٌو ّه غاړه جاُان دًرن ه ٍٔه

ښهيٌه ُادان ًې
زٌا جاُان ًې
ٌا ه ىه َوىې
ُړۍ ُه گسان ًې
جاُاُه دوٌسه ّه ٌا گسان ًې
چې ه روان ًې زه دې عٌٍسم كرٌوُه

ِٗګه ةه ښاد عې
ِٗ

ةه اةاد عې

ّه َول ژوُرون نې

ه زُره ةاد عي
ډوډۍ ه نًٌِ ه راًاد عې
ىه سس ًو نِ ضسه ٌې اوښهې وًوٌه

زړه ًې درزًږي
ّه ةام ودرًږي
جوړې ًارۍ ه
ًې زړگى نٌږي
جِۍ زٌا ّه زړه ّوسٌږي
چې ٌذاٌخ عې ضتسگې ةسُرې وٌُطٌِه

زړه ٌې دو ًږي
ُه كسارًږي
دضٍال د ًار ه
َُ ةٌا ژړًږي

دًرن د ُاضتو ديهو نٌږي
َول ٌطافس ٌې ّه اهلل ضْارىي دًِه

عْه چې او ده عي
ٍٗيي اوده عي
ةې ىه ا ًاره
ضذ گوزاره عي
جاُان چې ٔي ّه ٌخ دې ښه عي
زړه ًې زٌا ّه ٌٌِه ةِر دى راةه عٌِه

ُه د حجسې عې
ُه د دېسې عې
سس ودتې واًً
اًسې اًسې عې
چيٍه ٌاة َوَې َوَې عې

ٌٌَ ّه ٌا دى غً ّه ا غيعوًِه

اوس ّطې ژاړه
نوَې ه الړه
ّه ضٌِه ًې نٌښوه
الضوُه دواړه
ّورې ىٌال ّه ىٍوُٓ والړه
كتول ًې ُه نړې ور اورةو ّه داورو دًِه

دا ُِگسسارًان دي
ّه ٌا ډًس گسان دي
ةې ُِگه ديهو
ضسه ډًس وران دي
ُه ّه جهان او ُه ّه ٔان دي
د دْو وظَ ىْاره ضس ّه داورو دًِه

سطې ضوزًږم
ّسې ُه ّوسٌږم
ّه دې ُور ّوى عه
ٌسمُ،ه رغٌږم
ّه الره ًٔ َوىه عسُگٌږم
ضتا د هٍ ٌِٕٔس ّه غاړه گسٔوٌه

جگړه وده عو
ډًسه او ده عوه
زٌوُږ ّه نيي
نې سرًسه عوه
نه د زىٍو ُه ّوره ُه عوه
گساُه وظِه جِهۍ ةه دې ضا ٌِه

زٌا ډًس دوښ دى
دو ٌوضً ًخ دى
د ةغو غغى
ٌې زړه نې د

دى

د ًار ٌې چوغې چوغې ٌخ دى
چې ىږه ىوًه عً غٍي ةه ّهې دٌه

