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 د جنګ، سنګر، مورچل او تورې په اړه ټپيزې

 

 د آزادۍ جګړه اوږده شـــــوه

 الړله ورځ راباندې شپه شوه

 له هر ځای جوړه هديره شوه

 که د زلمو نه پوره نه شـــــوه

 ټينهافغانستانه جينکـــــــــــۍ به دې ګ

 پروت لکه ښځه په کاله شـــــــوې

 نه د دغه نه د هغــــــــــه شــــــــــــوې

 خاورې اېرې شولې نور څه شوې

 که په مېوند کې شهيد نه شوې

 خدايږو الليه بې ننګــــۍ ته دې ساتينه

 

 هره انجلۍ د وطن زوی کړې

 ښه غيرتي يې ته رالوی کړې

 په شهامت باندې يې پوی کړې

ګر کې وينې توی کړېزلمو سن  

 پېغلې ړندې کړې چې کونډتوب نه قبلوينه

 

 اور به يې پور په کاله کړي

 زور د د ښمن به ژر اوبه کړي

 له وينو ډکه به يې خوله کړي

 جانان به ولې توره نه کړي

 تر نيمايي مورچله زه ورسره ځمه

 

 په عزت الړو رسوا راغی

 ډک مال بند تر مال راغی

 ا راغیپه ټيټو سترګو تر م

 جانان له جنګ نه په شا راغی

 په پرونی ورکړې خوله پښېمانه يمه



 په دښمنانو باندې بريد که

 ختم د وخت هر يو يزيد که

 وطن دې پير ځان دې مريد که

 ته په سنګر کې ځان شهيد که

 زه به سور شال ستا په مزار وغوړومه

 چې ګردنۍ يې تر مال ده

 چې يې په السو کې سال ده

 وړه يې غوغا دهپه دښمن ج

 زما خولګۍ د هغه چا ده

 چې غالمۍ ته يې طالق ورکړی وينه

 

 ورک شه مېراث او ورکې شومې

 د بري الر کې ډېرې لومې

 شته دي ازغي او هم پېچومې

 تورې وهه بری به مومې

 که بری نه وي ځوانان تل په تورو مرينه

 په سرو لمبو باندې ګډيږي

 له خپله سره پرې تيريږي

 مري خو ژوندی کيږيسل وارې 

 په مورچل هغه سړی خيږي

 چې يا مين وي يا يې پېغله ناسته وينه

 

 وينو له دارو فوارې کړې

 لوړې ژورې يې پرې سرې کړې

 ځوږ د سلګيو آذانګې کړې

 ټوپکو بيا غاړې کږې کړې

 ګوليو يوړل د ځوانانو لړمونونه

 

 ځوږ د سلګيو پورته کيږي

 د زمکې سر واړه خوځيږي



 زړه کې هوسيږينجونې په 

 چې ډول وهي ځوانان ګډيږي

 يا به لښکر وي يا غدۍ د ژنيو وينه

 

 بند او زندان مې ماتوای شو

 بار مې د غشو په سر وړای شو

 سر مې دښمن نه پريکوای شو

 که جنګ د تورو وای ما کړای شو

 د نصيب جنګ دی وارخطا والړه يمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د سفر او مسافر په اړه ټپيزې

 

 بر نن ولې ړنده شـــومخدای خ

 ښه ويښه ناسته وم ويده شوم

 تاته درتلم ځانته ستنه شوم

 په سفر تلې درجګه نه شوم

 ما دې خدای شله کړي په دواړه ځنګنونه

 په خپل ښايست دې ورحمېږه

 ډېره مې څنګ ته مه ودرېــــږه

 راته په سترګو کې موسېـــــږه



 بند په بند مه رانـــــه تاوېـــــږه

سافر شوم بيا به نه درځي خوبونهکه م  

 

 ژوندی دې غواړمه له خدايه

 د سفر لوری دې راښايه

 ته که نږدې ځې او که ورايه

 چې چېرې ځې حال راته وايه

 چې دې خالي دربار ته نه کړم سالمونه

 

 عمر به دغسې خپل ډېر کړم

 يو څه موده به دې پاک هېر کړم

 زړه به په پړو کې راګېر کړم

ل وطن کې تېر کړميو کال به ب  

 چې ستا د حُسن دوران تېرشي رابه شمه

• ** * * * * * ** * * * * *  

 

 ژوندی دې غواړمه له خدايه

 د سفر لوری دې راښايه

 ته که نږدې ځې او که ورايه

 چې چېرې ځې حال راته وايه

 چې دې خالي دربار ته نه کړم سالمونه

 چې يې په ناز رالويولې

 اخر دې وکړې کانې خپلې

 اهلل دې مړه که نازولې

 چې مسافر په کاڼو ولې

 جينۍ لمن به دې خدای نه زرغونوينه

 



 مسافري په ښه زړه وکه

 شپه ورځ په ځان باندې يوه که

 زړه کې د ياد بله ډېوه که

 ته په لوستلو صرفه مه که

 .نجونو پېغور راکړ چې يار دې امي شونه

 ما ويل رخصت به رانه غواړې

 وال ړ يېد پالنګ سر ته به 

 جګې به يوسو سره غاړې

 ارمان مې دادی رانه الړې

 ولې مې ټينګ په غېږ کې نه نيوې مينه

 

 په نه خبره مرور دی

 چرته به وي اوس مسافر دی

 ما پرې د ځانه ډېر باور دی

 يار مې د بنو سوداګر دی

 ماته به راوړي بنوڅي د خيال شالونه

 

 د خدای د نور يوه جلوه يې

 وره يېپه کايناتو راخ

 تل مې په زړه کې راسره يې

 ته به د کوم وطن ډېوه يې

 .زه دهجران په تروږمۍ کې ناسته يمه

 

 امبار دې خاورې په وعده کړې

 ما درته څو پېرې په شپه کړې

 ما ويل چې ته به داسې نه کړې

 ماته دې لږې شپې وعده کړې

 تا د راحت په غونډۍ واړول کلونه

 

 که يې رېبار که بې رېبار وي

 څوک چې په عشق کې وفادار وي

 ورځي که سپينې چړې الر وي



 يار په دکن د سړي يار وي

 ته له وړې غوندۍ پناه شوې هېر دې کړمه

 

 څه به کوم نصيب مې خوار دی

 زړه مې بې ننګ سره ايسار دی

 که يې پرېږدم له خدايه ډار دی

 سبا مې بيا د کډو وار دی

 په سر به پنډې چلوم په زړه غمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټپيزېپه اړه د سپينلي، کوډو، تاويذونو او زلفو   

 

 ځان سپېلنی او ما مجمــر که

 ځان دې له ځانه رابـــــــــــهر که

 خالص دې په دې خبره سر که

 جانانه ما د ځـــــان نوکــــــر که

تاته کاته به په تنخا حســــــــابومــــــــــــه                        

 

 پر مينه باور نه کړيزما 

 کومه چاره مې دلبر نه کړي

 خدای دې راپېښ چرته شر نه کړي

 په ما يې کوډې اثر نه کړي

 ما هندوانۍ کوډې په خوله خوړلې دينه



 

 که مې ژړا که واوېال ده

 تا ته مې تل په خوله دعا ده

 څه لېونۍ برخه زما ده

 په ما دې کړې څه بال ده

 ه درکومهپه مخ مې غبرګې اوښکې ځي خول

 

 مينه کې ډېر دې تاواني شوم

 د ښکال جال کې دې بندي شوم

 ښکاري چې عمر زنداني شوم

 ستا په داالن کې اثرې شوم

 اوس راته دود کړه د غونچو څڼو سرونه

 

 نه يې افسوس نه اسوېلی کړ

 په دښمنانو يې غورځی کړ

 د تورې وار يې پرې لومړی کړ

 ما سپېلنی ورته لوګی کړ

 رو په مېدان کې لوبېدنهيار مې د تو

 

 دا تورې زلفې مې زېندۍ شوې

 چاپېره تاو مې له مرۍ شوې

 له ډېره غمه مې سلګۍ شوې

 کلي په کلي مې بدۍ شوې

 ما زورور کلي ته تېره کړې چې مرمه

 

 

 اوښکې مې تلې جنازې نه شوې

 شونډې مې وچې لندې نه شوې

 خيال کې تر دې رانيږدې نه شوې

 نه شوېزلفې مې تاو کړې کږې 

 د مســــاپر اللي پـــه سر ووېـــرېدمه

 



 که مې ښايست د ښاپېرۍ دی

 اواز مې تللی د ځوانۍ دی

 شکر چې زړه مې د زمرۍ دی

 د زلفو تار په زر روپۍ دی

 زه يې د يار سترګو ته ټولې لوګی کړمه

 

 جينۍ له قهره تکه سره شوه

 ښکلې ښايسته لکه مڼه شوه

 تاو لکه شنه سره زرغونه شوه

 په تناره لمبه کږه شوه

 تر شا يې وسول د اوږدو زلفو سرونه

 

 خلک خو وايي شــهزادګۍ ده

 ښايست يې ټول د ښاپېرۍ ده

 زه وايم نه ښکلې کــــــوچۍ ده

 دا سپينه ټنډه دې غونډۍ ده

 دا تورې زلفې دې رمــــــې پرې پنډې دينه

 

 

 ورځ به ماښام شي بيا به شپه شي

ده شيشپه به له کاله پرې اوږ  

 ورته به ګرانه ګوزاره شي

 جانان چې ځي په مخ دې ښه شي

 زړه يې زما په زلفو بند دی رابه شينه

 

 ژوند لکه ډک د ميو جام دی

 د هلکانو نوم بدنام دی

 څه وکړم عمر مې ډېر خام دی

 د طالبانو سخت نظام دی

 چپه کاکل تر خولۍ الندې ګرځومه

 

 

 

 



 

 د مرګ او ناروغيو په اړه ټپيزې

 

 ير دې که عمر دې خپل لنډ کهخ

 تا خو به تل د نيـــــــــکۍ پنډ که

 چا پرښتې درته ځان خـــــــــنډ که

 په تورو خاورې کې دې ځنډ که

 خوشال يې که رخصت نه درکوينه! وړکيه

 

 چې مې له غمه مړ يار نه دی

 پاتې مې هيڅ پرې اتبار نه دی

 کړی تر دې مې اظهار نه دی

 نه دیزما يې علم په کار 

 د اباسين څپې يې يوسه کتابونه

 

 ګرانه مرګی دې رانه هېر شه

 عمر دې شګو غوندې ډېر شه

 لکه د شپول رانه چاپـــــېر شه

 راتېر شــــــــه  له خروړي سپيته 

 له دغې سپينې خولې به زه درتېره شمه

 

 که په يارۍ نه يې پښېمانه

 حال مې نو څه پوښتې له مانه



 مانهنارې مې الړې تر اس

 ديدن ته ژر راشه جانانه

 د نړيدلي پاڼ په سر والړه يمه

 مرګ د هر چا په کور مېـــلمه دی

 که دې زړه دی که دې زړه نه دی

 کار پکې جوړ د بېلــــتانــــه دی

 په دې خبره مې زړه ښــــــــــه دی

 چې ښايســــته بدرنګ به ټول خاورو ته ځونه

 

 له دې نه وړاندې مې ژوند ښه و

 ورکــــی ړنــــګ د بېلتــــانــــه وک

 غم به د مرګ په خوب ويــــــده و

 اول مـــــــې فــــــــکر درتــــه نــــه و

 اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دينه

 ېښه هر چا ته دا خـــواري ده

 که څوک بوډا يا يې ځواني ده

 سخته د مرګ بــــالبـــــــدي ده

 ي دهد ځواني مرګ د شهيـــــد

 لکه په زېړو ګلو ړنګ شـــي دېوالونه

 

 دا رڼا ورځ درباندې شپه شه

 په مخ راماته دې خــــــوله شه

 درڅخه پاتې قـــــافـــــله شــــه

 د بهيره اوښـــــه دې مړه شــــه

 چې ورته کېنې ګوندې زه درياده شمه

 

 که بې وسي که مجبوري وي

 مينه په کار د يوه سړي وي



 چې بازاري ويورک شه هغه 

 د نجونو زړونه فوالدي وي

 .يو يار يې مړ شي بل ته سترګې توروينه

 

 ښه دې تر دې زندګي مه شه

 پېښه د مرګ رسوايي مه شه

 کمه تر دې دې نيستي مه شه

 مساپري دې روزي مه شه

 زه دې په سپينه خوله ويده پرېښې ومه

 په دښمنانو باندې بريد که

 ختم د وخت هر يو يزيد که

دې پير ځان دې مريد که وطن  

 ته په سنګر کې ځان شهيد که

 زه به سور شال ستا په مزار وغوړومه

 

 ورک شه مېراث او ورکې شومې

 د بري الر کې ډېرې لومې

 شته دي ازغي او هم پېچومې

 تورې وهه بری به مومې

 که بری نه وي ځوانان تل په تورو مرينه

 وينو له دارو فوارې کړې

سرې کړېلوړې ژورې يې پرې   

 ځوږ د سلګيو آذانګې کړې

 ټوپکو بيا غاړې کږې کړې

 ګوليو يوړل د ځوانانو لړمونونه

 

 که به مې هر څومره زړه ښه که

 خو په ژړا به مې اوبه که

 ما يې هوس د ژوندانه که



 جانان په ګور کې ارمان وکه

 په ما را ړنګه شوه د تورو خاورو خونه

 

 څو جنازه يې ګور ته لېږدئ

 څڼې کړئ سروېږدئ سر ته يې

 يو څو شېبې يې نور هم پرېږئ

 کټ يې په لوړه غونډۍ کېږدئ

 وړې خانخېلې به يې ستر ماتوينه

 

 په ښو يارانو تل نازېږئ

 د يو بل زړونو کې اوسېږئ

 په خوښي خوښ په غم غمېږئ

 ملګرو يو تر بل ځارېږئ

 ما د مجلس ياران لېدل چې خاورې شونه

 



 تک سور تنور دې چاپېرچل که

 په مخ را خور دې تور وربـــل که

ګ دې د ټــــــول کلي بدل که  رن

 د کلي منځ کې دې اور بــــل که

روغ ترې تېريږي رنځور ځان پرې تودوينه  

 

 

 زړه مې نری نری خـــــــــــوږيږي

 

 وخت له خپل ځايه نه خوځيږي

 دا ستا جفا راتــــه ياديــــــــــږي

ګ   مې په تا پـــــسې زيړيږيرن

 خلکو ته وايم چې زيړي وهلی يمـــــــه.

 

 ما مې د يار له سره ځار کې

 هغه چې درومي ما يې الر کې

 ښخ د بېلتون سترګو کې خار کې

 چې يار مې مري الال بېمار کې

ه چې د الال په بانه يار ته وژاړم  

 

 شېبه شېبه ولې قتلېږي

 لکه د شمعې ويلې کېږي

 پوهېږم څه ته هوسېږې

 که په ښايست مې خفه کېږې

 نور به د زمکې خوب کوم چې ژېړه شمه

د زيارت مالګه له مور غواړي 

ځان په شړۍ کې رانغـــــــــاړي 

د لېوني په څېر ځـــــــان داړي 

 چيچلــــی ژاړي  هلک موچۍ

له خندا شينه.  شنه  جينۍ ښامار خوړلې

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 د ښېرا، ازار او موذي په اړه ټپيزې

 

 

 ښه دې تر دې زندګي مه شه

 پېښه د مرګ رسوايي مه شه

 کمه تر دې دې نيستي مه شه

 مساپري دې روزي مه شه

 زه دې په سپينه خوله ويده پرېښې ومه

 

 په دواړو سترګو مې ړنـــده کې

 له دې نه ښه ده چې مې مړه کې

ــــور زړه کېيا مې د پالر په کــ  

 د بهيرزن ښځه مـــــې مــــــه کې

 سړه ډوډۍ خوري سر په تـــيږه لګوينه

 

 دا رڼا ورځ درباندې شپه شه

 په مخ راماته دې خــــــوله شه

 درڅخه پاتې قـــــافـــــله شــــه

 د بهيره اوښـــــه دې مړه شــــه

 چې ورته کېنې ګوندې زه درياده شمه

 

 رې شــــــــېپاتې زما تر دې ښې

 وروسته تر دې اېرې اېرې شې



 نه د حُجرې نه د دېرې شـــــــــې

 چيلمه مات ټوټې ټوټې شـــــې

 مين په ما دی غم په تا غلــــطوينــــــــــــــــــــــــه

 زړه بختوره  د پښتونخوا

 عظمت دې ډېر دی تر خيبره

 ځوانان دې واړه کړل بې سره

 آخر به وران شې پېښوره

 ننګرهار جونې ښېرې درته کوينهد 

 

 واړه ښايسته د ګل په څېر کې

 هر يو مين ته يې بې شمېر کې

 د هر چا زړه ته يې ورتېر کې

 خدايه ښايسته په دنيا ډېر کې

 که ياري نکړي تش ديدن يې خوند کوينه

 هره انجلۍ د وطن زوی کړې

 ښه غيرتي يې ته رالوی کړې

 په شهامت باندې يې پوی کړې

ګر کې وينې توی کړېزلمو سن  

 پېغلې ړندې کړې چې کونډتوب نه قبلوينه

 

 

 مات به د عشق نور کچکول کړم

 تاو به له زړه د صبر شپـــــول کړم

 مينه به پس دې په تـــــــول کــــړم

 زرې زرې زړه به راټـــــــــول کــــړم

 بيا به په نوم د يارانـــــې ســــــړی رټمــــــــــه

 و باندې الړهد ګوتو څوک

 کاينات ګوري ورته واړه

 ويې تړل الســـــــونه دواړه



 پورې ليال په لمونځ والړه

 قبول يې مه کړې تور وربل پر خاورو ږدينه

 

 چې مې له غمه مړ يار نه دی

 پاتې مې هيڅ پرې اتبار نه دی

 کړی تر دې مې اظهار نه دی

 زما يې علم په کار نه دی

 ونهد اباسين څپې يې يوسه کتاب

 

 درته راغلی يم په مينه

 د زړه په سر مې ټوله وينه

 نور يې پرېږده چې هر څه وينه

 ولې مې نه وړې اباسينه

 له شودو سپينه دې په سر روانه يمه

 

 ژوند ته مې نور هم جوړ فسات وای

 د ګلو باغ مې دې ميرات وای

 نه مې غوښتل چې ژوند مې زيات وای

 قلم ځنځير وای مابه مات وای

 .لمي ځنځير ويلي دي مېخونهپه ق

 

 شونډې مې ګوره وچې سپورې

 خوښـــــې مــې نه وايي ننګورې

 ډوډۍ دې څه باندې کړه پورې

 توتان پاخــــــه ګورګورې تورې

 .زه د موذي د ســــوکړک څــــــه پروا لرمه                    



 په ستمونو کې ناکام شول

 ظلم وستم باندې بدنام شول

 دار لکه صدام شولځوړند په 

 چا راته ويل موذيان تمام شوله

 زما د برخې موذي شته ما ځوروينه

 

 ستا به شمله ستا به پټکی شم

 زه به دې مينه شم زړګی شم

 تاته به ګل بل ته ازغی شم

 د ربابه به دې ځونډی شم

 چې ورمې نه کړې بازينګرو په السونه

 

 اوتر اوتره پورې الړم

 تر هره دره پورې الړم

 پېره خيبره پورې الړمس

 تر پېښوره پورې الړم

 چې چېرته چټې دي موذيان يې زړوينه

 

 د مرګ په خوب باندې ويده دی

 پوی په رموز د مينې نه دی

 له دې نه بد ژوندون نور څه دی

 له موذيګي نه ماشی ښه دی

 چې نيمه شي لــټ په لـــټ مې اړوينه

 

 له ازغو ډکه زمــــا غـــــېږ ده

 نوره مه رالېږده مورکۍ دې

 په زړه دې غټه تيــــږه کېږده

 د جګې تيږې ناسـتی پرېږده

 ځان به اوبه کې ما به نه مومې مينه

 

 

 



 

 

 

 

 د يار، ياري، اشنا او جانان ټپيزې

 اشنا دې يو خو وفادار وي

 نه چې د سلو تنو يار وي

 چې دې سبا په اوږو بار وي

 د يو زړګي نه بل ته الر وي

 ستا به ولې بداېسمه چې زما خوښ يې

 

 زړه مې بې ځايه اوس درزا کړي

 خدای به يې يوه ورځ راپخال کړي

 دغومره ناز خو به اشنا کړي

 يارانه هله خوند پيدا کړي

 چې کله کله جدايي پکې راځينه

 

 

 

 خدای خبر څومره بې وفا يې

 چې نه پر ځان يې نه پر ما يې

 خدايزده د چا پر مينه پايې

 پناه يې په لوړو غرو رانه



 اوس مې که يار يې نو رالېږه سالمونه

 

 

 نور جګېدای نه شــــــم له ځايه

 بس يادوم به يې له ورايــــــــــــه

 شپه ورځ يې غواړمه له خدايه

 په ښکلي يار مې سالم وايــــه

 د غريبۍ مې ورته مه وايـــــه حالـــــــونه

 

 خوښه په دې يم چې ژوندی دی

 ــــــــېونی دیڅو که نادان دې لـ

 زما په ټول جهان کـــــې دی دی

 يار مې د زړه په سر ازغی دی

 نه يې اېستی شم نه يې درد زغملی شمه

 مين سړی ډېره خطـــــــا کړي

 په بېلتـــــانه کې چې ژړا کړي

 ځان په تمام جهان رسوا کړي

 يارانه هله خوند پيدا کړي

 .ــهچې کله کله جدايي پکې راځينـــــــــــــ

 

 په زړه سوری پرهار دې زه يــم

 نهيـــــــــلی زه، آزار دې زه يـــــم

 بيا هم د غم غمخوار دې زه يم

 د تهمتـــــونو يار دې زه يـــــــــم

 د پتاسو دسمال دې بر کلي تـــــــــه ځينه

 

 زړه دې د غره په شانې بار که

 لکه فرهاد غرونه هـــــــوار که

 کې الر کهجوړه د هر چا زړه 

 دنيا د يــــار له ســــره ځار که



 دنيا به تل وي ياران کلـــــــه کله وينه

 

 په ژوندانه به خـــوار و زار وي

 تل به په غم کې را ايســـار وي

 بس ګيله من به له خپل يار وي

 که د چا روغ زړګی په کار وي

 زمـــا دې واوري يارانه دې نـــــه کوينــــــه

 م يې تل په انتـــــــــظار کېاوســـــــ

 فرش به باڼـــــــــــه کړم ورته الر کې

 کيسې يې خوند کړي په تلوار کې

 ما له کوچنـــــــــــي رېباره ځار کې

 رې کوينهد يــــار يوه خــــبره دوه وا

 واورې وريږي موســــم يخ دی 

 چرته به وي زړه کې مې ښخ دی

 زما په دې باندې ډېر خوښ دی

 يار مې چوخي چوخي مخ دی د

 چې لږه لويه شم غـــــــــمي به پکې ږدمــــه

 ښه په جــــــذبې مې ورته ووې

 د سپينې خولې مې ورته ووې

 د يوې وعــــدې مې ورته ووې

 د يارانــــې مــــــې ورتــــــه ووې

 جينۍ وړه وه رنګ يـــــې زېړ وتښتېدنه

 ما خو که کړله ما لــــه زړه کړه

 ره چاره مې ستا په خوله کړهه

 تا هغه لوظ وعده د څــــه کړه؟

 ياري خو تا کړه ما خو نــــکړه

 اوس يې چې لنډه پرې کوې ژړا راځينه

 په دې خو نه چې د بل چا دی

 زما له غـــــــــم نه بې پروا دی



 که په روا يــــــا نــــــــا روا دی

 جانان زما په ســــــر باچا دی

 که الس ترې واخلم د دوهۍ ملنګ به شينه                       

 

 لکه غمونه د جهان دي

 ستوري شمارل د ټول اسمان دي

 پکې دردونه پريمان دي

 د يارانې کول اسان دي

 جانانه ګرانه ده د يار د زړه ساتنه

 

 اول دې زړه سره سال کړه

 که ياري کړې ياري صفا کړه

 مه يې په ډار مه يې په غال کړه

 ته پرېکړی ځواب راکه ما

 .زه دې د بل له يارانې ايستلی يمه

 بېړۍ د صبر مې ډوبيږي

 ورځ چې په ورځ پسې تېريږي

 زړه مې پر تا ال مينيږي

 ستا يارانې ته مې زړه کيږي

 خو نا چاري مې پر خوله ايښي دي السونه

 

 لکه غمونه د جهان دي

 ستوري شمارل د ټول اسمان دي

 پکې دردونه پريمان دي

 يارانې کول اسان دي د

 جانانه ګرانه ده د يار د زړه ساتنه

 

 اول دې زړه سره سال کړه

 که ياري کړې ياري صفا کړه

 مه يې په ډار مه يې په غال کړه



 ماته پرېکړی ځواب راکه 

 .زه دې د بل له يارانې ايستلی يمه

 بېړۍ د صبر مې ډوبيږي

 ورځ چې په ورځ پسې تېريږي

 زړه مې پر تا ال مينيږي

 ستا يارانې ته مې زړه کيږي

 خو نا چاري مې پر خوله ايښي دي السونه

 

 په ښو يارانو افتخار که

 زړه دې لېمڅی ورته هوار که

 په يارانه يې اعتبار که

 ځار که  دنيا د يار له سره

 له وينهدنيا به تل وي ياران کله ک

 په تورو غرونو ږلۍ راغله

 له ډېره غمه سلګۍ راغله

 نوره مې ساه تر مرۍ راغله

 د اسمان منځ ته سپوږمۍ راغله

 بې ياره خوب نه وي که ماته نه راځينه

 

 له يارانې مې په شا نشې

 چې راته سر په ښېرا نشې

 په دې کيسه وار خطا نشې

 چې په کور نه وم ته رانشې

 و څوک جارو کوينهدرته به الر په بڼ

 اخ څومره بد يم څومره ښـــــه يم

 ستا د پښو خاورې يم رانجه يم

 په زړه سوری دې بېلتانه يـــــــم

 کله به يم کله بـــــــه نـــــه يـــــــــــم

 زما ياري په ړنګه مه شمېره مېېـــــــــــــــــــــــنه



 

 په ښو يارانو تل نازېږئ

 ږئد يو بل زړونو کې اوسې

 په خوښي خوښ په غم غمېږئ

 ملګرو يو تر بل ځارېږئ

 ما د مجلس ياران لېدل چې خاورې شونه

 

 د بې رخۍ تله درنه شــــوه

 په غم ککړه دوستانه شوه

 تر خپل مطلبه يارانه شــوه

 عالمه ټګه زمانه شـــــــــوه

 يار ته لستوڼی ورکوي منګول ساتينه

 

 

 

 

 

 

 

 يزېد بېلتون، هجران او جدايي ټپ

 

 مې بې ځايه اوس درزا کړي  زړه

 خدای به يې يوه راپخال کړي

 د غومره نازه خو به اشنا کړي

 يارانه هله خوند پيدا کړي

 .چې کله کله جدايي پکې راځينه

 

 د بېلتانه ظالم حملې وې

 ته رانه تلې زما ګېلې وې



 څنګه اشنا خولې خولې وې

 پرون ال دا مهال دلې وې

 

 

 چرته باد وهينه نن به دې تورې زلفې

 دنيا کې بد ژوند د هجــران دی

 که څوک هندو که مسلمان دی

 دا عقيده دا مې ايــــــــمان دی

 بې د جانانه عمر ګــــــــران دی

 په دريابونو کرښې چا راښکلــــــــــــې دينه

 

 له دې نه وړاندې مې ژوند ښه و

 کورکــــی ړنــــګ د بېلتــــانــــه و

 ګ په خوب ويــــــده وغم به د مر

 اول مـــــــې فــــــــکر درتــــه نــــه و

 اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دينه

 هسې به ځان لره غـــــم ډېر کړم

 په تش هوس به عمــــــر تېر کړم

 په مصيبت کې به ځان ګېر کړم

 که د شودو لــــښتي ورتېر کړم

 خزان ځپلی باغ مې نه نيـــــسي ګلونه

 ا کې بد ژوند د بېلتون دیدني

 هر يو مين ته زړه چاودون دی

 ځار له وصاله ټول سکون دی

 نن مې د يار پر لوري يون دی

 خدايه رالنډ کړې دا د مځکې تناوونه



 که شازادګۍ که ښاپېرۍ يم

 څومره سپېره په دنياګۍ يم

 په چا وياړم؟ لېونۍ يم

 ورور مې ټوپک زه يې ګولۍ يم

 ژړا راځينهپه تورو غرو مې اړوي 

 زما درکړې مينه راکه

 زما د حُسن حق ادا که

 مرور خيال مې راپخال که

 د سترګو ټول نظر پما که

 .لکه ويشتلې مرغۍ بېله ناسته يمه

 

 د عاشقانو دې خدای مل شي

 د بېلتانه په ژرنده دل شي

 له روغ سړي نه جوړ پاګل شي

 لرګي چې دوه شي اورې پرې بل شي

زې بلېدنهبېګاه په ما غريب يوا  

 

 مرور ياره راپخال شـــــــــــه

 لږ مې زخمي زړه ته دوا شه

 د هجر شپو ته لږ رڼا شــــــــه

 يو ځلې بيا په دې الر راشه

 په پخوانو پلونو دې پرېوتل ګردونـــــــــــــــه

 

 کاش چې زما په څېر دې زړه وای

 بـــــــس لکه موم لکـــــه اوبـــه وای

ــــــه د غره وایغټ دومره ډېر لک  

 يا مو لــــــــيدلي ســــــره نــــــه وای

 يا مو دا ټــول عمر په يو ځای وای ميـــــــــــًنه

 

 کلی مالت دې ليدی نه شم

 رسم و رواج نه وتی نه شم



 غم نه دې نور لېونی نه شم

 کور ته له شرمه درتلی نه شم

 لرې پوښتنه له وړو وړکيو کومه

 

 منکر شو له يارانې نه مې

 په اوتو بوتو باندې سر شو

 په غمازانو جوړ اختر شو

 يار مې په کټ کې مرور شو

 د زنې سر پسې چاپېره ګرځومه

 

 زړګی مې وينې شو اوبه شو

 زره زره له بېلتانه شو

 په کار مې رانغلو د غله شو

 آرام د زړه مې پرې ونه شو

 که مې له سترګو نه سرې وينې تويومه

 

اوت دیمينه د سترګو طر  

 عشق يو سپېڅلی بغاوت دی

 حيف چې بېلتون لوی مصيبت دی

 په جينکو کې دا عادت دی

.لوګی بانه کړي ژړا يار پسې کوينه  

 

 

 

 

 

 

 

 د مينې او مين په اړه ټپيزې

 



 څوک چې مين شي نو پاګل شي

 له خپل حالت څـــــــخه بدل شــــي

 خس يې په ګيره کې وي غل شي

 ګل شي زما په سترګو کـــــې دې

 که زه به يې ستا پـــــه مينه بل ته غړومه

 ژړا د زړه خنـــدل د سترګو

 دعا د زړه کنځل د سترګو

 ګناه د زړه ژړل د ســـــترګو

 مينه د زړه ليدل د ســترګو

 الس اچول خو د کم عقلو خـــــلکو وينـــــــــه

 سترګې له سترګو نه شـــــرميږي

 زړه دې د سکور غوندې توريږي

 ري نو داســــې کله کيــــــــــــږييا

 مينه دې ورځ په ورځ کميـــــــږي

 ښکاري زما له يارانې اخلې الســــــــونه

 چې مين نه وي نو به څــه که

 په بې غمۍ دې ځان اوبه که

 بچ دې له درده ځنــــې زړه که

 ال مين نه يې ښه خـــوب وکه

به نه درځي خوبونه که خدای مين کړې بيا                       

 

 وړاندې تر تا چې زه مين وم

 د ډېرو خلکو به دښمن وم

 بيا هم کامياب وم بريمن وم

 زه د سېندونو المبوزن وم

 په تا مين شوم د ويالو اوبه مې وړينه

 



 ته هسې وايې چې ګنــډېر دی

 داسې خو مه وايه چې تېر دی

 د مينې عمر مو ال ډېــــــٍــر دی

 اخـــــــــر دیاول اول و، اوس 

 اول که نه و اوس ميــــن درباندې يمـــــــه

 ما درته نه ويل چې دعا کړه

 هله شه مور پالر يې رضا کړه

 اوس مه ازار کړه مه ښېرا کړه

 مورې بوړی ټوپک مې راکړه

 په ما مينه نجـــــلۍ بل ته ورکوينـــــــــــــه

 چې مين نه وي نو به څــه که

اوبه کهپه بې غمۍ دې ځان   

 بچ دې له درده ځنــــې زړه که

 ال مين نه يې ښه خـــوب وکه

که خدای مين کړې بيا به نه درځي خوبونه                       

 

 

 تا چې د حسن ځان نوکر کړ

 ځان ته دې پېښ پخپله شر کړ

 کلی دې ټول په ځان خبر کړ

 جانانه ښه شوه ټس مې درکړ

 ته مې مين کړې زۀ کراره کېناستمه

 

 روح د مين پسې توسيږي

 ګالن په بوټو کې رژريږي

 لکه ږلۍ پر زړه وريــــږي

 خندا له تا سره ښايـــيږي

 چې اننګي درته څلور ترازې کړينه

 زما غريب پکـــــــــــې تاوان دی

 نن شپه که زمکه که اسمان دی

 بس خو رڼا يې ټول جهــــــــــان دی



 سپوږمۍ پر ما دې څه احسان دی

 غل يم د بلۍ ســــــيوري کې ځمه د کوکۍ

 لکه نينـــــه داســـــــې ورتېږم

 د مينې اور کې دې سوځيږم

 ياره نه مـــــرم او نــــــه رغېږم

 په الره ځم ټوله شرنګـــــــېږم

 ستا د تهمت ځنځير په غاړه ګرځومه

 پوی شوم اشنا څومره سپېره يم

 ستا د پښو خاورې يم رانجنه يم

، هيڅه نه يمکه هر څۀ يمه  

 د تهمتونو يار دې زه يم

 د پتاسو دسمال دې بر کلي ته ځينه

 

 ته وا په مينه د دوی پايي

 ښايي که نه ورسره ښايي

 ورته له مينې الال وايي

 چې خوېندې کيني وروڼه ستايي

 چې وروڼه کيني خوېندې بل ته ورکوينه

 

 په صبرولو نه صبريــــــــږي

 زړه د مين په اور سوزيږي

دريابونو ورګډيــــــــږي په  

 نری نری باران وريــــــــږي

 جنۍ پايڅې راجګوي يار ته ورځينه

 

 ګوره د پور خبره نه ده

 دا د پېغور خبره نه ده

 د سپين او تور خبره نه ده

 مينه د زور خبره نه ده

 که زړه دې نه وي بيا دې نه مجبورومه

 

 



 

 

 

 

 

 

 ېد پېغلتوب، ځواني او ښکال په اړه ټپيز

 

 زړه مې ډبره وي اوبه شي

 واړه خواږه راته تراخه شي

 ګرم خواړه رانه ساړه شي

 چې پېغلتوب مې راپه زړه شي

 کنډول مې هېر شي په شکاره کې خوشتومه

 

 خپل پېغلتوب به ترېنه ځار کړم

 ورته به سترګو کې اظهار کړم

 نور به مې هر هوس په دار کړم

 د طالبانو مير به يار کړم

 به مې ټول لېورونه وينه تر کندهاره

 

 نن يې په سترګو اظهار نه که

 نن مې د يار زړګی اوبه که

 نن مې پخپله زړګی ښه که

 د مينې تول مو سره وکه

 په يار يوه ګوته زه زياته وختمه

 

 چې پر کاله  وه نو چا څۀ کړه

 کومه چاره يې  چا په زړه کړه

 تل يې سودا د ژوندانه کړه

 کړهد نجونو ميره يې واده 

 .اوس به په سرو ګوتو نو څوک چمبه وهينه

 



 ښکاري په زړه باندې ډېر کلک دی

 ځکه خوراک يې وچ ســــوکړک دی

 په خوله خو نه ده چې چــــابک دی

 پالر يې د ټول کلي مـــــــــلک دی

 .لور يې د سوال په رنجو سترګې توروينـــه

 

 شېبې د مرګ دې نه وي لنډې

 ېوهم دې شپې او ورځې منډ

 وهي دې خلک په ما ملنــــډې

 خدای دې زما که غونډې منډې

 په سر به پنډې چلوم تابه ساتمــــــــــــــــــــــــــــه

 

 دنګه ځواني زما د خـــوښـــــــې

 د يارانې دې ټـــــــــولې نــــــــښې 

 درپسې ويلې مې شوې غوښې

 زما خـــالـــــونه دا ستــــــــــا زخې

 وښ يې وايه تاتــه څنــــــګه يمــــهزما خو خ

 په دې خو نه چې د بل چا دی

 زما له غـــــــــم نه بې پروا دی

 که په روا يــــــا نــــــــا روا دی

 جانان زما په ســــــر باچا دی

 که الس ترې واخلم د دوهۍ ملنګ به شينه                       

 

 په محبت کې څومره زور دی

 ماته خو پېغور دیڅه وکړم 

 کلی وطن راته سور اور دی

 د يار مې پېغله خور په کور ده

 نيستي د ورور ده چې بدل ورسره شمه

 

 



 د زړه په سر مې ازغی مات دی

 نم مې د سترګو دومره زيات دی

 يوه دجــــــله بلـــــــــه فــــرات دی

 حسن دې کم ظلم دې زيات دی

 خلک د حسن مطابق ظلم کوينه

 دې يوړو الړې پېغلېزړګی 

 خولې کې مې نشته الړې پېغلې

 الړم د مرګ تر غاړې پېغلې

 په تناره والړې پېغلې

 ډوډۍ دې نه خورم د ديدن وږی دې يمه

 

 

 له دې نه نور به په ځان څه وړم 

 غټ غټ غمونه مې په زړه وړم

 بار لکه غر د بېلتانه وړم

 په سر نرۍ لوپټه نه وړم

 وړمه  برېستا د دا دا درنې درنې خ

 

 تر ګل ښايستوکی سړی نشته

 ته وا د هيچا زړګی نشته

 ټول ګيدړان دي زمری نشته

 کلي کې يو لېونی نشته

 شينکی پرتوګ مې په ورنو خوله لګوينه

 

 په نه خـبر باندې خــــفه شوې

 لږه شېبه کې تکه ســـره شوې

 خپلو خولو باندې لنده شوې

 د کافر ګل په شان کږه شوې

 .نيــــمه ورځ به تېره وينــــــــهچې راسمېږې 

 



 په نس نهار پوزی دې نــــه وي

 اورونه مړه لوګی دې نـــــه وي

 لنډه په دې يو شی دې نــــه وي

 ستا د ښايست کمی دې نه وي

 که د غنمو قحطي وي تـــېره به شيــــــــــنه

 يو کال دې نور هم انتظار شم

 نه دې عاشق او نه دې يار شم

 ر منځه مو رېبار شمکاش که ت

 تر دا کټ کټ خندا دې ځار شم

 لکه ماشين چې پر بخــــــمل وچلـــوينــــــــه

 

 جانانه څنګ ته مې درپرېږده

 لـــکه ډنډر جګ دې ورمېږده

 لکه ګالب پســته دې غېږ ده

 په چيلم دوه سـکروټې کېږده

 لکه دوه بنې په سيالي خولې ورکوينه

 هخوشبو يې راوړله هوا شـــو

 وطن يې سپين کړلو رڼا شوه

 پاڼو چکچکې کړې شڼا شــــــوه

 د سپينو غاښو دې برېښنا شوه

 چا ويل ږلۍ ده په تــــيرا يــــــې وروينــه

 نه د نږدې يم نه د ورايه

 شپه ورځ دې غواړمه له خدايه

 زړه به مې وچوي بې ځايه

 د سپينې خولې قيمت دې وايه

 پاتې شينهچې سر مې ستا شي نور به څومره 

 

 

 خمار يې سترګو کې ځليږي

 لکه باران ترې راوريږي

 د سړي زړه ګناه ته کيږي



 ګالن چې مړاوي شي رژيږي

 سترګې چې مړاوې شي نو کلي ورانوينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ټپيزو غزېدلې بڼه

 

 داسې خو نه چې به مې هېر و

 زما به زده وه که به تېر و

 شپول د مازغو مې ترې چاپېر و

 د سبق ډېر واول مې شوق 

 په تا مين شوم اوس سندرې يادومه

 لکه توتي وړې خبرې يادومه

 خوږې خوږې لکه شکرې يادومه

 اوس سارايي شوم لرې برې يادومه

 

 لکه د شپې چې جګ شي مړی

 وي د ژونديو پوروړی

 ځان يې راټول وي لکه پړی

 سپوږمۍ د خدای روی مې دروړی

 د دوو مينو تر منځ مه وړه مشالونه

 ځولۍ درته کومه دا سوالونهځولۍ 

 په عاشقانو باندې مه کوه ظلمونه

 .درته جوړه مې دي نيولي خپل السونه

 



 روانې وينې ترې ويالې شه

 زهر دې اوښکې او خولې شه

 کمې دې اور ته فاصلې شه

 سپينې ماڼۍ دې کنډوالې شه

 زما ياديږي د کېږدۍ يخ شمالونه

 د خړ شپونکي د شپېلۍ مست مست اوازونه

 رې بيزې او خړې مېږې برګ پسونهتو

 .کورت او غوړي د پاچايانو خوراکونه

 

 

 

 

 

 ټپيزې

 لکه نينه په اور وريتــــېږم

 په صبر صبر خاورې کېږم

 له تشريفاتو نه تــــــــېرېږم

 په مناسب دې نه پوهېږم

 چې دې په کوم غومبوري خوله ولګومه

 

 چې مې په خپل زړه کې کرلې

 ــــــــــلېڅومره مې يوړلې کنځــ

 کاش چې مې هيڅ نه وای ليدلې

 زما د زړه د ســـــــــــر غنـــــــــدلې

 پيدا له بل يې زړه زمـــــــــا درپسې چوينه

 



 ساقي تر څو به جام ته ناست يم

 پوهېږې کوم انجام ته ناست يم؟

 د خپل جنون دوام ته ناســــت يم

 ستا د ديدن ماښام ته ناست يم

 .قيامته پورې وينــــــــــــــــــــه زما روژه به تر

 دا چې مې حال ويلـــی نه دی

 ما دې بېلتــــــون ژړلی نه دی

 زړه مې ګوګل ته تللی نه دی

 ال مې ارمان ختلــــــــی نه دی

 .السونه پورته غاړه بيا راکه ميـــــــــــــــنه

 

 ها چې زما پرې اعتبـــــــــــــار دی

 مې يار دی اوس درته وايم څوک

 څوک وفادار څوک جـــفا کار دی

 غم دې له تانه وفــــــــــــــــادار دی

 .ته کله کله غم دې تل راســــــــره وينـــــــــــــــــــــــه

 

 دا تور کارغان به مهاجر کړي 

 په غر غره به رڼــــــا لــــمر کړي

 ټيټ به د ونو پښو ته سر کړي

 کړيخاوند به خپله مازديګر 

 د تورو غرو سرو تـــه مــــــه ګـــــــوره مًينه

 زړه خو هغه و چې غلو يوړو

 چا د بڼو پــــــه چــــړو يـــــوړو

 رانه يې لرې پـــه شـــپو يوړو

 پېزوان مې خړو اوبـــو يوړو

 ريک الليه نيسه ګودرونهپه غمش

 راسره نشتــــــه يار په خوا کې

 جوړې مې شوې په زړه تڼاکې



 ل يادوم يې پـــــه ژړا کــــــــــېت

 اوښکې ناولې دي که پاکـــــې

 زما په څيرې ګرېوان ځي لمــــونځ پرې کومه

 

 واړه په ما بانـــدې ډېر ګران دي

 که يې مليـــــان که يې چڼيان دي

 خو کيسه داده چې ډېر وران دي

 طالبـــــان واړه لــــــېونيـــــــان دي

 وتـــــــې تـــــــــاو وينهله وظيفې سره مې ګ

 د شپې له غېږې را ايله شو

 د کلي سر کې را ښکاره شو

 د شنه اسمان په ننداره شـو

 د لېوني ارمان پوره شـــــــــو

 په الره ځي په کاڼو ولي زيــــــــارتونه

 کومه خطا چې انسان وکړي

 بيا ګټه څه که ارمـــان وکړي

 ولې په بل چا ګومـان وکړي

 ې په خپله په ځان وکړيڅوک چ

 .نه دې ګېلې کړي نه دې اوښکې تويوينه

  

 ياره په ما خو نه ده زياته

 دا مې ساتلې ټولـــه تاته

 هم له خيرات هم له زکاته

 په سپينه خوله کړه روژه ماته

 د کفارت روژې بـــه دواړه ونيسونه

 ځان سپېلنی او ما مجمــر که

 هځان دې له ځانه رابـــــــــــهر ک

 خالص دې په دې خبره سر که

 جانانه ما د ځـــــان نوکــــــر که



 تاته کاته به په تنخا حســــــــابومــــــــــــه

  

 ايله چې اوس مې خوا سړه شــــوه

 راته راياده ښـــــه پلمــــــه شــــــــــوه

 مور تــــه مـــــې جوړه بهانه شــــــــوه

 شوهخولګۍ مې ستا په وينو سره 

 مور ته به وايم ما انار خــــوړلي دينـــه       

 

 ښخې په زړونو کې چړې کړې

 ته چې باڼه لشې لشې کړې

 ټول به د ځان په تماشې کړې

 چې لو کوې ګوتې به پرې کړې

 پالر ته دې وايه چې لوګري واچوينه

 

 زه به څۀ وايم چې څه را که

 زړه مې درکړی دی زړه راکه

 اکهمرمه له تندې اوبه ر

 څانګې راټيټه شه خوله راکه

 که زه درپورته شوم راماته به دې کړمه

 ستا په يارۍ به څه وياړم

 خندا مې نشته ده تل ژاړم

 زړه مې درځي که ځان رانغاړم

 په پاليزه کې به دې غواړم

 د کال برج ته راختی نه شې مينه

 

 تش د ديدن النجې دې نه دي 

 په نه خبر غوسې دې نه دي

 ې وعدې دې نه ديلنډې اوږد

 يوه دې نه ده، دوې دې نه دي

 زه دې په کومه خطا خاورې واړومه



  

 

 لشې لشې تېره باڼه وړه

 لکه سېالب په مخ هر څۀ وړه

 د عاشقۍ پېټی په زړه وړه

 ناز د بې نيازو خلکو مه وړه

 قدم زما په سترګو ږده چې ناز دې وړمه

 

 

 خاورې ايرې زما خواري شوې

 بدي شوې پر سر دې تېر هزار

 څومره بې ننګه بې سيالي شوې

 د ګلو باغه سرکاري شوې

 نه دې سرکار خوري نه دې ماته راکوينه

 

  

  

 خير د دېدن احسان پر ما که

 نن خو دې مينه په رښتيا که

 نوره مې ختمه دا سودا که

 ديوال سوری که الس دې راکه

 پالر مې خټګر دی بيا به جوړ کړي دېوالونه

 

 ي شمشېر ديبويه چې غشي د 

 جانانه ټول د شپول په څېر دي

 له تورور سترګو دې چاپېر دي

 سترګې دې دوه باڼه دې ډېر دي

 لکه دوه خوېندې چې د ډېرو ورورڼو وينه

 

 مابه کول که چا به نه کړل

 وړۀ به مې شين سهار النده کړل



 باغ کې ګالن به مې اوبه کړل

 په ما دې پښې السونه سرۀ کړل

 به څوک جارو کوينه د نغــري ايــرې

 

 تا بده ورځ نه وه ليدلې

 نيستي دې پرې کړې د زړه ولې

 ځار له سيالۍ يې واېستلې

 ته مې خطه ته زورېدلې

 .له پرتاګه مې ګونډې ووتې مينه

 

 

 

 ته وا يوازې د دوی خدای دی

 هم يې مځکه ده هم سرای دی

 د هر سړي زړه کې زړه سوی دی

 ښار د بې غمه خلکو ځای دی

 ککړ خلک په غرو کې شپې کوينه په غم

 

 

 په لمر خاته والړه ګله

 قربان سپېره والړه ګله

 زما پر زړه والړه ګله

 پاس په کمره والړه ګله

 نصيب د چا يې اوبه زه درخېژومه
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