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 ُوز باور اُم
 

 ته یاڎد گلزار مو مکۈن سۈد-ُوز باور اُم : دوره

 مٲش بدخشۈن سۈدته -ُوز باور اُم : باغے امېڎ

 ته نَښتیزد یے ستاره،-ُوز باور اُم : اس آسمۈن

 ُوز باور اُم : روښنایے ته یم مٲش بیه بۈن سۈد.

 ُوز ایلهڤ آدمېن ِون اُم وېڤ اند نِست فرق اس حیۈن

 ته یاڎد: حیۈن ته انسۈن سۈد.-ُوز باور اُم دوره

 خو َگرِگنوښه څه ِچس اُم ِون اُم هزار َغژدے،

 ته یاڎد کافر مسلمۈن سۈد.-م : دورهُوز باور اُ 

 ته دوره-موردے مو داد لۈد: اه ِنباس، فاسے ښای، یاڎد

 مٲش ره کشایت رهنما یے وخت قرۈن سۈد

 

 

 یست ُښمنې تے یٲم
 

 یست ُښمنې تے یٲم، -آدمېن یکِدگر فهم ٲم

 یست ُښمنې تے یٲم. -پے یکِدگراند خو جعم ٲم

 ٲم خبر،ِچسېت یم سال څرهنگ نَږجهد، نه َست 

 یست ُښمنې تے یٲم. -کهم ٲم-حرمت یکِدگر کهم

 آدم ُگرم اس شیرینے یے زندگے نه پِست،

 اما زندگے ابدے پے آدم نه ِرست.

 ُممِکن سالگه مے وخت ِچس اُم: ییو یست ییو نِست،

 تمه رد ته فکرے اس سهم ٲم: یست ُښمنې تے یٲم.

 یت سال ِچس ٲم وهڎ لپ بې ثمر،-ات، ماه-روز

 ات، ڎېن بهر یکِدگر.-یکِدگرݑ تے یېنپِس 

 ُښمنې َکفهن مٲش پے تنه یت نِست ٲم خبر

 فِکرے ُسخ ات ِفکرے َغم ٲم، یست ُښمنې تے یٲم.

 ُوز خو بدخشۈن مردم ارد خایښ اُم مم سال:

 ڤِد بر گذشته سالېن بیدے وے احوال،

 لهکے تِفاقے مٲش اند ڤِد به جایے جنجال،

 ت ُښمنې تے یٲمڤېت یکِدگر ارد رحم ٲم، یس
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 ای مردم، وای مردم!
 

 ییو مو)تو( بشهند لۈڤد، ییو نا بکار،

 ای مردم، وای مردم!

 یے گهپ ِکنېن صد پیڎ تکرار،

 ای مردم، وای مردم!

 

 هر جایندېن یکجا دے ناست

 اس گهپ اند پېڎا سۈد گهپ،

 نه یکبار وېڤ گهپ سۈد تیار،

 ای مردم، وای مردم!

 

 موند،ات، قسمت -زندگے موند

 ِدگه یېن اند پے مو چیر؟

 م، یا ُوز ُوښیار،-یا ُوز مست ڤی

 ای مردم، وای مردم!

 

 خو یخ قتے پۈند څه تے یے

 ات شهندېن،-فُکݑ ِچس ېن

 غېبت ُسڎج مردم ارد خمار،

 ای مردم، وای مردم!

 

 

 اال فال بین، وېڎ فال!
 

 اال فال بین، وېڎ فال!

 لهک ادے مم سال

 :مردم خایښ ېن سېن اجرا

 کودک ېن غلله سېن،

 یاشېن صد ساله سېن، 

 ات عاشقېن لهکے سېن یکجا.

 یݑچ اُم تر تو خېز، آ فال بین،

 خایښ ِکن اُم وېڎ تو یے فال.

 یم زندگے ُسڎج صافݑ قین،

 ته سۈد یم سال؟-فال وېڎ، څرهنگ

 ُخبݑ ِچس څرهنگ تاید یم سال،

 مورد ِنماید تُلۈ نَږجید مېݑ.
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 شمال،یم سال نَږجهد هر رهنگ 

 دے جهت موند پے تو فال امېڎ.

 ُوز خایښ اُم بعدے مم روز:

 لپ دے سۈد مٲش اند مٲش الفت،

 غلله سۈد ُځِلک ارد دلسوز،

 ُځِلک  سۈد غلله ِکښت حرمت.

 اال فال بین، وېڎ فال! 

 لهک ادے مم سال

 فُکݑ فِرهپ ېن پے خو مراد:

 غهڅ ېن یار دے چار سین،

 فُکݑ ِزریات دار سېن،

 مه ِون ېن دهرڎ ِزریات.نهن ېن 

 

 

 ڤا زِمستۈن، ڤا َخَرغ

 

 ڤا زِمستۈن، ڤا َخَرغ. ښهب اته مست  ڤا اُم ُوز.

 ڤا ِښتئرځ ېن ڤا تو درگاه ڤا پے تو درگاه اُم ُوز .

 ات خرغ ارد نِست یے بنده غیرے بې صایب َکدېن،

 واښ اُم ات، سېن اُم خو یت، وېڤ َکدېن همراه اُم ُوز.

 نِست، مست سٲم هوس موند تر َکخاینی ُوز اُم عاشق 

 مستے یند اُم ِزمڅ تر ِزمڅ، وئڎ  تر وئڎ، ښای پے ښای.

 م تر یے گه جای،-گاه اے جا یند گیر سٲم ات، گاه ته تی

 بوم ِجناو مېݑِن پے چید ات، ښهب دے ُست هر جا ُوز.

 ت نِست عاشق ېن دهرڎ اند کسل!-ُوز لیدوش ارد لۈم: تو

 مه زین تو ُخبݑ خو بې اجل!ُوز لیدوش ارد لۈم: 

 ُوز لیدوش ارد لۈم: گیر سه، وخت  یستے غل.

 گنده عاشق، کلته سگلگ، غلله بې پروا اُم ُوز.

 

 

 وهڎ مو بشهند سالېن ېن تاید
 

 اې بدخشۈن، تو دریا دستور،

 وهڎ مو بشهند سالېن ېن تاید.

 تُلۈ یے بې کنار دهښت اندیر

 بې ثمر وهڎ شمالېن ېن تاید.

 یت مستے -عاشقے غیرے اس
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 ی اُم ُوز نه فهمت ِدنیا غم.-اچگه

 اس پی یے وېڤ ُخږنۈن سنمېن

 هر طرف مو خیالېن ېن تاید.

 اس مو یېن َست جدا مو ارمۈنین،

 ِشچ مو دل وهڎ اچݑ نه ِوزۈنېن،

 تُلۈ یے دهښت اند بې چوپۈن

 هر طرف وهڎ مالېن ېن تاید.

 څۈند نفر همراه گۈن ڤَد،

 ڤَد،یکِدگرجهت در ارمۈن 

 گیر اُم ُست خو پهلے یرد اُم چوښت

 څۈند نفرانِدوالېن ېن تاید.

 

 

 ! گیرسٲو  مهرگ، ای 
 

 غل. تمۈم    گیرسٲو! مو شعر نا  مهرگ،  ای 

 وینت یو خۈم غل. ُخبث  حلوای عمریت تو 

 گیرسٲو! مو دلند دوِسکث هوس ،  مهرگ ای 

 ات نا برئښت رېڎج شراب ار مو جۈم غل.

 سٲو!  کو ِکن دوسگه رحم نُر، ای مهرگ،  گیر

 جعم نُر رفیقۈن     مو   یۈد اند    موندین 

 نُر ییو کهم  بزم اند  مٲش  اس  تو  مهِکن 

 ایۈم غل. دوس  -دوس َسنت  موند ار مو باغے 

 نه چود خو ساز، تیاراُم  سٲو!  گیر  ای مهرگ، 

 اواز، مو    نښتویج  نه    موند     آخرېڅ   تا 

 وختے ناز  رقاصے،  وختے  بزم،   وختے یم 

 موند نا ِنوئزد رېڎج مو مے ڎُست یم زغۈم غل.

 

 

 شاعر

 

 شاعر څه ڤِد یو باید خو قلم زئزد،

 خو خلق اند وے دهرڎ ات وے حلم زئزد

 بعد رویے راست ایجاد ِکښت خو ساز اند،

 شاعر باید راست پۈند تیرقدم زئزد.

 

 نی، مورد شهن اته شرف بکار نِست،
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 مورد چهپهک اس هر طرف بکار نِست.

 ته لۈم هر یک خو سازاند،-ُوز رقݑ شفتالې

 شف بکار نِست.-مورد  ِدروغ ات شف

 

 م موند کتاب سۈد،-نی، ُوز زور نه ڎه

 م مو شعر چاپ سۈد.-ُوز زور نه ڎه

 ُوز راستی اُم ایجاد خو سازاند،

 م لهک ثواب سۈد.-ُوز جۈن ڎه

 

 م قینے،لهِکن ِون اُم، لهِکن ِون اُ 

 لهِکن ِکن ېن، لهِکن ِکن ېن بد بینے.

 ته بر ِدروغ نه ِکن اُم تعریف-ُوز

 نه تراکتور ات نه پخته چینے.

 

 

 دهښت اند درخت یے ُخشکے خالے
 

 ُوز اُم دهښت اند درخت یے ُخشکے خالے

 نه فهم اُم چهی یے نئڎج موند مو نهالے؟

 تنه نو ات، ِویئش قاق ات، نه بهره،

 قتے موند مو ماللے.فقط قسمت 

 

 نه ییو یېدَک مو تئځ ته تئځ خورد ِکښت،

 نه ییو ڎید ار ِکڅار مو ږئځ خورد ِکښت

 نه پرنده مو تے نیݑت رئځ خورد ِکښت،

 نه خو تلخے فهم اُم نه خو حاللے.

 

 نه فهم اُم ُوز خو یتاو ات خو تیداو،

 نه فهم اُم ُوز خو یستاو ات خو میداو،

 ندگے چیدانه فهم اُم معنی یے ز

 دے جهت اُم ُوښ پِرېشۈن ات خیالے.

 

 اگر یکبارے ِمس ُوښیار اُم نِست،

 اما مستے ندے بد ِکردار اُم نِست،

 م یے چے رد درکار اُم نِست.-یے گۈن ُچرت ڎه

 دے دستور قسمت ات، دے رهنگ تے طالعے.
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 صاقے جۈن
 

 صاقے جۈن، کو ڤه شراب، تو مورد بۈنه مهک.

 خیال مو بېگۈنه مهک. ت تو یٲم ڤِراد-ما

 وهڎ یاشېن پے خرغ خورد شب نشینے ِکن ېن

 ُوز نه سٲم، مو نا امېڎ اس میخۈنه مهک.

 ته هرگا څه سٲو اُم تر وے شب نشینے،-ُوز

 ساز لۈڤد  مو ِرمے یېن خو ِکن ېن مو بد بینے،

 آ صاقے، کو لپ کے دم چینے،-دے جهت نه سٲم

 مهک. موند مو ُچرت وېرۈن، تو مے صاف وېرۈنه

 ُوز تر شب نشینے سٲو اُم وهڎ شب نشینېن

 تر مو یتاوېن خوش ات، جینگ وهڎ خوجعین ېن.

 تُلۈ وېڤ اند اُم طالق ُوز ڎاڎج وېڤ رزین ېن.

 آ لیدوش، تو پروایے مم زمۈنه مهک.

 

 

 چهل سال
 

 ُوز اُم ِوښیځ تر مهارت نه ڤِرود خو.

 بعد اس خو مهارت یے راحت نه ڤِرود خو.

 تے یے ساعت نه ڤِرود خو.–دُنیا راحت مے 

 دۈند جهت مالل اس خو خیال ات مے خو حال اُم.

 

 موندے مو مهارت مو چود یار پے بال خو،

 اس دستے شرابے مو چود غرقے گناه خو،

 بعدے مو شراب زندگے یند چود مو فنا خو.

 چیز ارد؟ ُوز حیرۈن ُخبݑ اس خو سوال اُم.

 

 خو، ُوز اُم ُگمۈن چود یم عمرے دراز

 بعد اُم نه خو دۈند چود ِسراق ات، نه خو ساز خو،

 ِزواست اُم خو اواز خو -هر جاندے  ېن لۈد

 ِشچ اس یے چے یݑ نی ُخبݑ اس خو مالل اُم.

 

 ته سفر ُوز مقابلے شمال اُم،–ِشچ 

 چهل سال بکار مورد یے جای پر ته خو سال اُم،

 ته ازم اند ُوز خو چهل ار خو جوال اُم،-بعد

 زېب نه ڎید پستے، ُوز شاعرے بال اُممورد 
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 نادر شنبه زاده یرد
 

 ت دۈند یمند نِست-اِکو باغ ات، اِکه درخت، اما تو

 ت دۈند یمند ِنست-چق ات اِکو بخت، اما تو-اِکو چق

 اِکه ِرگۈڤ ات، اِکه َښڅ، اِکو چید، ِاکو درگاه.

 ت دۈند یمند نِست.-اِکه روز ات اِکو وخت، اما تو

 ییوݑ ڤُد یکم بارت نِِڤشت ُخږنۈنے لُغات،ت -تو

 ت ییوݑ ڤُد خو دوره یند ات څه چود خو ِزڤ حرمت،-تو

 اما هر گاو ات خر اس که فِریپت ېن پے تو شعرېن

 دے جعت ېن تو چو عیب دار ات تو کارېن ِزواست غلط.

 ت دۈند یمند نِست،-یکبارے ار تو باغ سٲم ات، ِچس اُم تو

 ت دۈند یمند نِست-ات ِچس اُم تو تے جعم-فُکݑ دستارخۈن

 یۈندے چینے یېن سېن ٲم، ِچس اُم یے چینے خالے

 ت دۈند یمند نِست.-یے آدم دۈند یمند کهم ات، ِچس اُم تو

 تے ته ناز ِکښت مردمے شېراز،-حافظ ایجایات

 تے ته پامېرے یېن ِکنېن ناز.-شنبه زاده شعرېن

 نه نِِڤشچ ته مېڤ ِجناوېن-ته وېڤ څه ښاید لۈڤد-هر تهم

 نه تورُسن زاده اس ایسار، نه مومن شاه اس درواز.

 ت دۈند یمند نِست-پهرک ارد نه فارت اس خئښ وئښتاو، اما تو

 ت دۈند یمند ِنست-بلبل ارد نه فارت ِرِوښتاو، اما تو

 هر چهی یے ُخږنۈنے ساز ژیوج یݑچېن فُکݑ تر تو باغ،

 نِست. ت دۈند یمند-فُکݑ ٲم یݑچ تو ِنِغښتا، اما تو

 

 

 احمد ظاهر ارد
 

 ای بلبلے اوغۈن، بر وختت توید،

 خوشبختت ڤُد، خوشبختت توید.

 ت عالمے سنات اند ڤُد شاه یے کلۈن،-تو

 اما افسوس، تېز اس تختت توید.

 ت توید خو ِشچ صدایے نهی یت چنگ نِست،-تو

 ت توید خو شچ اوغۈن اند آهنگ نِست،-تو

 اس وېڤ مئر،شچ وېڤ ِدگه یېن نِغۈږ اُم نِست 
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 دۈن جهت توندت وېڤ آهنگ یگرنگ نِست.

 شچ یۈندے صدا بلبل اند پېڎا سۈد،

 ته یوښک وے گل پېڎا سۈد.-دررو

 ته نۈد ات لۈڤ ناگ،-شچ مخلصے اوغۈن

 گه ظاهر کابل اند پېڎا سۈد.-یکبار

 

 

 مونک عادل بېک ارد
 

 ته ِرست،-ته تیزد، دریا-دریا

 ته ِرست.-ته تیزد، دُنیا-آدم

 ته تیزد-ایښے موالبا خ

 ته ِرست.-با قدرتے موال

 تے تیزد،-ته خو نوبت-هرچهی

 تے تیزد.-ته خو قسمت-هرچهی

 ت توید، اما مٲش قتے-تو

 ته ِرست.-تو نۈم اته ارواح

 هر چی طبابت تو څه چود،

 هرچهی یے حرمت تو څه چود، 

 ته فُک وخت وېڤ دل اند-وېڤ اند

 ته ِرست.-چق ات نیستاو-تو چق

 ته وم دُنیا ِون ٲم،-ُښمنې

 ته ڤا ِون ٲم،-ممکن ارم

 ممکن یم مٲش دوستے

 ته ِرست.-یکبار بېد خو ڤا

 مونک، پے مٲش آزار مهک.

 مونک، تو مٲش عیب دار مهک.

 تو گیتاره تو ِجنا-یم

 ته ِرست--فُک وخت مٲش همراه

 

 

 زندگے اس نو
 

 زندگے اس نو څه سۈد َسر،

 اُم جهۈن ارد ِښکوږجت،-ی-تو

 ُسڎجت اُم فُک جا قلندر

 تۈنېڅ اُم تو نه ڤِروږجت.
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 زندگے اس نو څه سۈد َسر،

 تورد قسم خهم، تو کے باور:

 غیرے تو تر ِدگه غهڅېن

 هرگزاُم هوس نه چوږجت.

 

 زندگے اس نو څه سۈد َسر،

 آسمۈن نزدیک یا ڎر؟

 تورد اُم ُوز اس آسمۈن تیر

 ارهی ِښتئرځ ڤوږجت.-ڎو

 

 ال،زاری اُم چوږجت پے مو

 چوږجتے تو مو رد پېڎا،

 تو جهت اُم ُوز آستۈن تیر 

 خو دل ات خو جۈن ِربوږجت.

 

 

 آ لیدوش، دلگیرت ُست،

 وای افسوس پیرت ُست،

 تر دوباره زندگۈنے

 کے هوس تۈنېڅ نه موږجت.

 

 

 گلے ُخږنۈن

 

 اے گلے ُخږنۈن، تر که یت روۈن؟

 زېبے بدخشۈن، تر که یت روۈن؟

 دُنیا یند،اس َخَرغ نِست بیدے جای 

 ُوز ُخبݑ حیرۈن  تر که یت روۈن؟

 عهد ٲم چود مات تویٲم  یکدیگرارد،

 مهکے عهد وېرۈن، تر که یت روۈن؟

 ُست مو زارڎ  تے غلچ اته اس ابرے غم،

 لپ مو دل آسمۈن، تر که یت روۈن؟

 اس تو تیداو ابرے یېن ېن جعم َست،

 ِشچ ته ڎېد بارۈن، تر که یت روۈن؟

 ویا ُوز مه سٲم خبر،ت چے تید ڤَد گ-تو

 چیزت سرگرڎۈن، تر که یت روۈن؟

 چهی یو خوشبخت؟ تر چے خېزت تو چے تید؟،
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 چے تے یت مېمۈن، تر که یت روۈن؟

 یت لیدوش اس تو پِرا، ِنست عیبے وے،

 عشقے ڎاد فرمۈن، تر که یت روۈن؟

 

 گل ار گلزار
 

 نه تو یت پاک دۈمهن، نه ُوز گل ار گلزار اُم.

 مو ِکن، نه ُوز پے تو آزار اُم.نه تو آزار پے 

 ت َسڤځه تر یِگه باغ،-ُوز باغبۈن تر ییو، تو

 نه تو یت درکارمورد ، نه ُوز تورد درکار اُم.

 مٲش عشق اند چهی عیب دار ڤُد، اچݑ نِست معلوم،

 نه تو عیب دار مو کے، نه ُوز ته تو عیب دار اُم. 

 مٲش بین ارد چیز ڤُد بر نَږجیڎِجن صلوات،

 مو معنے یا ڤا گه تورد تکرار اُم؟ فهمتت

 ژیوج داو اُم ژیوج تو، اما تویت ِزریات دار،

 نِست خایښ اچگه موند، ُوز ڤاگه تو بې چار اُم. 

 

 

 

 بخت پرنده
 

 بخت پرنده، کو ِروهز ِاے جا سه لۈنه کے.

 سراے عشق اندیر سٲو یے ُکنجے خۈنه کے.

 سراے عشق اندیر گلېن هزار رقم رۈی ڎئڅ

 درون اند انتخاب اِک وے یے دۈنه کے. تو وېڤ

 

 بخت پرنده کو ِروهز وم اند وم جای داد فهم

 لهکے وم جای مه بِنئس ٲم یے چیز نِښۈنه کے.

 نی؟-آ-ته بعد ممکن پېښڅت تو لیدوش غل بِرېزد-یه

 دے ندے نه فهم چیز لۈڤے اِے چیز کو بۈنه کے.

 

 

 م-ُوز آسمۈن ڤی
 

 م،-آسمۈن ڤیژیوج اُم تو مئست ڤے یت، ُوز 

 م.-ژیوج اُم تو سڤځه ڤے، ُوز بارۈن ڤی
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 یا یکبار ُخبݑ تو یه مو تے مېمۈن،

 م.-یا یکبار مو لهک ُوز تو تے مېمۈن ڤی

 ښهب ته تو فکراند ُوز ایجاد خو ساز اُم

 ته تو دهم تے ژاز اُم،-مېݑ سۈد َخَرغ ارد

 نه ِدگر گه یاشېن جنا ته ناز اُم،

 م؟-او ښېمۈن ڤییا فارت تورد اس خو ژیوج د

 لۈم لهک به دل فِرجه یݑ نَښتیزد مو نفس

 مو مرغے دل آزاد سۈد اس قفس.

 پیر اُم ُسڎجت تر عاشقے موند هوس،

 م.-ژیوج اُم تو دل ڤے یت ُوز تو ارمۈن ڤی

 ُوز حس ِکن اُم پیرے یے مو چوږج زېر،

 اما مو دل خو نالهن نه ِکښت خېر.

 ُسڎج دېر،ُوز لۈم دېر ُست اته یو لۈڤد نه 

 م.-دے جهت اُم مجبور ادے هجرۈن ڤی

 

 

 ابرے اس آسمۈن
 

 ابرے اس آسمۈن نه فهم اُم تر که ُست،

 خیر اس کوه یند ار زمین درو کله ُست.

 خرغ ِخدارج خېز اند اُم نوسچ وئڎ گهل تې -بهر

 آسته ُست.-شعر درو ایجاد چید اُم آسته

 وهڎ سڤخاز کخایېن وم ِزمڅ اندیر ښۈجېن،

 گهر ار ِزمڅ درون ییو اس ییو فنه ُست.ښۈج 

 چوښت اُم وېڤ درون اند ییو لپ َخښ ُخشروی،

 یۈندے یاُم  وینت وم ات، مو دل درو ناله ُست.

 یۈندے یاُم قیود وم ات، یه شینتے ڎادے قهقره

 نهله دے دراز ِچس، نه مود اته ُغلله ُست.

 ۈ لیدوش،  بېدرکݑ ات توید، یه ڤَد راضی،

 ه نه چود، یا یت تو َسرَمنده ُست.یا یے یه زهر

 

 

 آ ساربۈن
 

 مے دۈند سالېن اند اُم ڤُد آرۈم،

 مے دۈند اُم عشق ارد نه چود باور.

 نُر اُم خوڎم اند وم وینت ُست اُم هجرۈن.
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 خو ردݑ اُم یکباره ُست قلندر

 تېز گیر!-آ ساربۈن، کو مهکے تېز

 کو تېزدے مو یاس تر وم دربار.

 توند پے مو چیر؟کو مه پېښڅ مو، 

 ُوز اُم مجبور وم وینتاو یکبار.

 اِے مه ڎو روز اُم هر رهنگ مجنون:

 ُوز آرۈم ات، مو دل آرۈم نه نیݑت.

 ته خو یاس اُم خو تره یون،-ښافڅ اُم

 اما خوڎم اس مو څېم اند ِرڅیݑت.

 اس بهر خرغ اند اُم توید پیاڎه.

 اس بهر خرغ اُم توید وم ِښکیدا.

 پت خو مات ات مافهار تېم اُم فِری

 مو رد درکار غلݑ تیدا خو تیدا.

 

 

 یه خو درگاه یرد
 

 یه خو درگاه یرد لیل تر خیر ِکښت.

 کهند ته واښ ارد وېڎد، کهند تر ژیر ِکښت.

 ُوز ِون اُم وم، قیو اُم ات مردم ته لۈڤد:

 ِچس دے ڎېِون، ِچس تو دے، یِد چیر ِکښت.

 مو رد ته لۈڤېن بهس ِکن، یه چار دار،

 ییو مو پۈند انجیڤد، ییو مو گیر ِکښت.

 که یے یه روز تیزد وم چار اس خرغ،

 ناگے وم چار َغسپ اس پامېر ِکښت.

 ښهب ِدگه یېن ښافڅېن ات ُوز اُم اگه

 مو خیال خو ردݑ ته وم تصویر ِکښت.

 آی لیدوش، مه ڎهڎ حال وم، مه کے بهس،

 یَست ُخڎای یکجا تمه تقدیر ِکښت.

 

 

 پرڎاد، بهس نه ڤُد نه.دے مٲش ملکېت څه 

 و قهرض اندېت وے ِمس ڎاد، بهس نه ڤُد نه.خ

 نه لعل رېد ات، نه یاقوت ات، نه الجور،

 ِست ات ژیرېت فُکݑ یاد، بهس نه ڤُد نه.

 غلېڅ لۈڤېت:"چیز ٲم دولت ارد چوږج؟"،

 دے دولت ٲم چود باُل، بهس نه ڤُد نه.

 کو شیرین شاه یے څۈند جۈن بازے یېن چود،



 

 خوشام غالم                                            14                              شغنان سیمایاداره نشرات            
 

 ود یو بُناد، بهس نه ڤُد نه.وطنے چ

 آ نِست،-څه لۈدېن ِدسگه ملت، " تاجیک"

 دے خلقے چود یو آزاد، بهس نه ڤُد نه.

دوشنبے مئرے) شاروال 
م

 ( ښهر خدانظر تهم،

 څه چودے ښهر ِمس آباد، بهس نه ڤُد نه.

 قطارک نۈم خېل صف ٲم پے قاغذ،

 فُک اردېن دهکچوسواد، بهس نه ڤُد نه.

 دے ماِلم ات طبیب فُک،دے عاِلم ات، 

 خو َکسب تیرېن ڤَد استاد، بهس نه ڤُد نه.

 فُک ېن ښئید ات، فُک ېن چود بې غمݑ کار،

 ڤَدېن بخت اندے دلشاد، بهس نه ڤُد نه.

 عجب ېت ار وطن ناسایښے ڤود،

 فنه یاشېن ېن ماد، بهس نه ڤُد نه.

 نه رېد بېچاره خلق اردا عالج خو،

 ه ڤُد نه.فُکݑ اس ملک ڎَر ڎاد، بهس ن

 اه مشک دوس غل قرارنوسچت، نَغوښچ خو،

 فنه یېن چود دے ایجاد، بهس نه ڤُد نه.


