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 نظم
 
 

 غواړم بېرته راژوندۍ شم 
 غواړم بیا د ژوند آسمان ته 
 رڼا ورکړمه سپوږمۍ شم 

 غواړم بیا شم درمیینه
 غواړم بیا دې لېونۍ شم 

 غواړم بېرته را ژوندۍ شم 
 پو د هیلو ساه کړمد وطن غمو وژلي زړه کې 

 سره زخمونه یې ګینده کړم
 په مهینې ستن د صبر
 پرهرونه یې بخۍ کړم
 ناهیلۍ ته زهر ورکړم
 تیارې وتوږم له ذهنه 
 ځانته بله ډیوه ګۍ کړم
 مرور ارمان پخال کړم

 زندګي راته موسکۍ کړم
 غواړم بېرته راژوندۍ شم 

 غواړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم 
 له مینې جوړهټوله ستا 

 ټوله ستا پلونو ته الر شم
 غواړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې

 غوږوالۍ کړم د غوږونو
 غواړم ستا د نفس وړانګۍ مې په غاړه کې امېل وي

 غواړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندي کړم 
 خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم 

 غواړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې 
 ې موسکا پر تن کړمغواړم نور کمیس د شن

 رنګین شال مې پسرلی وي
 غواړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور په رنجو تورې

 غواړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي 
 د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي

 ژوند مې خوږ شېبه شېبه وي
 لکه ستا خوږه بوسه وي

 غواړم داځل دې ذره ذره غزل کړم
 پستو شونډو غواړم دا ځل دې د شعر په 
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 دوې شاعرې سترګې ښکل کړم 
 غواړم دا ځلي څه بل ډول یاغي شم
 غواړم دا ځل دې دسترګو رپېدو ته

 ها پستو مستو راګوته 
 زه په سترګو ونڅېږم 
 درته روغه لېونۍ شم

 غواړم بېرته را ژوندۍ شم 
 نوره نه غواړم زړګیه 

 د تیارې کوټې په کونج کې 
 غلې ملې ګنهګارې غوندې کښېنم

 و سره وژاړم دېوال
 تور ټیکری مې هدیره وي

 د شهیدو سپینو اوښکو 
 نوره نه غواړم زړګیه 

 د وطن د مرغۍ ځاله مې شي ړنګه
 یا یې څوک په مېږتون باندې پښه کېږدي

 د جګړې وحشي طوفان مو 
 سره ګلونه را خزان کړي 
 بلبالن ترېنه روان کړي
 نوره نه غواړم زړګیه 

 چې رڼې هیلې مې وژني
 ته یې موسکۍ شمه له ډارهتور قاتل 

 یا هم ودرېږم
 یا یو قدم په شا شم 

 زما ډېر مزل په مخکې
 هسې نه چې وارخطا شم 

 ژوند مې ورغوځي له السه 
 ماته ماته شم فنا شم

 غواړم بېرته راژوندۍشم 
 غواړم والوزم مرغۍ شم 

 وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو
 ننداره وکړم د ټولو ښایستونو 

 عشق د کیفیتونو نغمې ووایم د 
 غواړم بېرته زړه ودان کړم 

 جوړ په مینه مینه مینه
 خپل شیرین افغانستان کړم
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