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 زما جانانه کندهاره
 

 چي پر تا باندي اور، بل وي زه به څنګه غزل لیکم
 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم

 اللهانده کډي وینم چي له کلیو دي باریږي
 نګړو کي بلیږيود ړندو مرمیو اور دي په ج

 نه زخمونه دي څوک ویني نه دي ږغ چاته رسیږي
 چي دي یرغل وي زه به څنګه غزل لیکم پر پلو

 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم
 زما زړګیه زما جانانه در واري سم کندهاره
 بیا دي ویني فوارې سوې د کلونو له پرهاره

 انتقام اخلي د میرویس نیکه له ښاره بیا زمان
 چي پر تا مېلمه اجل وي زه به څنګه غزل لیکم

 اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم چي په وینو دي
 وایی بیا به درته سیخ سي بارانونه د بمونو

 ماله جات به دي کوربه سي د باروتو د اورونو
 شنه دودونه به دې خیژی تر اسمانه له کورونو

 چي تر څنګ دي عزرایل وي زه به څنګه غزل لیکم
 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم

 ا ګرانه غلیمانو ته تنها یېزه دي وینم پر م
 د تاریخ د بګړۍ ګله خار د سترګو د هرچا یې

 ته چاته په ژړا یې ته له چا به امن غواړې دا
 زه به څنګه غزل لیکم ويچي دي خپل قاتل اتل 

 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم
 سل پېړۍ سوې دلته تیري سل به نوري ال تیریږي

 نه ختمیږي حماسې دي  دي د جنګونونغارې 
 له زخمونو به دي ویني تر قیامته ال بهیږي

 زه به څنګه غزل لیکم ويستا له کوره د غله پل 
 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم

 نور یې بس کړه کندهاره دا د وینو داستانونه
 راته مه یادوه نور دي میدانونه میوندونه

 ماشوم بچي خوبونهلږ آرام کړه په زانګو کي د 
 جهالت که دي متل وي زه به څنګه غزل لیکم

 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم
 راځه غم ته شا په شا سو ال تر څو به ساندي وایو

 ال ترڅو به زلمي وژنو ال تر څو به مړي ستایو
 د پردیو د جنګ اور ته به ال څومره بچي بیا یو

 به څنګه غزل لیکم بېګانه چي مي بورجل وي زه
 چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه غزل لیکم
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 زما لحد به وي ګډ سوی دا شپېلۍ به ال ږغیږي
 پر زړو هیرو جنډیو به ال نوي زرغونیږي

 جهاني به وي هېر سوی خو غزل به یې شرنګیږي
 درته غل وي زه به څنګه غزل لیکم يچي نصیب د

 غزل لیکم. چي په وینو دي اوربل وي زه به څنګه
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