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 ! ای جانانه
 

 !هراشه دا سندره واور
 
 

 ېورته شوپ زړه نه دا د
 ېدا په ژبه خوره شو
 ېپه نغمو مې رانغاړل

 ېیره ساده مې را پیلډ
 ېچا راته ویل ېداس

 ېکشل ېستا په باب یې داس
 ېخفه ی ېنځ ته د ځان

 خفه یې ېد جهان خن
 ېد زمان ځنی خفه ی

 ېخفه ی ېنځ د جانان
 !هواور هسندر راشه دا

 

***** 
 ته زما حجری ته راشه
 زه به ستا کاله ته درشم
 ته زما کره میلمه شه

 کې میلمه شم رزه به ستا کو
 دواړه څنګ په څنګ به کیښینو

 هشمله ش رته زما د س
 شمله شم رس زه به ستا د

 ته غزل زه به مصره شم
 ته آهنګ زه به نغمه شم
 په خواږه افغانی رنګ کی
 ته شه ساز زه به پرده شم

 !هره واورراشه دا سند
 

***** 
 په یوه آواز به دواړه
 د پامیر په لوړو څوکو

 وواخان په ښکلو څوک د
 د خیبر په سردرو به

 د بوالن په شا زلمو به
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 غبرګه ودا یوه ناره کړ
 غبرګه ودا یوه چغه کړ

 ای زما تاجکه وروره
 ای زما ازبیکه وروره

 زما هزاره ورور  ای
 ای زما ترکمنه وروره
 !راشه دا سندره واوره

 

***** 
 ېچا زما ځنی خفه کړ

 چا له تا ځنی خفه کړم
 ېبرګ ماته ګور ،ته چې برګ
 ته ګورم برګ تا ،زه چې برګ

 یی ته له ځان خبر ونه خ
 یم نه خو زه له ځان خبر

 څوک ۍپتا په شا باندی ټ
 څوک ټپۍ ما هم شا باندی
 وایی ېستا له هم شا با
 وایی ېسماله هم شابا

 ګوری وګنه یی ته په ستر
 نه یی زه په سترګو ګورم

 ستا شاته ایو څو کسه د
 یو څوکسه زما شاته

 فرښتو کې ځان راښایی
 د شیطان په مینه پایی

 !ه! دا سندره واورراشه
 

***** 
 يد رکسه دعوا ګی یو څو

 يد رخنذی يد يټول خرڅ شو
 يدستا پیر  کا د يستا مشر

 يدکا زما پیر  ېزما مشر
 يماسره د ېچ ابس همد

 ياو همدا چې تا سره د
 يپه ایران باندی خرڅ شو
 يپاکستان باندی خرڅ شو
 ېڅوک د ترکو په بازار ک

 يخرڅ شو ېباند «اردوغان»
 خبره ېزه او ته یو ب

 خبره ېد خپل ځان نه ب
 خبره ېد جهان نه ب
 خبره ېد اسمان نه ب

 مکان کې اوسو ،په مکان
 خبره ېد مکان نه ب

 !راشه دا سندره واوره
 

***** 
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 دوی الس دی د ېستا ورمیږ ک
 دوی الس دی د ېستا ګریوان ک

 ېړدوی پ ستا په غاړه د
 دوی پړی زما په غاړه د

 په سندرو ېی اته لګی
 زه لګیا یم په سندرو

 ېبل سندره وای ته د
 بل سندره وایم زه د

 بدرنګ کړی ېستا آواز ی
 زما آواز یی خچن کړی

 يکړ رماته را ببتا و
 يکړ ربب در ما وتاته

 !هراشه دا سندره واور
 

***** 
 يدا هغه داړه ماران د

 يټول له سره ښاماران د
 يغالمان د ورد ډال

 يترجمان د ود کلدار
 يد تومن خرّه د ایران د

 یړخرڅ ک ېرېهم چ یېته 
 یخرڅ کړ ېزه یی هم چیر

 اخیستی ېستا ی وواک زما ا
 اختیار زما اوستا یی اخیستی

 ېڅوک د حورو په خوبو ک
 ېپه خوبو ک وڅوک د ډوز

 سرونه ګوره رڅوک بب
 سرونه ګوره رښکرو

 هخدای نه بی خبر ددا 
 د اسالم او پیغمبره

 ؟څه دی رکف ده او فرق د
 سر است چې هم پری کوي د

 زما سر وې غوڅ کړلیهم 
 !راشه دا سندره واوره

 

***** 
 ته زما مرګ ته خوشحاله

 ستا مرګ ته خوشحاله زه د
 ږمـستا غم ته ګډی زه د

 ږیـته زما غم ته ګډی
 ېته زما په وینو خاند

 ستا په وینو خاندم زه د
 يږـستا نه هم وینه بهی
 يږـزما نه هم وینه بهی

 ېده بوره شو ېستا اد
 ېده بوره شو ېزما اد

 هم توره راواخله ېته د
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 زه به هم توره را واخلم
 ه دواړهبپه یوه آواز 

 الس په الس غاړه په غاړه
 کړو ردا یوه نعره به س

 وکړ ربه ا هلل اکب غږ وپه ی
 هغو سرونه غوڅ کړه ته د
 دوی سرونه غوڅ کړم زه د

 ېته به هم له بال خالص ش
 زه به هم له بال خالص شم

 !هراشه دا سندره واور
 

***** 
 يټول وطن وګړ ېد د

 يړدا م وه کړب يرا ژوند
 بله ورکړو رالس به یو ت

 وتر بله ورکړ وږ به یـغی
 جهان ته به ښکاره کړو ېد

 هر انسان ته به ښکاره کړو
 دا وطن د افغانانو

 دی زمریانو ردا یو کو
 د نفاق به تخم ورک کړو
 د شقاق به تخم ورک کړو
 یو ښاغلی به ملت کړو

 اوچت کړو یریو زلمی به ت
 یو به دین یو به ایمان شی
 بیا به ښکلی افغانستان شی

 
 ۲۰۱۸ /۹سپتمبر 
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