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 ۳۲/۷۰/۳۷۰۰           کاظم بیمار ننګرهارى 

 

 خدمتګاره پيشو!

 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره             
 موږه کا ن به یي نیول  بادار  لپاره             

 په خدمت کي وه صادقه له هر چانه
 همیشه به وه خولي خولي ستومانه                          

 ځغلو لیي موږه کان تر خپله غاره             
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره            
 ورته یو ورځي په ژړا شول موږه کا ن

 د پیشو له ویري ډیر په واویال شول                        
 اه کړي اي دلدارهویل یي مونږ څه ګن           
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره           

 پیشو  ویلي په ګناه  مو نه  پوهیږم
 ستاسي مرګ ته هره ورځي تشویقیږم                         

 له ما مه کوئ  پوښتنه  بي  اختیاره          
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره          

 ګه لذت اخليموږک ویلي ته له مر
 پدي کار کي له باداره عزت اخلي                         

 رحم  نه لري  بي رحمه یي  ناکراره        
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره         

 پیشو ویلي دا زما د ژوند رونق دى
 راکړل شوي راته دا رنګه سبق دى                      

 لرم نه د ژوند الرهنه د ژوند پروا        
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره       

 موږک وویل دا ظلمونه به زوال شي
 یوه ورځ به  دا ستا سر هم په جوال شي                    

 دغه کور به شي خالي ستا له اسراره       
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره       

 دېپیشو ویلي چه بادار مي پیسه دار
 ښه مي ساتي زما ژوند زما اختیار دې                  

 موږه کا ن به کړمه ورک لدى دیاره       
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره       

 موږک ویلي چه زړه شي بي غاښونو
 هغه  ورځ  ته  انتظار  یم  په  کلونو                 

 ته  به  پوه شي پخپل قدر سم د واره      
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره      

 پیشو ویلي ما خدمت کړي بي شانه
 کان مي دي وژلي بي پایانه موږه                       

 د خدمت مدا ل به واخلم په سل واره       
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 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره       
 لنډه  دا چه د پیشو  عمر اخر شو

 بي غاښونو زوړ وجود یي را ظاهرشو                    
 نه  یي  منډي نه یي ټوپونه و سرداره        
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره       

 موږه کا ن به هري خواته ګرځیدل
 پیشو هیڅ کوال ي  نه شول  تش کتل                     

 رهخپل باداریي ورته سور و له ډیر قا      
 یو پیشو وه  په یو کور کي خدمتګاره       

 بادار ویلي چه خدمت کولې نشي
 غلي ناسته هیڅ زحمت ایستلې نشي                    

 نو اوس  وځه  لدي کوره بي اختیاره     
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره     

 پیشو ویلي زه زړه شوم ستا په کار کي
 کان مي دي وژلي دى دیار کيموږه                   

 نور مي نشته دى غاښونه بر خورداره             
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره             

 بادار  وویل همدا  ګناه  کافي  ده
 بیکاري بي روزګاري دې ناسازي ده                          

 د کوڅو په سر اوسیږي بي کرداره           
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره           

 پیشو ویلي د مدال په انتظار وم
 ستا کرم ته همیشه سترګي په الر وم                       

 د خدمت نتیجه دا شوه أي سر کاره         
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره         

 بادار ویلي چه مدال په تا حرام دى
 چه زړه شوي نو ژوندون دى په ناکام دى                       

 وځه وځه له دى کوره په کو کاره         
 یو پیشو وه په یو کور کي خدمتګاره        

 پیشو ووته له کوره په ژړا
 موږه کان ټول  ورپسي وو په  خندا                         

 د  ظالم  کاسه  نسکوره  ده  بیماره        
 پیشو وه په یو کور کي خدمتګارهیو         
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