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 ۰۱/۰۳/۲۰۱۵        کاکړ زمان خان
 

 ګلهشربت 

 

 اصر باغ دیـــــېښور دی، نـنیمه شپه ده، پ
 راغ دیــــکې څـل پـداسې کور نشته چې ب

 زه څه غواړمه، په زړه کې مې یو داغ دی
 زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته

 ه اوسي د افغان وطن بلبلهـرتــچ
 وندې شین سترګې شربت ګلهـسمندر غ  

 
 نیمه شپه ده، پېښور دی، بې حسي ده
 الس مي نه رسي وچاته، بې وسي ده
 د پښتون سړي نېستي ده، بې کسي ده

 زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته
 رته اوسي د افغان وطن بلبلهــچ

 سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله  
 

 ه شپه ده، پېښور دی، الرې ورکېـــنیم
 پورته کېږي په فضاء کې بوی د کرکې

 وي زړې سپکېـــیو ځل بیا دلته دود ش
 چا پوښتنه وکړمه چې دلتهزه له 

 چرته اوسي د افغان وطن بلبله
 سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله  

 
 نیمه شپه ده، پېښور دی، بدل ښار دی
 بې پښتو دی، پنجابی پکې واکدار دی

 رګي باال حصار دیــترې چاپېره د م
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 زه له چا پوښتنه وکړمه چې دلته
 ه اوسي د افغان وطن بلبلهـــچرت

 سترګې شربت ګلهسمندر غوندې شین   
 

 چې د چا په پېښور کې شپه په سر شي
 ”تومتي کلی دې بر شي“خود به وایي، 

 ”شيرله په ناز وسړی چا“رته الړ شي،چ
 او له چا پوښتنه وکړي چې هم دلته

 ه اوسي د افغان وطن بلبلهـرتـــــچ
 سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله  

 
 خدای خبر چې هغه سترګې هغه اور وي

 پکې پاته هغه زور ويه هم ورــــاوس ب
 ه هم د ټول جهان د سترګو مور ويــال ب

 خو یو چا راته وئیلي چې هم دلته
 ه اوسي د افغان وطن بلبلهـــچرت

 سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله  
 

 ه دی چې راشيــهغه زوړ مصور چرت
 د شنو سترګو په تصویر باندې لګیا شي

 ه دنیا شيـــــــه بیا ټولــه ورتــاو حېران
 ک وایي چې هم دلتهال خو اوس هم خل

 چرته اوسي د افغان وطن بلبله
 سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله  

 
 ر خپل بازار ويـــــل پــدا دنیا مئینه ت

 دا زموږ پر سترګو نه، پر کاروبار وي
 چې اړتیا وي، زموږ هر تصویر شاهکار وي

 ولې اوس پوښتنه څوک نه کړي چې دلته
 چرته اوسي د افغان وطن بلبله

 شین سترګې شربت ګلهسمندر غوندې   
 

 پنجاب وایي چې دا شنې آبي چشمانې
 اندې افغانېـــره پېمانه بــــــه هــدا پ

 ه ځي لکه دا نورې کډواالنېــــزر ب
 پېښور د افغانانو وطن نه دی
 ځي به بره د افغان وطن بلبله

 سمندر غوندې شین سترګې شربت ګله  
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