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 یکور له خوندونو ډک د
 

 
  یپوره ورځ په کور ک هکلون رډی ما

  هوایم ریښتیا چی تیره کړی نه و
  يما می په ورځ کی د کور ټول غړ

 وځای سره لیدلی نه و یو رڅی لکه د نن په

  هسر ېمیرمن ما پخلنځي کی د
  یوخت کی مجلس نه و کړ یپخل د

   ما تر دا ننه لوښی نه و مینځلي
  یدا خو یو بل ډول نشه ده په خدا
 یماته څه نوی تماشه ده په خدا

  یکور له خوندونو ډک د
 رنو هځم ته نه نبیرو

  اته تلل که مجبوریت و زم نبیرو
  اضرورت و زم کور نه وتل که

 وخو ورسره دا یو عادت هم 

  هخیال می کاوه چی رخصتۍ نه پرت
  هیا له اړتیا او ناروغۍ نه پرت

  ينه ش یکیدل نارینه کور پاتی
  يپاتي هم ش يچیر که

 يد کاله کار خو هیڅ کولی نه ش

  هچی په کور کی یم یکیږ میاشت نیمه
  مد وتلو اجازه نه لر یتر

  هکښین پالره کور کی یوای بچي مي
  ئبه نه ځ نبیرو کور نه

  وهرڅه مونږ خپله کو
  هخوښید نه هداخبر اول می

 :خو اوس

  ېخوږ لګ یراباند دومره می کور
  رکو یو یمیندل لکه چي نوی چا
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  یسره سم هم ش هبیرت که حاالت
 مش ړال کم بیا هب هت نبیرو دشای

  وماته په کور کی د خپل کور غړ
  هراکړې دومره مین

  هچي په ټول عمر مي لیدلې نه و
  هنه و ېاوریدل چي مي کیسو کی
  مپوهید ایله اوس و

  هنه د ېختمیدونک چي کور کی مینه
  یکور له خوندونو ډک د

  رنو هځم ته نه نبیرو
 .هځم که ځم نو کم به
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