
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 خپله قبله

 شا روان یوو پهکاروان پر مخ ځي موږ 
 پاتې یوو او قافلېموږ له کاروان 

 کاشکې چې سیوري درلودالی سیوری
 موږ لکه سیوری د غرمې پاتې یوو

 هر یو جال منزل ته منډې وهو
 یوود الرې منځ کې په النجې پاتې 

 منزل ټاکو موږ کړو بیا لومړی مزل
 تل بې نتیجې پاتې یوو کېهدف 

 قبله مالومه د عرب عجم ده
 بې قبلې پاتې یوویوازې مونږه 
 رهبر پسې ځي انهپسونه هم شپ

 موږ بې رهبره له پادې پاتې یوو
 پسې ځي یو بلزاڼې هم یو لیکه 

 موږه د چا له اوالدې پاتې یوو؟
 ژړیږيزړه مې په داسې تربګنۍ 

 هم له حجرې هم له دېرې پاتې یوو
 فام رهبر ټاکی، له اسمان نه راځي
 موږ د اسمان په افسانې پاتې یوو

 موږه ګیله مدام له نورو کوو
 وو؟یولې د نورو په اسرې پاتي 

 يوکه ن ګیله له موږ ولې دا نور
 موږ هم د نورو له ګیلې پاتې یوو!

 ګیله هم هر وخت له یو چا کېدای شي
 ګیلو ته له بانې پاتې یووموږه 

 نه مو له ځان نه مو له بله زده کړل
 هم له هغې او هم له دې پاتې یوو
 نه مو تاریخ نه افسانه په کار شوه
 هم له تاریخ هم افسانې پاتې یوو

 هوا کې غوښې مو وخوريکارغان به 
 یدان له هدېرې پاتې یووم ینپسه پ

 که زموږ دا حال د زمان په دریځ وي
 پاتې یوو او زمانېوخت  لهتل به 

 نکړو څوپر یو مرکز  چې ځان راغونډ
 ټوټې پاتې یوو داسې به ټوک ټوک او
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