
                                                                          رتونو څپي دحس                      

                                                                                     کیږدي   نه   ښتی د  نه هغه                          

                                                                  ني کوچییا  پیغلي  هغه نه                         

نه  ګل  بوټی    په  رغونو                                                                                                             

                                    نه     نغمی   هم   د شپیلي                          

                                           *                                                                     

                                             نه غاټول په توراوربل کي                                       

تل کي                                                                                په زړه  نه هوس د                        

                                                                  و   شونډ پستو   په  نه مسکا                        

                                       جل کي  تور په کا ڼه  نه با                       

                                        *                                                                                       

  کي                                                                                                                            ګودر   کا ته  نه لیده                         

                     نه روغبړ الری په سرکي                                                              

ته  ځیر کتل                                                             یو  بل  نه                       

                                                                                                           کي  زدیګر  مخ په ما مخا                       

                                       *                                                                                                

                                                      سترګو   آداګا ني                                                     نه  د                       

ني                                                                   د پاولیګا  نغمی   نه                       

                  په کرشموکي                                                جلوه  نه                        

                                                                                                            رخوګاني نه بوسه له با                       

                                                                                                                                            *

بی ریا                                                                                                    مینه    هغه  نه                       

نه هغه صدق نه هغه صفا                                                                                          

ل                                                                                  جارید    نه    یوبل   نه                      

                                                                      لیال  هغه نه    مجنون نه                      

                                                                                                     *



                                                                                                             شو                     بازاری   ټول  مینه                      

شو                                                                 اوبیزاري   مخي  دوه                    

                                                        زړونه سوړ ټول بی مهره                    

شو                                                                                                              واکداری  ز چي دغما                   

                                                  *                                                        

شو                                                                                   مینو په    دښتی فرش                   

ول میرو شو                                                                                                             ټوچي شاړي                    

  شپولی                                                                                              بیا   نه  رمی   نه                    

                                                                   نه زرغون بیا په وښو شو                   

                                  *                                                                      

شو                                                                                               شپیلی  د  ورک   آواز                    

ورک له دښتوتورکیږدی شو                                                                   

                                 ني                           کوچیا   پیغلی     مستی                    

شو                                                                                    ځواني  په  سر  سپین                    

                                                                                                 *                  

ولید                                                                                             ر بها  یی   نه ځوانی                   

ولید                                                                                    ر ریبا    مینی  د  نه                    

شو                                                                                                             پوره   یي ن  نه ارما                   

ولید                                                                           دلدار    خوښی د  نه                    

                                                                                              *

                                                                                                نه په شونډو یی مسکا شو                                        

شو                                                                                                               د بل چا په مینه   نه                    

ژړا                                                                                                        په   سترګي   نمجن                   

                                                                                      سودا شو په   ژوند دخپل                    

                                 * 



                                   شو                                                                                                                             دوران  هغه الړه تیر               

  ن شو                                                                                                                           خلک ستړی ستوما                 

            زمانه په بل مخ واغوښت                                                                                            

دوران شو                                                             دکم اصلو چي                  

                                                                                                                                  *

کي                                                                                                                      واکداری    په مال   د                 

                                                             کي                                                                             خواري  په  خلک ټول                

ورورله ورورخورله خوره                                                                                     

                          کي                                                  جدایي    په   بیل  سره               

                                                                                                                         *

بل دی                                                           خوا  هر  اور   دلته                

اجل دی                                                       پ ناڅا  هر چا د                

 ځوي په مړی ژاړي                                                                                                               مور د              

ابل   که  په  کا بل دی                                                                                           په ز              

                              *                                                                                                        

                    شو                                                                                                                             کور په    بندی  ښځی ټول               

                                                           څوک سنګسار څوک په ګورشو                                                        

السه                                                                                                         د     طالب      مال      د               

                                                                            شو      اور   اوبی   کور  خلک بی               

                                 *                                                                                                                  

دی                                                                                                                        ن دیا جها  د    واک   دلته               

دی                                                              اجیران    د  ب    پنجا  د               

                                                                                                                                                                                       بی شرمو   دی   د     فتوا    په                

                                                                                                       دی   فران کا   نور هغو   بی د               

                                  * 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            نه دی                                                                                                                         وړ   زغم   د   لت  دا حا              

نه دی                                                                                                             پړ       خلک   بی ګناه                

   دی                                                                                        مصیبت     جنګ   د  دا                

                                                                نه دی  ښمن بل څوک خړ بی د               

                                                                                      * 

                                                                                           لیکواالنو                    واخلی         قلم               

                           شاعرانو                                                                                                                                  او     مند هنر             

ته روښان کړی                                               خلک  حقیقت            

روشنفکرو             ماهرانو                                                                                        

                                *                                                                                                       

خبر کړی                                                       خلک    حاالت   له              

کړی                                                                  هنر     پخپل     قلم   د              

کړي                                                       رسوا    خلک ښمنان د د            

                                                                                   کړی    محشر  پر دښمن حاالت            

                               *                                                                         

  ځوانانو                                                                                           خپل     خبر    کړی             

خوارانو                                                                 خپل   خپل  اولس او           

کړی                                                            یو  سره   چی صفونه            

نو                                                                             نا فغا ا   تول    بر  او  لر             

                                                                                                                                                           *     

نو                                                                                                                  نا فغا ا     یو شی     سره             

                             نو                                                                              ما د خا    ټول      وطن  د            

نه دی                                                                                                 مو   غم   په   هن بیګا            

                 نو                                                    بچیا   اصیل       وطن  د             

                              *                                                                                       



                            تر امال کړی                                                                                    توره  خوشحال د            

کړی                                                                                   تا ال      خونه     دغلیم             

           کړی                                                             من رڼا ورځ تورښ پر د           

                                                                                         کړی    رضا    خپل   ره   ښکا           

                                                                                                         *

وکړی                                                               بیړه    تیریږي   وخت           

خپل وکړی                                                                                  زړه    له    اراده            

                                                کړی            ټول  را  ټغر  اشرار  د            

پر هغو   زر شر وشور کړی                                                                                               

                                                                                         *     

                                                                   الس پرسرشي                                                                                                                     نه  ني نځا  ځا           

شي                                                                                                بر  او  لر  له  ټول سره            

ته                                                                                             بچو  ستونزی مه پریږدی           

شي                                                                                        رادرب  کی  مینځو  خپل           

                                                                                                   *

                                                                      دي                          ژوندی    ال   اولسونه             

دي                                                                   خوندي   ال    امیدونه             

                                                                           دي                                               توران با   د وطن  دا              

پردي دي                                                                                                ن مو ټول غلیما             

                           *                                                                       

پوه شوي                                                                                       ټول  اوس پرګنو              

                          ښه شوي                             سره    د بل  یو              

اوصفا غواړی                                                                                                                   سوله  هریو              

                                                                                             له جګړی ټول  ستړی شوی            

                                * 



           راشي خپل  وطن ودان کړي                                                                                                                 

ن کړي                                                                               ورورولی  په ښه شا            

                                                                                        الس شي                                                                                                                        اویو   یو تن    ټول            

ټول په علم ځان روښان کړي                                                                              

                                                                                 *                                        

شهید ارواح ته دوعا کړي                                                       د            

کړي                                                      مدعا  اوبی   بی توپیر            

                                                                شي                                                                                                                             پخال   سره   بل    د  یو           

                                                هره   کړنه  بی   ریا   کړي                                        

                              *                                                                                                               

                                کړی                             ن   یتیما   پر    ترحم            

                             خپل مشران کړي                                                                                                                 د   احترام            

                                                     ګوري             سی  ته  تا  هر یو             

کړي                                                                                                             خبل ځوانان شفقت پر           

                           *                                                                                                                                                                                                  

                                                        جوړیږي                                                               ( مل)   وطن  دا            

خوښیږي                                                                                                             سوله   چا  هر  د           

نه دي                                                         زغم نور پاتي  کی چا         

                                                 اوس هرڅوک په دی پوهیږي         

                    *****                                                                                                                            
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