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 اال یار جان تو بردی عقل و هوشم 

 صدای خواندنت آمد به گوشم 

 بگیر دستم ببر در چوک کابل

 میفروشم بزن جاری که عاشق 

********  

 دو زلفای سیاه وامیکنی گل

 مرا مجنون و شیدا میکنی گل

 مه خو حرف بدی باتو نگفتم 

 مه می سوزم، تماشا میکنی گل 

 ******** 

 مه قربانت شوم ای ریزه دندو 

 مره از عشق خود بردی ده زندو 

 بچی غم میخوری ای یار نادو 

 دوتا گوشواره داروم خرچ زندو

 ******** 

 پیش درگی موره ماتو گرفته

 موره ده پیش دلبر خو گرفته

 به دل گفتم که از پیشش بیایوم 

 قطی نصوار موره گرو گرفته

 

 ********* 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net
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 رسیدوم در سر کوتل سیغان

 بدیدوم شیخ علی و ملک بامیان

 تمامی ملک ترکستو ره گشتم 

 جالیش میدهد روضۀ سخی جان

 ******** 

روز از رباطی گذر کردم یکی   

 بدیدم دختری قند و نباتی

 مه گفتم دخترک بوسه به من ده 

 بگفتا قرض داری یا براتی؟

 ******** 

 عرقچین سرت سه شاهی کلدار 

، خوبه وطندار بیگانه شوی نکو   

 بیگانه شوی نکو، بیگانه میشی 

 پس باچی وطن دیوانه میشی 

 ******** 

 مه قربانت شوم ماۀ یگانه 

میروی کوزه به شانه ده کاریز   

 به کاریز میروی ایسو نظر کو 

 به رخسار تو کنوم سیل و سمانه

 ******** 

 سفیدی روی تو ره قاغس نداره

 بیاض گردنت را کس نداره 

 الهی شوی بدبختت بمیره

 درو قاشای سیاه هوس نداره

 ******* 

 مه قربانت شوم ای عاشق نو 

 مره از هجر تو، کی میبره خو

ساعت که در یادم بیائیبه هر    

 به مثل مار زخمی میخورم تو 

 ******* 

 چرا اورسی را باال میکنی یار
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 چرا سیل و تماشا میکنی یار

 اگر میل دلت در عاشقی نیست 

 چرا قتل جوانا میکنی یار

 ******* 

 دو چشمانم به در مانده خدایا

 شیرین جان در سفر مانده خدایا

 شیرین جان پس بیایه یا نیایه 

ه داغش در جگر مانده خدایا ک  

 ******* 

 بلی چشمایم قدم می مانی یا نی 

کدن میمانی یا نی  مره بوسه  

 زدی ده جان من زخمای کاری

 سری زخمایم، ملم میمانی یا نی 

 ******* 

 رسیدم  دان دروازۀ قالی تو 
و ـدای تـرین میایه صـرین، شیـچطور شی  

ره نوکر بگیرهـاگه آتیت م  
غالم بیادرای تومیشم   مه خو   

 

 

 
 

 


