
 

 

 

 

 

 دوبیتی های محلی افغانستان 
۴ 

 همان یک شاخ مرواری کجا شد

 کاری کجا شد وشک طالـهمان ت

 رده از عاشقـب دل همان یاری که

 به خواب دیدم، به بیداری کجا شد 

 ****** 

 رورم کردـرت بیابان پـغم هج

 هوایت مرغ بی بال و پرم کرد

 بمن گفتی صبوری کن صبوری

 رم کردـسبه  المـصبوری خاک ع

  ****** 

 هوشماال یار جان تو بردی عقل و 

 صدای خواندنت آمد به گوشم

 بگیر دستم ببر با چوک کابل

 بزن جاری که عاشق می فروشم

 ****** 

 همیشه یاد رویت میکنم یار

 گالب استی مه بویت میکنم یار

 اگر صد یار جانی داشته باشم

 فدای تار مویت میکنم یار
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 ******* 

 سری راهت گدائی میکنم ُگل

 مه کی از تو جدائی میکنم ُگل

 و ای ُگلـر روی تـرای خاطـب

 به دشمن آشنائی میکنم ُگل

 ***** 

 دم صبح است و مشغول نمازم

 ذر کرد سرو نازمـوچه گـاز این ک

 م قل هوهللا را غلط کردـانـزب

 ه سازمـن معنی چـدا از ایـخداون

 ****** 

 مه قربان سفیدی کلچۀ رویت

 ز شانه تا کمر افتاده مویت

 شار هم نباشی ده ایمیگی مره 

 نشانی میگیرم از خال رویت

 ****** 

 دوشنبه روز بازار اس ُگل من

 به دستت سیب قندار اس ُگل من

 دلم می خواست به خانیت بیایم

 که آتۀ تو سرم قار است ُگل من

 ****** 

 مسافری عجایب سخت کار اس

 خوار و زار اس شازاده باشهاگه 

 اگه صد توشک و قالینچه باشه

 اس ارخ تهسد بسترت یکبه زیر 



 *******  

 قد سروت ز ریحان آفریدند

 لب لعلت ز مرجان آفریدند

 کردن رخسارت برای بوسهز 

 آفریدند خشاندبعجب لعل 

  ******* 

 خدا با تو شناسایم نمی کرد

 به غم های تو شیدایم نمی کرد

 عین جوانی  در سوختمچوتو 

 خداوند کاش پیدایم نمی کرد

 ******* 

 بیا یارجان به وقت مردن من 

 بینداز دستکایت بر گردن من

 محبتر ـهـداز دستکایت بـبین

 مگر آسان شود جان کندن من 

 ******* 

 عرق چین سرت ُگل ُگل زری بود

 ودـری بـوکـل نـت ده کابـرادرایـب

 شوم قربان شو های زمستان

  ر صندلی بودـکه بازی ما ده زی

 ******** 

 ندانبهار آمد جهان شد شاد و خ

 پیسه داران د ـرآمـبه سیل ِگل ب

 لس با ُرخ زردـاره مفـهمه بیچ

 به هر جائی روانس از پی نان


