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د امحد شاه اباب د شعرونو بیلګی
غسل
ضتا د عػك لَ هیٌْ ډک غْل ځیګرًَّ
ضتا پَ الرٍ کې تایلي ځلوي ضرًَّ
تاتَ راغوَ زړګی زها فارغ غي
تې لَ تا هې اًذیښٌې د زړٍ هارًَّ
کَ ُر څَ هې د دًیا هلکًَْ ډیر غي
زها تَ ُیر ًَ غي دا ضتا ښکلي تاغًَْ
د ډیلي تخت ُیرّهَ چې را یاد کړم
زها د ښکلي پښتًْخْا د غرّ ضرًَّ
د رلیة د ژًّذ هتاع تَ تار پَ تار کړم
چې پَ تْرّ پښتاًَ کا ګسارًَّ
د فریذ اّ د حویذ دّر تَ تیا غي
چې زٍ ّکاًذم پر ُر لْري تاختًَْ
کَ تواهَ دًیا یْ خْا تَ تل خْا یې
زها خْښ دي ضتا خالي تع ډګرًَّ
احوذ غاٍ تَ دغَ ضتا لذر ُیر ًَ کا
کَ ًّیطي د توام جِاى هلکًَْ

غسل
ًي تیا ُطې د ګلسار پَ ًٌذارٍ ځن
چې لَ یارٍ ضرٍ خْښ ُن کٌارٍ ځن
چې تر کړی هې خذای الش پَ رلیثاًْ
ترّ تَ زٍ د ٌُذ پر لْر پَ تواغَ ځن
چې د ٌُذ د هلکْ فتحَ هې رّزي غٍْ
ًْر ایراى لرٍ پَ تْغ پَ ًغارٍ ځن
پر دا کړی داد د خذای ًَ غی پښیواًَ
تر ًګیي هې ایراى الًذې غاُاًَ ځن
هعػْلې د ایراى ډیرې ترکې غْخې
خذای چې راکي ترکې ٌُذ تَ دّتارٍ ځن
زٍ تطخیر د ّالیت د خذای پَ داد کړم
پَ هذد د حثیة ُرٍ خْا تازٍ ځن
چې زها د ّالیت فتحَ رّزي غٍْ
ترٍّ تَ څَ د یار لَ ًازٍ کٌارٍ ځن
احوذ غاٍ دًیا فاًی ګڼن چې ًػتَ
دًیا پاتَ لَ ایواًَ تَ ضرٍ ځن

غسل
لافلَ د عػك راغلی لَ کْم خْا دٍ
پر زړګي تاًذې هې غتَ کَ څَ غْغا دٍ
ټْلَ یْ دي کَ غلجي کَ اّدالي دي
ښَ ُغَ چې یې د زړٍ غیػَ صفا دٍ
چې عول یې د ًیکۍ دي هیړٍ ُغَ
کَ اغْضتې یې ګذلَ د خاهتا دٍ
پښتاًَ دې ټْلَ الش ضرٍ یْ کاًذي
چې هْ ًي غسا ُر لْري غا ّ خْا دٍ
تی زحوتَ راحت چیرې هًْذٍ ًَ غي
د احوذ ځکَ پَ ُر لْري غسا دٍ

غسل
زٍ ُر ګْرٍ ًي د لْړّ پَ حصار ځن
هثل ًَ لرم ُیچیرې چې پَ غوار ځن

کَ هې خپلَ تلٌذي هْجْدٍ ًَ ّي
لکَ تاد ُطې د غرًّْ پَ کٌار ځن

لَ ّحذتَ چې پَ اهر را تیرّى غْم
د کثرت پَ هلکْ ُرٍ خْا پَ ښکار ځن

دا د هیٌې هلک هې خپل کړ ضر تر پایَ
زٍ عاغك تٌذي د زلفْ پَ ُر تار ځن

د ًاضْت پَ ُّن ّرک غْې عٌذلیثَ
زٍ ُغَ ګل ین چې د هیٌې پَ تِار ځن

خپلَ هیٌَ هې ښکاری تعلین هې ّرکړ
زٍ غرڅَ پَ کړًګًْْ د کِطار ځن

هلکْت ګْرٍ خاصاى د ضْهعې کړم
ُویػَ د هیخْاراًْ پَ تازار ځن

کَ آغٌای هې چیرې ًاز راتاًذې ّکړي
دا هې ًػتَ چې یویي ام کَ یطار ځن

کَ ُر څْ دا ضتا د هیٌې ّری درًّذ دی
ّلی تل د خطتَ زړًّْ پَ کتار ځن

احوذ غاٍ تَ د زړٍ تْرجل تَ ګْرٍ
تی ها څْک دی چې دا ُطې پَ ګفتار ځن

غسل
ارغٌذاّ د غرّ لوٌې
د غاټْل پَ ګلْ ضرې غْې
د داهاى ُْضۍ دي هطتې
زرغًْې ّرتَ دری غْې
د تاغْ ًّې ّیښیږي
د تلثلْ پرې ًارې غْې
آضواى هځکَ ټْلَ خاًذي
ًْې ًْې ًٌذارې غْې
ّاٍ ،دا څَ ًْې ژًّذّى دی
دا ًطین راغې لَ کْهَ
چې یې ًْی رّح ّطي تَ
ّتاضَ لَ خپل لذهَ
تَ ّا جْړ هلی اختر دی
ًجًْْ ضرٍ کړٍ خپل الضًَْ
پَ هاللْ غاړّ زاًکي
د رّپْ ضپیي اهیلًَْ
لْر پَ لْر یې خپارٍ کړي
پرتٌذي تْر اّرتلًَْ

لَ کیږدیْ راّتلي

پر دښتْ کړي اتڼًَْ

زلویاى ُن ټْپک پَ غاړٍ
پښتٌې تراًې ّایي

پَ هلي جْظ اّ خرّظ تیا
ًٌګیالي پلرًَّ ضتايي

غسل
تخت ّ تاج دی هثارک غَ
د پښتْى ټثر زلویَ

دا هلت دی پر تا لْړ غي
پر غلین غْی تریالیَ

ضتر ّاکوي غْې د دی خاّرې
رب دی ضتر لرٍ زهریَ

د ّلص پَ غن غریک غَ
هلت ّیښ کړٍ ًٌګیالیَ

یْ ګړۍ غفلت ّ ًَ کړې
ّاک ضتا ضْلَ دی پطَ

پَ دردّ یې ځاى خثر کړٍ
الش دی هیٌځَ لَ ُْضَ

ًْر د ُیڅ غي کوي ًػتَ
خْ تٌِا چې ترتیَ غي

پَ هلی رّح یې ژًّذّى ّي
لَ تملیذٍ تیګاًَ غي

یْ د تل پَ غن غریک ّي
لَ ًفاق څخَ ګْښَ غي

خپل ځاى ّپیژًي ُطې
چې پر ځاى تاًذې تکیَ غي

اّش ًْ ضتا ّ الش تَ ګْري
هال دی ّتړٍ احوذٍ

د خپل لام پَ خذهت پاڅَ
هرضتَ غْاړٍ لَ احذٍ

غسل
تطت تَ غي آتاد لَ ضرٍ
تیا تَ جْړې کٌډّالی غي

ُرې خْاتَ تَ رّاًی
د ضرّ اّښْ لافلی غي

پَ څپْ تَ ُلوٌذ راغي
ُر طرف ډکې غیلې غي

چې ُلوٌذ تَ پَ څپْ کې
دّی تَ کړی زاړٍ ًکلًَْ

پَ ّرّ ّرّ تَ یې څرګٌذ کړي
خپل د زړٍ پټ ارهاًًَْ

غکر غکر خذایَ تاتَ
چې دی هػر راپیذاکَ

اّش د دی زلوي هل غي
خپلَ هرضتَ ّر عطا کَ

چې دا تیت ّلص راټْل کړي
لَ تیلتًَْ یې جال کَ

پَ یْ آّاز راپاڅي
یْ لَ تلَ ضرٍ هال کا

لَ فراٍ ًَ تر ُریَ
لَ زرًجَ تر زاتلَ

ټْل هلت پَ یٍْ زړٍ غي
لَ تخارٍ تر کاتلَ

غسل
کَ ظاُر ین تر تا هػر
یا لَ تا هې ډیر ّلص دی

کَ جګړی هې تر الش الًذې
یا هلت زها پَ ّش دی

خْ ډیر زّر هې دی پَ الش کې
دا لذرت رالرٍ تص دی

هػر تْب ًَ غْاړم ځکَ
کػرتْب تَ هې ُْش دی

ًَ چې پیښ راًَ ّراًی غي
څَ غثرګْى تَ کړم پَ حثر

یې هٌلی هې پَ ضترګْ
زٍ ین کػر تَ یې هػر

غسل

د لْی خذای دا ارادٍ ٍّ
چې زٍ هػر کړهَ ضتاضْ

لَ ُوذغَ هرضتَ غْاړم
غْښت هې دی پَ دّاړّ الضْ

چې پښتْى تیا را ژًّذې کړم
لکَ ّ چې ُطې تیا ضْ

ټْلَ یْ الش یْ ّلص ضْ
تیګاًَ لَ هلکَ تاضْ

یْ د تل پَ ژتَ پٍْ غْ

چې هْږ څَ یْ څَ تَ غًَْ

د ژًّذّى الرې دي کْهې
هْږ تَ کْهې خْاتَ ځًَْ

کَ هْږ یْ لَ تلَ پٍْ غْ
ًْر کارًَّ ټْل آضاى دی

ضرّری تر ُر څَ هْږ تَ
پیسًذل لْهړی د ځاى دی

ځاى تَ ّیښ کړّ ُری خْاتَ
ُری خْاتَ غلیواى دي

یْ پر تل هْ ضرٍ ّژًي
ّایي دّضتاى یْ دښوٌاى دي

زهْږ زلویاى ّیٌْ کې رغړي
دّی چکچکی کړی خٌذا کړي

هٌتظر دي ُغَ ّخت تَ
چې تَ کلَ هْږ تثاٍ کړي

زٍ ین ضتاضی تاضي زها یاضت
پَ ّحذت خذای خْغحالیږي

آ ّلص چې الش یې یْ ّي
ژر همصذ ّتَ رضیږي

ُن پَ علن ُن پَ تْرٍ
لَ ُیچاًَ ًَ پاتیږي

کَ کرٌَُ ّداًی دٍ
یْ د تل پَ هرضتَ کیږي

کَ پٌَُْ کَ عظوت دی
کَ هیړاًَ غاى ،غْکت دی

ّداًی یا کَ عست دی
ثور ُر یْ د ّحذت دی

غسل
خذای دی ّکي چې دّا غي
ها ُن دی غْښت دی دپارٍ

چې خذهت د لام ّطي کړي
ځاى کړي خْار پَ دغَ الرٍ

د ًیکًْْ ًْم ژًّذې کړي
لام ّژغْري لَ ًاتارٍ

د پښتْى جٌډی کړي پْرتَ
لَ خیثرٍ تر خیطارٍ

زٍ تَ ُلَ دی زّی تْلن
چې پاغلی ّلص غًْډ کړي

د زهري زلوْ پْځًَْ
ّ ُر لْری تَ ّرپٌډ کړي

ضتاضی ُن پالٌَ ّکړي
ّهْ ژغْري لَ خْاریَ

ّ پٌُْی تَ هْ هخ غي
غي هخ څټ لَ ًاپُْیَ

ُن ُر پالر تَ خثر ّی تل
د خپل لْر لَ تیْزلیَ

چې د لْر غْښې ًَّ خْري
غي تیسار لَ خًْخْاریَ

ُر هیړٍ پٍْ کړي پَ دی
چې هیرهي ُن لري حمًَْ

کَ هیرهي پَ کْر کې ًَ ّي
څَ تَ خًْذ ّي لَ ژًّذًَّ
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