نړیدلي جونګړې
څلورمه شعري ټولګه
شاعر ـ سمیع الدین افغاني

د شاعـر په هکله
ښاغلی سمیع الـدین افـغاني د ارواښاد مولـوي محمدسعید )سعید افغاني( ځوی د

مرحوم مولوي عبدالمجیدلمسی په کال ) (۱۳۳۳ه ش دلغمان ولیت د عمر زیو د
خیراباد په کلي کې نړۍ ته یې سترګې غړولي دي  ۰لمـړنۍ زده کـړې یې د لغمان ولیت د
حیدرخانیو په کلیواله ښوونځۍ  ،د مهترالمک ابتدایه ښوونځۍ او د روښان پـه لیسه

کې سرته رسولي او پـه کال )  (۱۳٥٩کې د لوړو اومسلکي زده کړو د لسته را وستلوپه

مقصد بهرته واستول شو  ۰اوپه )  (۱۳٦٤ه ش کال کې د کورنیو چارو په وزارت کې د
ډګروالۍ تر رتبې رسیدلی دي ۰

ښاغلی سمیع الدین افغاني لیکوال اودپرګنو شاعر دی چې درې شعري ټولګې یې ) د
وطن یادونه ،پر دیس خیالونه او داغلي زړونه ( تـر سر لیکونو دچاپه راوتلي دي چې

ډیـره برخه لیکنې او شعرونه یې د وطن په مجلو اوجرایدوکې خپاره شــوی اوهمدا رنـګه
ډیر شعرونه یې دوطن دوتــــلو شاعرانــو اولیکو النو پـه علمي سیمــینارونو  ،مشاعــرو

کې دکلمه اویـو شمر نور یې د وطـن دخوږ ژبو سنـدر غاړو پـه خوږو اوازونو کې کمـپوز
شویدي لکه دوطن په یاد  ،بنجاره ماما  ،پــــل دې بختور شـه  ،همت  ،افغان یـم  ،د ا

افغانستان دی ،یـاره ستا پــه اننګو کې ،میروم لغمان جان  ،د برکلي کدر او ډیر نور چې
زموږ د هیوا دوالو دپام وړ ګرځیدلي دي۰

 :د افغاني صیب لیکل شوی اثار

د وطن یادونه لمړۍ شعري ټولګه  ،د خاپوړو کلې کتاب نثر  ،د بازګشت تر عنوان په

دري ژبه داستان  ،د پر دیس خیالونه دویمه شعري ټولګه  ،د شین خالۍ ناول چې دلنډو
کیسو په ډول هم نشر ته رسیدلي ،داغلي زړونه دریمه شعري ټولګه او دنړیدلي

جونګړې تر سرلیک لندې د سمیع الدین افغاني همدا څلورمه شعري ټولګه ۰

) دحق دلرې فرهنګي ټولنه
جرمني

(

د کتاب پیژندنه

-------------------
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 :دکمپیوترچارې
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خپلې خبرې
!درنو لوستونکو
لکه څنګه چې ټولو ته څرګنده ده زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د څو لسیزو
تپل شوو جګړو زموږ هیوادوال د مرګ ،ژوبلې او نا امنیو سره مخ کړي دي

اوزیاد شمیر نور یې مهاجرتونو ته اړ ویستل چې دغه لړۍ اوس هم دوام لري۰
د دیموکراسۍ په نوم په لمړۍ وختونو کې داسې تمه کیدله چې زموږ په هیواد کې
به د فقر ،بدبختۍ ،جهل او بې عدالتیو کمبله ټوله شي او نور به ددې مظلومو
ولسونو لپاره د سوکالۍ او اجتماعي عدالت د پلي کیدو لره هواره او د هیوادوالو
د څو لسیزو ستونزو او کړاونو ته به د پای ټکی کیښودل شي  ،خو په ډیره
خواشینۍ سره باید وویل شي چې د وطن دښمنانو زموږ په خلکو او ولسونو د
هر ډول مظالمو څخه ډډه ونه کړه او د دوئ د ناوړو اعمالو په پایله کې
زموږ ډیرۍ هیواد وال دغم په ټغر کیناستل او اوس هم هره ورځ زموږ خلک او
ولسونه د نویو تراژیدیو شاهدان دي۰
اوس هم زموږ د ولسونو اود خاورې دښمنان خپلو ناوړو اعمالو ته ادامه
ورکوي او نه پریږدي چې زموږ خلک سولې او تفاهم ته لر پیدا ګړي ځکه چې
هغوئ په دې خبره پوره باور لري او پوهیږي چې که چیرې پدې ملک کې سوله
را شي نود دوئ د حاکمیت دحتمي زوال تر څنګ د خپلو اعمالو اووران کاریو
سزا به هم خامخا ویني۰
که د هیواد تاریخ ته زیر شو کوم وخت چې پردو یرغلګرو زموږ د هیواد استقل ل
او خپلواکۍ ته په سپکه کتلي  ،زموږ د باتورو او میړنیو پلرونو او نیکونو په
همت او سر ښندنو بیرته خپله ازادۍتر لسه کړې او د هیوادوالو اوولسونو د
ژغورنې سبب ګرځیدلي دي چې د هغوي کارنامې د ازادۍ او خپلواکۍ په
لره کې د ستایلو وړ دي او راتلونکي نسلونه او تاریخونه به هم پرې ویاړي ۰
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه په وطن کې ددې ناخوالواو نا امنیو له وجې
زموږ ډیرۍ هیواد وال د خپل اصلي کور،کلي او بانډو څخه اجباري مهاجرتونو ته
اړباستل شوي دي او کلونه ،کلونه دي چې په پردو ملکونو کې د پردیسۍ محتاج
ژوند تیروي۰
زه هم چې د څو لسیزو یو جل وطن مهاجر یم د وطن حالتو او د مهاجرت
ناخوالو زما زړګی هم را شین کړیدی ،نو همدا وجه ده چې کله نا کله مې د نا
هیلیو بوج په زړه زیات شي نو دخپل دردیدلې زړه خواله په لیکونو او اشعارو
د هیواد والو سره شریکوم چې ډیرۍ لیکنې او اشعار مې د انتر نیټي پاڼو او

دهیواد د ټولنیزو نشراتو له لرې هیواد والو ته رسیدلي دي۰
د نړیدلي جونکړې تر سرلیک زما څلورمه شعري ټولګه ده چې د شعر او ادب
مینه والو ته یې ډالي کوم ۰
په دغه شعري ټولګه کې دحماسي اشعارو تر څنګ د مینې  ،محبت ،غزل  ،لنډی ،
څلوریزې  ،لوبې ،بګتئ او نظمونه راوستل شوي چې یو شمیر سندریز اشعار یې د
هیواد د وتلو سندرغاړو له خوا کمپوز اود هیواد والو د پام وړ ګرځیدلې دي۰

همدارنګه په دغه شعري ټولګۍ کې د هیواد نازکخیال او د مینې شاعر ښاغلي
مصطفی ارین صیب هم یوه ښکلې سریزه راښکلې ده او زما دشعرونو په اړه یې
خپل نظر څرګند کړی دی چې د ګران ارین صیب د څرګندونو نه یوه نړي مننه
کوم  ،هغه ته د هوسا او بسیا ژوند تر څنګ د ل بریاوو هیله کوم ۰
دې سره زه خپلې خبرې راټولوم او تاسې د قدر وړ لوستونکي دخپلې څلورمې
شعري ټولګې لوستلو ته رابولم ۰
په ډیره مینه
سمیع الدین افغاني
۲۰ - ۳ - ۲۰۱۵
م ۰کال
------------------------------------

سریزه
کچکولګر یم ګدائي مې شاعري شوه
ل شــتمند یمه په دغه ملنـګۍ کــې
آرین

!درنو لوستونکو
ترهغې چې اصلي مقصد ته ورسیږم اړین ئې بولم ترڅویو شعري رازدرسره شریک
.کړم
شعر د انسان د شعور مولد دی.شعرد انساني شعور د حرکت مجموعه ده .ځکه خو
شاعر له هرې حادثې نه شاعرانه تصویر پورته کوي او ورته خاص رنګ او رؤنق
هم ورکوي۰
شعر د انسانانو تر مینځه د اړیکو ریښتینئ تناب بلل کیږي .شعر ژبه لري خبرې
کوي او همدغه وجه ده چې له یو زړه نه راوځي او بل زړه ته لر کوي ۰خو که د
شاعر دزړه احساس په مشخصو معیارونو سنبال وي نو بیا خو به شعر ئې د خلکو
په زړونو کې ماڼۍ جوړې کړي ۰
د شعر سوژه شاعر ته نا تراشلې مجسمه ده خو د شاعر خپل دفکر د معمارۍ فن
به دا وي چې دغه مجسمه څنګه تراشلې شي او څرنګه نازک خیاله حقیقي رسم
ترې کښلئ شي ۰
له نیکه مرغه ډیرۍ شاعران ګورو چې په ډیر تهذیب د خپلې ژبې درناوئ کوي او
په انځوریځو الفاظو او ښکلو تشبیحاتو سر ه همدغه نا تراشلې مجسمه پخپل
شعري قوت د شعر په ژبه ترسیموي ۰
ا تعلی ژبه د انسانانو د افهام او تفهیم وسیله ګرځولې ده خو ژوي او مرغان هم د
انساني ماحول په دائیره کې دانسانانو د غږ سره بلد تیا لري او هم پخپلو منځونو
کې معنا داره آوازونه پورته کوي .او لدا چې که دشاعر کلم د سندرغاړو له خولې
نه راووځي بې له شکه چې نیازبین مرغان د سندرو سره هم خپل شوق ښئي ۰
له بده مرغه ځینې ،ځینې شاعران بیا د پیغمبرۍ دعوې کوي او وائي ،شعر الهي
الهام دی  ،خو زه دا خبره نه منم ،زما په اندا تعالی د ځینو انسانانو په فطرت کې
دغه استعداد ور ګنډلې دی او شعر د ډیرو مطالعاتو او تحقیقاتو محصول هم نه دی
که داسې وائې نو ډیرۍ پروفیسوران به شاعران وائی ۰
د ژوند تاریخي پړاؤونه وښودل چې اکثر شاعران حتی لیک او لوست ئې هم نه ؤ
زده خو شاعري ئې نړې حیران کړی ده.د شعر مجازي اړیکه د انسان سره بیل اړخ

لري نوآن تر دې چې شاعران کولئ شي د ټولني ځینو کشالو ته دپائ ټکې کیږدي
او ډیر پیچلي فلسفي مسائیلو باندې برلسه وي ۰
بیا په دې کې تواضع ،خاکساري او ملنګي شاعر ددرویشانو په صف کې دروي.او
همدغه صفات دي چې شاعر تل د خپل د شخصیت پر محورڅرخي ۰همدلته ټولې
خبرې راټولوم او ښاغلي سمیع الدین افغاني صیب ته راګرځم ۰
د ښاغلي سمیع الدین افغاني د شاعرۍ سره دهیواد دننه او بهرزموږ هیواد وال
آشنائې لرې او نور هم پسې د معرفت سیمه ئې پراخه شویده ۰
د ښاغلي افغاني د شعرونو په هنداره کې د هیواد انځوریزې حماسې خبرې کوي
چې له یوې خوانه دردونه را پاروي او له بله پلوه حقیقتونه بیانوي.له یوې خوانه
د مسئولیتونو احساس ورسره دی او له بلې خوانه نور خلک هم د وطنپالنې لرې
ته هڅوي ،ډیر داسې تشبیحات لري چې شعر ئې په رښتیا ژبه لري او خبري
کوي .همدا وجه ده چې ځیني سندرغاړي هم د ښاغلي افغاني صیب شعرونه
سندریز کړي دي او کمپوز ته ئې سپارلي دي .خو دلته بحث دافغاني صیب دنړیدلي
جونګړې ترسر لیک د څلورمي شعري ټولګي د خپریدو په باره کې ده  .ما ئې
شعرونه ولوستل په رښتیا ئې د شعر په ژبه د زړه خواله کړیده ۰
تاسې وګورئ  ،چې دې په څومره ملغرینو الفاظو خپل شعرته څنګه رنګیني ور
کړې ده  ۰ـ لکه څنګه چې د افغانستان مظلوم ولس د تپل شوي پرله پسې جنګونو
په اور کې فریادونه کوي خو شاعرهم خپل وطنوال په ماتم او ویر کې یوازې نه دي
 :پریئښي چې د خپل دولس سره ځان داسې شریکوي
د ظلمت تیارې خپرې دي په جهان
هلته  ،دلته هرې خواته مري انسان
کورپه کور ،کلي په کلي جوړ ناتار دی
فریادونه دي  ،نارې دي استغفار دی

ـ ښاغلي افغاني کله د وخت د ناخوالو سره داسې لس او ګریوان شي چې

 :خیال ئې ګیله مند غږ داسې پورته کوي
چې موهم وژنې هم ارمان ته مو په سپکه ګورې
د عزمتونو لوی جهان ته مو په سپکه ګورې

زموږ په مالت اغیاره ستا د تریو تندي اثردی
ته هست او بود عصر،زمان ته مو په سپکه ګورې

 :کله هم راتلونکي ته داسې هیله مند ښکاري چې وایي
د تروږمیو به سحر مالوم شي
لږ انتظار شته چې ګدر مالوم شي

شیخه امید په تار مې مه تړه نور
پرېږده د هڅو مو هنر مالوم شي
---------ښاغلی افغاني د حماسي غزلو او نظمونو په خوا کې چې د شعر ژبه یې د مینې
 :اظهار هم کوي ،د بیلګې په توګه دې لندې بیتونو ته داسې رنګیني ورکړې ده
چې یې دمینې په بازار خوښ یم
په سپین رخساردزرنګارخوښ یم

چیرته چې مینه سوداګر نلري
په ترک او تلودهغه ښارخوښ یم

------!هوکې
د یادښت وړ ده چې ښاغلې افغاني د غزلونو او څلوریځو په حاشیه کې محلي
داستانونو ته ئې هم د جل وطنو مهاجرو  ،دیني روایتونو کورني اندیښنو  ،او
تاؤتریخوالي،د اینګوراو خواښې دشخړو اوداسې نور په کینائې او طنز کې یې
شعري دیکلمه هم کړیده ،د یو غمزپلي مهاجر افغان ځوان د مینې داستان )غمیزې(
ترسرلیک او همدا راز نور ډیر ښکلي لیکلي نظمونه یې د پام وړ دي ۰
زه خپلې لیکنې د ښاغلي افغاني صیب دکړاؤنو او زحمتونو لپاره کافي نه ګڼم خوما
د لوستونکو لپاره یو څه د نوموړي شاعر په اړه لیکلي او د همدې لیکنې سره مې
خپله ادبي تنده هم ماته کړې ده ۰
په پاې کې د محترم افغاني صیب د ل بریاوو په هیله هغه ته د)نړیدلي جونګړې( تر
سرلیک لندې دده د څلورمې شعري ټولګۍ د چاپ مبارکۍ وایم ۰

په درناوې او تهذیب
مصطفی ـ آریــــــن
حسن زائي  -لغمان ـ افغانستان
۲۸ – ۳ – ۲۰۱۵
م  ۰کال

لویه خدایه
د ظلمت تیارې خپرې دي په جهان
هلته  ،دلته هرې خواته مري انسان

کورپه کور ،کلي په کلي جوړ ناتار دی
فریادونه دي  ،نارې دي استغفار دی

په جهان کې د باروتو لوګی خپور دی
دلته هر حاکم دبل د پاسه زور دی

هیوادونه شول تباه په ظلم او زور
قام وژنه ناچاري ده لور په لور

استغفار وایو توبه ده لویه خدایه
چې په اور سوزي ملکونه سر تر پایه

دظلمت اوناروا پیښې شوې ډیرې
عدالت او د انصاف کیسې شوې هیرې

هرې خواته فریادونه دی نارې دي
په ملکونو د وحشت څپې دیرې دي

لویه خدایه تانه غواړو موږ امان
چې نور خلص شي له قدرته جاهلن

صرف د څو پیسو شحصي ګټو لپاره
ترحم په چا کې نشته نه یې ډاره

هرې خواته د مظلوم وینې تویږي
دې وحشت کې څوک وبل ته نه رسیږي

خدایه ته یې په خپل فضل او امان کړه
دبې رحموځینې خلص مجبور انسان کړه

پدې دور او دې نړی کې ظالمان دي
دا نا اهله بې انصافه واکدار ان دي

ترحم یا څه احساس په دوئ کې نشته
انسان وژني هیڅ هراس پدوئ کې نشته

جوړ وحشت زموږ په کلو او ملکو دی
تنها موږ نه  ،په اکثره هیوادو دی

ل تر څو به دا ظلمونه ناروا وي
دوئ دکبره به ویجاړه دا دونیا وي

ربه ته موږ ته توفیق او توان راکړې
مرور ورونه یو بل سره پخل کې

چې په خپلو کې یو موټی د جرګو شو
بیا به هله خلص د بل د ارادو شو
----------------------------------۲۰۱۲ - ٥ - ۲
م  ۰کال

ستړي منزلونه
دا موږ کوم لور ته روان یو ؟
کوم مسیر کوم مو منزل دی؟
ښکاري خپل کې سره ښکیل یو
یا واکدار زموږ غافل دی
پکتیکا په وینو سره شوه
وران هلمند زخمي زابل دی

د افغان په نوم مو وژني
ډیربی رحمه مو قاتل دی
څه ویرجن د غم شیبې دي
سور په وینو مو کابل دی
-------------------------

۱۵ - ۱۲ - ۲۰۱۴
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په سړي بد لګیږي
دا تریو تندی د پردي کور په سړي بد لګیږي
بل نغری دبل چا اورپه سړي بد لګیږي
چې موژوندون دبل په کلواو کوڅو تیریږي
محتاج وختونه د پیغور په سړي بد لګیږي
بدې شیبې د محتاجۍ پدې پردي ملکو کې
دا محنتونه سپکې سپور په سړي بد لګیږي
د ژوند نا خوالو ستړي ستړي کړوچاره نلرو
داسې فضا د ظلم  ،زورپه سړي بد لګیږي

د زړګي اه! مو تر اسمانه فریادونه کوي
دا بیغوري نا حقه تور په سړي بد لګیږي
نشته چاره دې بدحالت نه د خلصون چرته کې
عذاب وختونه لور په لورپه سړي بد لګیږي
ربه یو لس کړي دا خواره او مرورافغانان
د بل په لمسه وژل ورورپه سړي بد لګیږي
څو به مهاجر یو د وطن ارمان په زړه کې لرو
د غه اوږد لس بل ته د پور په سړي بد لګیږي
نه خوشالي شته پدې سیمه نه درمان د زړګو
دا لباسي خندا د زور په سړي بد لګیږي
-------------------------۲۰۱۱ - ۱۲ - ۲٧

لږ انتظار شته
د ترږمیو به سحر مالوم شي
لږ انتظار شته چې ګدر مالوم شي
دا د کلونو د ماتم څپو ته
رڼایې راشي زرین لمرمالوم شي
کاذب امام په زړه کافرو په ځاي
چې د صادق مل منبر مالوم شي

د سیند په هسکو توپاني څپو کې
ښکلی انجام ددې منظر مالوم شي
له څه غصې لږه دمه تیروم
چې لوړ پرواز ته مې وزر مالوم شي
شیخه امید په تار مې مه تړه نور
پرې چې د هڅو مې هنر مالوم شي
هلته به ستا د مینې خوند واخلمه
چې د پوره هیلو اختر معلوم شي
چې د رندانو سره مل وي بزم
داسې نشو ته به ساغر مالوم شي
--------------------------۲۰۱٤ - ٩ - ٤
م  ۰کال

د ژوند بهیر
ددریاب په دود بهیږي
د انسان د ژوند بهیر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو

چې ټول عمر یو زهیر
خلک لړل تر کیهانه
لره باسي تر اسمانه
مونږ په خپلو کې جنګیږو
بیا شاکي یو د تقدیر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو
چې ټول عمر یو زهیر
ډیر وختونه په موږ تیر شول
فرصتونه لړل هیر شول
ل تر څو په اور کې سوزو
هر شیبه ناست یو په ویر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو
چې ټول عمر یو زهیر
دلته جوړ مرګی مرګی دی
څوک مو خپل څوک اجنبی دی
هیڅ خوښي دلته کې نشته
یو دردمند په زړه دلګیر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو
چې ټول عمر یو زهیر
نه خواخوږی نه دلدار شته
نه زموږ څوک مدد ګار شته
هرې خوا ته ناچاري ده
پناه غواړو لویه خدایه
په ثنا او په تکبیر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو
چې ټول عمر یو زهیر

ل تر څو به محتاج ژوند وي
د پردو دا بد چلند وي
لږ همت مونږ ته پکار دی
یو قوت شو په تدبیر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو
چې ټول عمر یو زهیر
ربه ته مو مددګار شې
ته مو مل د ژوندپه لر شې
مونږ له تانه امان غواړو
ته کریم یې ته بصیر
مونږ د چا د خوب تعبیر یو
چې ټول عمر یو زهیر
*********
سمیع الدین افغاني
۲۷ - ۱ - ۲۰۱۶
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ای قهرمان ملته
دګران وطن د لوی افغان ټبره
ای د تاجک او نورستان ټبره
د هزاره ازبک ترکمن پرګنو
میشت په زابل اوپه جوزجان ټبره
نن ستاسو پوهه متانت دی پکار
د قندهار ،غور ،سمنګان ټبره

راځئ یو موټی یو قوت شو سره
ای په بادغیس میشت په لغمان ټبره
په ننګرهارکه په زابل کې میشت دي
د پکتیا  ،خوست ،بدخشان ټبره
ټول ای زموږ درانه خواره قومونه
ای د امو نه تر بولن ټبره
*********
څوبه په زړوکې ملمت کوومونږ
نور به ریښتنی بغاوت کوو مونږ
دلته کې څه تیرشوي څه تیریږي
لدې غمیزو شکایت کوو مونږ
دا د لسیزو ماتمونو لړۍ
ټولې نړۍ ته حکایت کوو مونږ
نن زموږ هر کلی ماتم ژړوي
د واکدارانو ملمت کوو مونږ
د یو پاڅون دځان خلصون په خاطر
په لر او بردا مصلحت کو مونږ
داسې حالت نور د زغملو ندی
ل به تر څو ژوند په غفلت کوو مونږ
*********
لږ شئ دخوبه را بیدار ولسه
ای مدبر ،اتل ،هوښیار ولسه
په تا اوس ظلم دی تیری چلیږي
ته په نړۍ کې وې نامدار ولسه

سره یو موټی یو قوت که نشوئ
شئ به محتاج د هر اغیارولسه
ته وې فاتح ته وې باتور د زمان
د تاریخونو افتخار ولسه
نن دا پردي دا د لستونو ماران
ستا بربادۍ ته دي تیار ولسه
همدا شیبه مو سرنوشت وټاکئ
نور نو غفلت ندی پکار ولسه
*********
پاڅه را ویښ شه ولسو ته ګوره
ته دپلرو جګو شملو ته ګوره
ټول نن په ویر او په ماتم ژړیږي
ته لر او برو پښتنو ته ګوره
دي کور او کلي مالتونه په غم
دا نور قومونه پرګنو ته ګوره
اوس دې په ژبو او قومو بیلوي
ته د غلیم مکراو پلمو ته ګوره
ستا د نیکونو حماسې معلومې
د پاکو زړونو کارنامو ته ګوره
دغه د هیلو ارمانونو منصور
دا په وطن شهید بچو ته ګوره
*********
ددې بدیو انتقام پکار دی
دغو ناخوالو ته انجام پکار دی
څوبه د غم نارې سورې وي دلته

دلته بادرده پوه ضمام پکار دی
نور په دوکو تشو وعدو څه نشي
پردي صفتو ته لږ پام پکار دی
چې مو نورخلص لدې ظلمت کاندي
یوبا تدبیره انسجام پکار دی
نور به یو کیږو د بقا لپاره
پوهه ا خلص رښتینی ګام پکار دی
افغاني هیلو ارمانو په خاطر
دغه نا خوالو ته فرجام پکار دی
-----------------------------۵ - ۲۰۱٤ - ۱

زه به درشم

ته قرار راسره وکړه زه به درشم
لږ مدار راسره وکړه زه به درشم

چې وعدې دې د وصال راوړي ترغوږه
د ریبار راسره وکړه زه به درشم

زه بندي د کور او کلي د دستور یم

ته لږ وار راسره وکړه زه به درشم

زه په هیله تاج محل ته دې درتلو یم
ته هم لر راسره وکړه زه به درشم

ها وعده دې د نیمکړي ماښامونو
په بار بار راسره وکړه زه به درشم

چې تکل مې د درتلو نا هیلی نشي
اعتبار راسره وکړه زه به درشم

ستا دمینې اسیر شوی زړه مې وایي
پري وار راسره وکړه زه به درشم

-------------------------------------۲۰۱۲ - ۷ - ۳
م  ۰کال

د سولې پیغام
د اوریدو لپاره د ایتوب پته

?http://www.youtube.com/watch
v=Ovkxz9myJZ8
د سولې او د یو دردیدلي افغان ځوان د زړه خواله
سوال او ځواب
 :سوله
زه نفرتونه ورکول غواړمه
بشر ته مینه ورکول غواړمه

زه یم بنیاد زه یم د سولې پیغام

زه یم احساس زه یم د مینې الهام

زه محبت او ورور ګلوۍ راولم
مینه اخلص او خواخوږۍ راولم

زه د ایمان زه د ارمان سره یم
زه د سپیڅلي پاک انسان سره یم
 :افغان ځوان
راځه ای سولې ستا ارمان ښکلی دی
د ورګلوي ستا ارمغان ښکلی دی

خو زما یوه ګیله له تانه راځي
ستا د خوږو دغو وینا نه راځي

تیر شول کلونه ډیر وختونه په موږ
د څو لسیزو کړاوونه په موږ

په موږ دا ظلم دا ستم نه ګورې
زموږ دا کور په کورکې غم نه ګورې

زموږ وطن کې جوړ ماتم دی کنه
دلته خو غم د پاسه غم دی کنه
 :سوله
وا یه زه اورم ستا ارمان پیژنم
ستا ټول احساس درد اوخفګان پیژنم

زه ستا په غم باندې خبر یم ضرور
زه هم په زړه پرهر پرهر یم ضرور

خو زه تعصب دنیا ته لر نلرم
د نفرتونو سره کار نلرم

زه د یووالي ورورګلوي سره یم
زه د اخلص او همدلي سره یم

تر څو په خپل کې اتحاد نشئ
سره ټینګ عزم او بنیاد نشئ

زه هلته نه شم ځانته لر پیدا کړم
زه کوم خواخوږی یا دلدار پیدا کړم
 :افغان ځوان
ګرانه رښتیا ده زه منمه د ستا
ستا دغه هیله قبلومه اشنا

موږ هم ایمان او ارادو سره یو
ښه با احساسه پرګنو سره یو

افغان صادقه او دیندار ولس دی
همیشه سولې ته تیار ولس دی

موږ د یو بل سره اخلص کړی دی
د ورور ګلوۍ قوي احساس کړی دی

تل راشه درشه مددګار یو د بل
په غم خوښۍ کې موږ همکاریو دبل

ټول ولسونه مو رسیږي بل ته

دوئ په خوښۍ کې خوشالیږي بل ته

بیا هم په ویر او په ماتم کې ناست یو
هره شیبه په درد او غم کې ناست یو
 :سوله
هوکې ته ښه وایې رښتیا غږیږې
ته د تعصب ځینې سوا غږیږې

ته ملمت نه یې ګناه نه لرې
ته خالي لسه یې خطا نه لرې

خو په هر ځای کې شته ذلیلې څیرې
ډیرې موحیلې او حقیرې څیرې

چې په پردو دې خرڅوي برمل
نه یې هراس شته نه یې ډاره تر چا

دوئ د پردو په لمسون جنګ جوړوي
ځان له بنګلې باغچې تر څنګ جوړوي

شول د قصرنو  ،بلډینګو مالکان
خارج بانکو کې د پیسو مالکان

ستاسو د سر او مال اختیار لري دوئ
د هر غلیم سره پټ لر لري دوئ

ستاسو حجرو ته یې ماتم راوستی
تاسو ته یې غم د پاسه غم راوستی

په دې سبب د درتلو لر نلرم
زه خپله تاسو کې غمخوار نلرم
 :افغان ځوان
زه ستا منم مونږ اوس اګاه یو تمام
دې خپل سرۍ ته په سودا یو تمام

مونږه د څو کلو جنګو نه ورسته
ډیرو ناخوالو کړاوو نه ورسته

اوس مونږ دښمن د خپل وطن پیژنو
مونږ خپل دوستان او هریمن پیژ نو

په مونږ کې شته دي د لسټونو ماران
دا د پردو پټ او ښکاره بوډاګیان

چې موږ په ژبه او قومو بیلوي
په سل نیرنګ او دسیسو بیلوي
 :سوله
اوس چې پوهیږې نو یو لس شئ سره
یو بل ته مینه شئ اخلص شئ سره

په خلصو سترګو نن جهان ته ګورئ
ساینس اوتخنیک عصر زمان ته ګورئ

په علم پوهه دا وطن جوړ کړئ
د خپل پلرو نیکو مدفن جوړ کړئ

څو به په خپلو کې جنګیږئ سره

پردو په لمسه جل کیږئ سره

تر څو په خپلو کې قوت نه شوئ
دغه نا خوالو ته همت نه شوئ

لبه په جنګ او په ماتم کې پایئ
هره ورځ غم د پاسه غم کې پایئ
 :افغان ځوان
هوکې غفلت نور مونږ ته ندی په کار
دا بد حالت مونږ ته نور ندی په کار

! سولې
په پوهه مونږ ستا لور ته درځو
په اتحاد د خوښي کور ته درځو

په اتفاق به دا ماتم ختموو
په ورور ګلوی به نور داغم ختموو

تر څو موږ سیال شو د سیلنو سره

سوله ورورۍ شو افغانانو سره

راوړو د سولې خوږ پیغام خلکو ته
بیا د خوښیو خوږ الهام خلکو ته

ټینګ افغاني مینه اخلص راولو
بیا جوړولو ته احساس راولو

-------------------------۲۸ / ۱ / ۲۰۱۴
م ۰کال

زه دې وینم
زه دې هم خوب کله ارمان کې وینم
کله دې لمر په شین اسمان کې وینم

کله قفقاز د ښکل ګانو په چم
یو ځوان هوس دې په روان کې وینم

ښکلی انځور دې د کوچیانو میره
زه دې دمینې په کاروان کې وینم

لر د راتلو دې زه مدام څارمه
کله دې ستورو کهکشان کې وینم

کله غصه کله مسکا عوندې شې
کله دې لمرکله باران کې وینم

زما ای ښکلې زرورینې اشنا
زه دې ښکل رنګین جهان کې وینم

رب دې شیبه هم خوب د ځنډه مکړه
چې دې خوبونه پریشان کې وینم

دا ستا دیدن به رب نصیب کړي زما
فال دې رحمان بابا دیوان کې وینم
------------------------------۷ - ۷ - ۲۰۱۳
م کال

غم لړلي ماښامونه
لر او بر ماتم دی پدې سیمو کې قرارژاړي
غـم دی فریادونه کوراو کلي په مزار ژاړي

هرخواته دغم نارې سورې دي فریادونه دي
دلته په دې خلکو غم لړلي ماښامونه دي
جبردی تیری دی حقارت دی ماتمونه دي
نلري ارام دلته کې غرونه که سیندونه دي
یارژاړي مینه ژاړي زړه د هر دلدار ژاړي
غـم دی فریادونه کوراو کلي په مزارژاړي

دلته هــر یوسف جــدا دسیمې د کنعــان دی
پـورتــه تـر کعبې د حبشي بــلل اذان دی
کلي نړیدلي شهید شــوی زوړ اوځــوان دی
ظلم دی تیری دی هرقدم یې ګورستان دی
مورژاړي خــورژاړي ورونوسره پلرژاړي
غـم دی فــریادونه کوراو کلي په مزارژاړي

هرلورې دغم ټغرپه دې ملکو خورشوی دی
نشته عدالت دلته تـوپک زورور شـوی دی
ظلم بربادي ده ارام ژوند د لته اورشوی دی
ورانې دي جونګړې په لمبوکلی تورشوی دی
دښتې اوچت غرونه ځنګلونه چمن زارژاړي
غـم دی فریادونه کوراو کلي په مزارژاړي

د لته دعزت خلک په هررنګ رټل شوي دي
لرې او ښارونه ټول په وینو لړل شوي دي
کلو او بانډو کې انسانان زورول شوي دي
خلک په ستم د خپلو مینو شړل شوي دي
پلی ژاړي سپور ژاړي موړدی که نادارژاړي
غـم دی فریادونه کوراو کلي په مزارژاړي

ناست دی په ماتم نن په هرلوري مسلمان دی
ژوند کوي غربت کې کوچیدلی په جهان دی
څومره زوریدلی په هر ملک کې چې افغان دی
رب نه امان غواړوټول ولس مو سرګردان دی
باغ کې سره ګلونه پسرلی او لله زار ژاړي
غـم دی فریادونه کوراو کلي په مزارژاړي

د لته ستړي ستړي پریشانه شان وختونه دي
ورانې ویجاړ شوي لوې لرې سربندونه دي
نشته ده خوښۍ دلته کې هر خواته غمونه دي
خدایه ته مو مل شې زوریدلي حالتونه دي
دلته په هر بڼ کې هر بلبل سره ملیار ژاړي
غـم دی فریادونه کوراو کلي په مزارژاړي
----------------------------------۲۰۱۳ - ۷ - ۲۷
م  ۰کال

تل به نه وي
نه بل تل داپاچاهۍ نه عیش نوش وي
نه بــــه تل دا غلمـان حلقه بګوش وي
نه به تل وي دا مـــاڼۍ نه دا قصرونه
نه ساقي نه میخا نه نـه باده نوش وي
نه به تل وي مــــازیګـــر د ګدرغاړې
دپی مخوچټو پیغلوجـــم،جوش وي

نه به اوړي کاروانونــــه په البند بیا
نه به بیا دپسرلـــي هغه خروش وي
که یوه شیبه له ځانه سره سوچ کړې
ددنیاوعجایبوتـــه دې هـــوش وي
دا دنیادغـــه فضاه دا اسمـــانــونـــه
دسبحان دا عظمت به درته روش وي
کوم ساعت چې سترګې پټې له دنیاشي
خپل پردي به دې دغمه سیاه پوش وي
چې کـــري هغه بـــه رېــبي دامتل دی
بدکـردار به دې ترعمره بـاردوش وي
----------------------------م .کال ۲۰۱۱ - ۲ - ۱

جوارګره

دا منم چې اشنا مینه په رښتیا کړي
پټه مینه کله نـــه غواړي رسوا کړي
زړه د زړونو سره لر لـــري پوهیږم
خو وعـــدې کله دنن کله سبا کړي
شیرین عمر تیروي پــه شوګیرو کې
بس د زړه د ارادو ســره جفـــاکـــړي
د غروردا هسک سرونه ورته ټیټ دي
بې خبره د خپل ځان کله پـرواه کــړي
که پــه مینه کې صادقه وي اشنا بیا
داتیارې دامیدوبــــه یې رڼــــا کړي
پټه مینه دې زړګي کې مدام ساتي
هسې نه چې په عالم کې دې رسوا کړي
جــادوګــره  ،انځورګــره ،جوارګــره
کلـه ،لعل د جــودانې سره سودا کــړي
----------------------------------- ۱۰- ٦ - ۲۰۱۱م  ۰کال

د وطن مورته
ټول ولس په غم او په وسواس کې دی
واک اختیار مو ټول دبل په لس کې دی
داسې تباهې په بل ټبر نشته
کوم چې نن په لر او یا په پاس کې دی
څو به قربانیږي د افغان بچي
نن د غلیم څنګ په بل لباس کې دی
اوس مو برمل په تاریځ تور لګي
ټول دغه فریب په لوی خناس کې دی
څه شول ها باتوره میړني مشران
نن دا کوم سالر زموږ په راس کې دی؟
ل به موږ په مړو سترګو کتل کوو
سپور چې مو پردی په شاهي اس کې دی
څو به دا ملت په ویر او غم ناست وي
حل مو صرف یوالي ،خیرالناس کې دی
مات به شي سکوت د غیرتي ولس

مشر پوه لرښودکه مو په راس کې دی
راوله اتل د ګران وطن مورې
دا مو درته سوال په التماس کې دی

--------------------------------۲۰۱٤ - ۷ - ۲٤
م  ۰کال

ژوندون څه دی؟
دا ژونــدون یـــوامتحان دی
چاتــــه سخت چاته اسان دی
چې پــه سمه لرکې سم وي
ورتــــه فضل د سبحــان دی
د بــــد کارو بـــد انجام وي
ریاکار کله نیک نـــام وي
چې د ښو تمه تـــرې نـــه وي
کور اوکلي کـــې بدنام وي
دنیا سیندپـــه څیر بهیږي
د ښو ښه نوم پــاته کیږي

چې عبث تـــرځي وختونه
خپل مقصدته نه رسیږي
ژونــــدون نـــلري بــقا تل
وي انجــــام د ابتدا تــل
څودې وس رسي نیکي کړه
چې فــــاني ده دادنیا تل
ته د پــــوهې تـــرفدار شه
ښه تعلیم وکړه هوښیارشه
د دنیا په کار او زیار کې
څه همت وکـــړه بیدار شه
دغه چانس په تیریدو دي
بس فرصت دې د شیبو دی
غـــافــــل نشې د ایــــامــه
چې ایـــام درنـــه په تلو دي
---------------------------م ۰کال

۲۰۱۰- ٩- ۳۰

چې وختونه
چې وختونه یو په بل پسې سبا شي
حقایق د زمانې به برمل شي

چاچې کړي وي خیانت د قام په حق کې
خود په خوده په عالم کې به رسوا شي

د رښتیا کاروان په مخه ځي روان دی
د خائن به دې کاروان نه لر جل شي

د اخلص او صداقت په هر قدم کې
د مکار د مکارۍ چال به رسوا شي

بې له شکه په قوي تکل او عزم
دا تیارې د ظلمتونو به رڼا شي

دریابونه هاند څپاند شي د بزمونو
چې عزمونه ارادې یې بې ریا شي

ځو په مخه په سراب نه حصاریږو
خیانت کار به مخ تورن نن یا سباشي

که یووالی ورورګلوي موخدای نصیب کړه
د دې خاورې خائنان به رو سیا شي
---------------------------------٢٠١٢ - ١ - ١٩
م  ٠کال

ما او تا وژني
دا چې پرون  ،نــن او سبا وژنــــي
د کلي خلک مـــو بې ګناه وژنـي
دا د غلیم مکر  ،دوکه ده ګورئ
چې مې دکور هم د صحرا وژني
تمه د رحم  ،ستړیدو یې نشته
قاتل بـــې رحمه دی دنیا وژني

کله ږ دي یو نوم کله بل نوم راته
دا بل څوک ندي ما او تا وژني
خپلو نــاوړو پلنــــو په خاطر
څوک په تیاره څوک په رڼاوژني
راځئ چې یوکړوداخواره قومونه
لږ شو بیداره چـې مــو بیا وژني
څوبه ویــده یودغفلت پــه خوبو
چې په جومات کې مو ملوژني
یوه جرګه یــــوه نــــاره شــو سره
زموږه زوړ هــم مـــوبرنا وژني
څو به بـــاور په بې بـــاورو کوو
افغاني ستا دین او رضا وژني
-------------------------------- ۲۰۱۱ - ۳ - ۱٥م ۰کال

یوه عجیبه خاطره
ده عجیبه خــــاطــــره د تیر وخـــتونــو
پــه ښوونځی کې د لسم ټولګي کلونو
هره ورځ درس اوتعلیم ،کتاب درسونه
امتحان وه هم کامیاب ،ناکام وختونه
یـــوه ورځ ټولګي کــــې وویـــل استاد
نوې زیري درکــوم چې شۍ پــرې ښاد
ویل سبابه درس ټولګي کې نه تیریږي
پروګرام به بیا په بل ځای کې جوړیږي
سبا تاسې شاګردان ځــي سرګرمۍ ته
هــم تفریح او یــــو نوې سیر علمۍ ته
چې سبا مـــوږ دخپل کوره راروان شو
د استاد په پلن پــــوه هغه زمــان شو
ویل چې ځو د زو بڼ ښکلو نندارو ته
تاسې بولم دژوندون رنګین صحنوته
هر ژوندي ته چې ورځۍ وکړی پرې فکر

ټول یاداشت کړۍ بیاټولګي کې کووذکر
چــــې ور ورسیدو دغــــه د زو بــــڼ ته
تلوسه مـــو شوه د هر ژوندي دیدن ته
وه پــــه بڼ کې ټــــول وحشي ځناوران
څوک حیوان څوک یې ښایسته پرنده ګان

چا بیا ولیکه یاداشت پـــه بیزو ګانو
د هــــوسیو پـــه واړه واړه بچیانـــو
چا شروع کړه دزمرو د ژوند صحنونه
د هغو د ژوند او ځـــای د اوسیدو نه
زه او دوست مې یو خبر تــه شو حیران
هغه دم یــــوه صحنه شــــوه را عیان
ما ویل ګورۍ دی حالت نه لږ خبر شۍ
سیمساره او داچـــرګوړو تــه نظر شۍ
سیمسارې اوبو د ډنډ نـه سر اوچت وه
د دوه درې ورځو چـــرګړوبــدحالت وه
څوک په سر د سیمسارې باندې روان وه

څوک ترې لرې په ګوشه ترې په ترسان وه
در ي څلور چوچه مـــرغان ترې شاوخوا
ګرځیدل څــــوک ازرده څــوک بې پــروا
ما پوښتنه خــــدمتګاره ځینې وکړه
ما ویل د اچوچه مرغان نودلته څه کا؟
ورته جــــوړ کړی مناسبه شانته ځای
پري چې اوسی اسوده د ژوند تر پای
ده ویل نه! دسیمساریو دا خوراک دی
ورځ کې څودانې چرګوړي استحقاق دی
موږ ژوندې یې هره ورځ ورته راوړو
دا خــــدمت دي سیمسارو ته یې کوو
ما چې ولیدل عــــاجز ،عاجز چرګوړي
چې نه کور ځانله لري نه کوم ځاي سوړي
بس چې کله سیمساری پرې ور ګذار شي
د چرګوړو ځینې ورکـــه خپله لر شي
زه او دوست شلوو غمګین پـــدغه راز
و لوي رب ته مـو په زړه شو راز او نیاز

ربه دا د ژونـــد قانـــون عجیبه شان دی
چې دایوژوندی خوراک دبل حیوان دی
پدې دیر کې کاشکې دا نـــه پیښیدلی
چــــې یوه ،د بل چــــا ژوند نه ختمولی
کاشکې هر ژوندون ارامه کړی ژوند وای
دا چرګوړې به اخستی ژوندنه خوندوای
یو انسان ولې ژوندی د بل خوراک کړي
داګناه ده دغه کار به کوم بې باک کړي
ل تر اوسه دی حساب تــــه یــــم حیران
څه قانـــون دې د مخلوق ددې زمان
په بحرو کې هــــم همدا شانې پیښیږي
په وړو ماهیانــــو غټ نهنګ مـــړیږي
یا غرڅه چې د لیوه کله پـــه ښکار شي
وینې وزبیښي په غوښویې نشخوارشی
واې لیوه څومــره ظالمه او خونخوار دي
حقیقت کې انسان دې نه بد رفتار دی

د غوایې غـــاړه کــې تیز چــــاړه کړي تیر
وینې تویې کړی په غوښه کړې ځان سیر
د دنیا داسې قــــانون تــــه یم حــیران
دا سیستم دی د ژوندن په دې جهان
------------------------------------م .کال

۲۰۱۱ - ۲ - ۱۲

زرنګار
چې یې دمینې په بازار خوښ یم
په سپین رخساردزرنګارخوښ یم

څومره چې ګرم وي بازار دمینې
هسې دزړه خپل په قرار خوښ یم

زړه مې دمینې په دریاب ل هو دی
دخپل زړګي پدې اسرار خوښي یم

چیرته چې مینه سوداګر نلري

په ترک او تلودهغه ښارخوښ یم

مینه دریاب دی سمندر یې بوله
د یار دمینې په اقرار خوښ یم

دیار کوڅه به ښکلوم په لیمو
چې یې دمینې په اظهارخوښ یم
-------------------------------۲۰۱۲- ۳ - ۲٦
م ۰کال

ښکلنه لوګی
د وطن پیغلې ستا دحسن او ښکلنه لوګی
ستا دخوږو خوږو کتو نازاو ادا نه لوګی

مممم مممم ممممم ممممم مممممم مم مممم
ممممممممممم مممم ممم مممممم مم ممم م

د وطن پیغلې ته د مینې او وفا د نیا یې
ستا پاکې مینې نه لوګی شم دحیا دنیا یې

ستادښکل ستا د ادا چیرې ثاني نه شته دی
ستا دوفا ستا د حرمت ستا د دنیا نه لوګی

د وطن پیغلې ستا د حسن او ښکلنه لوګی
ستاد خوږو خوږو کتو نازاو ادا نه لوګی

خوږه اشنازه ستا د مينې احترام کومه
ستا دسپیڅلي زړه اسرو ته تل س ل م کومه

زه ستا وفازه ستا حياستا محبت ستایمه
ستا صداقت ستا محبت ستا شهامت ته س ل م

مممم مممم مم ممم مممم م مممممم مم مممم

ممممممممممم مممم ممممممممم مم ممم م

د وطن پیغلې تا کې نښې د وفا وینمه
تاکې جذبه د محبت ښکلې دنیا وینمه

تاکې سرورد پاکې مینې محبت ښکاره دی
ستا محبت ستا د حیا ستا د وفا نه لوکی

د وطن پیغلې ستاد حسن او ښکلنه لوګی
ستاد خوږو خوږو کتو نازاو ادا نه لوګی
--------------------------------------۲٩ - ۲۰۱۱ - ۱۲
م ۰کال

داانصاف دی؟
کار ،محنت دخدای رضا ده
هر کاســـب دوســت د ال ده
خــــو د کار په هرانجام کې
امتـیا ز د کــار فـــرمــــا ده
دغــــه ځمکه د سبحان ده
کار زحمت یې د دهقان ده
چــې حاصل یې برابر شې
لویه بــــرخه بیا د خان ده

ځوې دمور په زحمت لوی شي
پلریې هروقت دوعاګوی شي
خو چــــې ځوان شې د واده شي
د میرمن پــــه ټنده پــــوی شي
د خـــدای دین دهر مسلم دی
رهنما د دیــــن عــــالم دی
خــــو یونیم ددین په نوم بیا
په بل ورور باندې ظالم دی
هـــر مـــارغــه لـــري وزرې
چې پــــرې الـــوزي تر لرې
چرګ پــرواز کولی نشي
وهي خپل مینځ کې ډغرې
---------------------------------م  ۰کال ۲۰۱٤

۲۱

دردیدلی زړه

درواری شم ښکلی ځـــوانه
ای غمجن زړګــــی افغانــــه
تړمــــې اوښکې نــــا امــیده
د ظالــــم ښکــــاري د صیده
چې ناتار یې ستا په کور کړ
چې شهید یې درته ورور کړ
ستا په کور یې جوړ ماتم کړ
ستا دا خوږ زړګی یې غم کړ
ته نا هیلې د هر خوا شوې
چــــې دخپلو نــه جدا شوې
پدې جــــرم چـــې افغان یې
تــــه په صدق مسلمان یې

درواری ستا لــــه کتو شم
ستا د زړه ستا له غمو شم
ستا کهول په خوب بیده وه
پــــه امید د ژونــــدانه وه
چــــې نــــا څاپه ظالمانــــو
دې وحشي دون صفتانــــو
ستا خواخوږي یې تباه کړل
ټول یې مړه په سپین سبا کړل
د خــــواخوږو په غم ژاړې
نا امید اوس د هــــر چا یې
زه پو هیږمــــه خبر یــــم
زه هم تــــا غوندې ابتر یم
ټول ولس درتــــه خفه دی
ستا د ویر په اندیښنه دی
نن جهان پـــدې ماتم ستا
دی شریک پداسې غم ستا
تاته صبر خدای نصیب کړه
جنتي دې ټـــول قریب کړه
دا بـــې وسې افغانـــان دي
دوئ سپیڅلي شهیدان دي
کوم ساعت چې دې وحشیانو

ستا پــــه مخ کې اجنبیانو
ستا ماشوم معصوم خواخوږي
کوم چې سولې ته وه تږي
ډیر بیرحمه شهیدان کړل
قتل عام یې ستا خپلوان کړل
دوئ پــــه تمه د ژوندن وه
پــــه امـــید دسبــــاوون وه
دوئ ویل سوله به بیا راشی
دا تیارې بــــه نور رڼا شي
چې موږ ټول به دا وطن بیا
سره جوړ کړو دا ګلشن بیا
چې یو موټی ټول افغان شي
ټول د سولې ارمغــــان شي
اوس هغه نــــاتـــار او ظلم
ستا څیره کـــې زه یې وینم
ستا په زړه کې دي غمونه
ها وحشی وحشي وختونــــه
اوس هم ستا د ذهن څانګې
د ظلمت ها تورې وړانګې
ژړوی دی زوروی دې
په سور اور کې کړوي دې

هغه دم چــــې دې وحشیانو
ستا په کــــور دا ظالمانــــو
لکه غــــلو داړه مــــارانو
دې وحشي سړي خورانو
ستایې کور ستي وتي کړ
څوک شهید څوک یې زخمي کړ
دوئ بیرحمه دي وحشیان دي
د وئ بې رحمه  ،ظالمان دي
د ظــــالم نــــه د ښو تمه
پکار نــــده بــــې لــــه غمه
زمــــا واوره ای بــــاتــــوره
اوښکې پاکې کـــړه مجبوره
پـــه نـــامرده ظـــالمانـــو
د قـــدرت دې لـــیونیانـــو
بس کـــه نن وي که سباده
د ظـــلمت دنـــیا تبـــاه ده
متکي پـــه خپل ایمان شه
ته قـــوت شه تـــه زمان شه
د ځـــواني قـــوت دې واړه
پـــه مقـــصد ددې لـــپاره
چې یو موټی ټول افغان کړې

خلص وحشت نه دا انسان کړې
نن پـــه تا سبا پـــه بل دي
چې په خوب ویده غافل دي
چې یو موټی افغانان شي
ورک لستوڼي نه ماران شي
بیابـــه هـــله شـــي بنیاد بیا
ورورولـــۍ او اتـــحاد بیا
د دښمن سره پـــه جنګ شي
بیا دښمن به ترې په څنګ شي
دا چـــې نن پـــه تا تـــیریږي
سبا بـــل هـــمداسې کـــیږي
صرف په پوهې  ،شهامت بیا
شو به خلص له دې ظلمت بیا
------------------------۲۰۱۲- ۳ - ۱٥
م ۰کال
۲۰

ټوپکمار

خپله کارغــه دي چــم د بــاز کوي
د ډیره کبـــره جګ پرواز کوي
د ابې کمالـه د قــــدرت لیونیان
نه ترحــــم شته نــــه لحــا ظ کوي
دا قاتلن دي ټوپکماریې ګنه
هسې تبلیغ دور او دراز کـوي
خودوی په خپله په دې ښه پوهیږي
چې تـــل ګـــډادغیر په سا ز کوي
دغــــه دنیا دا لباســــي وختونـــه
دایمه نــــه ده چــــې پرې ناز کوي
زموږ د دیــــن او د ائین پــــیروان
خداي ته د سولې راز ونیاز کوي
ربه تباه کــړې فرعوني زورواکان
چې ستا مخلوق سره ناساز کوي
-----------------------------------م  ۰کال ۲۰۱۰ - ۱۰ - ۱٧

زاڼې زاڼې
زاڼـې  ،زاڼـې قطــارونـه
الوتل یې غرونه  ،غرونه
هسکې غاړې ترې تیریږي
لندې غرونه که سیندونه
کړي پرواز په هر موسم کې
وي طـــوفان کــه بارانونه
تودو سیمو په نیت درومي
ټول یو ځــای وهي منزلونه
څه ښه ښکاري زاڼـې  ،زاڼـې
پرې ښایسته دي اسمانونه
دمطلب په لـــور روان دي
دي اوچت یـــې پـــروازونه
------------------------------۲۰۱۱ - ٤ - ۱٥
م  ۰کال

خــوږه مینه
هـــرګــړۍ مـــې دیـــار میـــنه ژړوي
لکه شمه پـــه سور اور مې سوزوي
رایادیږي هــر شیبه هـــره ګړۍ بیا
خــوږه مینه زړګـــی کلـــه هیـــروي
غنمرنګه جګه ونـــه سورسالوکې
په ښکل دقفقازحـــورې شرموي
ځي لیل مـــازیګر ی پــه ګدر نو
شین منګی په لپه ورو وروډکوي
زه د یــاردمینې ځکه رضامندیم
واي څه چــې څوک کري هغه ریبي
یاره ستاد مهـرګـــروسترګــو سحر
بیا چیچل کــړي لکه تــږي منګري

اوس خزان چې په بهارمې راروان دی
خوږ موسم هسې تیریږي د ځواني
------------------------------------۱٥ - ۲۰۱۱ - ۲
م  ۰کال

مه ورانوئ
مه ورانوئ لــردی یا که بر زموږ
دې کې دی دزیږندې مظهر زموږ

دلته موهستي ده موږ ته ګرانه ده
تاته به پردي وي سم اوغر زموږ

نه یو موږ بې وسه په سیالنوکې
پیژني غلیم تـــوره او زغر زموږ

موږ ورتـــه د زړه نه هوسیږو تل
دلته موعزت شته هم جوهرزموږ

څو به دامظلوم ولس په غم ژاړي
مه خوروئ غم نورپه ټغر زموږ

پریږدئ چې په سوله کې ژوندن وکړي
ښار زمـــوږ سېندونه او ګـــدر زموږ

مه ورانـــوې نـــور دا غـــیرتي ولس
پریږدئ چې ازاد وي بال او پرزموږ

هر تیاره انجـــام لـــري سبا لـــري
پري چې کلې کور شي هر ټبرزموږ
---------------------------------٢٠١١ - ١٠ - ٢٠
م  ۰کال

درواري شم
ستړې ستړې اشنا راشه
لـــږ دمه زمـــاتر خواشه

چې دې لرې کړم غمونه
راته مینه شه مسګا شه

دپـــردو مینو بــاتورې
دعمرونـــو مساپــرې
تانه زه لوګی لوګی شم
ای سپیڅلې ملغلرې

لږ دمه زما تر څنګ شه
زما مینه زمـــاننګ شه
ای زمـــاد میــنې رازه
زماخیال زما همرنګ شه

درواري شم ستاهمت نه
ستادپوهې او حکمت نه
ته باتوره زرغونه یې
ستاسپیڅلي نیک خصلت نه

ته زمـــادزړه دنیاشه
راته وخانده مسکاشه
زړه قراربه مې نصیب شي

د بــادردو مسیحا شه

ای زمـــادزړه قـــراره
دسپین غر ترننګرهاره
سره ګلونه ستا نثارشه
ای زرڅانګې ستا لپاره
--------------------------۲۰۱۴
م  ۰کال

د یوافغان مهاجرد زړه فریاد

د مهاجرو کمپ
د مهاجرو کمپ کې پروت یم په بد حال
خالقه لیزال ،که خلص شم له دې بنده
دلته کې هره ورځ ماتم دی
هــر ګړۍ ظلم دې ستم دی
دلته د غـــم دپاسه غم دی
نه مې دسرتضمین خوندي دی نه د مال
خالقه لیزال ،که خلص شم له دې بنده

وطن مـو ټول شولو خراب
د تنظیمونـــو پــه حساب
هر خوا ته ظلم دی عذاب
دې زور واکانو ربه کبر کړې زاوال
خالقه لیزال ،که خلص شم له دې بنده
ربه قبول مو کړې دعا
له تا نه غواړو مونږ پناه
که له دې بند نه شم رها
په پردیسي کې محتاج ژوند دی دجنجال
خالقه لیزال ،که خلص شم له دې بنده
اولد تعلیم ځینې مــحروم دی
د دوی کمک هسې پــه نوم دی
بې وسه ځوان دی که ماشوم دی
ځوانان لویږي بې تعلیمه بې کمال
خالقه لیزال ،که خلص شم له دې بنده
ربه وطــن مـــو کـــړی اباد
هرخواتـــه سوله کړې بنیاد
دا زور واکان کړی ټول برباد
چې شي خبر زموږ د زړونو د احوال
خالقه لیزال ،که خلص شم له دې بنده
-----------------------------

م  ۰کال۲۰۱۴

دغم وریځې
دغم وریځې بیاپه شنه اسمان خورې شوې

بیــــا د قهره د افــــق لمنې ســــرې شوې
نن داوښکــو دریــــابونــــو حساب نشي
چې په سرمو د ځوانۍ خاورې ایرې شوې
خپل په ویر ،پردي په ویر هرلورې ویردی
نامرادد ښکلي ځوان د زړه اسرې شوې
ځوانیمرګــــې ارزوګــــانــــې امیدونــــه
ټول دخاورې سره خاورې افسا نې شوې
دا ژوندون راته عجیبه شانته ښکاری
هرې خواد ځوانیمرګـو هدیرې شوې
دا شیبې ،شیبې دغــــم او د مــــاتم دي
پدې کلیو ،مالتونودغـم شپې شوې
ربــــه تــــه د دردیدلو زړنــــو مــــل شې
چې دچــــا د امیدونو ډیوې مــــړې شوې
----------------------------------------م .کال ۲۰۱۱ - ۱ - ۲ ۸

راپاڅه
راپاڅه ای زلميه ستر ارمان سره ا شنا شه
د سولې ورورګلوۍ ښکلي جهان سره اشنا شه

ترڅوبه دا وطن په سرولمبوباندې سوځيږي
چې سولې ته لرخلصه کړي زمان سره اشنا شه

په پوهه او تعليم باندې روښانه دا تيارې کړه
ځوانانو ته د پوهې ګلستان سره ا شنا شه

تر څو به په پردي ملکو کې ګرځو سرګردانه
وطن ته بيا د سولې ارمغان سره ا شنا شه

چې ټول سره یو ځای کړي او دبل په درد درمندوی
دخلکو د نجات عزم او ایمان سره ا شنا شه

په سيمه او ڼړۍ کې د با دردو ضرورت دی
د سولي تفاهم عهد او پيمان سره اشنا شه

په علم او تدبير سره د جنګ لمن کړه ټوله

پيشرفت او ترقی د دبستان سره ا شنا شه

زخمی زخمی سينو کی دي زخمي داغلي زړونه
راپاڅه د دردمند زړونو درمان سره ا شنا شه
------------------------------------------- ٢٠١١ - ١٠ - ٢٥م  ٠کال

سړې شیبې
ښکاري چې تیرې اشنا هیرې کړلې
ها د خوښۍ شیبې یې هیرې کړلې
لکه سوړ باداوس په یخنۍلګیږي
هغه خوږې ،تودې یې هیرې کړلې
دګلو لښته څنګ په څنګ ماتیده
ها د مستۍ کانې یې هیرې کړلې
دا چې په څنګ او په پلمو تیریږي
دښوشیبو بیلګې یـــې هیرې کړلې
دیار کیسې شوې پـــه دوکوبـــدلې

چې دو صال وعدې یې هیرې کړلې
--------------------------------٦ ۲۰۱۱ - ٦ - ۲
م  ۰کال

په مهاجرت کې
دوطـــن غـــیـــږه کـې مـــې کـور وای

تـــل خـــوشالـي وطـــن سمسور وای
چـې راشه درشه په هـــر لـــور وای

ماته پردي مالت کې خوب کله راځینه
د وطـن خــاورې بــه رانــجـه کـــړم

دا پـــردیسۍ ژوندون بـــه څه کړم
چـــې اشنا ستـــا دیـــدن ونـــه کړم

دا بې له تا ژوندون مې هردم ژړوینه
چـې مـوتـــاریـخ تـــه نــظــر وکــړو
دا خــپل نیکونــه را پــه زړه کـړو
دا د پــردو ژوندون بــه څــه کړو

جګې شملې مـــودپلرو رایادې شینه

دا مـو پـــه خــپله پــه ځـان کــړي
چـــې ســره نـــه یو کـــور او کلي
مـــونـــږه مـــدام د بـــل منـــلي

چې دپردوپه لمسون خپل کور ورانونه
راځـــی چــې خپـل وطـن ابــادکـــړو
د هـــم غـــږۍ اصـــل بنـــیاد کـــړو

په ورور ګلوۍ خپل زړونه ښاد کړو
تر څو بـــه ګالـو دپــردیو پیغورونه
وطـــن د ټولـــو شریک کـــور دی
هـــر قوم زموږ د سترګو تور دی
دا هر افغان تـــه لوی پیغور دی

چې دشمنان مو په قومونو بیلوینه
د اتفاق نـه هـــرڅــه جـــوړ شي
چې مو سوکاله ځوان او زوړ ښي
ټول ابادي شي وطن موړ شي

راځی چي یوکړو افغاني خواره قومونه

*** ****** ***
۱۰ – ۱۱ – ۲۰۱٥
م  ۰کال

د افغان ملي ټيم لوبغاړو ته
بری مو لمانځوسرلوړوي مو لمانځو
ملي لوبغاړو کاميابي مو لمانځو
ستا سو همت او متانت ته سلم
شوئ اتـــلن قهرمـاني مو لمانځو
چې افتخار پرې ولسونه کوي
قوي تکل اتـــلولـــي مو لمانځو
لوبه همت لوبه قوت ده ستاسو
تل مو یووالی ورورګلوي مو لمانځو
وي سليم عقل پـــه سا لم بدن کې
په هرميدان کې سرلوړي مو لمانځو
ستا سو بري کې دوطن بری دی

په اتلنو کـــې سيالي مو لمانځو
ستاسو بریا ستاسو همت ته سلم
افغاني عزم فولدي مو لمانځو
-----------------------------------۲۰۱۱ - ٤ - ٧
م ۰کال

پدې کې به مو خیر وي
په یــو دیرکې کوم پاچا وه ډیرعادل
عـــالمان یــې خپل دربــار کې نازول
چې پـــاچـــا به کـــوم فتوا صادروله
د پـــوهـــانو تـــر نظر یـــې تیرولــه
ټول کارونه یې په پوهه او تدبیر وه
په قدرت کې به یې پوه سړی وزیروه
په ماحول کې دپاچا یو پوه فالبین وه
چې د شاه پرې همیشه پوره یقین وه
په دربار کې به چې هر څه پیښیده
د فالبین نظر بـــه شاه تری اوریده
که پاچا به دکوم کارپه نیت روان شو

دم ګړۍ به د فالبین نه په پرسان شو
د فالبین په خوله به تل دغه کلم وه
چې پدې کې به موخیر وي که انجام وه
چې پـــاچا بــه کله ښکار په عزم تللو
دا فالبین به یـــې له ځان سره بیولو
پوه فالبین وه د پاچـــا سره همراز
په خلوت کې د پاچا وه ورته نیاز
دا وینا به د فالبین دخولې کلم وه
چې پدې کې به مو خیر وي که انجام وه
څه مـــوده ل تـــیره نـــه وه د روزګار
د فالبین دغــــه مثال شـــو ډیر تکرار
د پـــاچا پـــدې کلم راغـــی څه شک
وی دا څومره یـــادوي دا بې مسلک
شو پـــه زړه کې بـــد ګمانه په فالبین
چـــې ویـــلې بــه سهار هم ماسپهین
چې پدې کې به موخیر وي که انجام وه
دا پاچا ورته غصه پـــټ او پنهان وه
کومه ورځ ناست وه پاچاپه خپل دربارکې
د خوراک هوس یې وکړه کار و بار کې
امر یې وکړه چې حاضر کړی ښې مڼې
د بشقاب سره یـــو ځای راوړې چړې

زه یـــې خپله پـــاکومه په ښه شان
حاجت نشته د بـــل چا دا دی فـــرمان
دم ګــړۍ ورتـــه نـــوکـــر راوړې مڼې
د بشقاب په مینځ کې ایښې وې چړې
شاه راواخستله ښکلـــې شـــان مڼه
په بـــل لس ېې پـــاکوله پـــه چاړه
چې ناڅاپه د پاچا بل خوا نظر شو
داچاړه ېې غټې ګوتې کې خنجر شو
لس ېې پرې کړه په چاړه شوپه عذاب
خپل نوکر تـــه یې فریاد کړه په شتاب
هغه دم یــې خپل طبیب کـــړلو احضار
د لس زخم یې پرې علج کړه د پرهار
دې شیبه کې د فالبین د خولې کلم وه
چې پدې کې به موخیر وي که انجام وه
شاه فالبن باندې په قهر او په غصه شو
د زندان امـــرې صادر بې حوصله شو
ویل چې ویلیږئ ز ندان ته دا جاهل دی
زما لس دی زخمي شوی دا غافل دی
زما لس زخمي کیدو کې څه کمال دی
چې اخته دا شپه او ورځ پدې مثال دی
خو چې کله یې فالبین بیوه زندان ته

ویل پدې کې به مې خیر وی ښه انجام ته
په دربار کې په فالبین ټول په خندا شول
د فالبین دا نزاکت ته په موسکاشول
په سبا یــې پـــاچـــا ووته په ښکار
بې فالبینه ترینه ورکه شوه خپل لر
په هـــر لوری سرګـــردانه شوپاچا
اس قیزه یـــې کشوله هـــرې خوا
چې نا څاپه په وحشیانو یې ګذر شو
ځنګلیانوپه لوی جشن برابر شو
ځنګلیانو پـــاچا کلک راونیولـــو
سمـــدستې تـــرغټې ونـــې وتړلو
ددې خلکو قربانی ته څوک پکار وه
دوئ هرکال په همدې جشن دا قرار وه
چې پدې ورځ به یو څوک قربانوینه
پدې کاربـــه خپل خدایان خوشالوینه
د پـــاچا لس او پښې یـــې وتـــړلې
هر خــواته ځنګلیانـــو پرې خندلې
دا میله وه دغـــه قوم تــه مـــزه دار
چـــې پـــیدا وه قـــرباني لپاره ښکار
ددې قوم کې ددې خلکو دا اسره وه
چـــې دمشر همیشه دا فیصلـــه وه

هغه څوک چې پدې ورځې قربانیږي
هغه شخص تمام وجود به کتل کیږي
چې رنځوراو یا چې نه وي زخمي شوی
پس لـــه هغه قـــربـــاني ته دی منلی
ددوئ مشر چې پاچا تـــه ورنږدې شو
د پـــاچا تمام وجـــود پـــه لټیدو شو
چې نـــاڅاپه زخـــمی لس ولیدلـــو
امـــر یـــی وکـــړ د پاچا د خلصولو
ویل چـــې دا زموږه رسم کې خطا ده
د زخمی قـــربانـــول موږ ته ګناه ده
لړ شی راولی سالم ژوندی انسان
چې حلل یې کړو یو ځای پدې میدان
شاه ېې خلص کړلو له بنده دې وحشیانو
پـــه ملنډو پـــه خـــندا دې ځنګلیانـــو
شاه په زغرده لدې ځای کړې پښې سپکې
ورپه یاد شو د دربار ها لرې ورکې
په خواری او زحمت راغی تر درباره
وه خوشاله چې شو خلص ترلوی ناتاره
دا چـــې څنګه خپل دربار ته شو داخل
د فالبین پـــه راغوښتلو شـــو عاجل
ویل چې زر یې د زندان ځینې ازادکړئ

ورته ورکاندئ تحفه زړګې یې ښاد کړئ
چې فالبین یې شاه حضور ته راوستلو
شاه هغه دم تـــرې بښنه و غـــوښتلو
ویل د ګوتې پریکیدو کې ریښتا خیروه
ګنې ژوند بـــه مـــې د بلې دنیا دیروه
ټول هغه چې په پاچا وه څه تیر شوی
هغه ټولو تـــه اظهار کړه دې ښاغلي
ویل رښتیا وه د فالبین دخولې خبره
پکې پروت وه لوی حکمت وه ملغلره
خو پـــاچا لـــدې فالبین وکړه پوښته
وې جواب کړه ته زمادغه غوښتنه
چــې صادر مـــې تاته امر د زندان کړ
هغه وخت کې تا هغه مثال بیان کړ
تا ویل دې کې به مې خیر وي بل زمان
دې کـــوم راز وه داخـــل ستا په بیان
فالبین وویل ته پاچا یې اي سرداره
دې کې لوی حکمت وه پروت زما لپاره
زه کـــه تا ودی زندان تـــه نه لیږلی
نو حتمي وه چې تا ځان سره بیولی
موږ به دواړو ورکه کړې وه خپل لر
زه بـــه هم وم د وحشیانو ګـــرفتار

ستاچې ګوته وه زخمی ته شوې ازاد
ستا په ځاي به قرباني وم زه ناښاد
انسانان په خیرو شر خپل نه رسیږي
پاک ا دې چې پدې رازو پوهیږي
---------------------------------۲۰۱۲ - ۳ -۲م  ۰کال

راشه زاهده اشنا
زاهده پـــریـــږده د قسمت خبرې
په خپل همت باندې حساب وکړه

قسمت دې کله هم پردی مه بوله
په خپل خصلت باندې حساب وکړه

ګیلې دخپل،بل نه نور ندي پکار
په صداقت بـــاندې حساب وکړه

دلته څوک  ،بل نه ښکلوي په تادا
خپل محبت بـــانــدې حساب وکړه

ازل دې خپل عمل او ذهــن کې دي
په خپل فطرت باندې حساب وکړه

نه دی قسمت نه هم ظلمت ګناهګار
په شهامت بـــاندې حساب وکـــړه

چې پــه رښتیا درســره مینه کوي
پدې فرصت بـــاندې حساب وکړه

ساز شه ،سرود شه اباسین څپې شه
په مـــرووت بـــاندې حساب وکړه

څه چې کرې هغه ریبلی شې ته
دې حقیقت بـــاندې حساب وکړه

دبـل فریب د ځـــان فـــریب وګنه
په نیک خصلت باندې حساب وکړه

پریږده غـرور چې ښه انجام نلري
په لطافت بـــاندې حساب وکـــړه

-------------------------------م ۰کال ۲۰۱۵

محتاجه ژوند
نه رسومنزل ته نیمه لر کې پاته شوي یو
ځکه چې حالتو د کاروانه پاته کړي یو
نن چې دامحتاج ژوندسره لس اوګریبان یومونږ
داسې بد حالتو نور بې وسه  ،ستړي کړي یو
نشته دی درمان مو دمرض نه کوم هوښارطبیب
موږ دا نا علجه ژوند ټول عمر زورولي یو
موږ دمیلمه قدر په هر وخت اوهر زمان کړی
موږ خو همیشه خپلې راستۍ را پرځولي یو
ناست یو په تیاروکې په امید د سباوون یو موږ
تل دا اجنبیانو په خپل مینځ کې جنګولي یو
جوړبه شي وطن بیا که نصیب مو روغه ،جوړه شي
ځوان قوي طاقت لرو بې کاره پاته شوي یو

څو به افغانان وي تل محتاجه د پردو ملکو
ځکه تل پردو مونږ ه په سپک نظر کتلي یو
---------------------------------------۲۰۱۲ - ۲ - ۳
م  ۰کال

ګل ورینه
مینه  ،مینه ټـــوله مینه
زرو لښـــته ده حسینه
ده په ښکلو کې معلومه
محبت لـــری شـــیرینه
د همـــزولـــو ســره لړه
ګـــدر لر ده پرې رنګینه
نن مـــی بیا لیده ګدر کې
لکه حـــوره نـــازنیـــنه
شین منګی یې په اوږه وه
سانــیولـــې ګـــلزرینـــه
ماویل ځار دې د سلګو شم
مور پـــه تا اوبه راوړینه
ویل چې پام ګوري همزولې

بـــیا تـــانې راتـــه کوینه
ماویل زه هم پرې پوهیږم
زړه پـــیغام درتـــه لرینه
سبا ورځ ده ستا دمینې
میــنان دا ورځ ستاینه
ګلې ستا دې مبارک شې
د غه ورځ دې زرورینه
زه راغلي یـــم ای ښکلې
ای حسینوکـــې حسینــه
مبارک دې دغه ورځ شه
تـــه په حسن مـــاجبینه
دې ویل ستا دې مبارک شې
زمـــا ښکلیه ګـــل ورینـــه
-----------------------۲۰۱۲ - ۲ - ۱۰

خیرالناس
ځینې ظاهره کې با پاس ښکاري

خوپټ په زړه لکه خناس ښکاري

کړي په ظاهره د ورورۍ خبرې
په بدبیني کې بیا برلس ښکاري

ستا به اخلص او ارادت وي ورته
دې به بې مینې بې احساس ښکاري

دا د اخلص او د انصاف سوداګر
فریب ،رندۍ کې بې مقیاس ښکاري

وي مخ تورن به د دنیا او عقبا
دخاین زړه تل په واس واس ښکاري

ښکلې دنیا ده د ورورۍ او اخلص
چاته چې غوره خیرالناس ښکاري
-------------------------------۲۰۱۲ - ٤ - ۳۰
م  ۰کال

د مینې نغمه
ته د مینې لـــوی کتاب یې
ته دمینې لــوی دریاب یې

ته تصویــر د ښکل ګــانو
ته ښایسته شانته ګلب یې

تــه دمیــنې سمــندر کې
لوړموجونه د شتاب یې

ته څرګند تصویــر د مینې
ته سکون د زړګي تاب یې

ته د ژوند پــه امتحان کې
په بر لسوکې حساب یې

تــه نغمه یــې د شعــرونو

د درخــو ادم ربــاب یې

تا نه زه لــوګی لوګی شم
د غمجن زړګي ثواب یې

-------------------------۲۰۱۲ - ٥ - ۲۱
م۰کال

د یو خوږ غزل په ځواب کې

منمه
نه د غماز نه د اغیار منمه
زه دې په مینه کې اقرار منمه
ستا تړمو اوښکو اوسلګو نه لوګی
نور دې خبره په هر بار منمه

ته مې د هیلو  ،ارمانو سبا یې
زه دې د مینې انتظار منمه
د هجر شپې په شوګیرو تیریږي
خکه درتلو ته دې تلوار منمه
خدای به رڼا کړي دا تیاره وختونه
په محبت کې دې اتبار منمه
وعدې دې ټولې په پلمو تیریږي
هم دې وعدې هم دې انکار منمه
افغاني نشته بې زحمته راحت
ځکه یې مینه کې اسرار منمه
-------------------------------

۲۰۱۳ - ٦ - ۳
م ۰کال

په سپین سبا پلوري
څوک مو په چم څوک برال پلوري

په سپن سترګۍ مو په دنیا پلوري

دا د پردي فرهنګ واکمن غلمان
جګې شملې مو د بابا پلوري

زموږ کلتورته دوئ په سپکه ګوري
چې مو محراب سره مل پلوري

ډیر بد حالت موپه وطن حاکم دی
دوئ مو هر خیل جل  ،جل پلوري

موږ په قومو نو لر او بر بیلوي
ټوله هستي زما او ستا پلوري

دګران هیواد پټ او ښکاره دښمنان
په سپین سترګۍ مو په هرچا پلوري

کلي بانډې موپه په بمو ورانې شوې
دوئ زمونږ سمه او بیدیا پلوري

که سره یو نه شو یو موټی نه شو

څوک به موځمکه څوک فضا پلوري

دا ټول پردي دي خپل کیدلي نه شي
چې مو ښکاره په سپین سبا پلوري
----------------------------٢٠١٢ - ٥ - ٧
م  ٠کال

افغان ځوان
خپلو خلکو ته خـدمت کړي په ښه شان
افتخار کــړي پــه تــاریخ د لــوی افغان

د احمــــد اودمیرویس نیکه خدمت ته
شپه او ورځ یـــــــې یوه کــــړې پــه ایمان

د نـــــــازو اودمـــــللې خـــــــدمتګاردی
خپل ولس ورتـــــه د هـرڅـــه نه دی ګران

نازولـــــي یـــــې مدام خپـــل مشران دي
احترام ورتـــــــه لــــــري پـــــه هــــر زمان

ښکلی ځوان دی هم ساتونکی دسنګردی
د دښـــــــمن سره یې لس دی پــه ګریبان

لوړ احساس یې دوطن څیره کې ښکاري
ربـــــه ته د داسې ځـــــوان شی نګهـــــــبان

دی غمخواره اسـتعداد لري قلم کـــــې
کړي خدمت دخپل وطن په ښکلي شان

همیشه د افغانــــانــــو پــــه خدمت کې
ورته ګران دی خپل هیواد افغانستان
ربه تـــــــه د با احساسوساتنـــــــدوی شې
لوړ همت راته ښکاره شــــو افغان ځوان
-------------------------------------۲۰۱۲ - ۳ - ۲٦

تکل
ښکلي اشنا د هیریدلو نه دی
د زړه ګوګل نه د وتلو نه دی
اوس دروزګارپه کړکیچونوسریم
دابد حالت نور د زغملو نه دی
پریږده غماز که څه چمونه کوي
بې یاره ژوند د تیریدلو نه دی
خودبه نصیب دیاردیدن شي راته
چې مې تکل د بدلیدلو نه دی
زه یې شیبې دانتظار لنډوم
د اشنا غم د هیریدلو نه دی
ګرانې تکل مې د درتلو کړی دی
نور مې طاقت د صبریدلو نه دی
-------------------------------۲۰۱۲ - ٥ - ۳

خیانت کار
ټول یې پیژني اغیار دی

چې د غیرو تابع دار دی

د ولس بربادي غواړي
په لسټوني کې مومار دی

د شخصي ګټو لپاره
ورور وژنې ته تیار دی

په فریب او بربادۍ کې
د ابلیس سکنی یار دی

دی لس پوڅ د اجنبیانو
د پردیو خد متګار دی

بل ته هیڅ ویلی نشي
بس دکلي داړه ماردی

چې خائن شي ولسو ته
پرې غضب د کردګار دی
-------------------۲۰۱۲ - ۷ - ۱۰

م  ۰کال

پیمان
مینه کې ګټه هم تـــاوان شته دی
کله دیـــدن کله هجران شته دی

عمر که تیر شي نو یادونه د ژوند
د ښو شیبو سره ارمـان شته دی

د جوارګرو پــه کوڅو چې ورځي
هلته کې سود سره هم زیان شته دی

څه کړم قفقاز د لوړو غرونو ښکل
چې مې پـــامیر د بدخشان شته دی

زما سپین غر کې د سپرلیو موسم
په هره سیمه ارغـــوان شته دی

لس بــه په سر نشم د یار د کلي

ل د ځواني مې څه دوران شته دی

سترګې پـــه لره د راتلو یم ورته
زړه کې مې غلی شان ارمان شته دی

بیا بـــه ګیډۍ ،ګیډۍ د ګلو وروړم
چیرته چې مینه شته پیمان شته دی
------------------------------۲۰۱۲ - ۷ - ۱۷
م  ۰کال

لویه ربه
څــــــه ویرجنـــې سلسلې دي
څه غمجـــن مهلک وختونه
څــړمې اوښکــې دي روانې
پرې لمــده شول ګریبانونه
زه د مـــور پـــه حال جړیږم
چې تیر شوي پرې وختونه

هـــر ګـــړۍ هـــره شیبه یې
یـــادوي خـــپل مــالتونه
نـــا امیده لـــه هـــر خواده
ځان ځانـــي ده تکلیفونه
اوس یې خپل ترې پردي شوي
پردیسي پــردي ملـکونه
ربـــه داســـې تـــوان را کړې
چې یې وکـــړو خـــدمتونه
د مور قـــدر او خدمت کې
خدای نصیب کړي جنتونه
څه حالت ښکلې شیبې وې
دځـــوانی ها تیر وختونه
عمر سیند په دود بهیریږي
مـــري سیندونــه دریابونه
مورې خدای دې نګهبان شه
کړو پاک رب ته دا سوالونه

دا غمجن زړګی یې ښاد کړې
کـــړه نصیب یـــې راحـــتونــه
ته مو دا ارمـــان پـــوره کړې
تـــرینه لـــرې کــړې دردونــه
----------------------------م ۰کال ۲۰۱۰ - ۱۰ - ۳۰
مهاجرت

خیالي شیبې
تیر د وختونو څه مده غوندې شوه
د یار ګیله راته پلمه غوندې شوه

ولړم تر کلي او کوڅو د دلبر
چیرته چې ښه هلته مې شپه غوندې شوه

د ډیر کلونو او وختونو وروسته
خدایږو چې ماته مې توبه غوندې شوه

ماچې حساب کې د پردو ګڼله
هغه صنم د خندا شنه غوندې شوه

نور ستړی ستړی په میرو کې نه وم
په خپل مالت کې مې دمه غوندې شوه

د زړګي راز یې را څرګند کړ راته
چې بې نقابه راښکاره غوندې شوه

ما هم اظهار ورته د مینې وکړ
هغه ښکل چې مې میلمه غوندې شوه

خوږې خبرې د خوږلنې اشنا
د زړه دنیا د زړه کعبه غوندې شوه

خیالي شیبې هغه خواږه وختونه
اوس راته پاتې خاطره غوندې شوه
---------------------------م  ۰کال۲۰۱۴

دیومهاجرې پیغلې او ځوان د وطن خاطري

باغونه او یادونه
پیغله
کاشکې د وطن باغو ته تللې وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلې وای

ځوان
ښکلی کابل جان کې ښه باغونه دي
هر لورته یې ښکلي منظرونه دي
باغ د بابر شاه کې ګرځیدلی وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلی وای
پیغله
لړه وای پغمان خیالي درو ته بیا
ناسته یې وای ښکلو منظرو ته بیا
ګل مې په اوربل باندې ټومبلی وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلې وای
ځوان
ښکلی ښه باغونه قندهار لري

خوند یې ښه انګور او سره انار لري
بیا په چهل زینو ورته ختلی وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلی وای
پیغله
تللې شاهي بڼ ته ننګرهارپه لور
هلته د شهید امیر مزار په لور
هار مې د نارنج د ګل جوړ کړای وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلې وای
ځوان
ښکلی دی مزار د شنه باغو سره
ښه ښکاری روزه د ګنبدو سره
سوال مو دایمان ا ته کړی وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلی وای
پیغله
لړه شهدا  ،تمیم انصارته وای
نا سته د افغان سعید مزار ته وای
بیا مو د دوعا لس پورته کړای وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلی وای
ځوان
لړ وای د پروان ښایسته باغونو ته
بیا د استالف ښه منظرونو ته

یخې د چینو اوبه مو څکلی وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلی وای
پیغله
لړ وای مهتر لم بابا زیارت ته بیا
لس وای په دوعا د خدای رحمت ته بیا
نظر مې د سوال په ځان منلې وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلې وای
ځوان
ښه ښکاري وطن شینکي باغو سره
خوند کړي افغاني کلو بانډو سره
بیا د عمرزو په لرو تللی وای
ګلو لمن ډکه ترې راغلی وای
----------------------------------م  ۰کال ۲۴/۱۱/۲۰۱۲

زړه سوانده زرګر
په کوم کار کې چې اخلص اوصداقت شته
هغه کار کې د خدای فضل او حکمت شته
چې په پوهه او تدبیر د بل خیر خواه شي
په پاک نیت باندې حاصل د رب رضا شي

*********
په کوم ځای کې وه دوه ورونه زرګران
خپل ماحول کې مشهور وه با ایمان
په خصلت کې یې تقوا وه ورورګلوي وه
په هر کار کــې به د دواړو همغږي وه
مده پس د زرګر مشر ورور وفــات شو
مسولیت د کور یې زوی ته په میرات شو

زوی د پلر په مرګ کې ډیر شو پریشان
مراسم یې د پلر تیر کـړل پــه ښه شان
د پلر مرګ نه یې ل نه وه مده تیره
لس یې بند شو ،شو محتاج له حده ډیره
زوی خپل مور ته د محتاج حالت بیان کړ
د روزګار ټــول مشکلت یې ور عیان کړ
مور یې پوه وه د خپل زوی لدې حالت
ورتــه وویــل د زړه راز هــغه ســات
زوی ته یې وویــل هغه دم هغه زمان
پــروا مکــوه لوی خــدای دی مهربان
زمــا ښکلې ښه د زرو غــاړکــۍ ده
قیمتي ده بــا ارزشه پخــوانــۍ ده
لړ شه ویسه غــاړکۍ زرګر اکا ته
په پیسو یې هر څه راوړه نن بیګا ته
زوی یې ویوړه غاړکۍ د تره دوکان ته
ویل :چې نه لرو توان مونږ نور ګذران ته

مور مې راکړ خپل امیل وخرڅیدو ته
چې پري وکړو ګذاره څو ورځو شپو ته
تره چې ولیده امیل ډیر په سودا شو
خپل وراره ته په همدې ژبه ګویا شو

ویل :چې ویسه غاړکۍ بازار ناسم دی
طــل دیــره راولیدلې قیمت کــم دی
چې بیا کله زر قیمت شول بیا یې پلورو
اوس یې بیرته کور ته ویسه بیا به ګورو
تره یو څو پیسې د جیب ځینې بهر کړې
کور سودا لپاره یې خپل وراره ته ور کړې

ورته وویل  :ته په کار کې مقرر شوې
له سبا نــه تــه زمــا سره نــوکر شوې
راشه زده کــړه کار اوزیــار د زرګري
مناسب دې شــوه تنــخواه د نــوکري
په تنخوا به ګذاره د ستا د کور شي
شې بلدبه پدې کار خلص به دې پورشي

هلک لړه کــورپه لور هغه زمان
حقیقت یې و خپل مور ته کړه بیان
مورېې ډیره شوه خوشاله د لیوره نه
د پیسو د زوی دکار ،زحمت هر څه نه
هر سهار به یې زوی کار ته ورلیږلو
دې مسلک ته یې خپل زوی تل هڅولو
ډیر وختونه یې په زوی باندې شول تیر
ښه زرګــر شو مسلکی لــه حــده ډیر
پدې کار کې ډیر مشهوره او نام دارشو
د زرګر اکا ریښتینی مدد ګار شو

چې اکا یې باوري وراره په کار شو
یوه ورځ ور ته پداسې شان ګفتار شو
د طل قیمت لوړ شوی بازار ښه دی
چې پخوا هسې ارزان وه هسې نه دی
لړ شه کورته اوس د زرو امیل راوړه
د وریندار هغه خوښ شوي اکلیل راوړه
چې یې خرڅ کړوهمدا اوس یې ښه موقعه ده
ښه فرصت دی د خــرڅــلو همدا شیبه ده

هلک لړه د خپل کور په لور روان شو
د خپل مور نــه د هغې امیل پــرسان شو
مــورې راوړه غــاړ کــۍ هغه زمان
چې قیمت یې کړي معلوم په هغه ان
زوی چــې ولیده امیل پــه ډیر دقت
ور معلوم شو چــې هیڅ نــلري قیمت
غاړکــۍ د زرو نه وه جــوړ نقلي وه
د مور  ،زوی ورته بې ځایه خوشالې وه

هغه دم شولو روان د تــره دوکان ته
غاړکـۍ اصلیت یې وویل اکا ګران ته
اکا وویل :زه پرې پوه وم له پخوانه
دغه راز مې وه ساتلي پټ له تا نه
هغه ورځ چې تا امیل راوړلو ماته

زه پر پوه شوم حال مې ونه وویل تاته
په دې فکرچې خدای مکړه ته خفه شې

تنګدستي کــې به زمـا نه ازرده شې
درنه جوړ مــې کــړ ماهر د خپل د کار
اصلیت درتــه معلوم شو ددې هــار
په تدبیر مې مسولیت د خپل پوره کړ
پلرنی کسب او کمال مې درته زده کړ
مطمین شوم اوس ستا پوهې دکماله
شوم فارغ د ورور د فرض اود ملله

------------------------------۲۶ - ۲ - ۲۰۱۶
م  ۰کال

څه غواړمه ؟
تا ویل اشنا له تا نه څه غواړمه ؟
زه له تا مینه له تا زړه غواړمه

وعدې دې ټولې په پلمو تیریږي

نور دې لفظونه څه پاخه غوامه

چې مې د زړه هیلې نا هیلې نه شي
ستا د خواږه زړګي خواله غواړمه

چې د وختونو انتظار ختم کړي
نور دې کوژدنه په کاله غواړمه

نکریزو شپه ښکلو همزولو سره
زه دې خورلڼې میلمانه غواړمه

د وصل شپه کې درنه هیرې نه شي
کجل په سترګو تور باڼه غواړمه

لکه باغچه کې سره غوټۍ د ګلب
هغه سرې شونډې نظرانه غواړمه
---------------------------------

راپاڅه

راپاڅه ای زلميه ستر ارمان سره ا شنا شه
د سولې ورورګلوۍ ښکلي جهان سره اشنا شه

ترڅوبه دا وطن په سرولمبوباندې سوزیږي
چې سولې ته لرخلصه کړي ارمان سره اشنا شه

په پوهه او تعليم باندې روښانه دا تيارې کړه
ځوانانو ته د پوهې ګلستان سره ا شنا شه

تر څو به په پردي ملکو کې ګرځو سرګردانه
وطن ته بيا د سولې ارمغان سره ا شنا شه

چې ټول سره یو ځای کړي یو دبل په درد درمند وي
دخلکو د نجات عزم او ایمان سره ا شنا شه

په سيمه او ڼړۍ کې د با دردو ضرورت دی
د سولي تفاهم عهد او پيمان سره اشنا شه

په علم او تدبير سره د جنګ لمن کړه ټوله
پيشرفت او ترقی عصراو زمان سره ا شنا شه

زخمی زخمی سينو کی دي زخمي داغلي زړونه
راپاڅه د دردمند زړونو درمان سره ا شنا شه
------------------------------------------ ٢٠١١ - ١٠ - ٢٥م  ٠کال

د مینې پیغامبره
زما د مینې پیغامبره ته مې زړه کې اوسې
ای نازولی د زړه سره ته مې زړه کې اوسې

زه دې په مینه باندې پایم ته قبله یې زما
ای دکعبې ښکلی منظره ته مې زړه کې اوسې

ته یې ښکل ته یې رڼا د دردیدلو زړونو
ای د زرینو وړانګو لمره ته مې زړه کې اوسې

که هرڅو لرې یې ترما نن دهجران تیارو کې
لرې مې نه یې د نظره ته مې زړه کې اوسې

زه دې درتلو ته هرګړۍ هره شیبه شمیرمه
دمین زړونو مازیګره ته مې زړه کې اوسې

سپیڅلې مینه کله هم د هیریدلو نه ده
ای د موجونو سمندره ته مې زړه کې اوسې

ته وسیله د راز او نیاز یې د غمجنو زړګو
ای مدني نورالبشره ته مې زړه کې اوسې

په تا که مینه شته اخلص شته نعمتونه شته دي
د افغاني د زړه مظهره ته مې زړه کې اوسې
-------------------------------------------۱۲- ۲- ۲۰۱۳
م  ۰کال

رقیبه
رقیبه بیا دې په زړه څه تیریږي
ښکاري وختونه دې ساړه تیریږي

تیروې ژوند ناسم فکرونو سره
چې بل ازار وي په تا ښه تیریږي

د بل خوښي تاته د غم زیری دی
بیا دې خوبونه هم درانه تیریږي

بیا مې قدم د روښنایي زیری شو
اوس به دې بیا په زړه کې څه تیریږي

چاته چې مینه خوشالي وربښې
ستا به هم ښه ستا په کاله تیریږي

د بل ازار د خپل ازار وګڼه
دلته خو هر څه اوس ترخه تیریږي

پریږده چې والوزي وزرې وکړي
پاک ارمانونه چې په رړه تیریږي

واي چې بد ګرځي نو بد به پرځي
د بدو بد د ښو ژوند ښه تیریږي

دونیا د مینې او صفا ښکلې ده
ریښتیا وختونه تل خواږه تیریږي

کاڼي به تل پرې د اسمانه اوري
هغه چې مست د بل تر وره تیریږي
-----------------------------۲۳ - ۳ - ۲۰۱۳
م  ۰کال

ګران وطنه

هره ولیشته به دې ساتوپه ایمان
ګران وطنه زموږخوږ افغانستان
دلته ټول پښتون ،تاجک که هزاره دي
د هرات دي د بادغیس که د لغمان
هر قدم به دې د سرپه بیه ساتي
چې په لر او بر کې میشت دۍ ټول افغان

دا باتوره  ،با عزته افغانان دي
کړي پوره به دوختونوخپل ارمان
د تور مخو زوړ سیاست په ختمیدو دی
دوه مخۍ کې دوئ معلوم دي په جهان
په کلو کلو یې وران زموږ وطن کړ
اوس اګاه پدې مطلب دی هرانسان
نه په دین نه په ایئن نه په صلح دي
دوئ بد نوم لري تاریخ کې د جهان
له دښمنه هیڅ امید د رحم نشته
رااوچت شئ ښه فرصت دی د زمان
چې راټول سره یو لس اویو قوت شو
بی له شکه به نابود شي غلیمان
شمله ورو لوړ همته افغانانو
بیا یې ور کړ لو تاریخ ته امتحان
پرون بیا په جګو غرونو کارنامې وې
شول تباه زموږد خاوری دښمنان

ښه موقه ده دشملو اود ویاړنو
په یو والي د وطن شئ نګهبان
افغانان دي اوس حاضر مقابلې ته
شنډوي به دسایس په سپین میدان
د نجیبوپاکو زړونوانتقام دی
دقاسم شهید دزړه وه دا ارمان
دا رښتیا ده تاریخونه پرې ګواه دي
چې پردیو دلته تل کړی تاوان
اوس حالتو افغانان سره یو کړي
شي رسوا به نور لستوڼي کې ماران
چې راټول په یوه عزم او تکل شو
بیابه جوړ کړو ګران وطن جنت نشان
---------------------------------۲۰۱۳ - ٦ - ٥
م  ۰کال

د پلر مینه
مور او پلر یو لوی نعمت دی په جهان
احترام یې دی واجب په هر انسان

د هر چانه ډیر قریب دي مور او پلر
د اولد په غم کې تل وي نا قرار

د پیدا نه تر پناه پورې ځوریږي
د اولد ونیکمرغۍ ته هوسیږي

تل په فکر د اولد وهي سوچونه
څو یې وس وي ورته ګالي زحمتونه

یوکیسه مې دیو دوست نه واوریدله
چې د پلر د خاطرو ځینې کوله

ویل چې کله زه د وه کلو ماشوم وم
نازولی د پلر کور کې زه معلوم وم

لږ څه شوخ وم ښکته پورته ځغلیدمه
ورانول به مې هر څه نه پوهیدمه

یوه ورځ چې مې پلر ډیر راته غصه شو
یو ګذار مې په نازک مخ حواله شو

پلر مې ښه څپیړه راکړه ښه په زوره
چې د درده یې زر ووتم د کوره

درد یې وکړ خو ما اوښکه تویه نکړه
د خپل پلر مینه مې هډو هیره نکړه

بیا هم تل د خپله پلره نه جل نه وم
راته ګران وه د خپل درد په سودا نه وم

څو کلونه بیا ددې کیسې نه تیرشول
دا فکرونه مې هډو د سره هیر شول

چې یو وخت بیا د یوولسو کلو شوم
یو ځل بیا زه یو لمل پلر دغصو شوم

بیا څپیړه یې په مخ را حواله کړه
ما د تیر په شانې هیره خپل غصه کړه

درد یې ډیر وکړ ما بیا ونه ژړلې
سترګو لندې به مې پلر ته پټ کتلې

په زړګی کې مې خپل پلر راباندې ګران وه
ماته ژوند کې لکه ستوری د اسمان وه

شول کلونه تیر له دغې خاطرې نه
د ژوندون له دغه راز ددې کیسې نه

تل د پلر سره مې ژوند وه څنګ په څنګ
پل زما او زه د پلر ومه خدنګ

خو چې کله د پنځه ویشتو کلو شوم
د قوت او د روزګار د اولدو شوم

پلر مې بیا په یو علت راته په قهر شو
چې ګذار یې په مخ را کړ بې اختیار شو

په دا ځل مې خدایګو ډیرې وژړلې
مامې سترګو لندې خپل پلر ته کتلې

په دې نه چې پلر څپیړه ولې راکړه
لرزیدلي لس یې ډیر کړمه غمناکه

هغه وار چې ماشومتوب کې راکولو
هغه زور نور پکې نه وه لرزیدلو

ما د پلر پدې حالت ډیر وژړلې
سترګو لندې مې په مینه ور کتلې

پت په زړه کې مې همدا حالت لیدلو
په سلګو او په زار زار مې وژړلو
-------------------------------۲۱ - ۷ - ۲۰۱۳
م  ۰کال

دستا تصویر
زه دې تصویرپه رنګینوکې وینم
کله پامیرپه لوړو غرو کې وینم

کله نرګس کله ګلب ښکاریږې
کله دې باز په سردرو کې وینم

چې کله کله کې پناه شې رانه
بیا دې د مینې په خوبو کې وینم

کله بیا لوړ د اباسین څپو کې
کله دې دنګو چنارو کې وینم

کله خوش بو لکه دګل د نارنج
د ننګرهارښکلو باغچو کې وینم

ته یې تصویر ته د رازونو نړۍ
زه دې مدام په خپل خیالو کې وینم

ستا داسپیڅلې ګلورینې هیلې
دا ستا تصویر خوږو شعرو کې وینم

ته یې د هیلو د رازونو انځور
زه دې د سولې ارمانو کې وینم

دا ستا ارمان دستا تصویرپه شان دی
زه دې د سولې په جامو کې وینم
------------------۸ - ۱۰ - ۲۰۱۳
م  ۰کال

جل وطن شاعره
ای بندي د زمانې دود او دستور
ته بې وسې  ،نا علجه یې صبور

دهجرا ن او د غربت په دام اسیرې
د وطن تیارو حالتو کړې مجبور

ای همرازه د طبیعت د ښکل ګانو
ته سپیڅلې ته الماس د کوې تور

ته پخپله ځانله عزم اراده شه
ترغلم حلقه به ګوش ښه دی باتور

افتخار په هغه پوهه او طبیب شه
چې په ښه نسخه علج کړي د رنځور

چې په پوهه لر پیدا کړي د رازونو
لوړ همت شي  ،افتخار شي د غرور

نن نړۍ لوړ اسما نو ته لرې باسي
موږل اوس سکنې ورور ګنو تربور

ستا احاساس کې د وطن مینه ځلیږي
ته ځلنده  ،سره لمبه یې د سرور

ستا په ګوتو او قلم کې برکت شته
افغاني مینه ،احساس لیکه ضرور
--------------------------------۱۷ / ۱ / ۲۰۱۴
م  ۰کال

د زړه مینه

مینه ځای کړه رب ماحول کې د انسان
پرې حاصله شي رضا د پاک سبحان

مینه ژوند مینه مذهب مینه ایمان دی
محبت ته پیدا کړی خدای جهان

چې دجهل او تعصب په لومه بند دي
نا خبره دي د خپل عصر او زمان

تل مدام به دنفرت په اور کې سوځي
د تعصب لومه کې بند چې وي نادان

په سبب د پاکې مینې پاک دلۍ به
شي رڼا د نفرتونو تور دوران

چې څوک بخل یا کینه لري په زړه کې
خدایه ته یې منور کړې په ایمان

زموږ دین زموږ ایئن د محبت دی
صفا زړه لري مومنه مسلمان

په مشکل به د لوی رب نه امان غواړو
خدای کریم دی هم رحیم دی هم رحمان
-----------------------------------

چیرته چې
چیرته چې مینه شته دلبر شته دی
ښکلی ساقي جام د کوثر شته دی
د خوب رویانو خوږ نظر شته دی
هلته خوښي شته دی اخترشته دی
---------------------------۱٩ / ۱ / ۲۰۱۴
م  ۰کال

مور
مور ده مينه مور احساس دی د ژوندن
یــوهستي ده هــــم رڼـــا د سبــــاوو ن

هــــغه څـوک چـې د مور قدر ته رسيږې
د خالق پــــدی پيرزوبـــانـــدې پوهيږې
پـه دونيا کې تر هـر څه نـه خوږه مور ده
مور نعمت ده مـــور ښکل د هریوکور ده
-------------------------------------

دمطلب ژباړه  :دکتور صلح الدین سعيدي
شاعر  :سميع الدین افغاني

د یو ماشوم هيله د پلرنه

په یو کور کې وه ماشوم ډیر با احساس
تل د پلرکار او زحمت ته په واس واس
هره ورځ به د سهار نه تر ماښامه
پلر اخته په زحمتو وه له ناکامه
یوه ورځ دا ماشوم راغی پلر تر څنګ
دپلر سترګو ته یې کاته لکه ملنګ

ورو یې واخيسته د پلر نه اجازت
د یو سوا ل د یو ارزو په لطافت
پلر ویل ورته چه وایه څه دې سوال دی
بيا دې څه په زړه کې ګرځي څه احوال دی
ماشوم څو شيبې خاموشه چپه خوله وه
په خوږه مينه خپل پلر ته په کاته وه
نا ببره دخپل پلر نه شو پرسان
سات کې څوډالره معاش لرې پلرجان
پلر په قهر ورته وویلې ځوی جانه
دا پوښتنه مناسب نده له تانه
ته د درس د خپل تعليم کوه پالنه
زما کار او د عاید مکړه پوښتنه
ځوی یې بيا ورته تاکيد وکړه پلر جانه
ددې سوال ځواب مې راکه مهربانه
پلر چې وليد ځوی یې ډیر لری اسرار

ویل چې سل ډالره سات کې کوم کار
هلک بيا لړه په فکر اندیښنه شو
د خپل پلرځواب یې وارید څه دمه شو
پس له څه دمې خپل پلر ته شو بيان
چې ینځوس ډالره غواړم قرض په شان
پلر یې بې حد په قهر او په غصه شو
د خپل ځوی ددغه سوال په اندیښنه شو
ویل د څه لپاره پور د ستا په کار دي
بيا مطلب دې بازیچه ده عبث کار دی
زما نيم سات مزدوري پيسې ته څه کړې
ته بې ځایه مصارف کوې ښه نکړې
لړ شه مخې نه خپل خونې ته داخل شه
نور مې سترګو نه پنا ته غټ جاهل شه
زه په څومره مشقت کوم کارونه
ته ماشوم کوی بې ځایه مصرفونه

ځوی یې لړه په خپل خونې کې پنهان شو
د خپل پلر داسې ځواب ته پریشان شو
څه مده ل تيره نه وه دې قصې نه
ددې پلر او د ماشوم مشاجرې نه
شيبه ورسته چې پلر سوړ د خپل غصې شو
د خپل ځوی ددې سوالو په اندیښنې شو
ویل چې ځوی مې داسې نه وه پوه ماشوم وه
نن بيا ولې په بل فکر بل مضمون وه
ښه به دا وي چې یې واخلمه خبر
پدې کار کې یې معلوم کړمه نظر
پلر د ځوی خونې ته لړه هغه ان
ورته غږ شو خپل اولد ته په ښه شان
ورته وی ویل چې ویښ یې که بيده یې
اوس هم فکر کې د پور د اخسته یې

ځوی یې غږ ورباندې وکړ چې بيدار یم
زه ل اوس هم ستا ځواب ته انتطار یم
پلر پنځوس ډالره ورکړلو په شمار
ویل بښنه درنه غواړمه د قهر
ما تمامه ورځ زحمت وه ډیر ګاللی
زه غصه شومه په تا چې ومه ستړی
ځوی په مينه محبت پاڅيد دځایه
د بالښت لندې لس تير کړو تر پایه
کړه بهر یې تر بالښت واړه نوټونه
د دالر تورې سکې څه کاغذونه
پلر یې بيا ورته غصه او ډیر په قهر شو
ځوی ویل  :پلره پيسې لرم اقرار شو
خوزما سره حساب کې ډیرې نه دي
ستا د یو ساعت و کار ته جوړې نه دي
اوس چې تا پنځوۍ ډالره راکړه پورکې

ورنه جوړ شول سل ډالر مې وس او زور کې
سبا وخته کور ته راشه ته ميلمه یې
ته زما ښکلی پلر جان یې ډیر خسته یې
د ماښام ډوډۍ په یو ځاي نوشجان کړو
د فاميل سره به جوړ خوږ دسترخوان کړو
پل رپه مينه دخپل ځویه غيږ چار پير کړه
د خوږ ځوی هغه غصه یې هډو هير کړه
ویل :ځویه په رښتيا چې موږ ته ګران یې
ته مو مينه ،محبت ته مو ارمان یې
په رښتيا چې ژوند د کار او غریبي ده
خو فاميل ته وخت لرل هم ضروري ده
--------------------------------

٢٠ / ۳ / ٢٠١۴
م  ٠کال

قهرمان شهید ته
دوطن لر کې با عزت شهیده
د هسکو غرونو لوړ همت شهیده
تا کې وه مینه هم احساس سینه کې
ته شوې قربان په شهامت شهیده
حب الوطن په لر دې ځان شهید کړو
ته نمونه وې د وحدت شهیده
ستا له ایثار او سر ښندونو نه ځار
اي د اردو شان او شوکت شهیده
ستا انتقام په موږه فرض دی ضرور
شي که تمام په هر قیمت شهیده
کړو افتخار ستا په میړانه باندې
ته شوې الګو د صداقت شهیده
ستا کارنامو باندی به ویاړو مدام
شه مبارک مو شهادت شهیده

ای د اردو اتل نام دار سر بازه
کړو افتخار ستا په غیرت شهیده
--------------------------

سمیع الدین افغاني
۲۵/ ۲ /۲۰۱۴
م ۰کال

د یو غمزپلي مهاجر افغان ځوان د مینې داستان

غمیزه

د تیر وختو د زلمیتوب کلو کې
نوې ځوانۍ د لیونتوب کلو کې
د څنګ ګاونډ کې مو ښکلاوسیده
زما د مینې مشغول اوسیده
ما به هر وخت ورته پیغام لیږلو
دخپلې مینې خوږ الهام لیږلو
ښایي پرې نه پوهیده مینه څه ده
دیوه ځوان د زړګي هیله څه ده

کله چې زه خپلو ملګرو څنګ کې
کلي تر څنګ جګو نښترو څنګ کې
په لوبو سر وم هلکانو سره
خپلو خوږو انډیوالنو سره
دې به زمونږه ننداره کوله
سترګو کې غلې شان ګیله کوله
ماته ېې سترګو کې پیغام راکوه
د خپل زړګې یې څه الهام راکوه
بیا به نژدې زموږ تر څنګ راغله
کله په مینه یا په جنګ راغله
خو په هر حال کې مهربان ښکاریده
پټه په زړه کې پریشان ښکاریده
وختونه تیر شول شوو جدا د بله
له دی مالت نه شوو پناه د بله
د هغې مینه مې په زړه وه مدام
زما د مینې داستان نه وه تمام

ما به هغه ښکل په خوب کې لیده
کوم چې مې تل په ځلمیتوب کې لیده
تیرشول وختونه ډیر کلونه د ژوند
شول مو برباد ډیر امیدونه د ژوند
په کور او کلي مو ناتار سر شو
خلګ شول مهاجرپه بیلو لرسرشو
موږ هم په کډه د مالته لړو
د مجبوریت د بد حالته لړو
په موږ کلونه او مدې تیرې شوې
د محتاج ژوند سړې تودې تیرې شوې
میشت وو غربت او د پردو وطن کې
په غم کې ناست وو د میرو وطن کې
زموږ وطن په جنګ جګړو خراب شو
په توپ او ټانک په طیارو خراب شو
دود د باروتو مو اسمان سیزلو
په درد او غم یې هر افغان سیزلو
بیا د کلونو او وختو نو وروسته

د ډیر محنت او کړاوونو وروسته
لږ په وطن کې څه چوپتیاغوندې شوه
د یموکراسۍ په نوم غوغا غوندې شوه
هرچا دخپل مالت لیدو په خاطر
د کور او کلو د بانډو په خاطر
وخپل وطن ته د تلو لر غوره کړه
ورسته له ډیره انتظار غوره کړه
ما هم تکل ملک ته د تلو وکړلو
کلو بانډو ته د ورتلو وکړلو
لړم په خپلو کروندو سر شوم
د خپل د کلي په کوڅو سر شوم
دلته نور هرهر څه بدل ښکاریده
کورګی مو وران لکه شډل ښکاریده
کلي نه سم د جنګ میدان جوړ وه
په کلي ،کور د غم داستان جوړ وه
نه هغه شور نه یې ښکل ښکاریده
نه هغه مینه مشغول ښکاریده

څوک وه زخمي څوک شهیدان وه دلته
د کلي جوړ لوي قبرستان وه دلته
ومه حیران چې دلته څه تیر شوي
زموږ په ځوان او په زاړه تیر شوي
چانه تپوس له دې وحشته وکړم
له دې غمیزو بد حالته وکړم
ګورم چې مخې ته ګاونډ راغی
رما په لیدو زما تر څنګ راغي
په ډیر اخلص غاړه غړۍ شوراته
په ژړا سر سلګۍ سلګۍ شو راته
ما هم په چیغو چیغو ډیر وژړل
په درد او غم د حده تیر وژړل
همدا ګاونډ زموږ تر څنګ اوسیده
اوس وه مجبور لکه ملنګ اوسیده
ټوله هستي او دارایي لوټ وه
د ژوند تمامه خوشالي لوټ وه

دا همغه زما د مینې پلر وه
د لورپه ویرکې یې زهیره پلر وه
زه یې د کلي هدیرې ته بوتلم
د هغې ښکلې مقبرې ته بوتلم
شول را په یاد د ځلمیتوب کلونه
د ځوانې مینې لیونتوب کلونه
په چیغو چیغو په جړا سر شوم
د خپلې مینې په سودا سر شوم
ډیر نا امیده له خپله ژونده شومه
د بد حالتو د نیرنګه شومه
پدې ماتم مې په سلګو وژړل
په ځوانیمرګو هدیرو وژړل
په ډیر غمجن زړه د مالته ستون شوم
د خدای ناترسو له وحشته ستون شوم
اوس یې هر کال دغم کلیزه لمانځم
په سوګ ماتم یې دا غمیزه لمانځم
----------------۲٧ / ۲ / ۲۰۱٤

م ۰کال

زور واکان
څه سپین سترګي بې حیا دي
تقلب کې دوئ رسوا دي

مالکان شول د قصرونو
بیت المال ته ناست په غل دي

دا وطن یې په بل خرڅ کړ
فکراو هوش کې د دونیا دي

په ظاهر په نوم د دین دوئ
پټ په زړه کې ناروا دی

اوس هر څوک پدې پوهیږي
چې تعصب نه دوئ پیدا دي

افغانان یې تار او مار کړل

نور بې وزله دوئ دارا دي

ربه ته مو ترینه خلص کړې
ډیر سپین سترګي بې همتا دي

افغاني زموږ ملکو کې
زور واکان حکم فرما دي
----------------------۲۵ / ۴ / ۲۰۱۴
م  ۰کال

ازمون
څه رنګینه شان موقه ده
د تاریخ حساس شیبه ده

سرنوشت په بله اوړي
د افغان د ژوند صفحه ده

زما  ،ستا چې د لسیزو

د حالتو نه ګیله ده

اوس راپاڅه لس په کار شه
چې د مرګ او ژوند کیسه ده

ښه یې وینو چې ډوبیږو
ل هم وینه مو سړه ده

د افغان نسل ورکیږي
ترې نه پا ته قافله ده

نن د وخت بدنام سالر بیا
د ولس په سره دعوه ده

سره یو شئ چې ورکیږو
د غلیم سره مو شپه ده

شهامت موږ ته پکار دی
چې ویرجنه سلسله ده

سرنوشت خپله په لس کړئ

د پردو نه څه ګیله ده

که یو نه شو نو ورکیږو
پکار عزم اراده ده

اوس ل هم زموږ د نیکونو
لوټه شوی حماسه ده

پوه رهبر درول عواړو
دا مو عزم اراده ده

اتفاق نه هر څه جوړ شي
د یووالي لر کره ده

افغاني په دې موقه کې
ورور ګلوۍ اصلي چاره ده
--------------------------سمیع الدین افغاني
۵/۵/۲۰۱۴
م ۰کال

ښکلی دی
واي چې هر چاته دا خپل وطن کشمیر ښکاریږي
موږ ته هم ګران زموږه خوږ افغانستان ښکلی دی

شنې سردرې او ورشو ګانې شته په هرسیمه کې
زموږ سپرلیو په موسم کې شین لغمان ښکلی دی

په هره سیمه رسیدلي با نفوذه خللک شته
بیا د پیرانو سلسله کې میاګل جان ښکلی دی

سندرې ډیرې ،خوندور ښه کمپوزونه شته دي
کلیوالي مستو سازو کې ګل جان ښکلی دی

شاعران ډیر دي د هیواد ښکلي شعرونه لري
په ولسي خوږو شعرو کې ملنګ جان ښکلي دي

بنیاد د پوهې  ،معرفت دعقیدت په لر کې
د روښانیانو د نهضت پیر روښان ښکلی دی

د خدا په ځمکه کې هر ډول مخلوقات اوسیږي
خو په دې ټولو کې فطرت لري انسان ښکلی دی
------------------------------------------۱۴ / ۵ /۲۰۱۴
م  ۰کال
----------------

بې رحمه سلطان

دغه عمر لـــکه سیند پــه څیر بهـــیږي
شپه شي ورځ شي هم کلونه دي تیریږي
خپل عمل د سړي مل دی هر زمان کې
د ښو ښه د بـــدو بد نـــوم پاتې کیږي
څوک عادل اوپرهیز ګاردی په روزګارکې
څوک ظالم خـــانه خراب په نوم یادیږي
********
په کوم وخت کې کوم پاچا وه ډیر ظالم
پـــه خـــپل امـــر ارادو کـــې وه قـــایم
ترحم یې زړه کې نه وه ډیر بد کار وه
ډیر بې رحمه وه قاتل ،خوني نامدار وه
چې به کله په کوم چا باندې په قهر شو
هغه شخص به د مرګ کندې ته ګذار شو
داسې نه چې پـــه کـــوم دار یې زړولو
د ژو بڼ وحشي زمـــرو ته یی اچـولو
هم به سپو پــه بــې رحمۍ سره داړل
دې پـــاچا او دربـــاریانو پـــرې خندل
درباریانو بـــه لیدل وحشي زمـــریان
بند پـــه بند جل کـــوي څنګه انسان
د پـــاچـــا خپره د ظـــلم انګـــازه شوه
په هر لوري د وحشت څپه خپره شوه
بله ورځ پـــاچـــا وزیر ته شـــو په قهر

امـــر ورکـــړه چې وزیر کړی ګرفتار
چې وزیر شو د پـــاچا مخ ته احضار
پاچا وویل :شتون دې نـــدی نورپکار
امر یې وکــړ چې یې واچوي زمرو ته
دې بې رحمه اووحشي داړونکوسپو ته
********
هغه دم چې یــې وزیر بند تـــه بیولو
پـــه تعظم وزیر پـــاچـــا ته وویـــلو
وزیر وویـــل :زه منم چې ته پاچا یې
تل قـــایم په خپل دریځ حکم فرما یې
ما لس کاله تاته کـــړی دی خـــدمت
په اخـــلص په تواضع پـــه صداقت
یوه هیله لـــرم زه د ستـــا حضورته
د لس ورځومهلت را کړه ما مجبورته
پس له لس ورځو دربار ته حاضریږم
زه په خپله دې ژو بـــڼ تـــه داخلیږم
پریګده ومې خوري همداخوني زمریان
هم مې وداړي د ستا بې رحمه سپیان
********
شاه په فکراودرخواست د خپل وزیر شو
د وزیر عذر یې قبول کړلو مجبور شو
وزیـــر لړه لـــه دربـــاره هـــغه ان

د ژو بڼ مسؤل په لورې شو روان
لړ پیدا یې کــړ واکدار ددې زمریانو
د ژو بـــڼ هغو وحشي ځـــناورانـــو
ورته وې ویل :ستا خدمت ته یم راغلی
ته واکدار ددې ژو بڼ یې ډیر ښاغلی
پس لدې نـــژدې همکار یمه زه ستا
د ژو بڼ پـــه کار او بار کې په رښتیا
په ژو بڼ کـــې د زمرو خدمت کومه
هم د بڼ د وحشي سپو سره بـــه یمه
واکدار وکـــړه د وزیـــر ســـره سل
ویـــل :منم ستا مشوره ســـر له سبا
سبا راشه چـــې دې کار سره اشنا کرم
په روش ددې وحشیانو دې اګاه کړم
زه دسپو وحشي زمرو چال درته وایم
طرز خـــوراک د ورکـــولو درته ښایم
په سبا وزیر حـــاضرشو پـــه خپل کار
ځان یې پوه کړه د ژو بڼ په کارو بار
شپه او ورخ وه په خدمت کې دزمریانو
هـــم د بڼ نـــورو وحشي ځـــناورانـــو
هم خوراک یې په خپل وخت ورته راوړلو
د زمـــرو خـــاطر یـــې تل مـــدام ساتلو
پس لـــه څو ورځو زمرو سره اشنا شو
هم د بڼ داړونکو سپو سره اشـــنا شو

تر دې حـــده چې قفس کې به داخل شو
د زمرو سره یـــې ښه الفت حاصل شو
د سهره تـــربیګاه وزیر پـــه کار شو
ځنـــاورو او د بـــڼ پوره واکدار شو
مده پس شو همنشین ددې وحشیانو
هـــم د سپو هـــم د وحشي ځناورانو
د زمرو په سر به یې لس کړلوخپل تیر
هم زمـــریان به پوهیدل دده پـــه مهر
پدې لس ورځو مده کې په زحمت شو
پوه د بڼ د ځناورو پـــه خصلت شـــو
********
په لسمه ورځ دربـــار ته شو حاضر
د پاچا حضور تـــه ودرید دا مـــاهر
ویل :حاضر یم دوعدې سره مې سم
ستا فرمان  ،خپله وعـــده پوره کوم
بیا پـــاچا وزیر د مرګ امر صادر کړ
هغه دم یې داخل بڼ ته پوخ ماهر کړ
درباریان شولو حاضروحشی صحنوته
د ژو بـــڼ دوې تـــه جالبو تماشو ته
ټول په سیل او تمـــاشا ددې وزیر شول
څوک خوشاله څوګ بیاڅه شانې دلګیرشول
********

چـــې وزیر کله داخل د بـــڼ لـه در شو
د وحشي ځناورانـــو پـــرې نظر شـــو
ورته راغله ډیـــر په مینه په ښه شان
د وزیر ســـره بـــلد وه د بـــڼ سپیان
څوک پښو کـــې ورته نغړي پـــه مستي
هم په څنګ کـــې ورته کیناستل زمري
شو پاچا دغـــه صحنې ته ډیر حیران
هم په فـــکر او تعجب شول درباریان
څه مـــده ل تیره نـــه شـــوه هغه ان
پاچا خـــلص کـــړه دا وزیرلدې زندان
سمدستي وزیـــر یې راوسته پاچا ته
پاچـــا کینوو وزیر د چـــوکي خواته
په تعجب یې تـــرینه وکـــړه دا پوښتنه
دغه راز دغه حـکمت دې کړه له کومه
شاه ویل  :په تا کې کوم داسې جوهر ؤه
چې دې نه داړي زمریان څه دې هنرؤه
بل موجود چې به داخل دبـــڼ په در شو
سمدستي به دزمرو جوړ پرې محشر شو
څه علت دی چې تا نه داړي دا سپیان
هم په څنګ کې درته کیناستل زمریان
********
وزیر وویـــل :چې جنابه علي الشانه
کوم ګړي چې زه رخصت شومه له تانه

دا لس ورځې په خدمت کې د زمرو شوم
خدمتګار وم دلیوانـــو هم د سپو شوم
په لږ وخت کې تابعدارمې د احسان شول
د بڼ ټول ځناور مې پـــه فـــرمان شول
خـــو لس کاله خدمتګار وم زه د ستا
قانع نه شوی پـه اخلص د نیت زما
دا حیوان دی چې پوهیږي پــه احسان
بد ساعت کـــې تابعدارشول د فـــرمان
********
پاچا سخت وزیـــر خبرو تــه دلګیر شو
ویـــل :بښنه درنه غواړم په تدبیر شو
د وزیر ســـره هـــمراز شـــولو پاچا
په دربار کې ورته ځای ورکـــړلو بیا
په دربار کې یې حاصل کړو لوړ مقام
په خپل پوهه  ،زحمتونو سر انجام
پاچا خدای ته هغه دم په استغفار شو
خپل د بدو ،ظلم  ،زور نه توبه ګار شو
-----------------------------------۲۰۱٤ - ۷ - ۱٩
م  ۰کال
----------------------

یو دلسوز متفکر
خپل اولد سړي ته ګران دی ترهرچا
دا احساس شته هر انسان کې د دونیا
که هر څومره تنګ فرصت ددې هستي وي
د اولد په نیکمرغۍ کې خوشالي وي
څوک چې وس یی شته توان لري په زړه کې
د اولد نیکمرغي غواړي ژوندانه کې
-----یو کیسه د یو ماشوم ده مشهوره
یادول یې په دا وخت ګنم ضروره
کوم ماشوم په سرد دوه ښځوجګړه شوه
یو جالبه عجیبه شانتې کیسه شوه
یوې ښځې ویل  :دا زما پسر دی
بلې ویلې نه زما د زړګي سر دی
دواړوجوړه کړه دعوا پدې ماشوم
حقیقت هڅ چاته نه وو ور معلوم
هوښیار خلک مشران شولو حیران
دې حالت ته پریشان ول هغه ان
که هر څومره قضاوت خلکو پرې وکړ
د ماشوم اصلي والد یې پیدا نکړ
پس له ډیرسوال او ځواب او مرکو
په رښتا ددغه راز څوک نشول پوه
خلکو ورکه کړه انصاف لورته خپل لر

ویل :چې خدای مکړه چې نه شو ګناه ګار
اصلي مور ددې ماشوم څنګه پیدا کړو
په انصاف سره حاصل د خداي رضا کړو
دوئ په مینځ کې یو هوښیار سړی پیدا شو
دې مشرانو ته پدې ژبه ګویا شو
ویل :چې لړ به شو قاضا او شریعت ته
اسلمي حقیقي حکم قضاوت ته
چې قاضي کومه فتوا کړله صادره
موږ به وګڼو فتوا د قاضي غوره
خلک راغله ټول حاضر شول محکمې ته
د قاضي فتوا ،انصاف او فیصلې ته
قاضي وکړه تحقیقات د دواړو خوا
ویل :رښتینې پاک انسان وایې رښتیا
راته ووایئ :اصلي ماشوم د چا دی
دروغ ویل هر مسلمان ته نا روا دی
دواړو ښځې وې قایم پدې بیان
زما ځوی دی زما روح دی زما ځان
پس له ډیرو معلوماتو او پښتنو
دواړو ښځو په یو شان څرګندونو
چې قاضي شولو عاجز لدغه راز
داسې حکم یې صادر کړه دې بې نیاز
ویل :چې راولئ جلد او لویه توره
دا هلک به نیمایې کړو له مجبوره

په بل شکل دوئ هرګز نه سل کیږي
نیم بدن به هریو ښځې ته رسیږي
یوې وویل:چې قبوله مې فتوا ده
دقاضې دا فیصله زما رضا ده
څه چې حکم کړي قاضي زه یې منم
ددې طفل نیم بدن زه قبلوم
کوم ساعت چې د قاضي خلص شو بیان
اصلي مور یی په ژړا شوه هغه ان
وارخطا په نارو سر په واویل شوه
په دیر عذر بلې ښځې ته سل شوه
ویل :قاضي صیب زه یم تیر دخپل پسر
ورتسلیم یې کړه ژوندی مې د زړه سر
سم ژوندي یې دغه ښځې ته تسلیم کړئ
هسې نه چې تن جدا ددې معصوم کړئ
قاضی پوه شو چې اصلی اولد د چا دی
کومې ښځې دا ماشوم وړي په غل دی
سم دستي یې بیا فتوا کړله صادر
هغه دم هغه ساعت دې پوخ ماهر
ویل اصلي مور یې هغه ده چې ډیر ژاړي
د اولد خپل سلمت او ژوندون غواړي
وهمدې ته یې تسلیم کړئ دا یې مور ده
هغه بله چې نیم غواړي مخ یې تور ده
هڅ مور نه غواړي اولد یې نیمایې شي
د اولد په مرګ به کله څوک راضي شي

بیا هلک یې کړ تسلیم اصلي خپل مورته
دعوه ګیره ښځه یې بوتله د بند لور ته
هوښاري ددې قاضی ته ټول حیران شول
ټول مشکور په عدالت د پاک سبحان شول
نن زموږپه ګران هیواد کې داسې کیږي
څوک یې ویشي په قومو څوک پرې زوریږي
نن موهر افغان که هر ځای کي اوسیږي
د پردو په دسایسو ښه پوهیږي
اتحاد او ورورګلوۍ ته هوسیږو
موږ ټول عمر یو او بل ته خوشالیږو
که نابود شې د دښمن شوم پلنونه
بیا به هله شي یو موټی ولسونه
ددې خاورې دښمنان ربه رسوا کړې
یو دلسوزه مدبر زموږ پیشوا کړې
-------------------------۲۰۱٤ - ٩ -۲۲
م ۰کال

د بدلون لر
که دې حـالتو تـــه نظر شو سره
دا چې به څومره پرې باورشو سره
دا دهیواد زخمي زخمي حــالت ته

د یو مثبت بــدلون اثــر شو سره
د کوم تغیر چې مونږ تعبیر یې کوو
پرې هــمګمان دښه رهبر شو سره
پدې ویـــرجن او دمـاتم سیمو کې
د زړه تسل په لـر او بـر شو سره
د هـر افغان د ویر او غم شیبو ته
مونږ دخوښیو جوړ اختر شو سره

-----------بیا د میړاني اوعـــزت خلکو تــه
تمه دښه ژوند اوروزګار پیدا شي
د تحول او ورورګـــلوی پـــه هیله
قوي احساس لوړ اعتبارپیدا شي
د پرمخ تګ او سوکالۍ و لـور ته
هیله د ښکلي نــو بهــارپیدا شـي
دا چې د جنګ کمبله ټــوله شي نور
مونږ ته احـوال د سمې لرپیدا شي
د امیدونــو ارزوګــانــو بــاغ کــې
د ګلـــو کر ته پوه ملیـار پیدا شي

--چې دمجبوره هر زورواک پسې تلل
پوه ،مدبر هوښیار رهبر مالوم شي

چې خـــزانه یې دملت لـــوټ کړې
ترینه حساب دسیم او زرمالوم شي
چا چې پردو په لمسه جنګ راوستی
ددوئ د کړو حساب دفتر مالوم شي
څوک چې په قید د زورواکانو کې دي
ازاد پــرواز تـه یې وزر مــالوم شي
چا چې زمونږه زوړ او ځوانان وژلی
ددې جانیانو بنسټګر مــالــوم شي

-----------چاچې بل کور د بل عـزت لوټ کړی
چاچـې انصاف او عدالت لوټ کړی
د بل په وینو یې قصرونه جـــوړ دي
په ظلم زور یې شهرکـــونه جوړ دي
دوئ نه حساب دوئ نه کتاب وغواړي
دوئ نه د خپلو کړو ځواب وغواړي
چې د افغان پــه کور مــاتم ختم شي
دلته دا غــم د پـاسه غــم ختم شي
تر څو د سولې لورته لر پیدا کړو
د ورور ګلوۍ ښه اعتبار پیدا کړو
په افغاني احساس هـم ګام شو سره
سره یــو لس قــوي نظام شو سره

-----------------------------۲۰۱٤ - ۱۰ - ۱
م ۰کال

ل به تر څو؟
چې موهم وژنې هم ارمان ته مو په سپکه ګورې
د عزمتونو لوی جهان ته مو په سپکه ګورې
زموږ په مالت اغیاره ستا د تریو تندي اثردی
ته هست او بود عصر،زمان ته مو په سپکه ګورې
موږ په زړګي قوي احساس د پاکې مینې روزو
ته څله ویاړ د هر افغان ته مو په سپکه ګورې
زموږ د هیلو  ،ارمانونو به سحر مالوم شي
رقیبه ته د ژوند داستان ته مو په سپکه ګورې
اوس مو احساس اود زړه درد سره قلم شریک دی
ته دا وطن جنت نشان ته مو په سپکه ګورې
دلته انګریز،چنګیز مغل ،په ندامت وتلي
لوړ ارادو قوي ایمان ته مو په سپکه ګورې
------------------------------۲۰۱٤ - ۱۰ - ۸
م  ۰کال

یولنډ فرست
زه پـــه قلم د زمــانې برباد وختونه لیکم
رقیبه ستا د ناکـــردوبــد حالتونـــه لیکم

زه دخلقت د رنګینو دراز او نیاز سره یم
د حقیقت د لرې مـل ،نه چې مجاز سره یم
چاچې د مال او دشهرت په طرف لر نیولې
په زور زیاتي د شرارت په طرف لر نیولې
په زورواکي ځانله هوس ځانله جلل غواړي
دځان خوښي اوسعادت دبــل مــلل غواړي
په خوله یوه وینا کوي په زړه کې بله وایي
په زور واکي او رذالت خبره خپله وایي
د انسانیت اوشرافت اصلي معنی ترې ورکه
د ژوند انجام  ،دفرصتونو انتها ترې ورکه
په ذللـــت انساني ژونـــد د تیریدلـــو ندی
هر پاک ضمیر ته دا خصلت هیڅ دمنلو ندی
ځه دانسان د سپیڅلتوب اوحقانیت سره ځه
نور د ژوندون اصلي معنې اوماهیت سره ځه
د ژوند معني د انسانیت اوشرافت خبر ده
دزړه اخلص د صداقت او دعـــزت خبر ده
دغه ژوندون یو ازمایښت یو امتحان وګڼه
یولنډ فرصت دپـــاکوهیلو د زمــان وګنه
-----------------------------------۲۰۱٤ - ۱۰ - ۱۳
م  ۰کال

د ګران افغانستان

دښکلو منظرو وطن دا زړه د اسیا دی
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان
******
د سولې د جرګو وطن میراث مو دبابا دی
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان
******
د سولې د ورورۍ لسونه ور کړو یوتر بله
اباد کړو وطن خپله
ننګرهـــاره تر زابله
هرات نه تر کابله
لغمان تر سر پله
بیا رسو تـر منزله
د سولې د جرګو اوهم غږۍ وطن زما دی
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان
******
ویاړلي تاریخونه کندهار کې ل ژوندي دي
دا ویاړ مو دهستي دي
وګړي یې زمـــري دي
با عـــزمه میړني دی
دښمن د هر پردي دي
میرویس نیکه لمسي دي
پامیر په جګه غاړه مفتخر بام د اسیا دي
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان

******
هر خوا په هره سیمه دا وطن جنت نشان دی
کندوز کـــه بــدخشان دي

هلمند کـــه ورزګــان دی
پنجشیر که نورستان دی
بادغیس دی که بغلن دی
په موږ باندې ډیر ګران دی
سیندونه یې ښه ښکاري دغه شین چمن زما دی
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان

******
د بلخ ام البلد د زوړ او ځوان دغه وینا ده
دا ملک مو دبابا ده
میراث زما او ستا ده
زموږ د زړه دنیا ده
څه ښکلې یې هوا ده
خوږلنه یې فضاده
زموږ د ګران وطن هر یو منظر رڼا رڼا دی
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان

******
زموږ د هرې سیمې هیوادوالو دا دوعا ده
کنر کـــه پکتیـــا ده
بادغیس که کاپیسا ده
فاریاب که پکتیکا ده
غزني ده کــه فراه ده
سوکالي یې مدعا ده
یووالی  ،ورورګلوي په افغاني احساس بنا دی
هر بوټی یې کیمیا دی
د ګران افغانستان

------------------۲۰۱٤ - ۱۱ - ۱٥
م  ۰کال

د بر کلي ګدر
د بــر ګــدر د چنارونــو خــوږ منظر دی
څه ښکلي مازیګر دی
لیل ګدر ته ځینه
منګي یې شین په سر دی
سړې اوبه راوړینه
******
ده انتظار د ګدر لر کې
سور شال په سر ډول  ،سینګار کې
زړګی یې نشته په اختیار کې
هر څه ترې هیر دي په تلوار کې
د یار بیلتون یې په زړګي کړی اثر دی
څه ښکلی مازیګر دی
لیل ګدر ته ځینه
منګی یې شین په سر دی
سړې اوبه راوړینه
******

دا بــر ګـدر دی لرې لرې
همزولې ټولې ترینه لړې
وایي راځه که دیدن غواړې
ورسته به څه راپسې ژاړې
د پلو لندې پټ کاته یې په هنر دی
څه ښکلي مازیګر دی
لیل ګدر ته ځینه
منګي یې شین په سر دی
سړې اوبه راوړینه
******
دیار په مینه باندې پایي
جانان په مینه  ،مینه ستایي
وایي ځواني ورسره ښایي
مین په مینه کې رسوا یي
په محبت یې غړولی بال او پر دی
څه ښکلي مازیګر دی
لیل ګدر ته ځینه
منګي یې شین په سر دی
سړې اوبه راوړینه
******
تر غنم لوه ورځې شماري

اشنا راتلو ته لرې څاري
سپین مړوندو ته بنګړي غواړي
سور شال یې ښه ورسره ښکاري
د مینې لر کې افغانی یـې د زړه سر دي
څه ښکلي مازیګر دی
لیل ګدر ته ځینه
منګي یې شین په سر دی
سړې اوبه راوړینه
------------------------------۲۰۱٤ - ۱۰ - ۱۱
م  ۰کال
https://www.youtube.com/watch?v=i-KLEwTN1cA

لوند ګریوان

نن مې دا حالت راته بل شان ښکاري
زوړ شوم که کمزوری مې توان ښکاري
ژوند مې شو بدل که دي حالت بدل
سیرد زندګۍ راته بل شان ښکاري
ژوند په هر منوال په تیریدو کې دی
څوک ترینه راضی څوک پښیمان ښکاري
تل به په عزت او د ویاړلو وي
چاته چې سپیڅلی یې ارمان ښکاري
مینه او احساس زړنو ته لر لري
بې مینې جهان راته زندان ښکاري
مینه څوک ګناه که عبادت ګڼي
بې مینې کمزوری د ایمان ښکاري
ستره وجیبه ریښتنې مینه ده

ټګ په زړه کې کله مسلمان ښکاري
تیر شولو عبث لړ دځوانۍ عمر
ځکه مې په اوښکو لوندګریوان ښکاري
--------------------------۱٩ - ۲۰۱٤ - ۱۰
م  ۰کال

مرور جانان ته
چې کله ګل کله بوستان یادوم
زه مې دمينې قدردان یادوم

کله په خيال په تصورکې مينه
کله سوچونو تفکر کې مينه

یمه د هجر تورو شپو نه شاکي
کله غمجن زړه شوګيرو نه شاکي

´
اشنا په سولې او په جنګ مين یم
د یار اخلص اوپه نيرنګ مين یم

زه داشنا خيالي دونيا سره یم
د یار دمينې مشغول سره یم

خو زه مجبور د رواجو سره یم
محتاج د کلي د رسمو سره یم

ویشتلي زړه مې نور اواز نکوي
اوس مې وزرې لوړ پرواز نکوي

زرینو وړانګو ته در تلل غواړمه
لکه شاهين لوړ الوتل غواړمه

--------------------۲۰۱٤ - ۱۰ - ۱٤
م  ۰کال

سره مزه که
یو څو ښکلې ټپې د یه قربان سره مزه که
محفل د ټنګ ټکور خواږه یاران سره مزه که
سندره مې تر غوږ شوه یه قربان قربان ناروکې
ټپه د مللۍ د جنګ میدان سره مزه که
مجنوون هم دلیل په مینه سرپه بیابان وه
د مینې لیونی څیرې ګریوان سره مزه که
کعبه هم د بلل د تکبیرونو اذانګه وه
جذبه د دیانت د پاک ایمان سره مزه که
کلونه په موږ تیر شول د حالتو نه شاکي یو
یو والی  ،همغګۍ د هر افغان سره مزه که
دا نن هم ل موقه ده چې وطن سره اباد کړو
پیشرفت او ترقي عصر ،زمان سره مزه که
راځئ ای خوږو ورنو چې یو موټی یوپیمان شو

جذبه د ورورګلوۍ زموږ د شان سره مزه که
ترڅو پردوملکو کې به د هجر شیبې شمارو
ښایسته کلي  ،بانډې افغانستان سره مزه که
--------------------------

۲۰۱٤ - ۱۱ - ٥
م ۰کال

هوښیار طبیب
شاعر :سمیع الدین افغاني

مینه ګرانه ده خــوږې لري ترخې هم

د هجــران هم دخــوښیو خاطرې هم

ده کیسه د یــوې پیغلې د یــو ځوان
یو جــالبه عجیبه غــونــدې داستان

ښکلی ځوان یوې نجلۍ باندې مین وه
شپه او ورځ دپیغلې مینه کې غمجن وه

پیغلې هم پدغه ځوان وه زړه بایللی
دوئ په مینه خبر نه وه کور او کلی

مده ډیره او وختونه په دوئ تیر شول
دوئ په لرکې له هرخواخنډونه ډیرشول

زوریــدل د کــور او کلي لـه دستوره
پټه مینه یــې ساتلــه لــه مجــبوره
******
پس لــه ډیــره انتظار او کــړاونــو
کـورنۍ یـې شول خبر لــدې رازونو

ددوئ دواړو کورنۍ سره جــرګه شول
د نجلۍ ،هلک نجات تــه وسیله شول

د هلک او نجلۍ سوال رب ته قبول شو
پوه تدبیر د کــورنیو یې اصــول شو

پس لــه ډیــرو زحمتونــو د زمــان
شول کامیاب لدې ازمون نه په ښه شان

یو کال وروسته یې ښــادي شــولــه بنا
د رب درتــه یــې منظوره شـوه دوعــا

ډیر وختونه دوئ خوشاله پــه وصلت وه
ښه روزګار او ښه ژوندون یې غنیمت وه
********
یو کال وروسته بل حالت دوئ کې پیدا شو
ددوئ مینې  ،محبت کــې خنډ پیدا شو

دا نجلۍ د خپلې خواښې نه شاکي شوه
ډیره سخته د دوئ مینځ کې دښمني شوه

ناوې فکر کې د خــواښې د قصو شوه
د هــغې دمــرګ پــه عزم ارادو شوه

اختلف ددوئ بــې حد بې اندازې شو
چې حاجت نــه د خبرو او ګیلې شو

ناوې لړه کوم طبیب ته ډیر هوښیار
ویل :چې خواښې مړه کوم غواړمه زهر

داسې زهر چــې یې مړه کړي هغه دم
چې یې خلصه شمه زه یې نور له غم

طبیب ویل :چې زه ډیرښه زهر لرمه
دغــه زهــر تاته هرګز نــه درکــومه

که دا مړه شي طبیبان ترینه خبریږي

دا قضیه پــه مــا او تــا بیا تمامیږي

ښه به دا وي چې زه درکړم داسې زهر
چې د شپږ میاشتو مده کې وکړي کار

نه به څوک په تا خبر شي نه په ما
بس همــدغــه زمــا تــاتــه ده ســل
******

نــاوې پــوه شوه پــه خبــره دطبیب
ویلې :ښه ده چې پوه نه شي کوم قریب

طبیب ورکــړ یو بــوتل پــدې عنوان
دغه زهــردي کوم چې مــا کــړلو بیان

هره ورځ بــه د بوتل یو څــو قطرې
ته د خواښې پــه خوراک کــې اچوې

شرط یـې دادي چــې په مینه او اخلص

ښه غذا به جوړوې تــه په خپل لس

ښه سلوک او ښه رفتار درته په کار دی
پس له شپږ میاشتو ضرور تاثیر دزهردي
******
ښځې واخیسته بــوتل لړلــه کــور ته
چې دا زهر به ورکوي دهلک مور ته

شپه او ورځ په احترام او په عزت شوه
د خپل خواښې په ستاینې او صفت شوه

ښه خـوراک او طعامونه بــه تیاروه
دا د خواښې او دناوې ښه روزګاروه

مده پس دوئ سره ښه شول یو تر بله
خــواښې ،نــاوې یو دبــل خبر منلــه

په هرځاي کې احترام یو بل ستایل وه
نور نو نه کومه دعوا نه کوم رټل وه

دغه ناوې خپلې خواښې نه راضې شوه
همنشینه د خپل خــواښې صمیمي شوه

تردې حــده پښمانه د خپل کــړو شوه
په تکل یــې د ژوندۍ پــاته کیدو شوه

ویــلې :څـه دا بــیګنا بــه ختمــومــه
په قیامت به خدای ته څه ځواب کومه
******
دوبــاره لړه طبــیب تــه هــمزمــان
ویــل :بښنه درنــه غــواړم مهربــان

دغه زهر دې نیمایــې درســره واخــله
پښیمانه یم بــدۍ نــوم راتــه ماخــله

اوس دارو درځینې غواړم چې دوا شي
چې مې خواښې ها زهرات بیرته خنثی شي

اوس زمــا ورسره جـوړه ده خوښی ده
زما خواښې ماته ژوند کې خوشالي ده

درواري شم ای طبیبه لس پکــار شه
زمـا خــواښې د نجات تــه مددګار شه
******
طبیب وویل :چې زمــا مقصد هــمدا وو
ستا فــرصت د پیښماني مــې مدعا وو

په بوتل کې بل څه نه وه تش اوبه وې
هغه وخت ته د شیطان سره هم زړه وې

خواښې مورستا د خاوند اوهم دستا ده
زمــوږ دین کــې د انسان وژل خطا ده

کور کې وغواړه مــافي د مــور او زویه
خداي بــه وبښي هــم تــا هغو له رویه
******
ناوې زړه نه ولوی خدای ته په توبو شوه

خپل خاوند او هغه مــورته په عذرو شوه

ویــل :بښنه درنه غــواړم ګناه ګــار یم
خپل په کړو او حسادت زه شرم ساریم

خواښې  ،ناوې هغه دم غــاړه غړۍ شوې
وې خوشاله چې نورخلص له تربګنۍ شوې

ښه سلوک باندې همیش بــاور پکار دي
نیک رفتار دهر چا دوست دلرې یاردي

د هوښار طبیب نسخه په داسې کار کې
ښکلي راز وه د انسان دخیر په لر کې
————————سمیع الدین افغاني
۲۰۱٤ – ۱۰ – ۲٦
م  ۰کال

پکتیکا په ویر کې

هره سیمه ،هرې خوا په غم اخته یو
موږ د ظلم  ،بې رحمۍ سره جګړه یو
ډیـر ذلیل او نــاروا دښمن لــه لسه
تل دویر په ټغر ناست د غم میلمه یو
قتلوي موزوړ او ځوان په بې رحمیو
د لستوني زوړ ښامــار سره دیره یو
په خپل مینځ کې موکلونه جنګوي دوئ
موږ ل اوس هم د پردو دلس الــه یو
د دښمن نــه هیڅ امید د رحــم نشته
تل غمجن یې په فریب او په دوکه یو
په کلو کلو یې وران زمـوږ وطن کړ
کله خپل کله دبــل نه پــه ګیله یــو
دې بــې رحمه نــاروا ګــاونډ دلسه
افغانان په کوز او بر په ویر اخته یو
نور را پاڅئ ولسونــو را بیدار شي
لتر څو به د غفلت په خوب بیده یو
پکتیکا په وینو سره شوه کربل شوه
ټول وطن دې شرارت ته په غصه یو
-----------------------

۲۰۱٤ - ۱۲ - ۱
م  ۰کال

کسی را مفتی ما کلید جنت بخشد

به قصد طفلکی از دامن مادر دزدند
شباب

د شهید د مور اواز
زمـــا نیاز بین د زړګـــي سره ځویه
ای ډیــر سپیڅلی پاک مظهره ځویه

ستا شهید پـــلرد ستا پــه تمـــه لړو
له ډیـــر ناچـــار لـه درد اوغمه لړو

ته شوې د کـــور د ازوقـــې زمه وار
د پلر په شان زموږ دلسوز خدمتګار

ستا په زحمت کې موږ ماړه ووپه نس
ستا په محنت کې محتاج نه وو دکس

ته افتخار ته مـــو غــرور وي دکور
ته مو ښادي ته مو سرور وې دکور

په تا بسیا وه واړه ورونـــه دستا

ځویکی او لــور د باغ ګلونه دستا

خورکۍ دې ډیـــره وه په تا زهیره
محتاجه نه وه نه د چـــا مجبوره

خو تـــه ناچار وې دافغان بچي وی
ددې مــاحول ددې زمـــان بچی وې

ته وې مجبورد کورمحتاج پوره کړې
د وروراو خور دتعلیم باج پوره کړې

مورته دارو کـــورته سودا راوړې
زموږ تیارو تـــه سپین سبا راوړې

ته هیڅ خبرله خپله ځـــانه نـــه وې
د خپل غـــمیزې له داستانه نه وې

چې درته څنګ کې ځانمرګی ولړ وه
یو ډیر بې رحمه غلچکی ولړوه

ته یې شهید کړې ستا ملګري شهید

دستا په شان یې ډیر سپیڅلي شهید

اوس دې خواخوږي ټول په ویرناست دي
ستا په ماتم پـــه زړه دلګیر ناست دي

زموږ پـــه کور اوس کـــربل جوړه ده
هر خوا ته ویـــر دی واویل جوړه ده

ټول ولسونـــه مـــو پـــه غـــم ژړیږي
د خپل خـــواخـــوږو پـــه ماتم ژړیږي

څوک مو په یو نوم څوک په بل وژني
څوک دي پردي او څوک مو خپل وژني
************
ربه تبا کړې فـــرعـــوني زور واکان
زموږ د عـــزت دا تـــاریخي دښمنان

مونږه په خپل کې کلی کور کړې ربه
ته مونورخلص له ظلم زورکړې ربه

چې موږ په خپلو کې یو لس شو سره

ټینګ افغاني عزم ،احساس شو سره
------------------------۲۴ - ۱۲- ۲۰۱۴
م  ۰کال

یو پوه تعبیر
د ژوندون یو عجیبه سیر او دوران دی
څوک قانع له زندګي څوک پریشان دی

څوک معنی د ژوندون ویني خوشالي کې
څوک غمجن وي تل ازار په زندګي کې

*********
په کوم ښارکې اوسیده ساده بوډۍ وه
شپه او ورځ په ژړاسر دا خوارکۍ وه

دا زړه بوډۍ د دوه لـــورګانو مور وه

تل په فکر د اولد او د خپل کـور وه

د خپل لوڼو د ښادۍ په فکر خیال کې
وه په زړه باندې غمجنه دې منوال کې

مده پس بوډۍ د ژوند نوې کیسه شوه
مشره لوریې ځوان تاجرته په رشته شوه

ځوان مالک د یو وړې شان فابریکې وه
لمرپه ورځ یې ښه بازار د کارخانې وه

د اوړو ښه مکروني یـــې جـــوړول
لمرپه ورځ یې بیا سور لمر ته وچول

ښه بازار یې چلیده لمر او ګـــرمۍ کې
په باران کې ګټه نـــه وه نه یخنۍ کې

بوډۍ مشره لــور تاجر ته په نکاح کړه
دخپل لـــور په جدایي یې هــم ژړا کړه

تقدیر ګوره دویم ځوم هم دوکاندار شو
وړه لور هم شوه واده بخت یې بیدار شو

د دویم ځـوم د چتریو کـــار وبــار وه
وریځ  ,باران کې د چترۍ ډیر خریدار وه

دواړه لوڼې د میړو په کـــور واده شوې
بخت یې ښه شو هر یوه په خپل کاله شوې

دا ځومان هـــم با ادبه ښه ځــوانان وه
د خپل خواښې دې حالت ته پریشان وه

خواښې هــم وه په ځومانو ډیر زهیره
د دوئ کار ددوئ روزګـار ته وه دلګیره

بوډۍ تل باراني ورځ کــې په ژړا وه
د تاجر ځــوم مزدوري ته یې سودا وه

ویل  :باران دی عجیبه غوندې حساب دی
دې هوا کې مې د ځوم بازار خراب دی

چې به کله وه سور لمر هم په ژړا وه
دچترۍ وال خپل ځوم ته یې سودا وه

*******
تیریدل میاشتې  ،ایـــام پدې ناساز
چې خبر شول ټول ماحول بــوډۍ له راز

یوهوښیار سړي دې ښار کې راپیدا شو
د بوډۍ له دې پټ راز ځینې اګــاه شو

پوه سړی او څو سپین ګیري وسیله شول
ټول یو ځای ددې بوډۍ کــره میلمه شول

هوښیار وکــړ د بوډۍ نـه دا پوښتنه
څـــه علت دی د ژړا ,تل یې غمجنه ؟

بوډي وویل  :زه غمخور یـــم د ځومانو
د خفګان وجـــه مــې دا ده ای مشرانــو

په باران کې مې یو ځوم ته په سودا یم
چې سور لمر وي هغه بل ته په ژړا یم

لمر په ورځ کې چترۍ ګانې نه خرڅیږي
وریځ  ،باران کې مکروني نـــه وچیږي

دا علت دی چې همیش زه په خفګان یم
خپل ځومانوته د ښه ژوند په ارمان یم

*******
دا هوښیار سړي بوډۍ تـــه رهنما شو
په ځواب کې ورتــه داسې شان ګویا شو

ویل  :چې کله اسمان وریځ وي او باران دی
شه خوشاله چـــې چتریو کار روان دی

پدې ورځ دې دا ځوم ښې پیسې ګټي
شه خوشاله چې خدای رزق ورسوي

په کوم ورځ چې رڼایي ده ښکلی لمر دی
بیا د مشر ځوم روزګار دې برابر دی

په هر حال کې خوشالي ستا په نصیب ده
شکر باسه خدای پاک هر چاته قریب ده

ښځې واورید پوه  ،عالم د خـــولې بیان
توبه ګار شوه و لـوی خدای تــه هغه ان

د ژوندون د خوښي راز نه با خبر شوه
شوه خوشاله نور ژړا نه لس په سر شوه

******
دا ژوندون پــه هر منوال باندې تیریږي
پوه انسان ددی هستۍ پــه رمز پوهیږي

زموږ ژوند یــو ازمایش یــو امتحان دی

هرمشکل په علم او پوهې ډیر اسان دی

.....................................
۲٩- ۱۲- ۲۰۱۴
م ۰کال

جعلي طبيب
طبيبان تل په خدمت کې د انسان دي
د صحت اود پاکۍ مشعل داراندي
سخت حالت کې اول خدای دویم طبيب دی
دی محرم د هر پردي اود قریب دی
دامسلک د عاطفې او د عزت دی
مرستندوی د هرژوندي اوبشریت دی
خو یونيم د طبابت ترنامه لندې
کور اوکلي کې م شهور شي طبيب باندې
خپله خلص به د دریم ټولګي نه نه وي
بس شهرت یې پيداکړی وي جعلي وي

*********
د ژوندون د کوراوکلي یوداستان دی
کومې سيمه کې د پيغلې اود ځوان دی

دغه سيمه ښار نه لرې کي پرتهده
دجعلي طبيب په نوم یوه کيسه ده
په چل،ول یې ځانتهجوړ کړی روزګاروه
دې په نوم طبيب ګرم کړی خپل بازاروه
چا چرګان ورته راوړل چا چاق پسونه
د اصلې طبيب شول بند تمام کارونه
ددې سيمې یوغریبهشانته ځوان وه
وه کوژدن خو خپل وادهته پریشان وه
په مالت کې نه روزګارنه غریبي وه
یوزوړکور،غيرتي مور یې زندګي وه
ځوان په فکر د پيسو پيداکيدو شو
لړ دوبۍ ته کارمحنت په ارادوشو
پس له ډیروم شکلتو اوجنجال
کوم شرکت کې مقرر شو دی حمال
په زحمت په کاراوزیارباندې اخته شو
د راتلونکي ښکلي ژوندپه ارادهشو
وی :ل په صدق کارزحمت به زه ګالمه
خو مصرف د خپل وادهپورهکومه
پدېتمه ډیرکلونهشولپرېتير
خپل د ژوندملګرې نه وه ترینههير

پس له دولس کلو زجر اومحنت
د وادهلګښت یې جوړ کړ په زحمت
خو شالي سره ځوان راغی خپل وطن ته
هغه خپلې سر پناهد پلر مسکن ته
ښه لباس اوسوغاتو سره راستون شو
خپل مورکۍ اود دوستانوهمنشين شو
مور خو شاله د خپل ځوی په ستنيدو شوه
شکر منده د لوی خدای پدي پيرزوشوه
په سبا یې مورکې لړه اینګورکور ته
زیری ورکړي د خپل ځوی راتګ اینګورته
مور یې وليدهاینګوردرد اوبستر کې
پریشانه په بد حال وه په نظر کې
یې دې حالت نه ځوی خبر کړ
سمدستي
ځوی طبيب ته د بيولوخيال په سر کړ
هغه دم مور اوځوی بوتلهبدنصيب ته
هغه سيمې کې ناپوهجعلي طبيب ته
دې په نوم ډاکترکوژدنهچې معاینهکړه
بس یوداسې م شوره ځوان سره کړه
وی :ل ميرمن چې دې په ګيډې کوم اثردی
مبارک مو شه راتلونکی مو پسر دی
ماشوملريپهنسکې
داتومياشتو

دامعنی د تجربې مې ده خلص کې
شریني له تانهغواړم هم ستا مور نه
ښه خدمت به یې کوئ مې باسئ کور نه
ځوان په فکر د ګفتارد بې ادب شو
پت په زړه خپلې کوژدنې ته غضب شو
وی :ل زه نه وم داماشوم د چا اولد دی
د ماشوم سکنی پلر کوم نامراددی
په هر ځای کې چي وي ځم پيداکوم یی
انتقامورځينې اخلم ختموم یې
زه وم څومره وفادارخپلې ارزوته
شوم حيران نن د کوژدنې پټ رازوته
اوس داشرم به زه کومې لورتهوړمه
کور اوکلي خولې به څنګه پټومه
پدې فکر اوسوچو کورته روان شول
دې حالت ته موراوځوی ډیرپریشان شول
ځوان کوژدنې ته نفرت سره کتل
دې نجلي ته یې په خوله هيڅ نه ویل
نجلي نه شوله اګاهلدې پټ رازه
دکوژدناوډاکترلهدېناسازه
ځوان اخته شو په چرتونوټکنی شو
لړ د ځانه شو بی خوده ليونی شو

د اعصابوپه تکلبف باندې اخته شو
شو
لهعاديحالتنهووت بيګانه
پس له څو ورځو شو فلج په نيم بدن
کور اوکلی دې حالت ته شول غمجن
په خپل سربه د خپل ځان سره لګياوه
کله سم کله په ګنګه خوله ګویاوه
لدې رازهشولې درې مياشتې نورتيري
کوم اولد یې پيدانه شو د انګورې
موریې فکر د اینګورکې شوله ډوبه
وی :ل ورځمه خبروم دابد نصيبه
د ډاکترهغه خبر ورته په زړه شوه
تيرودری مياشتی پسر خبره څه شوه
مورې بوتلهبيااینګوریوسم ډاکترته
غوږ یې ونيود داکترصحيح نظر ته
داکترووی:ل پسر نه دی داتوموردی
د اولد خبره نشته مشکل نوردی
صرف علج یې عمليات دي زه یې کومه
بس که خدای کول هر څه به س مومه
په یوهمياشت کې مرض بيرتهجوړیږی
د اینګورتمام دردونهدې ورکيږي

مور خوښي نه د طبيب تندی کړ ښکل
وی :ل چې خلص مو له جنجاله کړو کامل
د اینګورپه معصوميت باندې اګاهشوه
وه خو شاله زړه نه لرې یې سودا شوه
لدي رازیې خپل معيوب ځویکی خبر کړ
ځوی یې هم د خو شالۍ نه جوړ اخترکړ
زر ترزره یې علج د اینګوروکړ
د اینګوردادردیدلی حال یې ښه کړ
دوادهټول مراسممورورتهجوړکړ
د خپل ناوی اود ځوی حالت یې نورکړ
بيااینګورته یې اصلي مشکل بيانکړ
د خپل ځوی د مریضي رازیې عيان کړ
ووی:ل دستا ځوی دی ماتهکران دی
اینګور
د اځما د ژوندعزت زماارمان دی
څو ژوندۍ یمه خدمت به یې کومه
زه به خيال د خپل خاوندمدام ساتمه
افتخارپه داسې پيغلې باعزت شه
په جعل کارود رب زر ځلي لعنت شه

---------------------------------۱۷ - ۱ - ۲۰۱۵

م ۰کال

توپيرشته
هریو ښاد اود ناښاد مينځ کې توپيرشته
د اصيل اود کمزادمينځ کې توپيرشته
څوک دانادي په هر څه باندې پوهيږي
د امي اوباسوادمينځ کې توپيرشته
څوک هوس لري اولد د خدایه غواړي
د بنياداوبې بنيادمينځ کې توپيرشته
څوک مالک دی د ملکونو ،کروړونو
د غریب ،صيب د جایدادمينځ کې توپيرشته
څوک ارمان لري په زړه کې مرادغواړي
د مراد او نامرادمينځ کې توپيرشته
څوک راجادی اود لوی زړګي خاونددی
د نيکمرغه اوبرباد مينځ کې توپيرشته
څوکمصلحڅوکمنتقددیپهکاروکې
د عاجز اود نقادمينځ کې توپيرشته
-------------------------------۲۰۱۵- ۱ - ۲۳

م ۰کال

دلرې مل

د دوه مخو د چلول لره یوهده
د وران کاراوبد عمل لره یوهده
بې انصاف د بې انصاف سره جوړیږي
هریو غل اود غله مل لره یوهده
دوکه بازد دوکه بازسره همرازدی
د کم ذات او د بدل لره یوهده
پهفریبدبلهستيچېپهدوکوخوری
د غاصب اومبتذل لره یوهده
چې بې ځای لري غرور اومضریت کړي
د ابليس اود دغل لره یوه ده
--------------------------------۲۰۱۵- ۱ - ۲۳

م ۰کال

د سولې حاجت
موږ د جنګ د څــو لسیزو قـــرباني یو
یو دسولې هیله مند لــه کـــردګـــاره

په خلوص د نیت کعبې ته په سجدو یو
پناه غـــواړو د مــول د لـــوی درباره

ولسونه مـــو د غـــم په ټغر ناست دي
کور او کلي موشول وران له دې ناتاره

ل تر څو به موږ پــه وینو کـــې لمبیږو
مددګــار مو شې خـــالقه ل یـــزالـــه

ته کریم یې ته رحیم ته پاک سبحان یې
شو که خلص نور د بې رحمو له ازاره

په وطن کې که مو سوله ورور ګلوي شي
موږ په سوله کې ژوند غواړو له غفاره

چې دجنګ لمن شي ټـــوله امـن راشي
دا حاجت مـو کـړې پــوره پـــروردګاره
--------------------------------۲۰۱۵- ۱ - ۳۰
م  ۰کال

د عبرت ریښتینې کیسه
دا کیسه د ستر انسان د زندګي ده
ډیر جالبه داسلم د ستر حامي ده
اسماعیل په نوم عالم وه ښه نامداره
د نکاح فکریې په سرشو له روزګاره
ښه میرمن د اسماعیل کورته واده شوه
دې هوښیار دیني عالم ته په کاله شوه

اسماعیل،امام مالک »رح«وه ښه روزلی
په ماحول کې وه هرچا ته ډیر ښاغلی
مده پس د اسماعیل یو ځوی پیدا شو
دا ماشوم په »محمد « نوم مسمی شو
چې بیا ورسته اسماعیل وکړ رحلت
په میراث کې شو ترې پاتې ډیر دولت
ټول دولت اومال یې پاته شو میرمن ته
خو میرمن یې وه غمجنه خپل څښتن ته
دا میرمن دخپل د ځوی په فکر خیال شوه
په تکل یې د تعلیم او د کمال شوه
ویل  :د ځوی نه به مې ښه عالم تیار کړم
دین په لر کې به یې د خلکو خدمتګار کړم
خو افسوس هلک په سترګو نا بینا وه
هر عالم ته یې بیول  ،مشکل همدا وه

مور د زړه نه پاک ا ته په سجدو شوه
خپل اولد ته د بینا سترګو غوښتو شوه
شپه او ورځ د خداي دربار ته په دوعا وه
ځوی د سترګو بینایې یې مدعا وه
یوه شپه یې مور بستر کې خپل ویده وه
خوب یې ولید د حکمت ډکه کیسه وه
خوب کې ویني ابراهیم علیه سلم
ورکوي په ډیر اعزاز ورته پیغام
ستا دوعا شوله قبوله خدای دربار کې
ستا اولد شولو بینا ستا په اسرار کې
هغه دم چې مور یې سترګې ونغړلې
روغې سترګې د خپل ځوي یې ولیدلې
لمونځ یې وکړ په توبو په استغفار شوه
د پاک رب له دې پیرزو شکر ګذارشوه

مور یې ډیره شوه خوشاله خپل اولد ته
ویل چې اوس یې رسوم اصلي مراد ته
علم او پوهې په تعلیم یې کړ سمبال
لوی عالم شو هم صاحب شو د کمال
د اسلم لوی مبلغ او خدمتګار شو
کتابونه یې لیکلې لوی نامدار شو
یو کتاب نوم یې »صحیح البخاری« دی
ټول تفسیر د پاک قران یې حقیقي دی
دا عالم »محمد بن اسماعیل البخاري« وه
لوی عالم ښه مدرس د دین حامي وه
معنی دا چې خدای کریم دی هم ستار دی
دی قریب د هغه چا چې نیکو کار دی
که هر در د بنده بند شي په کوم چا
خدای په درکې هر حاجت یې شي روا

تل توکل تکیه په خدای باندې پکار دی
خدای رحیم دی د بنده تل مدد ګار دی
-------------------------------

۲۰۱۵- ۲ - ۳
م  ۰کال

ښکلي زړونه
په کوم زړوکې محبت چې د جانان وي
ښکلي زړونه دي په سمه لرروان دي

په امان د پاک ا ج به هغه زړه وي
چې احساس پکې ښکاره او هم پنهان وي

خدایه يو ګړۍ نا هيلې نکړې زړونه
چې مدام پکې يادونه د سبحان وي
--------------------------------

م  ۰کال ۲۰۱۵

د خره فلسفي عقل
شاعر  :سمیع الدین افغاتي
د نثر لیکونکی  :احمدا احمدزی
یوه ورځ یو خر په قهر شو خپل روزګار ته
وه ژوندون ته خپل حیران محنت او کار ته
اعتصاب یې د خوراک وکړه دې خر
ویل  :انسانان موږ ته کوي تل سپک نظر
ورځ له ورځې حال بتر خوار او ډنګر شو
له غصې داسې چې مرګ ته برابر شو
ولګې  ،تندې له هر څه وه پاتې کړی
بس د مرګ لور ته روان وه غلی غلی
چې پلر خر یې شو خبر د زوی د حاله

د خپل زوی له اعتصاب او له جنجاله
ورته لړه په خوږه ژبه بیان شو
د خپل زوی نه د غصې علت جویان شو
ویل  :چې زویه ورځ له ورځې ډنګریږې
دې تصمیم کې دې تر مرګ پورې رسیږې
ښې اوربشې او خواړه درته پراته دي
راته ووایه  :په زړه کې دې نور څه دي
چا ناکام درسره کړی چې غمجن یې
ته د چا ځینې خواشینی ،اندیښمن یې
زوی خر پاڅیده له ځای په زحمت
سر یې وښورو خپل پلر ته په همت
د زړه راز او حقیقت یې ور بیان کړ
په دې کار یې ملمت ظالم انسان کړ
ویل  :ګیله مې د انسان او بشریت ده

له توهین له بد سلوک او د محنت ده
پلرحیران شو دخپل زوی داسې ځواب ته
د انسان د بد چلند د زوی عذاب ته
ویل  :چې څه درته ویلي انسانانو!؟
څه ګیله لرې له خپل یا اجنبیانو!؟
زوی ویل :دوی مو ټولنې پورې خاندې
هر تنبل ته دوئ خر واي توهین کاندي
پلر یې وویل  :هغه څنګه زما ګرانه؟
په خبره سم پوه نه شوم زویکی جانه
زوی ویل  :نه وینې هر وخت کوم انسان؟
چې مضر وي یا تنبل وي یا نادان
ورته وایي :ته یې خر احمق نا پوه ېې
ته ټټو کله په جمع کې د سړو یې
ایا موږه په ریښتیا دومره نادان یو؟

یا بیکاره لکه دوئ موږ تنبلن یو؟
موږ په اصل کې ډیر ګالو زحمتونه
انسانان په موږ کوي شاقه کارونه
شپه او ورځ په کار او بار باندې اخته یو
خوبیا هم ددوئ په نزد موږ بیکاره یو
پلر پدې وخت کې خپل زوی ته شو حیران
زړه له سوزه زوی حالت ته شو ګریان
پدې فکر چې به زوی ته څه ځواب کړي
په خپل زوی به ختم څنګه اعتصاب کړي
ورته وی څنډل غوګونه په ګفتار شو
ویل  :انسان لوی خلیفه ددې دیار شو
که اشرف المخلوقا ت ددوئ رتبه ده
زما هم د ځینو ځینو نه ګیله ده
دوئ په خپلو کې کوي سره قتلونه

د انصاف نه دي بیرون کوي جنګونه
ایا خر چیرته کوم بل خر دی وژلی؟
یا د بل خره استحقاق یې تري پټ کړی ؟
داسې خر دی چا لیدلې چې قاتل وي؟
یا اوربشې یې غل کړی د کوم بل وي؟
یا ګیله د خپل د نسله کړي بل چاته؟
یا ضرر یې رسیدلی وي دنیا ته؟
یا پردو ته جاسوسي په خپل مفاد کړي؟
ځانله جوړه کړي هستي او بل برباد کړي؟
یا کوم خر د بل د خره سره دښمن وي؟
یا خپل مینځ کې یو د بله ګیله مند وي؟
یا یې ورور پردو په لمسه وي وژلی؟
یا بل خر یې په نیرنګ وي غولولی؟
یا شیطان وي شیطانت د نورو خروکړي؟

یا وحشت ،نسل کوشي په چا پیرزو کړي؟
پلر اوږده ساه د خولې وویسته بهر
په اوږه د زوی یې کیښوده خپل سر
ورته وویل :چې په ځمکه کې انسان
ددوئ مینځ کې شته بی رحمه لیډران
مرګ او ژوبله تباهي ددوی شعاردی
دوئ له وجې په هر سیمه کې ناتار دی
دوئ په ځمکه کې جوړ کړې کربل ده
نابودي ته یې مخ کړی دا دنیا ده
دا وحشیان په مرګ او ژوبله نه مړیږي
دوئ له نیته بشریت په اور سوزیږي
بعضو خپل ګټې جهاد نه قرباني کړې
ځینو نورو اسلمي فتوا سیاسي کړې
کله یو کله بیا بل تنظیم کې پایي

کوي هغه کوم چې لوی بادار یې وایي
موږ د خرو نسل پوهیږو په خپل کار
موږ که هر څه یو بیا پیژنو خپل لر
زوی او پلر وښورو سر دې حقیقت ته
ویل چې خدای یو پیدا کړي کوم حکمت ته
پلر یې وویلې  :غوښتنه مې له تا ده
زما تاته دا نصیحت او دا سل ده
چې خپل پل دې د پلرو په پل قایم وړه
بار دپل ر او د نیکو په دود دایم وړه
انسان پریږده چې کري هغه به ریبي
موږ او تاسو سره صبر ښه زیبیږي
موږ نه چاته کړو ښکنځل نه دروغ وایو
نه موچا سره دوکه ده ریښتیا ستایو
نه مو چور یا چپاول دی چرته کړی

نه مو یو ورور هغه بل ته لمسولی
نه غاصب د بل د ځمکو یا جایداد یو
چې د بل کره کوم غم وي موږ نا ښاد یو
زوی خر پوه شو په خبرو د خپل پلر
سر یې پورته کړو اوربشو ته په وار
ویل  :ریښتیا وایې خبر دې اوس منمه
ستا په خوښه اعتصاب مې ماتومه
زه به ټول عمر یم خر ،د خره لمسی یم
د خره زوی د خره د نسل کړوسی یم
د قیامت په ورځ به خداې مو مدد ګار شي
دا ظالم بې رحمه خلک به ټول احضار شي
ظالمان به د دوزخ لور ته روان وي
بیا به هلته په همدې ژبه ګویان وی
کاشکې خر وای په دنیا کې پیدا شوی

اوس دوزخ کې به په اور نه سوزیدلی
--------------------------------

۲۰ -۱۲ - ۲۰۱۵
م  ۰کال
نشرونکی :احمد جرس برخه :پښــــتو ادب

څلوریزه
څوک به دشعراو شاعرپه قدرکله پوه شي
چې وي بې مینې د احساسه سره کار نلري
چې د رباب او د ستار خوږو نغمو بزم کې
د لوړ انداز او خوږ الهام دنیا ته لر نلري
---------------------------------

۲۰۱۵

-

۸-۳

م  ۰کال

د قدرت ليوني
چې د دین په نوم وطن او هم ایمان خرڅوي
دا د قدرت ليوني ځکه خپل وجدان خرڅوي
دوئ د هستي مفهوم په مکر او دوکو کې ویني
دي بې خبره له دې رازه چې خپل شان خرڅوي
وي منافق چې په زړه یو په خوله کې بله وایي
دوئ د لعنت په تله ځان په لوی شيطان خرڅوي
لویه ګناه ده چې د دین په نوم دوکه کوي څوک

دا دون صفته مو هستي په سپين ميدان خرڅوي
په هر مجلس کې کړي د عدل او انصاف خبرې
که لس یې برشي د نيکه نوم او نشان خرڅوي
تل په دوکو او چلو ول کاذب شهرت لري دوئ
پرون منکروه نن د پاک دین پيروان خرڅوي
خپل شوم مقصد وررسيدو ته دوئ فتنې زیږوي
صرف دیو څو پیسو بدل کې مسلمان خرڅوي
دوطن مينه دوئ کې نه شته نه انصاف لري دوئ
دا شرميدلي زمونږ ګران افغانستان خرڅوي
افغاني پوه یمه پدې چې مخ تورن به وي تل
چې په دوکه ،فریب څوک کور دهر افغان خرڅوي
-----------------------------------------------------

سميع الدین افغاني

۱۴ - ۵ - ۲۰۱۵
م  ۰کال

کوم پيمان؟

چې ښه یې پيژنوبياځان تيرباسو
دا موږ خپل ځان که دښمنان تيرباسو؟

خدای دې تباه کړي چې تباه یې کړلو
مونږدادوه مخي

په پيمان تيرباسو؟

دا د وختونو ډیر محیل دښمن ته
موږ فرصتونه د زمان تير باسو

دوئ صرف په خوله باندې دوستي یادوي
وایي  :افغان په بل افغانان تيرباسو

څوک چې دونیا ته شرارت خپروي
هغه به څنګه موږ اسان تيرباسو؟

په هیڅ پیمان  ،وعده وفا نکوي
دوئ وایي  :چم کې ټول جهان تيرباسو

دخدايلعنتدېويپهداسېخلکو
چې خپل ګاونډبيام سلمان تيرباسو

دا قاتلن دي د پیمان نه دي دوئ
څو به ضمیر او خپل وجدان تيرباسو
--------------------------------۲۱ - ۵ - ۲۰۱۵
م  ۰کال

نا اهله
صاحب چې درتبې شي بیا خپل ځان ورځینې هیرشي
د کور او کلی دود او تیر دوران ورځینې هیرشي
هرڅه ورځینې هیر شي د دولت دونیا په حرث کې
حرام ،حلل ته نه ګوري ایمان ورځینې هیرشي
پرونی که یې د پلر کورکې هوسا اوارام ژوند وه
بیا ورسته د نیکه ها دسترخوان ورځینې هیرشي
دوکه کوي هرچا سره د خپل مطلب اشنا دی
معیار د انسانیت عهد او پیمان ورځینې هیرشي

صادق او پاک انسان ته د چوکۍ موخه خدمت دی
نا اهله پرې مغرورشي خپل خپلوان ورځینې هیرشي
وختونه تیرینه تیر شي ټول عبث فریب ،دوکه کې
د پلر ،نیکه عزت او خپل وجدان ورځینې هیرشي
-----------------------------------------۳-۶-۲۰۱۵
م۰کال

بې خبره
نه په خپل خیر نه په ضرر خبر شول
نه د دښمن په چم  ،هنر خبر شول

ځوک یې تیر باسي کږه لر ور ښي ؟
کله د چم مداح له شر خبر شول ؟

چې سر یې خپل وی پل غلت پسې وړي
لدې جاهلو کور او کر خبر شول

چې یې په مکر او پلمو غولوي
کله په چم د پاړوګر خبر شول

لویه فتنه په سرنوشت لوبې دي
مظلومان کله په اثر خبر شول

ل به تر څو د غفلت خوب ویني دوئ
کله جعلکار له فتنه ګر خبر شول

په خود غرض په ځان مغرورو باندي
د ناپوهي نن سمه او غر خبر شول

هلته به دوئ په سر کې عقل راشي
چې د مکار صیاد له شر خبر شول

دوست په جامه کې یې بیا بیا تیر باسي
ساده ګان کله په اختر خبر شول
———————————۱۸ – ۸ – ۲۰۱۵
م  ۰کال

لوی افغان

زموږ هویت زموږ عزت دی وطن
زمونږه لوړشان او شوکت دی وطن

دا مـو د پلرو او دنیکو وطن دی
دا د اصیلـــو شاه ځلمو وطن دی

مونږ ته تاریخ زموږعزت ګران دی
په موږ هـــویت افغانیت ګران دی

مونږه نـــور مـــه ځـــوروئ
جنګ ته مـــو مـــه هڅوئ

په خپل عزت او اصلیت ویاړو
پـــه افـــغـــانیت ویـــاړو

دغـــه د ګـــوتو پـــه شمیر
د پـــردي پالـــو په څیر

پـــردي صفته کـــړۍ
دا بــــــد طلعته کـــړۍ

پدې حساسه او نازکه شیبه
دوئ د پـــردو پـــه لمسه

زموږ تاریخ زموږ هویت لوټوي
زموږ یووالی او وحدت لوټوي

دلته پښتون اوتـــاجـــک
یـــا هـــزاره او اوزبیک

زمونږ ترکمن او پشه یي توکمونه
ټـــول سره میشت قـــومـــونه

د یـــو افـــغـــان بچي دي
د اوږد تاریخ اود زمان بچي دي

دا بې هـــویته بـــې خبره څیرې
میشت لـــه بهره څیـــرې

زمـــوږ هویت کتمانـــول غواړي
موږ ته په سپک نظر کتل غواړي

سر به ژوندی کله تر کوره ویسي
دوئ به دا بد ارمان تر ګور ویسي

ای دغفلت پـــه خوب ویده اغیاره
یوځل نظر کـــړه د تارخ هنداره

دلته مغل دلته چنګیز ناکام شول
دلته سکندره دلته انګریز بدنام شول

سور لښکر هم په ګونډو شوی دلته
استعمارهـــم پـــه منډو شوی دلته

دا وطن ګـــران افغانستان یادیـــږي
ټول پـــه نامه د لوی افغان یادیږي
---------------------------۱۲ -٩ -۲۰۱۵
م  ۰کال

حقیقي دونیا

څومــره د مینې او صفــا دونیا ده
بې سالوسۍ چــې د هرچا دونیا ده

تل به اخلص او محبت کــې پایې
په هغه زړه کې چې رښتیا دونیا ده

چې بل تــه شر ځانلـه ارام لټوي
د داسې خلکو نــا روا دونیا ده

په ځان مغروره بې خبر دي له دې
چې دا نیمګړې بې بقا دونیا ده

دلته فــرصت ل د ښېګڼو کــم دی
نه د کینې ،بخل او جفــا دونیا ده

یو خوږ خبر به چیرته کله واورې
هلته ته چې حرص او د دونیا دونیا ده

ژوند د اخلص اوورور ګلوي ښکلی دی
د کوم ماحول چې بې ریا دونیا ده

چې انسانیت پــه نوم رسیږي بل ته
دا حقیقي د رب رضــا دونیا ده
–——————————
۸ -۱۰ – ۲۰۱۵
م  ۰کال

نازولې ادا
څومرههوښيارهده صفا غږیږي
پهنيمهژبهچې اداغږیږي
یوهخبرهڅو څو ځلي وایي
تهوای د مينې لهدنياغږیږی
هسې پخې خوږې خبرې کوي
ډیرهپهمينهپهمعنی غږیږي
ښکلې ماشومه دامعصومه نجلۍ
درداوغصې نهماسيواغږیږي
که یې هر څو د ژوندحالت کړوي
دابهبې دردهبې ریاغږیږي
ښکلی ژوندون ورته نصيب کړې ربه
چې د مورکۍ پهتسل غږیوي

داد پاچاصيب نازولې لمسۍ
پهغيږکې ناستهد باباغږیږي
زه افغاني ورتهدعاکومه
چي تل خوشالهخولهخنداغږیږي
-----------------------------

د اغزو لر
ای تنکي تنکي ځوانانو
ای باتورو شازلمیانو
چیرته درو مئ چیرته سر یئ
د پردو د محتاج ژوند نه
تاسې کله با خبر یۍ
ډیر وطن کې شهیدان شول
څوک بې کوره بې کاروان شول
چانه پاته کلی کور دی
څوک بیا پاته په بیابان شول

بد سلوک د بد چلند نه
تاسې کله با خبر یۍ
د پردو د محتاج ژوند نه
تاسې کله با خبر یۍ
په بې لرو لرو سر شول
ډیر تباه په بحر او بر شول
په سلګونو په دې لرکې
مصیبت ته برابر شول
د وحشي ظالم له بند نه
تاسې کله با خبر یۍ
د پردو د محتاج ژوند نه
تاسې کله با خبر یۍ
هر قدم کې مجبوري ده
بیوسي ده مایوسي ده
دلته هر خواته پیغور دی
بی کسي ده بېوسی ده
د بې رحمو له روند نه

تاسې کله با خبر یۍ
د پردو د محتاج ژوند نه
تاسې کله با خبر یۍ
د افغان په نوم ځوریږي
په پردو کې چې اوسیږي
چې د خپل مالت نه لرې
غیر ملکو کې چې اوسیږي
د پیغور او د ګزند نه
تاسې کله با خبر یۍ
د پردو د محتاج ژوند نه
تاسې کله با خبر یۍ
ای د نوي عصر ځوانه
ای باتوره قهرمانه
سره یو شه یو قوت شه
با خبر شه د جهانه
د پردو د محتاج ژوند نه
تاسې کله با خبر یۍ

بد سلوک د بد چلند نه
تاسې کله با خبر یۍ
ای پښتنونه ای تاجکه
هزاره قوم یا ازبیکه
ټول قومونو ولسو ته
پناه غواړو له خالقه
کلی کور شو هر دردمند نه
تاسې کله با خبر یۍ
بد سلوک د بد چلند نه
تاسې کله با خبر یۍ
--------------------------

اریائي نژاد
مونږیویونژاد،یونژادد اریا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
اریانوم نجابت دی
کلتوردی مدنيت دی
هم پوهه شجاعت دی
ميشته دي په اسياکې شرقي هند تراروپا

تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
--------------المان کې هم نازیانوه
په خټه اریایانوه
د دې نژادحاميان وه
پدې نوم یې خپل کړي ډیرملکونه شا اوخوا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
--------------اریاش جاع انسان دی
شپږم قرن زمان دی
تسخير یې هندوستان دی
بياورسته خوارهشوی ترجنوب د افریقا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
----------------پهکتيبهکې
داریوش
په هغه زمانهکې
د تيګونوشته کې
اریانوم صيقل شوی جها نياندي پرې اګاه
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
--------------دوئ ميشت په اروپادي
شرقي هند،انګول دي
نيپال،سریلنکادي
کې ديپراتهترامریکا
ملداوی،افریقا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
--------------------ایرانکه استرلياده

روسيه کوم چې اسياده
جنوب د امریکاده
باني د تمدن دي هر یوملک جدا جدا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
-------ميشته که ارمنياندي
نيپالهم اریایاندي
بنګال که تاجکان دي
ارمن ،نيوزرلندیاميشت جنوب د افریقا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
------------------------زمونږهافغانانهم
ښایته لکه ګلن هم
باتورهشاه زلميان هم
داټول مونږهیادیږو لوی نژادد اریا
تاریخد تمدن لري په زړهکې د دونيا
------------------------۲۰ - ۱۱ - ۲۰۱۵
م ۰کال

بد مرغه حریص

په کوم ځای کې کوم حریص ډیرپیسه دارشو
د ارګاه  ،بارګاه خاوند شو ښه مالدار شو
تل مدام به یې خوراک ،پـــوښاک نا سم وه
په مصرف دهر درهم بـــه ناست په غم وه
یوه ورځ خپل ذخیرې ځینې پـــه ډار شو
د پیسو خـــوندي کیدو تـــه یې تلوار شو
په دې فکر چې خدای مکړه غل به را شي
مال  ،پیسې او دارایی بـــه یــې تال شي
سوچ یې وکـــړ چې چاره ورته پکار ده
د پیسو خـــوندي کـــول یې سمه لر ده
پس له ډیره فکر  ،هوش پدې نظر شو
د پیسو د خښیدو خیال یې پـــه سر شو
په کوم ځای کې سړي خښې خپل پیسې کړې
خښې څنګ ته یې ډبرې هم دوه درې کړې
هره ورځ به دغه ځای ته تلو  ،راتللو
د خپل زیرمې حال  ،احوال یې اخستلو
یوه ورځ په سړي لوی غل برابر شو

په سړي او په دې ځای باندې شګبر شو
غل پـــه پټه باندې راغی دغه ځای ته
په دقت یـــې نظر وکړه سر ا پای ته
د دې ځای پـــه را سپړلو باندې سر شو
د پیسو پـــه هغه زیـــرمـــه برابر شو
چې یې ولیدې پیسې ډیره شو خوشاله
په څادر کې یې کړې تاوې بې مجاله
ټول پیسې  ،دولت یې واخسته روان شو
د روزګار له چانسه خوښ هغه زمان شو
بله ورځ چې حریص راغی ځای لیدو ته
خپل د ګنج حال او احوال معلومیدو ته
چې ښه ځیر شو سړی لړه وارخطا شو
خپل پیسو او دارائي تـــه په سودا شو
په ژړا پـــه فغان سر شو په نارو شو
په دې کار شو پښیمانه په سلګو شو
په دې وخت کې یو ملنګ تیر شو په لر
چې یـــې ولید سړی ډیر دی نـــا قرار

ورته وویل  :چې په څه ته ازرده یې؟
پـــه ژړا په نارو سر داسې غصه یې؟
سړي وویل :چې تباه شومه برباد یم
ټول هستې یې رانه وړې زه ناښاد یم
پدې ځاي کې ما پیسې وې خښی کړې
ما د غلو د ویرې دې ځای کې ساتلې
کوم ظالم پرې برابر دی ټول یې وړي
نه حبه نه کوم دینار ترې پاتې شوي
دا زما د پوره ژوندون ټوله هستې وه
چې پیدا مې په زحمت او ډیر سختي وه
اوس برباد شومه هستي مې ټول تباه شوه
په ما جوړ دی بد حالت دا مې سزا شوه
ملنګ وویل  :چـــې پدې مـــه خفه کیږه
مشوره زمـــا نه واوره غصه پریـــږده
لړ شه ډکه بوجـــۍ تیګې کړه تر پایه
دلته یې خښې کـــړه له ځانه سره وایه

چې زما پیسې هیڅ ندی چا غل کړي
بس همدلته ما په دې ځای کې ساتلي
هره ورځ دلته راځـــه زړه دې پخل کړه
خپل زړګې پـــه همدې تیګو تسل کړه
تا خو ټول عمر پیسې دي ټولې کړي
له سختی دې پدې ځای کې خښې کړې
ښه به دا وای چې تا ښه ژوند تیرولی
خپل پیسې دې په ښه لر مصرفولی
دا ژوندون همدا موقعه ده چې تیریږي
خدای خبر دی چې سبا ته به څه کیږي؟
دا چې ژوند کې جواز نشته د اسراف
حریص هم ګڼه بد مرغه  ،بې انصاف
----------------------٧ - ۳ - ۲۰۱٦

د پرګنو ژبې
پښتو خوږه ده معیاري ژبه ده
دري هم ستره درباري ژبه ده
زمونږد اوزبکو ملیتونو ورونو
د دوئ روانه اوزبکي ژبه ده
د ترکمن قام مو د وطن ګلن دي
دوئ کې رایجه ترکمني ژبه ده

بلوچ زمونږه غیرتي ورونه دي
د دوئ هم خپله بلوچي ژبه ده
د پشه ئي قام چې اوسیږي دلته
چې پرې غږیږي پشه ئي ژبه ده
هندوان هم زمونږه پرګنې جوړوي
د دوئ اردو  ،هندوستاني ژبه ده
د نورستان لوړو ښایسته درو کې
د دوئ وینا نورستاني ژبه ده
ایماق هم دلته کې هستوګنه لري
ددوئ بیا خپله ایماقي ژبه ده
ګجرهم ښکلی کللی ولس دی
دوئ کې روانه ګجراتي ژبه ده
د هزاره قوم چې ساکن دي دلته
د دوئ دري  ،هزارګي ژبه ده
قزاقان دلته له پخوا میشته دي
د دوئ هم خپله قزاقي ژبه ده

عرب ویاړلی تاریخي ټبر دي
د دوئ سپیڅلې عربي ژبه ده
د قره لق په نوم هم قام شته دلته
ددغه قوم هم خپل قومي ژبه ده
زموږ هیواد په توکمنو بسیا دی
هرچا ته ګرانه ولسي ژبه ده
زمونږ ویاړلي تاریخي هیواد کې
پښتو ،دري زمونږ ملي ژبه ده
---------------------------
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دمولنا دکتور محمد سعید سعید افغاني
دلیکنې پر بنیاد ۰
شاعر  :سمیع الدین افغاني

څنګه زړه؟
لګیدلی دی سور اور په داسې زړه کې
دسکروټو لمبو زور په داسې زړه کې
هسې زور چې شي فولد اوبه کولی
هر محکم  ،قوی بنیاد شي سوزولی
د قوي عزم  ،تکل دا زړه خاوند دی
بد حالت کې مدد ګاردهردردمند دی
پدې زړه باندې دا اور کوم اثر نکړي
یو ویښته قدرې احساس د خطر نکړي
داسې زړه چې تر فولده ل قوی دی
پاکو هیلو  ،ارادو باندې خوندي دي
په ټینګ عزم رسوي ځان خپل ارمان ته
چې به ګران وي رسیدل یې هر بې ایمان ته
خوافسوس چې په کلو د زړه دا هیلې
وې په بند د حاکمانو د دي سیمې
لکه توره د مصري غلف په زړه کې

دکلو وي هک د کور په دیواله کې
ددې تورې اوس زمان دی بدل شوی
زاړه ګیټ د زوړ غلف نه وتل شوی
اوس د ا توره نور د زنګه خوندي شوې
تیره شوې  ،زرین ګیت کې قیدي شوې
نور به دا توره په هیڅ چا نه چلیږي
صرف غلیم ته جنګ ډګر کې پکاریږي
په کوم زړه کې چې ارمان شته عاطفه ده
وړي به مخ ته کوم چې پاتې قافله ده
داسې زړه باندې چې څومره وخت تیریږي
ورځ تر ورځې ارادې یې ل پخیږي
په پردو کې یې ډیر لوړ عالي افکار شته
ښه تدبیر شته تحول شته ابتکار شته
پکې پروت قوي تکل دی لوی بدلون دی
زموږ د پلر  ،نیکو د هیلو سباوون دی
اوس هغه وختونه تیر شول بل زمان شو
هر خیر خواه به بې موجبه په زندان شو

پوخ تغیر داسې حالت ته نور پکار دی
قوی عزم ضرورت د جهد او زیار دی
چې مظلوم ته د نجات لره پیدا کړو
هر افغان په خپل کاله موړ او بسیا کړو
------------------۲٩ - ۱۲ - ۲۰۱٥
م  ۰کال

نوربه ایمان په ګمان نه بدلوو
مشري د پوهې ،صداقت موخه ده
خلکو  ،ولس ته د خدمت موخه ده
خو زمونږ هر مشر پیمان یادوي
ښکلي ژوندون د هر افغان یادوي
وایئ چې مونږ ه دا وطن جوړوو
مونږ به دپلر  ،نیکه مدفن جوړوو
دا سې اساس دا برنامه لرو مونږ
ټینګ مو تکل دی اراده لرو مونږ
بس پس لدې به دا وطن جوړیږي
زمونږ د نیکونو دا مدفن جوړیږي
مونږ به سیندونه سر بندونه جوړ کړو

دښتې  ،بریښنا او پلچکونه جوړ کړو
هریو افغان ته به روزګار پیداشي
اهل د کار ته به بیا کار پیدا شي
وران مالتونه به اباد شي زمونږ
هر خوا ورورۍ او اتحاد شي زمونږ
خو چې بیا کله اقتدار پیدا کړي
چې شي حاکم او اعتبار پیدا کړي
ګورې چې سر یې بل ګریوان نه وځي
د افغانیت نوم او نشان نه وځي
څوک دي ګاونډ سور اشغالګر روزلي
څوک پنجابي لوی ترهګر روزلي
څوک بیا اخوند سره پټ لره لري
تعصب  ،عقده له بد روزګاره لري
څوک د شیخانو نه پیسې ټولوي
د دین په نوم ورځي چندې ټولوي
دلته ته د زړه نه هیڅ چا کار ونه کړ
هیڅ یو زعیم کوم ابتکار ونه کړ
هر یو په فکر د خپل ځان شو دلته
د شخصي ګټو نګهبان شو دلته
اوس هم د خدای در نه نا هیلي نه یو
د خپل وطن سره بې مینې نه یو
چې که لوی خدای شي مهربانه په مونږ
دا ستونزې  ،سختې شي اسانه په موږ

اوس افغانان پدې پوه شوي تمام
دوئ نور د خوبه را ویښ شوي تمام
نور به د تیرو نه عبرت اخلو مونږ
د مشر نوم به په عزت اخلو مونږ
په انتخاب به ایمان نه هیروو
نور به ایمان په ګمان نه بدلوو
—————————
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د عبرت کیسه
د مقدوني اسکندر وصیت

دا دونیا چــا لره نه لــري بقا
ترېنه درومي کــه فقیر دی که دارا
دبدبې دي تیرې شــوي د شاهانو
قدرتــونه شول نسکور د حاکمانو
اسکندر مقدوني هم یو لوی نامداروه
مقتدر وه سر لښکر سپاه سالر وه
چې یې کله د ژوند پــاڼه شوه خــزان
د ځواني او د قــوت تیر شو دوران
نظامیان یې خپل دربار ته کړل احضار
خپل حالت یې ورته داسې کړ اظهار
ویل  :چې زه فاني دونیا ځینې په تلو یم
پس له مــرګه د څو هیلو په ارزو یم
دغــه هیلې بــه ضــرور پــوره کــوئ
پس له مرګ به ما په دې راز خښوئ
لمړی خواست زما پوره کړئ په دا شان
جنازه بــه جګــوي صــرف داکتران

سپین چپنې داکتران بــه پیش قدم وي
نظامیان به ترینه وروسته هغه دم وي
دویم دا چې ټولــه لر قبر تــر ځایه
ټول هستي او زر مې وشیندئ تر پایه
په شخصي طل  ،زیورمې لر ښایسته کړئ
په همدې لر کې مې تیره جنازه کړئ
دریم دا چې مې لسو نه په ښه شان
له تــابوت نــه را بهره کــړئ عیان
په همدې منوال مــې خښه جنازه کړئ
دا وصیت بــه زما خاماخا پوره کړئ
نظامیانو ویل  :چې ستا په حال خفه یو
پس له مرګ هم ستا تابع د قومنده یو
په هر رنګ چــې وي ستا امر  ،هدایت
کړو اجرا بــه یې په مینه  ،صداقت
په دې وخت کې لوی افسر شو ډیر حیران
دې نامدار سپاه سالر نه شو پرسان

ویل :عجیبه ده سالر دا کوم حکمت دی؟
ستاسو دې ډول وصیت نه څه مطلب دی ؟
دې کې کوم داسې یو راز پروت دی پنهان؟
د وصیت اصلي مطلب که کړئ روښان
سکندر د زړه مقصد ورتــه عیان کړ
ددې راز حکمت یې دا رنګه بیان کړ
ویل  :جنازه که مې کړي پورته ډاکتران
هر سړی بــه پــدې پــوه شي هغه ان
معنی دا چې مرګ حتمي دي د هر چا
نه ډاکتر څــوک بچوی شي نــه دوا
دویم دا چې مې هستي لره کې شیندم
معنا دا چې مــال د ځانه سره نه وړم
نه کفن کــې د چــا جیب شته د پیسو
نــه قــبرو کــې المارۍ شته د کالو
دا چې دواړه لس بیرون وي د تابوت
داسې کــار معنی ددې لــري ثبوت

چې تش لس ومه راغلی دې دونیا ته
داسې تش لس به ور ځم دارالبقا ته
نظامیان یې دې وصیت ته شول حیران
ویل :ریښتیا چې هر هستي لري پایان
د ژوندون معنی نه زور دی نه دولت دی
نیک عمل دی صداقت دی عبادت دی
-----------------------------------
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م  ۰کال

د لرې مل
په خوښي کې به هرڅوک درسره یارشي
دوست هغه دی چې په سخته کې پکارشي
د ښه دوست او لرې مــل په انتخاب کې
د اخلص اصل ضــرور ګڼه حساب کې
په کوم ځای کې درې ملګري هم نظرشول
دا درې واړه پــه تکل د اوږد سفــر شول
دې سفر لر کـې وه غرونه ،دریابونه

پرتې واورې ،لوې دښتې او ځنګلونه
چې د کلي نه روان دوئ په سفر شول
مده پس دوئ یو ځنګل ته برابر شول
سپینې واورې اوریدې ډیره یخني وه
دې ځنګل نه تیریدل دوئ ته حتمي وه
دوئ چې کله د ځنګله ځینې بهر شول
لویه لر کې په وحشي خرس برابر شول
خرس چې کله دوئ ته لرې نه نظر شو
دوئ په لورې په تلوار په منډو سرشو
پدې وخت کې دا ملګري وارخطا شول
لویې ونې پــه لور تیښتې ته تابیا شول
د دوئ دوه تنه پــه منډو کــې چالک
ځان یې ورسو ځنګله ته هیبت ناک
ډیر په بیړه ونې سر تــه پــه ختو شول
ونې سرکې خرس راتګ په اندیښنو شول
دا دریم دوئ کې ډنګر او کم قوت وه
تردوه نورو وروسته پاتې کم طاقت وه
په سختۍ په منډو سر ددوئ په لور وه

ډیرستومانه بې شیمې حالت یې نور وه
په مشکل شو را نژدې ونې تر څنګ
پریوت ونې ډډ تــه اوږد لکه ملنګ
هغه دم خرس چې سړي ته رانژدې شو
ښکته پورته ترې راتاو په بوڼیدو شو
غوږ او سر یې ورته بوی کړ لنډ زمان
پس له څو شیبو واپس شو ترې روان
خرس په منډ شو روان مخ پــه ځنګل
سړي وویل  :شکر نــه مې وه اجل
دوه ملګري چې وه ناست ونه کې غلي
دغه خــرس وه دوئ بــې حــده بیرولي
چې یې ولید خرس روان مخ په ځنګل شو
شول را ښکته په پرسان دخپل د مل شو
هغه دواړو تــرینه داسې و پــوښتل
ویل :چې خرس په غوږ کې څه درته ویل؟
دې دریــم پــه ډیر غصه او اضطراب
په سختۍ یــې ورکــړو دارنګه ځواب
خرس ویل  :په تاسو ونــه کړم حساب

بد حالت کــې درنــه ولړل پــه شتاب
ویل  :نا مــردو سره مه ځه نورپه لر
په مشکل کې به دې نه شي دوئ په کار
په سختي چې مددګار شي څوک د چا
بد ساعت کــې به ځان نــه ګڼي تنها
په اول کې خپل دوستان کړه امتحان
بیا یــې شه د لرې مــل هغه زمــان
---------------------------
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