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ډالۍ
زما ښوونکو مور اوپالر  ،استاد حيب اهلل زړه سواند ،
استا احسان اهلل توفانزي او استا موالنا ملوک زاده ته !
زما خواخوږو ملګرو هغه چا ته چې زه يې هېڅکله هم د
شعر له ډګره بهر وتو ته نه يم پرې ايښى  ،استا شېرحسن
کمالزي  ،بريالي وياړ  ،عبداهلل سهار  ،اکرام اهلل اکرام او
فريدون خوځون ته !
زما هغه ملګرو ته چې په ما يې لېسه ولوسته او پوهنتون
ته يې راوستم ډاکټر حبيب اهلل حکم او انيينر سمي اهلل
مفتون ته !

بختيار ساحل
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ساحل به تل په سېريز حالت کې و …
ځوان او خوږ ژبى وياند  ،شاعر  ،ژورناليس او ليکوال
زماد ډېرو مودو يار انيينر احمد بختيار ( ساحل ) د
ښاغي محمد حکيم زوى چې پر  ٩٨٥٦لمريز کال د کږې
ولسوالۍ د بربيار کلي په يوې ديندارې او درنې پښتنې
کورنۍ کې دې نړۍ ته سترګې غړولي دي .
له لومړي ټولګي څخه تر دولسم تولګي پورې زدکړې يې د
مياعمر په عالي لېسه کې سرته رسولي او په  ٩٨٣٦کال
ترې بريالى راوتى د همدې کال د کانکور دازموينې له
الرې د ننګرهار پوهنتون د کرنې پوهنځي ته بريالى شو ،
چې اوس مهال د همدې پوهنځي د وروستي کال محصل
دى .
بختيار ساحل زما ډېر پخوانى ملګرى او په لېسه کې مې
ټولګيوال هم و  ،څرنګه چې ننګرهار ښکلى او شاعرانه
ځاى دى  ،د شاعرانو او هنرپالو خلکو کور او د ادب
زانګو ده  ،نو ساحل هم د همدې ځمکې هستوګن دى او په
دې هنري ټالونو کې له پيله زنګل زده ول .
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ده له کوچينوالي له شعر او شاعرانو سره مينه درلوده  ،په
ميلو اخبارونو کې به يې د شاعرانو شعرونه لوستل کله
کله به يې همدا شعرونو په لېسه کې په اونيزو فرهنګي
غونډو او مشاعرو کې ويل .
هماغه شوق او عالقه وه چې کله دى د لسم ټولګي زده
کوونکى و د شعرو او ادب بهر ته يې ودانګل او شعر ليکل
يې پيل کړل چې په دې برخه کې بايد د تکړه شاعر استا
احسان هلل توفانزي  ،حبيب اهلل زړه سواند او استاد محمد
غني فاروقي هڅې او لوريينې هېرې نه شي .
مونږ به چې کله کوم شعر وليکه نو بيا به مو توفانزي صيب
ته وښود هغه به په اخبارونو کې راته چاپاوه او مونږ به يې
نور هم ډاډه کولو او وروسته يې بيا راته زړه سواند صيب
په ګوته کړ چې هڅو يې ساحل دې ځاى ته را ورساوه .
يو مهال داسې راغى چې په لېسه کې به غونډې جوړېدې
او خلکو به په کې شعرونه ويل چې يوه ورځ ساحل هم په
کې خپل نوم ورکړى و په همغه ورځ يې چې شعر ووايه نو
بيا به هره ورځ خلکو له دغه څخه غوښتنه کوله ترڅو په
دريځ شعرووايه په لېسه کې يې شهرت او عزت ورځ تر بلې
ډېرېده چې بالخره ساحل يواځې د ليسې شاعر پاتې نه شو
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او په ننګرهار اوسيمه کې هم خلکو وپېژاند چې بيا يې سر
ان تر لريو لريو ځايونو ورسېد .
د ساحل يوه خاصه ځانګړنه دا وه چې که په لېسه کې به
ازموينه هم وه خو چې چېرته به مشاعره وه نو ساحل به بيا د
ټينګې نه و ما ورته ويل چې هلکه د لېسې په دوره کې لږ
پام کوه خو ده به ويل چې زه ډېر پام کوم خو زړه مې تخنيږي
او که دې مشاعرې ته الړ نه شم نو په زړه به مې ارمان پاتې
شي .
ساحل هر ډول شعر ليکلى شي خو غزل يې ډېر خوښ دى
چې ښه وړاندې هم په کې تللى دى بايد يوه يادونه وکړم
چې که ټپيزې وړاندې هر چا ليکلي وي خو په ننګرهار کې
يواځينى سړى ساحل و چې د نارنج ګل په کلنۍ مشاعره
کې يې وويلې او تر ننه خلکو دغه فورم ډېر خوښ کړى او
په کې منډې وهي .
کله نا کله ژباړې هم کوي چې ښه بېلګه يې د پرويز قاضي
سعيد ( سبا به بيا غېږې له درشم ) د ناول پښتو ژباړه ده
چې چا پ شوې هم ده .
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د ساحل د شعر يوه بله ځانګړنه دا وه چې سادګي يې ډېره
لرله او د هرچا په زړه به ډېر ژر کېناس او په همدې خاطر
به يې يو شعر په څو ميلو کې چاپېده .
د شعر مطالعه به يې چې کوله د ارواښاد صاحب شاه صابر
کتاب په الس کې  ،د شاه سعود کتاب په جب کې او د
اجمل اند کتاب به يې په څنګ کې نيولى و او په الره به يې
اکثره د دې درې شاعران شعرونه ويل مونږ ته به ډېر عيېب
ښکارېده .
يوه بله خاطره به يې هم ووايم چې په پيل کې يې له
ښوونځي سره ډېره ډډه نه لګېده خو چې کله يې د خياطۍ
کسب هم زده کړ نو په کار کولو کې پرې لږې سختۍ راغلې
نو په همدې خاطر يې بېرته د ښوونځي سره مينه ډېره شوه
او بيا تر پايه يې ښوونځي په مينه ولوس .
د ساحل ډېر زيات عادتونه دي يو عادت يې دا هم دى چې
يو خو څوک پرې نه پوهيږي چې دى غوصه وي خپه وي او
که عادي خو چې ور ګورې دا درېواړه حالتونه په کې
ښکاري سړى به ورته حيران شي  ،په ملګرتيا کې تکړه دى
د نيمې خولې سړى دى چې غږ پرې وکړې نه يې په خوله کې
نه وي له ملګري سر ځاروي خو له هغه ملګري چې دده
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ورسره لګي  ،په انسان پېژندنه کې هم خورا تکړه دى زه به
چې کله هم له کوم نوي ملګري سره دده ترڅنګ ورغلم ويل
به يې چې دا سړى يا ملګرتيا کوالى شي او يا يې هم نه شي
کوالى .
دى يو مهال د ځولۍ ميلې مسول مدير و چې وروسته يې
دغې ميلې ته د چينې نوم ورکړ او تر اوسه پورې خپريږي
همدارنګه اوس مهال په کليد راډيو کې هم دنده لري چې
يو شمېر خپرونې پرمخ بيا يي .
سکون د ساحل لومړنۍ شعري ټولګه ده چې چاپيږي زه
ورته ددې ټولګې د چاپېدا له امله د زړه له تله مبارکي وايم
او په دې هيله يم چې يو مهال يې دېوان په الس کې ولرم  .زه
خپلې خبرې په خپل يو شعر پاى ته رسوم چې :

په مينه
ډاکټر حبيب اهلل (( حکم ))
د ننګرهار طب پوهنځى مرکزي ليليه
د شپې  ١بيې
٩١ _ ٣ _٩٨٣١
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ساحل ،د غزل يو بل شاعر
پښتنو زلميو کې د غزل شاعران شکر نن سبا ډېر دي .څه موده
مخکې مې د جالل امرخېل شعري ټولګه باندې څو کرښې وکاږلې.
سمې به وې او که کږې ،خو هغه مې د غزل شاعر بللى وو .خوشال يم
چې دا ځل د غزل د يوه بل شاعر ښاغلي بختيار ساحل باره کې خبرې
کوم.
د ساحل شاعري نازکه او نازولې ده .نازکه او نازولې ځکه ده چې
زياتره د غزل په قالب کې ده او د محتوا له پلوه د ښه غزل واړه لوازم
لري؛ مثال :د حسن او عشق تذکره او تيربه ،شرنګولي آهنګونه،
چس او چټک وزنونه ،نوي خيالونه او انځورونه ،تازه مضمونونه
کوم شى چې د ساحل په شاعرۍ کې د او ورسره ورسره عالي فکرونه.
شاخص په توګه ورته پام وراوړي ،هغه د شاعرۍ باره کې د ده باور
او نظر دى چې د ساهو ادب او هنر څرک ځنې له ورايه څرګندېږي.
د ساهو او يادګار ادب او هنر د پنځونې هيله د لوى شاعر او هنرمن
کار دى .ساحل غزل او سندره د دې له پاره ليکي چې له محبوب سره
يې د يادګار په توګه پاتې شي .مرزاخان انصاري رحمة اهلل عليه هم د
يادګار ادب او هنر خبره کړې ده.
په نيمو شپو د غزل ليکلو له پاره رياضتونه ضرور اثر لري .اثر يې دا
دى چې د شعر ملکه به ورته ډيوه السو کې نيسي چې دى ورته خپل
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شعر وليکي .بلې؛ شاعر چې د چا ښکال ستايي ،هغه هم ښاغلى نعم
البدل ورکوي.
ساحل هغه غږونه د زړه له تله رالټېدلي ګڼي چې تر خدايه رسېږي .د
شعر يو تعريف هم دا دى چې غږ به يې د زړه له تله راپورته شوى وي.
ساحل مدعي دى چې د افالتون غوندې ډېرې د کار خبرې لري .په
کار دي چې غوږ ورته کېښودل شي .دا د شعر باره کې د ساحل تر
ټولو جوته نظريه ده .افالتون د شاعر مخالف وو .له خپل جمهوري
نه يې ايستى .مګر ،پخپله د ده خبرو ته چې ګورو ،هغه هم شاعرانه
خبرې دي .ساحل د افالتون غوندې د شاعرانه خبرو مدعي دى .له
مخاطبه غواړي چې سندرې يې واوري .ځکه چې دى ورته پيغام لري.
د ساحل دا خبره د ښې وينا تر ټولو ستره ځانګړتيا ده او دا د شاعر
فني او هنري نظريه راښيي.
ساحل د شاعرۍ له پاره سندريز چاپېريال او کليوالي ښکال ضروري
ګڼي .دى وايي چې بې له دې نه به شاعري لطاف ونه لري .دغه راز،
دى د ژوندۍ شاعرۍ خبره کوي او د هغې له پاره طبيعي چاپېريال
ضروري ګڼي .چينار ،چينه او واورين غرونه د طبيع ښکلي مظاهر
دي .د ساحل يوه بي کې له "اجمل" څخه مراد "اند" دى .اما د
ښکلي په معنا هم پر ځاى دى .او د شاعرۍ له پاره د ښه همعصر
شاعر سمبول هم کېدى شي .يعنې ،د ښې شاعرۍ له پاره ښه شاعر
ملګرى يا ښه اورېدونکى په کار دى.
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ساحل د خپلو خبرو په پوخوالي باور لري .دى د پاخه کالم خبره
کوي؛ وايي چې شاعري په لفظ کې نه ،بلکې معنا کې ده .ده د خپل
غزل د اورېدا او لوس له پاره ډېر لوړ معيار ټاکلى .دى د شاعرانو له
پاره غزل ليکي .رښتيا هم چې غزل په شاعرۍ کې د خواصو متاع ده.
او زياتره په همدې ني ليکل کېږي چې خواص يې واوري او ولولي.
د دې له پاره چې د ساحل اورېدونکي زيات شي ،نو له بېټ نيکه
څخه په تفاوت ،د وګړيو پر ځاى د شاعرانو د ډېرېدا دعا کوي.
ساحل وايي چې شاعر به د ښکال لېونى وي .د ده په باور ،د غزل د
ښکال له پاره ايډيل په کار دى .ايديل فکر دى .پر دې سربېره چې په
يوه بل بي کې يې له "انده" مراد"اجمل" دى ،د ايډيل او فکر معنا
هم ورکوي .د ده په نزد ،بې فکره غزل د فکر د هغه هومره ښکلى نه
وي.
ساحل وايي چې د شاعرۍ له پاره پخه يارانه ،مزبوت زړه او ښکلې
زمانه په کار ده .خوشحال بابا او کاظم خان شيدا رحمة اهلل عليهما هم
مضامينو ته د زړه د توجه خبره کوي .هو؛ زړه کې چې زور وي ،نو
توجه ښه کولى شي.
هر کار اراده غواړي .ساحل د شاعرۍ له پاره خاصه اراده لري .د ده
اراده دا ده چې شاعرۍ کې دې معنا وي .جالبه يې ال دا ده چې د معنا
له پاره هم د هغې د نوعي تخصيص شرط ګڼي .....په شاعرۍ کې د
ساحل د هنري او فني نظريې باره کې د پاسنيو خبرو د زباتولو له پاره
د ساحل دا الندې بيتونه لولو:
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څو غزلې ،څو سندرې خوار ساحل درته ليکلي،
اوس چې ځي له دې دنيا نه ،دا دې تا سره يادګار وي.
هغه غږونه به د زړه د تل غږونه نه وي،
هغه غږونه چې له دې ځايه تر خدايه نه ځي.
د افالتون په څېر بال د کار خبرې لرو؛
مونږ ته هم غوږ ونيسئ ،مونږه هم سندرې لرو.
سندريز وطن کې اوسم؛
څومره پام راباندې شوى.
حتما به يې ساحله ،شاعري بېرته ژوندۍ شي،
چينار ،چينه ،اجمل او بيا سپين غر چې مخامخ شي.
ښکلي په لفظونو باندې زړه ساتي؛
ښکلي په شعرونو پسې نه ګرځي.
مونږ د کلي ښايستونه لولپه کړه؛
مونږ چې سپوره شاعري په ښار کې وکړه.
اوه! ساحله ،ستا خبرې خو پخې دي؛
چې په الره ځي کافره سړى مات شي.
شاعران به ستا غزل اوري ساحله؛
تل د ډېرو دعا وکړه کم دې نه وي.
اوس مې چې غزل درته ښه نه ښکاري،
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ښه پوى يې چې اند له ما نه لرې دى.
يو وخ وو ،شاعري وه ،يارانه وه ،زړه کې زور وو؛
د ښکليو په څېر ښکلې زمانه وه ،زړه کې زور وو.
ساحله ،ستا په ارادو باندې به پوى شو خير دى؛
چې تا په څه ډول معنا له مونږه زړه وړى دى.
ساحل د شاعرۍ باره کې د همداسې پخې هنري او فني نظريې په مټ
دا الندې او دې ته ورته نور ګڼ مظامين پيدا کړي دي:
ته چې راسره يې نو اکثر ښکلي،
اور اخلي ،اينه السو کې ونيسي.
بال مودې وشوې چې داسې په سيده پاتې دى؛
دا سړى څوک دى چې په واوره کې خوله پاتې دى.
سترګې ښې په دې چې بهر الر لري؛
زړه کې ګوزاره د سړي نه کېږي.
يوه تشه خوله خندا او مسک برېتونه،
دا وګړي بس همدغومره خوږمن دي.
په کوڅه کې يو هلک د ونې شا ته،
او جينۍ ناسته په بام د مينې نښه.
دا شيبې د مينانو ښکاره نښې،
پلى تګ او له باران سره په الره.
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زه که د هر سړي په کار شم مورې،
چې ستا سپرلى نه شومه ،هېڅ نه شومه.
زه خو يې د سولې خالف بولمه؛
چېرته چې په مخه دروازه راځي.
لږه موده کېږي چې ته مونږ سره مينه کوې؛
ډېره موده وشوه چې تا له مونږه زړه وړى دى.
د طبيع له مظاهرو د تعابيرو او معاني وو وکښل غښتلې مشاهده
او مطالعه غواړي .ساحل باندې اهلل جل جالله دغه وړتياوې لورولې
دي:
ساحله ،نوې هيلې زړه ته راشي،
سپوږمۍ چې کله هم پر غره ودرېږي.
يا:
دا چې سپينې خولې په بله نه اوړي،
بيا نو په مماڼو کې خبرې دي.
ساحل د خپلو داخلي کيفياتو د رابرسېره کولو ،تعبيرولو او
تفسيرولو په هنر ښه پوهېږي او د دې ډول استازې غزلې يې ليکلې
دي؛ مثال:
الره وي ،ګودر وي ،سړى وډار شي؛
هسې زړه اوتر وي ،سړى وډار شي.
14
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(تر آخره پورې)
د ځان فلسفه دخودۍ فلسفه ده .د خودۍ فلسفه يو ډول آينه ده .او په
آينه کې ورکېدل واقعا د حيرت خبره ده .د ساحل په شاعرۍ کې پر
لوړو تغزلي نزاکتونو سربېره ،د لويو فکرونو نښې نښانې بېخي
جوتې دي؛ مثال:
دلته وګړي د خپل ځان په فلسفه کې ورک دي؛
ټول مخامخ ورته والړ ،خو آينه کې ورک دي.
(تر آخره پورې)
د ساحل شاعري د پښتون قام د دې وخ استازې شاعري ده .که له
يرغلګرو څخه د کرکې او نفرت خبره نه وي ،نو د هلمند بيا بيا ذکر او
فکر د ساحل په شاعرۍ کې نور څه پيغام لرلى شي؟!
د ماليانو خبره ،حاصل د کالم دا دى چې د ساحل شاعري کافي
بديعي او بياني ښېګڼې لري او له ګڼو مضامينو او معاني وو
ماالمال ده .زه يې ورته مبارکي وايم او د ال زياتو برياوو هيله يې کوم.
نورالحبيب نثار
کابل،
افغانستان.
١١۱٩٩۱٩٨٣١
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د ساحل دمينې پاڼې
د بختيارساحل د شاعرۍ پاڼې او يا په بله ژبه د ساحل د مينې پاڼې
مې مخې ته غوړيدلې دي  .په دې پاڼو کې ريښتيا يوه نړۍ مينه
راټوله شوې  ،دا مينه کله د جانان د مينې په بڼه ښکاري  ،کله د
ولس د مينې په بڼه  ،کله د خاورې د مينې په بڼه او کله هم د هغه
کوچني ماشوم د مينې په بڼه ده چې د جالل اباد په ټنکنده غرمو کې
لوڅې پښې ځغلې او پر الرويو او به ويشي  .خو مينه  ،مينه ده او
دومره مينه ځايول د ساحل په شان پراخ زړه او ټټر غواړي .
هو نن زه د مينې پر پاڼو سريزه ليکم هغه هم د يو افغان زلمي شاعر د
مينې پر پاڼو چې د ژوند هره پاڼه يې ښايي د نړۍ نور و ځوانانو ته
لکه د افسانو هسې ښکاره شي .
خو نه پوهيږم ولې د ساحل په شاعرۍ کې يو بي

د سريزې په

ليکلو کې ټکنى کړم .
دا بي دادي :
د عشق لفظونه خو خواږه  ،خواږه وي
د عشق پر پاڼو سريزه ښه نه وي
ريښتيا وايي  ،د عشق پر پاڼو د سريزو ليکل ځکه ښه نه دي چې
مينه او عشق کومه ځانګړې توضيح او تشريح نه لري چې سړى دې
پرې پوه شي بلکې عشق او مينه حسي بڼه لري چې بايد حس شي او
درک شي .
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زما په باور ټول هغه شعرونه چې يو شاعر له زړه نه ليکلې وي د عشق
پاڼې دي او د عشق پر پاڼو غږيدل ان که عاشقانه زړه هم ولرې اسانه
او ممکن کار نه دى .
زه مخکې له دې چې له بختيار ساحل سره اشنا شم د عشق له پاڼو
سره يې اشنا وم د يو شمير ويب پاڼو له الرې مې دده څو ښايسته
ښايسته غزلونه لوستي و او خوښ شوي مې و .او په ناليدلي توګه
ورسره بلد وم .
دا مهال په سلګونو ځوانان شعرونه ليکي او سړى هر ورځ د شعر په
نړۍ کې له نويو نويو نومونو سره مخ کېږي خو په دوى کې د بختيار
ساحل په شان د ګوتو په شمير داسې کسان شته چې شاعري يې يو
لوستونکى ځان ته تمولى او راکښلي شي .

زه د ده څو غزلونو ډېر پخوا همداسې تم کړى وم  ،او بيا چې څو کاله
مخکې ننګرهار ته والړم نو د څو نورو ملګرو سره مې بختيار ساحل
هم وليده او ورسره مې هغه د چا خبره ښه ډېر بنډارونه وکړل .او
دده ځينې خواږه غزلونه مې دده له خپلې خولې هم واوريدل.
ماته د بختيار ساحل په شخصي او شاعرۍ کې يو شى تر بل هرڅه
ډېر مشترک ښکاري او هغه سادګي ده  .که ورسره کينې نو کېسې او
ميلس يې هم د نويو ځوانانو په شان له ګڼو او ګډووډو رنګونو څخه
داسې نه دى جوړ چې پېژندل يې ګران شي او که شاعرې يې ولولې
نو په غزلونو کې يې هم له داسې کلمو او ترکيبونو سره نه مخ کېږې
چې رواني او سادګي په کې نه وي  ،او يا يې درک ګران وي .
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دى غزل هماسې ليکي هسې چې خبرې کوي او زما په باوردا لوى
کمال دى  ،ځکه له پيړيو راهېسې په شعر کې د ساده ګۍ خبره کېږي
خو ډير کم په دې پوهيږي چې خپل شعر د سادګۍ پر ښکال څنګه
سنمبال کړي .او ساحل يو له همدې کسانو څخه دى چې پوهيږي
ساده ژبه څنګه په هنري او تخليقي بڼه وکاروي :

بس خو چې چمبه السو کې ونيسي
زړونو ته لمبه السو کې ونيسي

نورو ته د مينې ترانې وايي
ماته سيپاره السو کې ونيسي

ښکليه ! ستا ساحل به اخر ستا په سر
ټوله ميخانه السو کې ونيسي

يا يې د يو بل غزل څو بيتونه :

ټول وجود که بايلي نو څه باک نه وي
زړه ته چې خطر وي سړى وډار شي
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دا که وي دامن يا د جنګ پيغام
نوم يې چې خبر وي سړى وډار شي

بس خو چې ساحل يې کله نه درلود
رود که سمندر وي سړى وډار شي

که د ساحل شاعري ولولئ نو داسې ډېرې بېلګې به په کې ومومئ
چې په ډېر ښکلي انداز  ،روانه ژبه په زړه پورې او نوي خيالونه
وړاندې کوي.
د ساحل بل کمال لنډون دى  .دى هماغومره څه وايي چې په زړه يې
دي  .لنډ غزلونه ليکي په دې پسې ډېر نه ګرځي چې ولې يې غزل تر
يو مخ زيات نه شو ،بس څومره يې چې په زړه وي هومره يې په خوله
وي او کله يې چې څه په زړه نه وي نو په خوله هم څه نه ورځي.
همدا راز يې د شعر بحرونه هم لنډ دي  .دده زياتره غزلونه چې ما
ولوستل په لنډو بحرونو او وزنونو کې يې ويلي  .په لنډ بحر کې د
ښو خيالونو راټولول اسانه نه وي خو که د ساحل هسې په
نازکخيالۍ راټول شي نو تر هغه غزلونو يې اهنګ او رواني څو چنده
زياته او ښکلې وي چې په اوږدو بحرونو کې ويل شوي  .او ساحل
ماته په دې چاره کې تر ډېره بريالى ښکاري :

رنګينه شپه ده
تياره خوره ده
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رندان راټول دي
بنګ دي  ،نشه ده
غاړه يې سمه
لکه پياله ده
لکه د شاتو
داسې خوږه ده
په يوه غاړه
خوله  ،خوله ده
بس مړه ژوند دي
ښکلې کېسه ده.

د ساحل شاعري د نويو ترکيبونو  ،تصويرونو او خيالونو له پلوه هم
غني ده  .دده په شاعرۍ کې ډېر کله داسې تصويرونه او خيالونه
ګورو چې نوي دي  ،دده خپل دي  ،او يا يې په يوه نوې او ښکلې بڼه
وړاندې کړي دي :

د افالطون په څېر بال بل خبرې لرو
موږ ته هم غوږ ونيسئ مونږه هم سندرې لرو

راځئ چورلکو سره نن شپه ميلمانه يئ زمونږ
غرونه مو مه ولئ په غرونو کې ګورګورې لرو

21

سکون

کابلۍ! ستا د يارانې قابل به يو او کنه
ډېرې خو نه خو يوه لپه ملغلرې لرو

په افغانستان کې روان ناورين کلونه کلونه زموږ د شاعرانو شعرونه
تر اغېز الندې راوستي او د ساحل په شاعرۍ کې هم دا اغيز جوت
دى  .دى که د مينې کېسه هم کوي نو په ناخوداګاه ډول ترې کله ناکله
خبره د وير پلو والړه شي:

يوازې د سپيڅلې مينې تږې دي ساحله
ټول عمر جنګ زپلې او بې وروره جينکۍ دي

*******
ته چې زموږ پيغلې په مرمۍ ولې
ستا پيغلې دې غبرګې په مالماتې شي

**********
نوره نړۍ د ماشومانو زړونه الس کې ساتي
زموږ واړه خو يا اوبه او يا سابه خرڅوي

ازاد بازار دى ،نو سړى به په کې څه ووايي؟
څو سره او سپين راوړي او څوک په کې واړه خرڅوي
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سره له دې چې بختيار ساحل زموږ د ځوانو شاعرانو په منځ کې د
ګوتو په شمار څو تنو څخه دى چې د شعر چينه يې ډېر ستړي ځان ته
راستنولى او دمه کولى شي خو دده د شاعرۍ څومروالي ته چې ګورم
نو يو انديښنه هم راسره پيدا کېږي .
نه پوهيږم چې ښاغلى ساحل او يا د ساحل د شاعرۍ مينوال به يې
راسره څومره ومني  ،خو زه فکر کوم ساحل د ويلو لپاره ډېر څه لري
 ،ډېر نوي خيالونه او تصويرونه ورسره شته  ،له همدې کبله  ،دى
کله ډېر په بېړه شعرونه هماسې چې ورته راځي ليکي يې او خپروي
يې  .او په دې توګه ځينې ډېر ښه تصويرونه او خيالونه چې پنځول يې
يوازې د ساحل په شان ښه شاعران کولى شي ترې يو څه ناتراشل
شوي پاتې شي .
زه ډېر کله په فيسبوک او نورو ويب پاڼو کې ددې زلمي شاعر له
نويو شعرونو سره مخ کېږم او لولم يې  ،دا ډېرښکلې وي  ،خو زما په
اند هغوى چې د بختيار ساحل په شان له ځانه سره د نوي خيالونو او
تصويرونو بډايې زيرمې لري که خپلو شعرونو او غزلونو ته لږ نور هم
تم شي  ،له بېړې کار وانخلې او پرلپسې کار پرې وکړي نو باور لرم
چې شاهکارونه به وپنځوي .
په پاي کې به ووايم چې د بختيار ساحل دا ټولګه په خپله لمن کې
لکه د عشق د پاڼو په شان ډېر ه خوږلنۍ لري  ،ما يې د هر غزل له
لوستلو خوند اخيستى او هر غزل مې د خپل زړه غږ ګڼلى دى  .زه
باور لرم چې ددې ټولګې له لوستلو وروسته به راسره نور
لوستونکي هم دا ومني .
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ساحل د عشق ګڼې کېسې د ويلو لپاره لري خو ددې کيسو
اوريدونکي بايد له مينې ډک زړونه ولري څو زموږ د زلمي ساحل د
سندرو په شور کې کې د مينې د راز و نياز خوند وڅکي .
لوستونکې ددې ټولګې لوستلو ته رابولم  ،ساحل ته دعا کوم چې د
شعر چينې دې يې تل تر تله تاندې وي او خپلې خبرې دده له شاعرۍ
څخه د خپلې خوښې په څو بيتونو پاى ته رسوم :
بال مودې وشوې چې داسې په سيده پاتې دى
دا سړى څوک دى چې په واورو کې خوله پاتې دى
سپوږمۍ خو الړه سپوږمۍ مخ څادر کې ونغاړلو
ساحل ويده کړئ ،ساحل هسې شوګيره پاتې دى
په مينه او درناوى
اجمل اند
د مرغومې ديرشمه نيټه  ٩٨٣١ ،هـ ل
پراګ  ،د چيک جمهوري
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د ښايستونو انځورګر
داسې مهال و چې د ښوونځي د ليسې دورې ټولو زده کوونکو سره
مې پوره پېژندګلوي نه درلوده هغه زده کوونکي به زموږ د زړه په
کور کې ځاى پيدا کاوه چې يا به د بشپړ اخالقي تهذيب پر ګاڼې
سينګار و او يا به يې فطرت تازه تازه د هنرونو سيمې ته د ښکالګانو
نندارې ته هڅاوه احمد بختيار ساحل هم د مياعمر (رح) د
ښوونيزروزنيز او فرهنګپال چمن نوى ټوکېدلى ګل و چې د زده کړې
ترڅنګ د فطرت مستۍ دده ښکار ته مال تړلې وه او غوښتل يې چې
د هغه مهال د خاموشو غوټيو خولې يې پرانيزي او په نازکه مسکا
يې د چمن نور ګلونه هک پک کړي دا داسې حساسې شېبې وې چې
ساحل د احساس رڼا دده د خير اوعقل چاپيريال ته په ورو ورو
خورېده او شبنم د خاموشۍ په څېر يې دده په زړه کې د محب د ښار
د دودانۍ پيل کاوه حاالت که هرڅنګه وو خو د ساحل په هوښېارو
او غزل زارو سترګو د بڼو سورى داسې راخور و چې له ورايه په کې د
مينې عاجزي  ،صميمي او اشنايۍ مشالونه مانيزې رڼاګانې کولې
کله کله به يې د فکري او عاطفي تړون يوه يوه بېلګه د ښوونځي
ښوونکو او زده کوونکو ته د علمي او فرهنګي غونډو بهير کې ور
اوروله چې د هغوى لخوابه په ګرمو ولولو بدرګه کېده ساحل د وخ
په تېرېدو له ښوونځي فارغ او بيا د پوهنتون په انګړ ورننوت خو
دفطرت چينې يې ال هماغسې تاندې دي چې د الهام په بلنه ترېنه دده
دشعر پېغله ښاپېرۍ منګى په لپو ډکوي .
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دساحل شاعري که د الهام هار په غاړه لري نوترڅنګ يې د رياض
خالونه هم په جبين برېښي چې دا دواړه زرين اصلونه يې شاعرۍ ته د
پياوړتيا انرژي اوخوږلني بښي  .همدا المل دى چې ډېرغزلونه يې د
هنري  ،شعري مينې  ،انځورګرۍ تخيل او پيغام په ګاڼه پسولل
شوي دي د نوموړي شاعرۍ کې هېوادنۍ مينه  ،د ملي ارزښتونو
درناوى  ،پښتو اوپښتونوالې سره مينې ته ډېره پاملرنه شوې ده که
څه هم چې ساحل ال زلمى دى شاعري يې پخلي ته اړتيا لري خو بيا هم
د ژبې د ښکالييزې برخې د پاللوترڅنګ يې يوشمېر داسې
سمبولونه کارولي چې د کليواليزو  ،غريزو  ،انځورونو په څنګ کې
د ښار د ښکالګانو کيسې هم کوي .
ساحل چې کله د خپل ټپي ټپي هېواد انځورګري کوي بيا نو په هنري
ژبه د اقصاني ټولنې اصيل رنګ ته داسې اشاره کوي :
څو سپېڅلي شهېدان مې درته پرېښودل په غېږ کې
ډګ له ننګ افغانستانه دا دې تاسره يادګار وي
ځي له زړه نه مې سرې وينې راشه خال ترې ځانته کېږده
زه چې مړ شومه جانانه دا دې تاسره يادګار وي
دا سمه ده چې هر شاعر د شعر په ظاهري  ،تخنيکي يا مانيز جوړښ
کې د تخيل پر مټ ځانته کوم معنوي پير او الرښود ټاکلى وي چې يو
شمېر شاعران بيا کله کله خپل احساس او الهام د خپل خيالي
الرښود فکر او څلي ته سالمي کوي او ځينې نور خو بيا د خپل
فکري رهبر سره د فکري ځنځير د تړلو سربېره آن تر لفظي جوړښته
السنيوى کوي ساحل هم ځانته دوه داسې پيران په نښه کړي چې يو
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يې د لرې پختونخواه د با احساسه او غيرتمنو پښتنو په زړونو
واکمني کوي او بل هغه يې د برې پښتنوانخواه د ددنګو چينارونو
اونښترونو له هسکو څوکو څخه د ټولنې د درمنو او ټپي ټپي زړونو
انځورګري اوترجماني کوي :
ستا مريدي خيال به يواځې شي بې پيره به شي
ساحله دا دروېش او دا کاروان به پاتې نه وي
دا چې ساحل دافغاني غيرتي او ننګيالې سيمې زېږنده دى او د
افغانانو طبيع کې فطرتاد وطن مينه او وطنپالنې روحيې ژوندۍ
وي که هرڅو کړمن او دردمن يې بيا هم د رقيب ټگي نه شي زغملى
ساحل هم په ډېره مرموزه او پرده پوښه ژبه باندې د دښمن ماهرانه
يرغل ته داسې اشاره کوي :
بس خو چې چمبه السو کې ونيسي
زړونو ته لمبه السو کې ونيسي
نورو ته د مينې ترانې وايي
ماته سيپاره السو کې ونيسي
ساحل چې کله ادبي صنعتونه په شعر کې رانغاړي نو له خورا
نازکخيالۍ څخه په کې کار اخلي د بېلګې په ډول يوځاى کې د
تلمېح صنع داسې انځوروي چې لوستونکي د خوشال خټک سره د
بې مانا مينې څخه ګانده کې حقيقي او رښتينې مينې لور ته ځير
کړي :
چا يې د تورې اوقلم درناوى نه دى کړى
هسې په ژبه دخوشال خبرې ډېرې کېږي
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ساحل ال په ګوتو شمېر د عمر څو پسرلي نمانځلي خو فکري ځواک
يې دده دعمر وړاندې هېوادني ملي او افغاني دوديز سمبولونه د
شعر په مزي کې داسې پييلي چې له يوې لوري د شاعر فطرتي وړتيا
او له بل لوري يې تاريخي رياض په غېږ کې رانغاړي د بېلګې په
ډول :
ترڅو چې مينان يو نو کچکول به ګرځوو
غزا ته چې ورځو په غاړه ډول به ګرځوو
هر شاعر خپلو شعرونو کې ځانګړي سمبولونه او يو شمېر داسې
نومونه کاروي چې کله يې ياد ښې او کله بدې پايلې لري ساحل هم
کله دخپلې ميبورۍ په پلمه په تشبېهي بڼه ديو داسې توتي نوم
باندې زړه ته سکون ورکوي چې مذهبي او اخالقي لحاظ سره ښه
تاريخچه نه لري خو شاعران يې د شاعرانه دود له امله شعرونو کې
يادوي :
چاره مو نشته شوګيرو مو سترګې وخوړلې
اوس شپې د بنګو په نشه د چا په ياد تېروو
ساحل د خپلې ټولنې د انځور کاږلو فن کې نا اشنا مهارتونه کاروي
کله چې اساسات اوارزښتونه يادوي او کله چې بيا زړونو دناچارو
سوداګرو لخوا دانساني ښکالګانو د سمبولونو پلورونکى داسې په
نښه کوي :
څه ناعالجه زمانه ده خلک زړه خرڅوي
د څو روپيو په بدله کې سپينه خوله خرڅوي
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په انساني ارزښتونو مين ساحل که زړونو سوداګرو سره په فکري
ډول د مخالف سنګر نيسي خو ها خوا د عاشقانه مينې خواږه او
ګران بيه سمبولونه داسې نمانځي :
يوغزل او يو سالم د مينې نښه
د هر ښکلي احترام د مينې نښه
د بل غم سره داوښکو الرې الرې
په ګلونو باندې پام د مينې نښه
په کوڅه کې يو هلک د ونې شاته
او جينۍ ناسته په بام د مينې نښه
د مشرانو د خبرو اورېدنه
د ماشوم په خوله پيغام د مينې نښه
د دې اللهانده نړۍ غېږ کې هر انسان دارام ژوندارمان په زړه کې لري
خو د ډېرو د ارمانونو غوټۍ هماغسې غوټۍ پاتې او دوى ترېنه
دبرزخي نړۍ په لور کډې وتړي  .ساحل چې کله د ژوند له تړاونو
ستړى ستومانه شي نو داسې انګيري چې سکون به برزخي کور کې
وي :
کله چې ساحله سترګې پټې کړي
هله به ارام ته سړى ورسي
د ساحل ځينې غزلې د ګلونو د بڼ په څېر په رنګارنګ پيغامونو او
ښايستونو پسوللې ښکاري چې د خوږ و لفظونو هره غونچه يې د ګل
په څېر په خاموشه ژبه لوستونکو ته غزليزه وياندويي کوي لکه :
نه ګرځي ګلونه پسې نه ګرځي
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خلک د چا زړونو پسې نه ګرځي
ښکلي په لفظونو باندې زړه ساتي
ښکي په شعرونو پسې نه ګرځي
هر پردى زموږ دغرونو تږى دى
څوک د چا غمونو پسې نه ګرځي
هېڅوک دلته روغه سټه نه غواړي
هېڅوک په سرونو پسې نه ګرځي
زلمى شاعر کله کله ډېره ناهلي ښکاره کوي او د انساني د اصل بڼې
د رنګ د پيکه کېدا المل اندېښمن کېږي نوموړى دبل انسان د زړه
جونګړې ته درسېدلو کمال اوهنر ته ژمن دى دا چې دا مهال انسانان
له دې ګټور هنر څخه بې برخې او ناخبره دي د همدې له امله د ناهيلۍ
غږ داسې کوي :
خلکو وکړلې د غرونو منځ کې الرې
مونږ ونه شول کړاى د زړونو منځ کې الرې
ساحل چې کله د الهام په اشارو دژوند ناوې ته د لونګو اميل په کار
بولي نو ترڅنګ يې د ژوند له ناخوالو داسې سرټوکي چې آن زمانې
ته هم د بدرنګه کليمه کاروي  ،زمانې ته بد او بدرنګه کليمې کارول
يو شمېر شاعرانو شاعرانه دود دى خو دا داسې دود دى چې اسالم
کې زمانې ته بد ويل د کنځلو په نوم نومول شوى دى او داسې کنځل
چې نسب يې د کايناتو خالق ته کېږي شاعران به داسې کليمو ته
ډول ډول تعبيرونه ګوري خو د شرعي اساساتو په وړاندې يې تعبير
د سيالب مخې ته د شګو د پل بڼه لري  ،ګران ساحل ته مې
30

سکون

سپارښتنه دا ده چې د عقيدې اوقلم سپېڅلتيا او عف ته تل لپاره
ژمن پاتې شي اودقلمي اخالق تقدس ترڅنګ شاعرانه تقدس ته
درناوى هم خپل مسولي وګڼي نوموړى دلونګين اشنا هيلې سره د
زمانې او خلکو عکس العمل د خپل ځان په وړاندې داسې انځوروي
:
د ژوند دخوشبويۍ لپاره ښه لونګ په کار د ي
که خداى چېرې نېږدې کړي لونګينه راسره
ساحله يو بدرنګه زمانه کې پيدا شوي
دا خلک او حاالت چې دي بدبينه راسره
د نړۍ د جفا تاريخ هر وګړي ته روښانه دى هرڅوک پوهيږي چې د
دنيا کور د مېلمستون بڼه لري هر څوک ترېنه درومي خو ددې هرڅه
ترڅنګه د دنيا ناولى ځان په داسې ګاڼه سينګاروي چې څوک له دين
اوڅوک له زړګي نه خالصوي چې ساحل ددې کوډګرې ماهرانه مکر
ورک کړى او ددې د رنګينيو د ګل ورين انقالب په جفا او فنا پوه
شوى دى نو ځکه يې د زړونو د قاتلې اوبنګړيوالې سره په ملګرتيا
تورنوي :
اوس چې زړه دې رانه وويس لږ يې پرېږده
خير دى داسې يې دستي په الس کې مه وړه
له زړګي نه مې سرې وينې رابهيږي
مړه شې مړه شې سره بنګړي په الس کې مه وړه
نه  ،ساحله چې د ښکلو ناز دې نه زده
بيا نو ته هم سپېلني په الس کې مه وړه
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په هر حال د ساحل د سکون بڼ رنګارنګ ګلونه لري يو داسې څوک
چې نه يې دشاعرانه صنعتونو کاروبار کړى وي او نه يې د تخيل
اوتشبيه په ګودرونو يارانه کړې وي ګرانه ده چې د بڼ د ټولو ګلونو
ځانګړې ښېګڼې اوبدګڼې دې په نښه کړي او په دې اړه دې عادالنه
پرېکړه وکړي مايواځې د ساحل سره د مينې په بنسټ د سکون پاڼې
اړولي او شنه پاڼه دفقير ډالۍ په بڼه مې پرې يو څو کرښې ليکلي په
پاى کې د احمد بختيار ساحل د ښې رڼې راتلونکې اوالزياتې خوږې
او پخې شاعرۍ په هيله د کايناتو خالق ته ددوعا السونه لپه کوم
اوساحل د هېواد د نوميالي ليکوال او شاعر قيام الدين خاد په څو
بيتونو خپل برخليک ځلونې ته رابولم :
يا د بل پسې روان شه
يا نور ځان پسې روان کړه
ښه پوهېږمه هوښيار يې
سړيتوب غواړ ې جهان کې
يا څاروان دقافلې شه
يا روان شه په کاروان کې
په مينه
محمد غني فاروقي
جالل کوټ
مرستون څلو الرى
مسيد مېنه
١١٩٩ _ ٩ _ ١٠
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پخوا که به خلکو د ځينو شاعرانو په شعري ټولګو ليکنې کولې  ،نو
پرشعرونه به يې ارزول او د شاعر په شاعران کمال به يې خبرې کولې
 ،خو اوس خلک دنورو کتابونو د سريزو له الرې خپلې شخصي
تربګنۍ او دښمنۍ پالي او هغه دچا خبره د نورو له اوږو ډزې کوي .
نو بختيار ساحل هم خپل ( سکون ) راسپارلى  ،خداى دې خير کړي
چې له مانه هم هماغې خواته خبره ور کږه نشي .
شا او خوا پنځه کاله وړاندې په افغان کېبل کې مو د ځينو ملګرو په
ملتيا د ننګرهار ادبي بنډار تر سرليک الندې اونيزې ادبي ناستې
پيل کړې  ،چې د ننګرهار د سيمې ډيرى ځوانان به ورته راتلل  .په
لومۍ غونډه کې يوه نري او دنګ ځوان ته چې په ادبي غونډو کې
مې د لومړي ځل لپاره ليده  ،د شعر ويلو بلنه ورکړل شوه ؛ کله چې
سټېج ته ورغى نو دغه دوه بيته يې وويل :
د نړۍ خلک ماغزه وخوري پوهان شي
ځمکه ونيسي او پورته تر اسمان شي
زموږ ځوانان چې لږ په ښو او بدو پوى شي
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سم د السه ټوپک واخلي قومندان شي
که څه هم چې ډېرې چکې ورته وشوې  ،خو ماته يې ډېر خوند راکړ .
له مشاعرې وروسته مې ځواب ته وويل  :هلکه ځوابه ! د ده سترګې
شاعرې دي او ښايي په راتلونکې کې يو سر الرى شاعر شي او همدا
وړاندوينه مې دا ده په زبات ورسېده  ،اوس يې هماغه ( سکون ) زما
په مخ کې پروت دى او څو ورځې وروسته به د چاپ په ګاڼه وپسولل
شي .
خير  ،راځم د بختيار ساحل شاعرۍ ته  ،هغه شاعري چې په ساده خو
رنګينو ټکو کې يې د خيال تر څنګ په ښکلو کليماتو پېيلو کې
لوستونکو ته پيغام وړاندې کړى .
لکه څنګه  ،چې اند په خپل شعر کې چينه  ،چيناراو سپين غر د
سمبولونو په توګه کارولي او شاعري يې ورته کړې  ،يا کاروان
صيب په خپله شاعرۍ کې له ډېر پخوا د چينار سيوري ته ناس دى
او له ښاپيريو سره يې خبرې کړي  ،همدا شان ساحل په خپل شعر کې
بيا سپوږمۍسمبول ګرځولى  ،چې کله ترې په وريځو کې پټه شي او
کله بيا له غرونو پناشي  ،کله کله داسې هم کېږي  ،چې په شپو شپو
يې انتظار کوي او له بېلېدو يې وېرېږي :
سپوږمۍ يا ته راشه يا ما درسره پورته بوځه
زموږ ترمنځه د دېوال خبرې ډېرې کېږي
يا :
خلکو لمر او ستوري الس کې ونيول
ماسره سپوږمۍ وفا ونکړله
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يا :
سپوږمۍ خو الړه سپوږمۍ مخ څادر کې ونغاړلو
ساحل ويده کړئ ساحل هسې شوګيره پاتې دى
ساحل هڅه کړې  ،چې په شعر کې تل نوي توکي او مفاهيم وړاندې
کړي او له شعاره ځان وژغوري  .سره له دې  ،چې ساحل د ملګرو او
يارانو په منځ کې پاتې او د بنډار سړى دى  ،خو په شاعرۍ کې له
ملګرو يو څه ګيله من ښکاري :
د خيال څپې مې وچې دي په دښته کې روا ن يم
په زړه باندې مې نه اوري باران لکه ياران
يا:
ما چې په کومو ځان پاچا ګڼلو
هغه ملګري مې اوس کم پالي
يا :
دلته خلک ډېر مغروره دي من من دي
داسې نه ده چې په چا پسې دردمن دي
يوه تشه خوله خندا او مسک برېتونه
دا وګړي بس همدغومره خوږمن دي
خو ځينې وخ چې يې ملګرو سره ساع تېر شوى بيا نو ترې دا
خبرې هېرې شوي او د خوشالۍ احساس يې کړى  ،په ملګرو يې
شکر ايستى او ويلي يې دي :
دا زه ولې کوى نه شم  ،ګذران لکه ياران
هر وختې ښکلووم د خداى قران لکه ياران
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د هرې زمانې د سود او زيان کيسه کې نه يم
اهلل راکړي شکر دى ياران لکه ياران
ساحل په يوې داسې ټولنه کې ژوند کوي  ،چې هره شېبه يې له
دردونو  ،اوښکو او غمونو سره مله ده په همدې موخه هغه يوه
حساس او ذهين په توګه ځان په ټولنې نه دى بار کړى بلکې د ټولنې
هر غم يې هم په اوږه اخيستى او د خپلې ټولنې د اوسيدونکيو
السنيوى يې کړ ى .
ساحل ته خپل غمونه هيڅ نه ښکاري
ساحل له هرچا سره غم پالي
ددې ترڅنک ساحل له روانې زمانې سره د خپل ولس نا برابري او
وروسته پاتې والى ځوروي او وايي  ،چې :
يوويشمه پېړۍ هم پاى ته رسيږي
خو څوک نه ځي له افغان سره په الره
که څه هم پورته بي له منطقي پلوه ناسم دى  ،ځکه يوويشمه پېړۍ
نوې پيل شوې او که د پاى ته رسېدوپرځاى يې پيلېدل راغلي واى
ښايي بي ښه راغلى و  ،خو دده فکر د ستايلو دى  ،ځکه دى په دې
عمر کې هم د شاعر هغه مسوولي ( شاعر د ټولنې سترګې دي يا
ژباړن دى ) په ځاى کړى او خپلې ټولنې ته نېکه الر ښيي  ،چې نړۍ
اوس له تاسو سره په يوه الره هم نه ځي  ،ځکه وروسته پاتې ياستۍ
او کله چې شاعر د ټولنې همدغه ستونزې درک کړي او سرو شونډو
 ،اوربل او  .....په ځاى ورته د نېکمرغۍ او د ټولنې د پرمختګ
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نسخې ورته ښيي ټولنه يوې ښې الرې ته سوق کولى شي  ،چې دا
ديوه سالم فکر لرونکي انسان نده ده .
دا د ساحل لومړۍ شعري ټولګه ده ښايي نيمګړتياوې ولري  ،ځکه
انسان تر خپله وسه پړ دى خو زه پرې څه ځکه نه وايم چې د ښېګړو
په پرتله يې نيمګړتياوې کمې دي .
نور نو د لوستونکيو او ( سکون ) ترمنځ دېوال نه جوړېږم خپلې
خبرې د ګران بختيار ساحل په دې بي رانغاړم چې :
يا خو د مور غېږه يا د يار کوڅه
بل ځاى کې دمه د سړي نه کېږي
استاد شېرحسن کمالزى
د ننګرهار عالي دارلمعلمين
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وړې خبرې
د مياعمر عالي لېسه هغه نوم دى چې ما يې د څلورو
دېوالونو په منځ کې دومره څه زده کړل چې دغه دى نن مې
ستا سو مخې ته ايښي دي .
زما يوه کمزوري دا ده چې خپلې خبرې نه شمه پېيلى
موضوع رانه اخوا دېخوا زغلي خو په دې ډاډمن يم چې
تاسو به مې دې کمزورۍ پسې سر نه خوږوۍ او په خندا
خندا به مې دا سولېدلي الفاظ لولئ .
زموږ د لېسې خوبي په څه کې وه چې زه يې نن دومره
احسانونه په ځان منمه ؟ تر ټولو ښه يې دا وه چې فرهنګي
مفکورې په کې د قدر وړ وې د فرهنګ الرويو ته دننه په
ليسه کې هرچا په درنه سترګه کتل چې تر ننه مې هغه مينه
په سترګو کې ده او زړه مې پرې ګواهي ورکوي .
زه مې بيا خپل ځان ته ډېر حيران ومه چې دا خلک د کومې
ځانګړنې له مخې زما قدر کوي  ،ما تر ډېره دا هڅه کړې ده
چې دا المل پيدا کړم خو تر ننه پرې نه يم بريالى شوى ،
ځينو خواخوږو ملګرو به مې بيا راته ويل چې شعر دې په
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خلکو ښه لګيږي چې قدر دې کوي که نه نو کومه بله
ځانګړنه خو په تا کې هم نشته .
زه بيا همدې خبرې ته حيران پاتې کېدم او پاتې کېږم کوم
شعر چې زما د زړه را پارېدلي ليوني احساسات نه شي
تسکينوالى نو هغه به د نورو په درد څه دوا شي .
په هر صورت ما خپلو ټولو ملګرو ته ويلي دي چې که زه
ژوندى يم هغه د ډاکټر صيب صابر په خبره د يو څو يارانو د
مينې له وجې او د خپلو وړو وړو بې نظمو خبرو له وجې
چې خلک يې شعر بولي .
يو مهال داسې و چې په ښوونځي کې به مې تر څنګ ناس
ټول خلک بدې راتلل د ښوونځي تګ به راته داسې
ښکارېده لکه سړى هره ورځ داسې ځاى ته ځي چې هلته
دده دښمنان وي خو دا ټولې خبرې  ،سړې تودې او
ميبوريانې تېرېدې او ماته يې نوې خبرې او خيالونه
رابښل  ،د څنګ ملګري مې هم په پيل کې ډېر کم ول ماته
به يې ويل هلکه ! ته داسې يو عييب غوندې ټيپ لرې
سړى دې واهلل که چندان په سور پوهېږي او دشاعرانو ټيپ
هم همدارنګه وي کېداى شي يوه ورځ به شاعر شې  ،د امې
نو د ملګرو خبرې وې خو رښتيا هم که شاعر شوى نه يم په
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څلريش ساعتونو کې دولس ديارلس ساعته د شعر په
لوستلو  ،له شاعرانو سره په ناستې او يو څه په شعرونو د
فکر کولو له وجې راباندې تېرېږي او پاتې نور وخ د
لېوني په څېر په الرو او کوڅو کې په ګرځېدو تېروم په دې
موخه که کوم نوى خيال خداى را نازل کړي او زموږ خوب
خو هسې هم د جنګي پوځيانو غوندې دى .
کوم ملګري چې له شعر سره مينه لري او غواړي چې شاعر
شي په دې اړه دې ډېر سوچ نه کوي يواځې همدومره به بس
وي چې هغه د شعر له لوستلو سره مينه لري که چېرې دى
شاعر شي نو بيا هېڅکله هم د نورو ښه شعر نه شي زغملى
چې دا زما خپله يوه تيربه ده د دنيا شهکار غزل يا نظم به
درته داسې ښکاري لکه اوتې بوتې خو خپلې به درته داسې
وي لکه د کاڼي کرښې .
زه په دې اعتراف کوم چې زما خبرې بې تولې او بې وزنه
دي خو تاسو مې الس نيوى کوئ اوزغمۍ مې .
ما د خپلې ټولګې د چاپ کولو کوم سوچ نه درلود خو
فيسبوک يوه داسې پاڼه ده چې د دنيا خلک په کې دي او
يوه شېبه کې له ډېرو خلکو سره ملګرى کېږې نو په همدې
پاڼې نوي شعرونه خپرول چې يو ملګرى مې په کې وموند
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لومړى خو يې په خپله پاڼه سمسور ډاټ کام کې راته
شعرونه خپاره کړل او بيا يې له څه مودې وروسته دې ته هم
غاړه کېښوده چې راته يې په کتابي بڼه چاپ کړي او دغه
دى نن يې دا ژمنه پوره کړې ده چې دا ښاغلى سمسور
حبيبي نوميږي او اوس په ډنمارک کې د نوور ډېرو
افغانانو په څېر مسافر دى  ،استاد شېرحسن کمالزى زما
يو الرښود دى او که چېرې زه د ده احسان هېر کړم نو خداى
شته چې يوه ستره جفا به مې کړې وي چې زما په غوښتنه
يې راته سريزه هم ليکلې  ،اجمل اند ته زه د پير په سترګه
ګورم دده شعر چې مالوسته نو دد دليدلو ارمان مې خداى
شته چې کړى او دا سوچ مې نه و کړى چې دا ښاغلى به مې
په شعر باندې يو وخ ليکل هم کوي چې نن مې دا ارمان
پوره شو  ،نورالحبيب نثار هغه نوم دى چې خلک يې په دې
نوم په خوله اخلي چې د ښه شعر د ليکلو ترڅنګ په ښه
شعر ډېر پوهېږي چې ده هم زما غوښتنه منلې او راته يې په
کتاب ليکل کړي دي  ،استا د محمد غني فاروقي مې د
ليسې له وخته رانيولې او تر ننه ښوونکى دى چې ده هم
راته په ښه ذوق ليکل کړي دي  ،ډاکټر حبيب اهلل حکم
بيا هغه نوم دى چې زه به يې په زوره ښوونځي ته بيولم او د
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پوهنتون په وره يې هم را ننويستى يم چې زما پالر ورته
زوى وايي او زه ورته ورور او زما په اړه دده خبرې ماته
ډېرې جالبې وې چې يو څه رانه هېرې شوې هم وې  ،او که
سړى نصرت الهام له ياده باسي هغه ته به د هنر او مينې
قدر نه وي زده ځکه په داسې وخ يې دا کتاب ډيزاين کړ
چې دزړه يوه قطره يې له السه ورکړې وه زوى يې په حق
رسېدلى و خو ده زما کتاب ډيزايناوه .
زه چې له چا سره پېژنم او ما چې څوک پېژني هغه ټول بايد
زه په زړه کې وساتم او په هر وخ کې ترې مننه وکړم ځکه
نن سبا په الرو کوڅو کې راته خلک مينه راکوي له لرو لرو
ځايونو راته زنګونه وهي چې دا زما د ژوند د خوښيو اوج
دى  ،اوس درته دکتاب د لوستلو بلنه درکوم او په دې درنه
بخښنه غواړم چې زما اوږدې او بې توله خبرې مو راسره په
ورين تندي ومنلې او ولوستې .
په درنښ
احمدبختيار ساحل
١٨ _ ٩ _ ١١٩٩
ننګرهار کليد راډيو
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واک بــــه مــــو بــــل ســــره وي يــــاره ځــــان بــــه پــــاتې نــــه وي
مينــــــه الفـــــ بــــــه نــــــه وي دا جهــــــان بــــــه پــــــاتې نــــــه وي

چـــې زر پـــرې بيـــا اوښـــکې دمـــه کـــړم او تـــه ګـــورې ورتـــه
ســــتا تــــر راتلــــو پــــورې اشــــنا ګرېــــوان بــــه پــــاتې نــــه وي
جنــــــون  ،ســــــاغر او مــــــى دا درې واړه بــــــه ورک ورک وي
داميکـــــــده بـــــــه نـــــــه وي دا رنـــــــدان بـــــــه پـــــــاتې نـــــــه وي
راځــــــــــه يــــــــــو ځلــــــــــې راســــــــــره دزړه خبــــــــــرې وکــــــــــړه
بيـــــانو کـــ ـه مرمـــــه ګـــــوره بـــــل ارمـــــان بـــــه پـــــاتې نـــــه وي

ســــتا مريــــدي خيــــال بــــه يــــواځې شــــي بــــې پيــــره بــــه شــــي
ســــــاحله دا دروېــــــش او داکــــــاروان بــــــه پــــــاتې نــــــه وي
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داڅــــــو اوښــــــکې دي ګرېوانــــــه دادې تاســــــره يادګــــــار وي
دا مــــــې درکــــــړې لــــــه خپګانــــــه دادې تاســــــره يادګــــــار وي

څـــو ســـپېڅلي شـــهيدان مـــې درتـــه پرېښـــودل پـــه غېـــږ کـــې
ډک لـــــــه ننـــــــګ افغانســـــــتانه دادې تاســـــــره يادګـــــــار وي
ځــي لــه زړه نــه مــې ســرې وينــې راشــه خــال تــرې ځانتــه کېــږده
زه چـــــــې مـــــــړ شـــــــومه جانانـــــــه دادې تاســـــــره يادګـــــــار وي
څــو ترخــې خــاطرې واخلــه پــام چــې څــوک پــرې خبــر نــه شــي
زړه مـــــې تـــــور دى لـــــه هـــــر چانـــــه دادې تاســـــره يادګـــــار وي

څـــــو غزلـــــې څـــــو ســـــندرې خـــــوار ســـــاحل درتـــــه ليکلـــــي
او س نــــو ځــــي لــــه دې دونيــــا نــــه دادې تاســــره يادګــــار وي
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دخلکـــــو مـــــنځ کـــــې اشـــــاره ښـــــه نـــــه وي
پــــــه تنهــــــايۍ کــــــې بهانــــــه ښــــــه نــــــه وي

دمينــــــې کورتــــــه مخــــــامخ ځــــــي ســــــړى
پـــــه دروازه کـــــې يـــــې دمـــــه ښـــــه نـــــه وي

دعشــــق لفظونــــه خــــو خــــواږه خــــواږه وي
دعشـــــق پـــــر پـــــاڼو ســـــريزه ښـــــه نـــــه وي

قـــــد دچنـــــار پـــــه شـــــان او دنګـــــه غـــــړۍ
هســــــې لنــــــډۍ بــــــوچۍ وړه ښــــــه نــــــه وي

ســـــاحله ســـــر تـــــاو کـــــړه اوده شـــــه کـــــرار
بــــس هــــره شــــپه خــــو شــــوګيره ښــــه نــــه وي
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يـــــو عشـــــق و يـــــو خلـــــوص و بـــــل ارمـــــان و راســـــره
همدغــــــــــه برکــــــــــ و چــــــــــې جانــــــــــان و راســــــــــره

يــو چــا ويـــل چــې تـــش الس دجانــان کــوڅې تـــه مــه ځـــه
يـــــو چـــــا ويـــــل چـــــې نـــــه تلمـــــه خـــــو ځـــــان و راســـــره
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بـــــس خـــــو چـــــې چمبـــــه الســـــو کـــــې ونيســـــي
زړونـــــــو تـــــــه لمبـــــــه الســـــــو کـــــــې ونيســـــــي

نــــــــــورو تــــــــــه دمينــــــــــې ترانــــــــــې وايــــــــــي
ماتـــــــــــه ســـــــــــيپاره الســـــــــــوکې ونيســـــــــــي

زه چـــــــې نيمـــــــه شـــــــپه غـــــــزل غـــــــزل شـــــــمه
څــــــوک راتــــــه ډيــــــوه الســــــو کــــــې ونيســــــي

تــــــه چــــــې راســــــره ګرځــــــې اکثــــــر ،ښــــــکلي
اور اخلـــــــي آيينـــــــه الســـــــو کـــــــې ونيســـــــي

ښـــکليه ! ســـتا ســـاحل بـــه اخـــر ســـتا پـــه ســـر
ټولـــــــــه ميخانـــــــــه الســـــــــو کـــــــــې ونيســـــــــي
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کلــــه چـــــې هـــــم زمــــا پـــــه برخـــــه کــــې جانـــــان ورســـــي
زمـــــا ګاونـــــډ او زمـــــا چـــــم تـــــه بيـــــا شـــــيطان ورســـــي

خپلــــــــو کــــــــږو وږو خبــــــــرو تــــــــه خوشــــــــحاله ومــــــــه
خــــو پــــه دې نــــه ومــــه چــــې تاتــــه بــــه تــــاوان ورســــي

لــــږ چــــې چــــا ورټلــــو لــــږ چــــې چاخپــــه غونــــدې کــــړو
زمــــونږه زور ايلــــه پــــه خپــــل څېــــرې ګرېــــوان ورســــي

بــــس پــــه ايمــــان يــــې درتــــه وايمــــه بــــاور پــــرې وکــــړه
هـــر څـــه بـــې خونـــده شـــي چـــې تاتـــه څـــه خپګـــان ورســـي

د ډېـــــرو ښـــــکلو لـــــه دعـــــا څخـــــه بـــــې برخـــــې شـــــومه
يقـــين مـــې نـــه شـــي چـــې منـــزل تـــه مـــې کـــاروان ورســـي
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ســـــــتا دنظـــــــر غشـــــــي چـــــــې نـــــــه ودريـــــــږي
يـــــــــاره ! زمـــــــــا بـــــــــه اخـــــــــر زړه ودريـــــــــږي

ګيلـــــــې مـــــــې ټـــــــولې خـــــــولې تـــــــه راولمـــــــه
چــــې موکــــه راشــــي بيــــا مــــې خولــــه ودريــــږي

نــــــور هــــــر ســــــړى ترېنــــــه پــــــه زوږ تيريــــــږي
زمـــــــــونږ ســـــــــندرو تـــــــــه کاڼـــــــــه ودريـــــــــږي

زمــــــونږ دبخــــــ مرغــــــه خاونــــــده هروخــــــ
چـــــــې څنګـــــــه شـــــــي پـــــــه الوتـــــــه ودريـــــــږي

ســــــــاحله! نــــــــوې هيلــــــــې زړه تــــــــه راشــــــــي
ســــپوږمۍ چــــې کلــــه هــــم پــــه غــــره ودريــــږي
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رنګينه شپه ده
تياره خوره ده
رندان راټول دي
بنګ دي نشه ده
غاړه يې سمه
لکه پياله ده
په يوه غاړه
خوله ،خوله ده
لکه دشاتو
داسې خوږه ده
بس مړه ژوند دى
ښکلې کيسه ده
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الره وي ګــــــــــــودر وي ســــــــــــړى وډار شــــــــــــي
هســـــــــې زړه اوتـــــــــر وي ســـــــــړى وډار شـــــــــي
څــــــومره کــــــه ديــــــار ســــــره تنهــــــا وي څــــــوک
بيــــــا هــــــم يــــــو نظــــــر وي ســــــړى وډار شــــــي
دا مخلــــــــوق او دا زمــــــــان چــــــــې وګــــــــورې !
څــــــومره چــــــې بــــــاور وي ســــــړى وډار شــــــي
ښـــــکلي چـــــې دمـــــرګ پـــــه نـــــوم راوتـــــي وي
يــــــو وي کــــــه لښــــــکر وي ســــــړى وډار شــــــي
دغـــــــه مېخـــــــانې دې نـــــــورې ړنګـــــــې شـــــــي
هســــــې هــــــم کــــــه شــــــر وي ســــــړى وډار شــــــي
ټــــول وجــــود کــــه بــــايلې نــــو څــــه بــــاک نــــه وي
زړه تـــــــه چـــــــې خطـــــــر وي ســـــــړى وډار شـــــــي
وي د جنــــــــګ پيغـــــــــام او کــــــــه د امـــــــــن وي
نـــــو م يـــــې چـــــې خبـــــر وي ســـــړى وډار شـــــي
بــــس خــــو چــــې ســــاحل يــــې کلــــه نــــه درلــــود
رود کــــــــه ســــــــمندر وي ســــــــړى وډار شــــــــي
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نـــــن پـــــه دې پـــــورې ميخانـــــه کـــــې يـــــوه شـــــپه کومـــــه
چـــــې هـــــر څـــــه کيـــــږي بـــــس ګنـــــا کـــــوم نشـــــه کومـــــه

چــې ســتا قامــ اوســتا رخســار ســتايم نــو بيــا دلبــره !
هغـــــې غـــــزل تـــــه پـــــوره درې شـــــپې شـــــوګيره کومـــــه
دمخـــــــورو او ســـــــپين ږيـــــــرو خـــــــودې ونـــــــه منـــــــل
داځــــــــل دکلــــــــي لېونــــــــو بانــــــــدې جرګــــــــه کومــــــــه
لېـــــونى نـــــه يـــــم ،چـــــې پـــــه ځـــــان راټولومـــــه خلـــــک
پـــــه زړه ميبـــــور يـــــم ،چـــــې ربـــــاب وهـــــم ټپـــــه کومـــــه
هــــر ځــــل پــــه کــــاڼو بدرګــــه يــــو خــــو بيــــا هــــم درځمــــه
ســـــتا پـــــه کوڅـــــه کـــــې ال غـــــزل لـــــيکم دمـــــه کومـــــه

نـــــن چـــــې داســـــتا پـــــه مخـــــامخ دلبـــــره چـــــپ والړ يـــــم
نـــــــن خـــــــو دې زه دښـــــــکلي حســـــــن تماشـــــــه کومـــــــه
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راځه راځه اختر دى
مينه کوه اختر دى
په ما اوتا جانانه !
هره شېبه اختر دى
وېل دسعودي شېخانو
وخورئ روژه اختر دى
يوه خولګۍ غواړمه
پرېږده بانه اختر دى
( ساحله ) !ونه سوځې
لمبه لمبه اختر دى
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د مســـــــلمان بچـــــــي دکفـــــــر تـــــــر ســـــــرايه نـــــــه ځـــــــي
کـــه ټـــول لـــه لـــوږې مـــري خـــو بيـــاهم تـــر بډايـــه نـــه ځـــي

هغــــــــه غږونــــــــه بــــــــه د زړه دتــــــــل غږونــــــــه نــــــــه وي
هغــــه غږونــــه چــــې لــــه دې ځايــــه تــــر خدايــــه نــــه ځــــي

لکـــــه زخمـــــي ســـــپاهي بـــــه خامخـــــا پرېـــــوځې آخـــــر
څــوک چـــې دمينـــې پـــه الر ځـــي او بيــا تـــر پايـــه نـــه ځـــي

دغــــه پاچــــا خــــو ځــــان تــــردې حــــده بدنامــــه کــــړ چــــې
داځــــل بــــه دې چــــوکۍ تــــه دا دچــــا پــــه رايــــه نــــه ځــــي

ســــترې جګــــړې تــــه ځــــې تکــــړه ملګــــري ګــــوره ځانتــــه
ســــاحله دوى خــــو تاســــره دجنــــګ تــــر ځايــــه نــــه ځــــي
٩٩ – ٨ -٣٠
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د يـــار چـــم ديـــار مالـــ کـــې چـــې څـــوک ګرځـــي
داســـې وي لکــــه جنـــ کــــې چــــې څــــوک ګرځــــي

ببــــــر ســــــر څېــــــرې ګرېــــــوان نمينــــــې ســــــترګې
بــــس دچــــا پــــه محبـــ کــــې چــــې څــــوک ګرځــــي
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تاســــــــره چــــــــې ګــــــــرځم نــــــــو ســــــــړى يمــــــــه
مينـــــــه يمـــــــه ژونـــــــد يمـــــــه ســـــــپرلى يمـــــــه

څـــــو کـــــه هـــــم لـــــه خـــــړو خـــــاورو شـــــته يمـــــه
بيــــــــاهم دچــــــــا ګوتــــــــه کــــــــې غمــــــــى يمــــــــه

زه هـــــــم درنـــــــه نـــــــوره مينـــــــه نـــــــه غـــــــواړم
دومـــره بـــس چـــې ســـترګو کـــې دې ځـــاى يمـــه

څــــــو کــــــه مــــــې الســــــونه درتــــــه نــــــه رســــــي
بيــــــا هــــــم ســــــپوږمۍ زه ســــــتا لېــــــونى يمــــــه

خونـــــــــد دښايســـــــــتونو مـــــــ ـې څکلـــــــــى دى
ځکـــــــــه ال ســـــــــاحل يـــــــــم ال زلمـــــــــى يمـــــــــه
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ســــــتا لــــــه رنګــــــه خلــــــک رنــــــګ اخلــــــي دلبــــــره
دځـــــــوانۍ خومـــــــار تـــــــه بنـــــــګ اخلـــــــي دلبـــــــره

اوس بــــــې مينــــــې خلــــــک مينــــــه مينــــــه پــــــايي
خـــــــو زمـــــــونږه زړونـــــــه زنـــــــګ اخلـــــــي دلبـــــــره

د ښايســــ پــــه فلســــفې پســــې مــــونږ ورک شــــوه
خـــــــو فايـــــــده ترېنـــــــه بـــــــدرنګ اخلـــــــي دلبـــــــره

ســـــتاپه نـــــوم دلتـــــه کـــ ـې ډېـــــر خلـــــک ابـــــاد دي
ســـــــتاپه نـــــــوم خلـــــــک قلنـــــــګ اخلـــــــي دلبـــــــره

لـــــــه ســـــــاحل ســـــــره ى د قـــــــدر الره نـــــــه شـــــــته
ګنــــــې ښــــــکلى لــــــه چــــــا څنــــــګ اخلــــــي دلبــــــره
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دلتـــــــه دفکـــــــر او دخيـــــــال خبـــــــرې ډېـــــــرې کيـــــــږي
د تــــــورو ســـــــترګو دجمـــــــال خبـــــــرې ډېـــــــرې کيـــــــږي

خـــداى شـــته چـــې مـــونږ خـــو دهېچاکمـــال ونـــه ليـــدلو
دلتــــــه خــــــو هســــــې دکمــــــال خبــــــرې ډېــــــرې کيــــــږي
چـــــــايې د تـــــــورې او قلـــــــم درنـــــــاوى نـــــــه دى کـــــــړى
هســـــې پـــــه ژبـــــه دخوشـــــحال خبـــــرې ډېـــــرې کيـــــږي
کلــــــه چــــــې زړونــــــو کــــــې بــــــال کينــــــې را وټــــــوکيږي
بيـــــــا دثـــــــواب او د وبـــــــال خبـــــــرې ډېـــــــرې کيـــــــږي
ســـپوږمۍ يـــا تـــه راشـــه يـــا مـــا درســـره پورتـــه بوځـــه
زمـــــونږ تـــــر منځـــــه د دېـــــوال خبـــــرې ډېـــــرې کيـــــږي

ښـــــايي چـــــې مينـــــې دې د زړه لـــــه کـــــوره کـــــډه کـــــړې
ســـــــــاحله اوس دې دزوال خبـــــــــرې ډېـــــــــرې کيـــــــــږي
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جينکۍ
ښــــکال لــــري ښايســ ـ لــــري ســــرزوره جينکــــۍ دي
پـــه مـــرګ پســـې راوتـــې نـــن لـــه کـــوره جينکـــۍ دي

يـــــوه لـــــه الســـــه ونيســـــه اوبـــــل تـــــه غـــــاړه ورکـــــړه
ددې وطـــــن خـــــو مـــــړه بـــــې پېغـــــوره جينکـــــۍ دي
يـــــــواځې دســـــــپېڅلي مينـــــــې تـــــــږي دي ســـــــاحله
ټـــول عمـــر جنــــګ ځپلـــي او بـــې وروره جينکــــۍ دي
بلخ
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د افالطـــــون پـــــه څېـــــر بـــــال ډېـــــرې خبـــــرې لـــــرو
مــونږ تــه هــم غــوږ ونيســئ مــونږه هــم ســندرې لــرو

زمونږ د زړه د ارمانونو څانګې مه پـرې کـوئ غرونـه
مــــو مــــه ولــــئ پــــه غرونــــو کــــې ګورګــــورې لــــرو
کـــابلۍ ! ســـتا ديارکېـــدو قابـــل بـــه يـــو او کـــه نـــه
ډېـــــرې خـــــو نـــــه خـــــو يـــــوه لپـــــه ملغلـــــرې لـــــرو
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د ښايســـــــــتونو لـــــــــه کـــــــــاروان ســـــــــره ورغـــــــــاړې وتـــــــــې
زړګيــــــه ښــــــه شــــــوه چــــــې جانــــــان ســــــره ورغــــــاړې وتــــــې

زمـــــــا دخيـــــــال دنغمـــــــه ګـــــــرو تـــــــال کـــــــې جـــــــوړه راغلـــــــې
ټپـــــــه ټپـــــــه شـــــــوې يـــــــه قربـــــــان ســـــــره ورغـــــــاړې وتـــــــې

اوس يــې نــو خپــل کــړه او س دزړه پــه تــل کــې ځــاى هــم ورکــړه
ډېـــــــره مـــــــوده پـــــــس دې ارمـــــــان ســـــــره ورغـــــــاړې وتـــــــې

زمــــــا پــــــه ســــــترګو کــــــې دې ځــــــاى ځانتــــــه ونــــــه مونــــــدلو
د اوښــــــکو رود شــــــوې لــــــه ګرېــــــوان ســــــره ورغــــــاړې وتــــــې

چـــــــــې دټـــــــــول عمـــــــــر خومارونـــــــــه دې يـــــــــو دم مـــــــــاتوي
ســـــــاحله  ،څـــــــه عظـــــــيم انســـــــان ســـــــره ور غـــــــاړې وتـــــــې
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ترڅــــو چــــې مينــــان يــــو نــــو کچکــــول بــــه ګرځــــوو
غــــزا تــــه چــــې ورځــــو پــــه غــــاړه ډول بــــه ګرځــــوو

بــــې بنګــــو ګــــوزاره خــــو ډېــــره ګرانــــه ده جانانــــه !
چـــې چېرتـــه ځـــو لـــه ځـــان ســـره کنـــډول بـــه ګرځـــوو
غمونــــــــه او دردونــــــــه او داڅيــــــــرې ګرېوانونــــــــه
جانانـــــه ســـــتا لپـــــاره بـــــس داټـــــول بـــــه ګرځـــــوو
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نذرانه
نه ،
داسې خونه ،
چې ته دبل په السو
له مانه سر غوڅوې
سر غو څول مې هم قبول دي ياره !
خو ستا په خپلو السو
خو ستا په خپلو السو
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مـــــونږه دژونــــــد هـــــره شــــــېبه دچـــــا پــــــه يـــــاد تېــــــرو
مـــــونږ پـــــه غمونـــــو هـــــره شـــــپه دچـــــا پـــــه يـــــاد تېـــــرو

ســـــم لکـــــه روح غمونـــــه هـــــم لـــــه ځانـــــه نـــــه بيلـــــوو
دا ژونــــــد دغــــــم پــــــه حوالــــــه دچــــــا پــــــه يــــــاد تېــــــرو

چــــاره مـــــو نشـــــته شــــوګيرو مـــــو ســـــترګې وخـــــوړلې
اوس شـــــپې دبنګـــــو پـــــه نشـــــه دچاپـــــه يـــــاد تېـــــرو
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اوس چــــــــې هغــــــــه شــــــــپه ،راڅخـــــــه پــــــــاتې شــــــــوه
پـــــــوى شـــــــوم چـــــــې هغـــــــه ،راڅخــــــه پـــــــاتې شـــــــوه

نــــــور بــــــه ځــــــان دغــــــم پــــــه خــــــوب ويــــــده ســــــاتم
نــــــــــــوره شــــــــــــوګيره راڅخــــــــــ ـه پــــــــــــاتې شــــــــــــوه
مـــــــــه کېنـــــــــه ســـــــــاقي پـــــــــه ميکـــــــــده کـــــــــې اوس
څــــــــــه کــــــــــوې نشــــــــــه راڅخــــــــــه پــــــــــاتې شــــــــــوه
نـــــــــــــــــوره بـــــــــــــــــه دغرونـــــــــــــــــو الره ونيســـــــــــــــــم
نــــــــــــوره داکوڅــــــــــــه راڅخــــــــــ ـه پــــــــــــاتې شــــــــــــوه
بيــــــــــا بــــــــــه تــــــــــر ابــــــــــده پــــــــــورې پــــــــــاتې يــــــــــم
اوس چـــــــــــې قافلـــــــــــه راڅخـــــــــ ـه پـــــــــــاتې شـــــــــــوه

وه ســـــــــــاحله اوس چـــــــــــې غـــــــــــزل نـــــــــــه وايـــــــــــم
ګرانـــــــــه شـــــــــوه پيالـــــــــه راڅخـــــــ ـه پـــــــــاتې شـــــــــوه
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ارواښاد فرهاد ته د هغه په ليکه !

هغــــــــه چــــــــې يــــــــه فرهــــــــاده ! مــــــــا اوتــــــــا زنــــــــدۍ کــــــــوي
يــــــــو ورځ بــــــــه دا څلــــــــور کونيــــــــه دنيــــــــا زنــــــــدۍ کــــــــوي
اى ! ودرې مــــــــــخ راواړوه چــــــــــې الړه رانــــــــــه ،نــــــــ ـ شــــــــــې
تيـــــــــــاره را خـــــــــــوره شـــــــــــوې ده رڼـــــــــــا زنـــــــــــدۍ کـــــــــــوي
دې خـــــــــوار ولـــــــــس دغـــــــــاړې رســـــــــۍ ســـــــــرته خېژولـــــــــې
خــــــــو دا يــــــــاغي بــــــــاغي خلــــــــک يــــــــې ال زنــــــــدۍ کــــــــوي
څــــــــوک ور دميکــــــــدې تــــــــړي ســــــــاقي پــــــــه کــــــــاڼو ولــــــــي
همـــــــدې کلـــــــي کـــــــې نـــــــور پـــــــاڅي مـــــــال زنـــــــدۍ کـــــــوي

ســـــــاحله د دلبـــــــر ښـــــــېرا کـــــــې دومـــــــره لـــــــوى اغېـــــــز دى
چــــــې اوس راتــــــه پــــــه ســــــتوني کــــــې دوعــــــا زنــــــدۍ کــــــوي
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دا نيمګـــــــــړي مينـــــــــې دې ميراتـــــــــې شـــــــــي
دا کيســـــې بـــــه څـــــومره پـــــه زړه پـــــاتې شـــــي

څنـــــــګ چـــــــې مخـــــــامخ ورســـــــره ودرېـــــــږم
هېــــــــــرې رانــــــــــه ټــــــــــولې ننــــــــــواتې شــــــــــي

تـــــه چـــــې زمـــــونږ پيغلـــــې پـــــه مرمـــــۍ ولـــــې
ســـتا پيغلـــې دې غبرګـــې پـــه مـــال مـــاتې شـــي

ســــــــــــترګې جنګــــــــــــول او جــــــــــــواري د زړو
دغـــــــه مســـــ ـآلې بـــــــه ډېـــــــرې زيـــــــاتې شـــــــي

ســــتا پــــه نــــوم غــ ـزل چــــې خيــــال کــــې راولــــم
ګــــــوتې مــــــې قلــــــم بانــــــدې رامــــــاتې شــــــي
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زړه مــــــې غــــــواړي څنــــــګ تــــــه دې ويــــــده شــــــمه
ســـــــــــتا لپـــــــــــاره وســـــــــــوځم اوبـــــــــــه شـــــــــــمه

ستاســـــترګو کـــــې خپلـــــې ســـــترګې ښـــــخې کـــــړم
څـــــــومره ښايســـــــته شـــــــم څـــــــومره ښـــــــه شـــــــمه
تـــــــــه خـــــــــو دې دتـــــــــل لپـــــــــاره تـــــــــه اوســـــــــې
زه هېڅکلـــــــــه نـــــــــه غـــــــــواړم چـــــــــې زه شـــــــــمه
ښــــــــــايي ســــــــــپوږمۍ تاتــــــــــه بــــــــــه درســــــــــمه
خـــــــوب کـــــــې هـــــــره شـــــــپه پـــــــه الوتـــــــه شـــــــمه

نــــــه غــــــواړم چــــــې تــــــل داســــــې ســــــاحل اوســــــم
غــــــــــــواړم ســــــــــــمندره چــــــــــــې دې زړه شــــــــــــمه
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څـــــــــه نـــــــــا عالجـــــــــه زمانـــــــــه ده خلـــــــــک زړه خرڅـــــــــوي
د څــــــو روپيــــــو پــــــه بدلــــــه کــــــې ســــــپينه خولــــــه خرڅــــــوي

نــــــــوره نــــــــړۍ دماشــــــــومانو زړونــــــــه الس کــــــــې ســــــــاتي
زمـــــونږ ماشـــــومان خـــــو يـــــا اوبـــــه او يـــــا ســـــابه خرڅـــــوي

ازاد بــــــا زار دى نــــــو ســــــړى بــــــه پــــــه کــــــې څــــــه ووايــــــي
څـــوک ســـپين اوســـره راوړي او څـــوک پـــه کـــې واړه خرڅـــوي

زمــــــونږه پېغلــــــې ډکــــــې ســــــترګې ګرځــــــوي لــــــه اوښــــــکو
خـــــــو ګاونـــــــډى پـــــــه اعظمـــــــي بيـــــــه رانيـــــــه خرڅـــــــوي

مــــــنم ســــــاحله چــــــې غمــــــو بــــــه يــــــې پــــــه ســــــر اخيســــــتى
خــــــو بــــــاور وکــــــړه خلــــــک خپــــــل کورونــــــه نــــــه خرڅــــــوي
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بـــــــس چـــــــې دې جلـــــــۍ وفـــــــا ونـــــــه کړلـــــــه
ټــــــــــولې زنــــــــــدګۍ وفــــــــــا ونــــــــــه کړلــــــــــه

مالــــــه مــــــې دې زړه نــــــاولي غــــــم جــــــوړ کــــــه
تاســــــــــره خــــــــــولګۍ وفــــــــــا ونــــــــــه کړلــــــــــه

زه خــــــو يــــــې دمينــــــې پــــــه درد پــــــوى کړمــــــه
مـــــــــــړه شـــــــــــاعرۍ وفـــــــــــا ونـــــــــــه کړلـــــــــــه

مــــــا مــــــې د زړګــــــي کوڅــــــو کــــــې واورېــــــدل
اف ! چـــــــــې کـــــــــابلۍ وفـــــــــا ونـــــــــه کړلـــــــــه

خلکــــــو لمــــــر اوســــــتوري الس کــــــې ونيــــــول
ماســـــــــره ســـــــــپوږمۍ وفـــــــــا ونـــــــــه کړلـــــــــه
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بــــال مــــودې وشــــوې چــــې داســــې پــــه ســــيده پــــاتې دى
داســــړى څــــوک دى چــــې پــــه واوره کــــې خولــــه پــــاتې دى

څــوک يــې مــادر بــولي او څــوک پــرې بيــا دمــور غــږ کــوي
پـــه دې نـــړۍ کـــې صـــرف همدغـــه نـــوم ښايســـته پـــاتې دى
خلکــــو خــــو خپلــــې برخــــې هــــر چېرتــــه معلــــومې کړلــــې
بــس يــو پښــتون دى چــې پــه هــر ځــاى کــى ســاده پــاتې د ى
ورشــــه بېګــــاه خــــو تــــرې پــــه منــــډه منــــډه بېرتــــه راغلــــې
تصـــــــوير دې هغســـــــې ســـــــري

پـــــــه آيينـــــــه پـــــــاتې دى

ســـــپوږمۍ خـــــوالړه ســـــپوږمۍ مـــــخ څـــــادرکې ونغـــــاړلو
ســــــاحل وده کــــــړئ ســــــاحل هســــــې شــــــوګيره پــــــاتې دى
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دلتـــــه وګـــــړي دخپـــــل ځـــــان پـــــه فلســـــفه کـــــې ورک دي
ټــــــول مخــــــامخ ورتــــــه والړ خــــــو آيينــــــه کــــــې ورک دي

لـــه تابـــه څـــه پوښـــتم چـــې څـــوک يمـــه او نـــوم مـــې څـــه دى
زمـــــا دنـــــامې تـــــوري زمـــــا پـــــه ســـــيپاره کـــــې ورک دي
يـــونيم ســـړى دبـــل ښايسـ ـ کـــې ســـترګې ښـــخې ســـاتي
نــــور نــــو اکثــــره بيــــا دځــــان پــــه تماشــــه کــــې ورک دي
خلـــــک پـــــه نـــــورو هـــــديرو کـــــې مـــــړي ســـــاتي ورځـــــي
زمـــــونږه مـــــړي بيـــــا زمـــــونږ پـــــه هـــــديره کـــــې ورک دي
ورځ کــې دلمــر لــه رڼــا ځــان ســاتي خــو ګــوره ســپوږمۍ!
ســـتا پـــه رڼـــا پســـې بـــال خلـــک پـــه شـــپه کـــې ورک دي
ښــــه  ،پــــه ســــاحل کــــې دې بــــال هيلــــې کرلــــي دي خــــو
ډېــــــر داســــــتانونه دې يــــــوه يــــــوه څپــــــه کــــــې ورک دي
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راشي شوګيره کوي
ټوله شپه کيسه کوي
څه لېوني خلک دي
جنګ کوي جګړه کوي
عشق خلوص او زغم وفا
څومره ښه واره کوي
سترګې چې ور واړوم
سره واوړي خوله کوي
بيا يې سترګې پټې دي
بيا به څه بانه کوي
زمونږ شعرونه هېڅ نه دي
خوند يې سريزه کوي
تاته انتظار سپوږمۍ!
څه بال مزه کوي
يو ځاى شول خندا برېښنا
خداى مې دې پرده کوي
زمونږ دښمن زمونږ کورکې
خوب کوي دمه کوي
اوه ! ساحل ويلي وو
بل چېرته به شپه کوي
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غږ
ياره !
منم چې ښايس نه لرې ته
نه مې دسترګو کڅي
ستا په ليدلو سوځي
خو دغې غږ دې څه بال کړېده
بس چې راپېښه وکړې
سترګې مې پټې شي او ليد وبايلي
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د دروېش دراني پر پله

څـــوک چـــې ښايســـ نـــه لـــري څـــوک چـــې آيينـــه نـــه لـــري
هغـــــه پـــــه ژونـــــد کـــــې دخوښـــــۍ يـــــوه شـــــېبه نـــــه لـــــري
پـــــه بخملـــــي تختونـــــو شـــــپه ورځـــــې ويـــــده پراتــــــه وي
دلتـــــــه بـــــــال وګـــــــړي شـــــــته چـــــــې شـــــــوګيره نـــــــه لـــــــري
د وجــــود نــــور غــــړي دې هــــر وختــــې پــــرده کــــې وي خــــو
وايـــــي چـــــې ســـــترګو تـــــه کاتـــــه څـــــه کفـــــاره نـــــه لـــــري
ددې هېـــــــواد دآبـــــــادۍ تمـــــــه بـــــــه څـــــــه تـــــــرې وشـــــــي
دلتـــــه ماشـــــوم تـــــر اوســـــه الس کـــــې ســـــېپاره نـــــه لـــــري
ســـپوږمۍ ! داســـتا دمـــخ رڼاتـــه خـــوار پـــه تمـــه ناسـ ـ دى
يــــو څــــوک غــــزل ليکــــي لــــه ځــــان ســــره ډيــــوه نــــه لــــري
ښــــــــايي ددې نــــــــړۍ بدبختــــــــه وي همــــــــدوى ســــــــاحله
هغـــــــه وګـــــــړي چــــــــې جومـــــــات او منــــــــاره نـــــــه لــــــــري
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ښـــکلي چـــې راځـــي مـــونږ تـــه جمـــال ورســـره نـــه راځـــي
عشـــــق راوړي زړه راوړي جـــــالل ورســـــره نـــــه راځـــــي
څنـــګ چـــې دپښـــتون بچـــى نـــړۍ تـــه ســـترګې پرانيــزي
جنـــګ جګـــړې يـــې کســـب وي کمـــال ورســـره نـــه راځـــي
ښــــايي چــــې ددې نــــړۍ بدبختــــه خلــــک مــــونږه يــــوو
مـــونږ تـــه چـــې ښـــاما ر راځـــي نـــو الل ورســـره نـــه راځـــي
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چېرتــــــــه چــــــــې پــــــــرده دســــــــړي نــــــــه کيــــــــږي
هلتـــــــه نـــــــو بيـــــــا شـــــــپه دســـــــړي نـــــــه کيـــــــږي
ســـــــترګې ښـــــــې پـــــــه دې چـــــــې بهـــــــر الر لـــــــري
زړه کــــــــــې ګــــــــــوزاره دســــــــــړي نــــــــــه کيــــــــــږي
يـــــــا خـــــــو دمـــــــور غېـــــــږه يـــــــا د يـــــــار کوڅـــــــه
بـــــــل ځـــــــاى کـــــــې دمـــــــه دســـــــړي نـــــــه کيـــــــږي
ښـــــــکليه ! چـــــــې تـــــــه نـــــــه يـــــــې نـــــــو داومنـــــــه
ځـــــــــان ســـــــــره دعـــــــــوه د ســـــــــړي نـــــــــه کېـــــــــږي
هســـــــې نــــــــه ســــــــاحله چـــــــې لمبــــــــه دې کــــــــړي
بيـــــــــا ګـــــــــوره چـــــــــاره د ســـــــــړي نـــــــــه کېـــــــــږي
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بيــــــا ســــــالم رابانــــــدې شــــــوى
بيــــــا الهــــــام رابانــــــدې شــــــوى
څـــــه بـــــه هـــــر ښـــــکلي تـــــه ژاړم
څــــــه ناکــــــام رابانــــــدې شــــــوى
ســــــندريز وطــــــن کــــــې اوســــــم
څـــــومره پـــــام رابانـــــدې شـــــوى
څــــــه تــــــاثير ســــــتا کمالزيــــــه !
د کـــــــــالم رابانـــــــــدې شـــــــــوى
زه ميبوريمـــــــــــــــه ســـــــــــــــاحله
غــــــم د قــــــام رابانــــــدې شــــــوى
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دلتـــــه خلـــــک ډېـــــر مغـــــروره دي مـــــن ،مـــــن دي
داســــــې نــــــه ده چــــــې پــــــه چاپســــــې دردمــــــن دي

يــــــوه تشــــــه خولــــــه خنــــــدا او مســــــک برېتونــــــه
دا وګـــــــــړي بـــــــــس همـــــــــدغومره خـــــــــوږمن دي
همغـــــوى بـــــه ســـــتا خوښـــــۍ لمبـــــه  ،لمبـــــه کـــــړي
تـــــه  ،بـــــه وايـــــې ځـــــه يـــــاران مـــــې اندېښـــــمن دي
مــــايو وخــــ ويــــل چــــې ښــــکلي راتــــه ګــــران دي
خــــو تــــر اوســــه هــــم پــــه مــــا بانــــدې شــــکمن دي

نـــــــه ســـــــاحله ســـــــتا د زړونـــــــو ســـــــاتل نـــــــه زده
پــــــه همــــــدې درنــــــه دا ښــــــکلي ګيلــــــه مــــــن دي
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ســـــترګو نـــــه پـــــرده کـــــوو چـــــې څـــــه کېـــــږي
زړه کــــــې ګــــــوزاره کــــــوو چــــــې څــــــه کېــــــږي

پرېــــــــــــږده چــــــــــــې د زړه خبــــــــــــرې ومنــــــــــــو
هــــر ښــــکلي تــــه ښــــه کــــوو چــــې څــــه کېــــږي

خـــــوب کـــــې خـــــو زړګيـــــه جانـــــان نـــــه راځـــــي
نـــــــوره شـــــــوګيره کـــــــوو چـــــــې څـــــــه کېـــــــږي

ټــــول کلــــى بــــه پــــوى پــــه خپلــــه مينــــه کــــړو
دغـــــــــه اراده کـــــــــوو چـــــــــې څـــــــــه کېـــــــــږي

ځـــــه ســــــاحله نـــــن خــــــو مـــــې ســــــوال ومنــــــه
چېرتـــــــه ننـــــــداره کـــــــوو چـــــــې څـــــــه کېـــــــږي
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( لکـــــــه غرونـــــــو کـــــ ـې اوبـــــــه تـــــــه الره وشـــــــي )
داســــــــــې کلــــــــــه کلــــــــــه زړه تــــــــــه الره وشــــــــــي
پـــــــه دې الره بانــــــــدې ډېـــــــر خلــــــــک ښـــــــوييږي
خــــــــو يــــــــوازې ســــــــتا باڼــــــــه تــــــــه الره وشــــــــي
د مـــــــين زړګـــــــي ارمـــــــان پـــــــه کـــــــې تـــــــوييږي
چــــــې لــــــه ســــــترګو نــــــه لېمــــــه تــــــه الره وشــــــي
ســــتا غمونــــه مــ ـې پــــه خيــــال کــ ـې داســ ـې ګرځــ ـي
( پــــه غــــوړو کــــې چــــې ويښــــته تــــه الره وشــــي )

چـــ ـې هـــــر ښـــ ـکلى يـــ ـې پـــــه زړه کـــ ـې الره کـــــاږي
ســـــاحل نــــــه وايــــــي چـــــې څـــــه تــــــه ؟ الره وشــــــي
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مـــــونږ ژونـــــدي يـــــو خـــــو لـــــه ژونـــــده نـــــاخبره
مـــــونږ بـــــې خونـــــده يـــــو لـــــه خونـــــده نـــــاخبره

اوس د ښــــــار پــــــه منزلونــــــو کــــــې اوســــــېږو
اوس يــــــــو ځکــــــــه لــــــــه هلمنــــــــده نــــــــاخبره

تــــه خــــو ښــــه يــــې يــــو ســــالم خــــو دې راغلــــى
خـــــــــو بيـــــــــا زه يمـــــــــه څرګنـــــــــده نـــــــــاخبره

ســــتا يــــوه بوســــه بــــه مــــا اوبــــه ،اوبــــه کــــړي
زه خـــــــــو ومـــــــــه لـــــــــه ســـــــــوګنده نـــــــــاخبره

زمــــــانې دومــــــره کمــــــزورى کــــــه مړونــــــده !
ســــتا ســــاحل دى اوس لــــه (( انــــده )) نــــاخبره
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نــــه يــــاري کــــړي نــــه ســــالم کلــــي کــــې ګرځــــي
ښــــکلي څــــه کــــوي مــــدام کلــــي کــــې ګرځــــي

د زړه وينـــــــې خـــــــو زمـــــــوږ پســـــــې تـــــــويېږي
خـــدايزده چاتـــه الس پـــه نـــام کلـــې کـــې ګرځـــي
ســـــتا مـــــين چـــــې غزليـــــز ســـــفر پيـــــل کـــــړى
لــــه طبيعــ ـ اخلــــي الهــــام کلــــي کــــې ګرځــــي
ددې زيـــــري پـــــه ارمـــــان پســـــې بـــــه مـــــړ شـــــم
چــــــا رواړى دى پيغــــــام کلــــــي کــــــې ګرځــــــي

فقــــــــج ســــــــترګې جنګــــــــوي او الره ګــــــــوري
ســـــاحل څـــــه پـــــه احتـــــرام کلـــــي کـــــې ګرځـــــي
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يـــــــو غـــــــزل او يـــــــو ســـــــالم د مينـــــــې نښـــــــه
د هــــــــر ښــــــــکلي احتــــــــرام د مينــــــــې نښــــــــه

د بـــــــــل غـــــــــم ســـــــــره د اوښـــــــــکوالرې الرې
پـــــــه ګلونـــــــو بانـــــــدې پـــــــام د مينـــــــې نښـــــــه
پـــــه کوڅـــــه کـــــې يـــــو هلـــــک د ونـــــې شـــــاته
او جينــــــۍ ناســــــته پــــــه بــــــام د مينــــــې نښــــــه
د مشـــــــــــــــــرانو د خبـــــــــــــــــرو اورېدنـــــــــــــــــه
د ماشـــــوم پـــــه خولـــــه پيغـــــام د مينـــــې نښـــــه
تــــه دې خپــــل يــــاران ګــــرم مــــه بولــــه ســــاحله
ســـــــتا غـــــــزل ســـــــره ناکـــــــام د مينـــــــې نښـــــــه
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زړه مــــــې مــــــه پټــــــوه ګرانــــــې ! درســــــره دى
بېرتـــــــه ۍ راکـــــــړه مهربـــــــانې! درســـــــره دى

اوس خــــو زه هــــم لکــــه ســــيورى درپســــې يــــم
چېرتـــــــه ګرځـــــــې ســـــــرګردانې ! درســـــــره دى

نــــور نــــو نــــه کېــــږي خبــــرې دې اوږدې شــــوې
د الفـــــــــــــاظو ترجمـــــــــــــانې ! درســـــــــــــره دى

خيــــر دى مــــا لــــه دغــــې غمــــه پــــه امــــان کــــړه
د غمونـــــــــــــو کـــــــــــــورودانې درســــــــــــــره دى

د ســـاحل لـــه خـــولې بـــه بـــد الفـــاظ وانـــه ورې
درتــــــــــه وايمــــــــــه ګلپــــــــــاڼې ! درســــــــــره دى
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ســــــــــره ګالبونــــــــــه چــــــــــې شــــــــــبنم پــــــــــالي
زړه مــــــــــې اوس دغســــــــــې صــــــــــنم پــــــــــالي

ســـــــتا مرمرينـــــــو ســـــــترګو ټيټـــــــې کړلـــــــې
ســـــترګې مـــــې جنـــــګ نـــــه کـــــوي نـــــم پـــــالي

مــــــا چــــــې پــــــه کومــــــو ځــــــان پاچــــــا ګڼلــــــو
هغـــــــــه ملګـــــــــري مـــــــــې اوس کـــــــــم پـــــــــالي

څــــــــــومره کمــــــــــزوري انســــــــــانان مينــــــــــان
د عشـــــــــق ټپونـــــــــه چـــــــــې پـــــــــه دم پـــــــــالي

ســــاحل تــــه خپــــل غمونــــه هــــېڅ نــــه ښــــکاري
ســـــــاحل لـــــــه هـــــــر چـــــــا ســـــــره غـــــــم پـــــــالي
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ماتـــــه ګـــــل ښـــــکاري ګـــــالب دى هغـــــه ښـــــکلى
د هــــــــر ښــــــــکلي انتخــــــــاب دى هغــــــــه ښــــــــکلى

ما د ژوند د ښکال څکه په کې کړې
د رنګونــــــــو يــــــــو دريــــــــاب دى هغــــــــه ښــــــــکلى

شـــــيخه ! ســـــتا د ارادو پـــــه کـــــې څـــــه نـــــه شـــــته
ملنګـــــــــانو تـــــــــه ثـــــــــواب دى هغـــــــــه ښـــــــــکلى

د بــــد رنګــــو زړونــــو ژونــــد بــــه پــــه کــــې ســــوځي
ماتـــــــه ښـــــــکاري انقــــــــالب دى هغـــــــه ښــــــــکلى

اوه !ســــــاحله ،مــــــونږ تــــــه دغــــــه خبــــــر بــــــس ده
چــــې ســــتا ښــــکلو کــــې حســــاب دى هغــــه ښــــکلى
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مينـــــــه کـــــــې اســـــــالم تـــــــه ســـــــړى ورســـــــي
څـــــــومره لـــــــوړ مقـــــــام تـــــــه ســـــــړى ورســـــــي

خپلــــــه بــــــې وســــــي بــــــه پــــــه کــــــې ووينــــــي
اوس نــــــو کــــــه بــــ ـاګرام تــــــه ســــــړى ورســــــي

ســـــتا هنـــــر چـــــې غـــــم او تربګنـــــي وخـــــوري
څـــــــه بـــــــه نـــــــو انعـــــــام تـــــــه ســـــــړى ورســـــــي

دا شــــــــېبې لــــــــه مــــــــرګ ســــــــره تړلــــــــي وي
مخکــــــې چــــــې پيغــــــام تــــــه ســــــړى ورســــــي

کلــــــه چــــــې ســــــاحله ســــــترګې پټــــــې کــــــړي
هلــــــــــه بـــــــــــه ارام تـــــــــــه ســـــــــــړى ورســـــــــــي
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د نـــــړۍ خلـــــک مـــــاغزه وخـــــوري پوهـــــان شـــــي
ځمکـــــه ونيســـــي او پورتـــــه تـــــر اســـــمان شـــــي

زمــوږ ځوانــان چــې لــږ پــه ښــه او بــدو پــوى شــي
ســـــم د الســـــه ټوپـــــک واخلـــــي قومنـــــدان شـــــي
00000
مــــونږه ژونــــد غــــواړو او ژونــــد د ژونــــد لپــــاره
داســـــــې نـــــــه چـــــــې د هـــــــوس او خونـــــــدلپاره

بيـــــــا د نويـــــــو عمليـــــــاتو نـــــــوم تـــــــازه شـــــــو
د پښــــــــــتون او د مظلــــــــــوم هلمنــــــــــد لپــــــــــاره
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يــــــار راتــــــه زمــــــا پــــــه زړه يــــــوه خبــــــره نــــــه کــــــوي
زه يـــــې چـــــې پـــــه تمـــــه يـــــم هغـــــه خبـــــره نـــــه کـــــوي

زه چـــې خپـــل يـــاران د آيينـــې پـــه څېـــر شـــفاف ګـــڼم
ماتـــــــه يـــــــاران ولـــــــې پښـــــــتنه خبـــــــره نـــــــه کـــــــوي

ځـــار شـــمه د خپـــل کلـــي درانـــه مشـــران چـــې ګورمـــه
ســــر يــــې کــــه پــــه دار هــــم شــــي کــــږه خبــــره نــــه کــــوي

تــــه ورتــــه د خپلــــې ښــــکال دومــــره صــــف مــــه کــــوه
مانـــــــه بغيـــــــر دغـــــــه آيينـــــــه خبـــــــره نـــــــه کــــــــوي

ســــــــتا د غزليــــــــز مــــــــزل د الرې الروى نــــــــه شــــــــوم
ســـــتا پـــــه څېـــــر ســـــاحله زمانـــــه خبـــــره نـــــه کـــــوي
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اجمل اند او وړوکي اند ( پاڅون ) ته !

زمــــــــا او د جانــــــــان کلــــــــه نظــــــــر چــــــــې مخــــــــامخ شــــــــي
بــــس ســــم لکــــه ځــــانمرګى او عســــکر چــــې مخــــامخ شـــــي

لــــــومړى راســــــره ســــــترګې جنګــــــوي بيــــــا غــــــاړه راکــــــړي
دا ښــــــکلي خلــــــک ماســــــره اکثــــــر چــــــې مخــــــامخ شــــــي
بـــــاور لـــــرم چـــــې غرونـــــه بـــــه هـــــم غـــــاړې ســـــره ورکـــــړي
کلونــــــــه پــــــــس د مينــــــــې مــــــــرور چــــــــې مخــــــــامخ شــــــــي
انصـــــاف ورځينــــــې نــــــه غــــــواړي ډوډۍ ورڅخــــــه غــــــواړي
زمـــــــوږ د کلـــــــي خلـــــــک او رهبـــــــر چـــــــې مخـــــــامخ شـــــــي

حتمـــــاي بـــــه يـــــې ســـــاحله شـــــاعري بيرتـــــه ژونـــــدۍ شـــــي
چينـــار  ،چينـــه  ،اجمـــل او بيـــا ســـپين غـــر چـ ـې مخـــامخ شـــي
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څنــــــګ چــــــې دې کاتــــــه لــــــه مانــــــه نــــــه اوړي
دغســــــــــې دې زړه لــــــــــه مانــــــــــه نــــــــــه اوړي

زه بــــــــه دې تــــــــه څــــــــومره خلــــــــک وژنمــــــــه
دا ســـــــړى پـــــــه څـــــــه لـــــــه مانـــــــه نـــــــه اوړي

خدايـــــه څـــــه پـــــه لـــــوى انســـــان مـــــين يمـــــه
اوړي چــــــې پــــــه غــــــره لــــــه مانــــــه نــــــه اوړي
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لېــــــونى لـــــــه خپـــــــل ارمـــــــان ســـــــره پـــــــه الره
وي نښـــــــتى لــــــــه ګرېــــــ ـوان ســــــــره پــــــــه الره

چـــ ـې ددې وخـــ ـ د خوبـــــانو څـــ ـه عـــــادت دى
قـــــــدم اخلـــــــي لـــــــه ګومـــــــان ســـــــره پـــــــه الره

يويشــــــتمه پېــــــړۍ هــــــم پــــــاى تــــــه رســــــيږي
خــــو څــ ـوک نــــه ځــ ـي لــــه افغــــان ســــره پــــه الره

دا شــــــــــېبې د مينــــــــــانو ښــــــــــکاره نښــــــــــې
پلـــــــى تـــــ ـګ او لـــــــه بـــــــاران ســـــــره پـــــــه الره

کــــه همداســ ـې اندېښــ ـنې وي بيــــا ضــــرور بــــه
ســــــاحل مــــ ـړ وي لــــــه جانــــــان ســــــره پــــ ـه الره
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کــــــــه دې خــــــــراب او کــــــــه دې ســــــــم وکــــــــه
پـــــــــــه  ،نـــــــــــه خبـــــــــــره دې قســـــــــــم وکـــــــــــه

ښـــــــه ،ود زړه خـــــــو مـــــــې څـــــــه غـــــــم وکـــــــه
ســـــــترګو مـــــــې بيـــــــا درپســـــــې نـــــــم وکـــــــه

چــــــې دې دنيــــــا تــــــه مــــــونږه څــــــه کــــــړي وو ؟
چــــــــې دې دنيــــــــا پــــــــه مــــــــونږ کــــــــرم وکــــــــه

زمـــــــا د اوښـــــــکو څـــــــاڅکي نـــــــه پېژنـــــــې ؟
چـــــــې تـــــــا ګومـــــــان پـــــــرې د شـــــــبنم وکـــــــه

بېګـــاه مـــې خـــوب ليـــده چـــې يـــار مـــې نشـــته
بېګــــــــاه مــــــــې ټولــــــــه شــــــــپه مــــــــاتم وکــــــــه
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زړه هســـــــې پـــــــه نـــــــه خبـــــــره ســـــــوى کـــــــوي
ځــــــــان ســــــــره پخپلــــــــه دا زيــــــــاتى کـــــــــوي

زه کــــــه څــــــومره ځــــــان پــــــرده کــــــې ســــــاتمه
ســـــــترګې مـــــــې د ښـــــــکلو هرکلـــــــى کـــــــوي

دازړه پـــــــــه اورونـــــــــو بانـــــــــدې ايښـــــــــى دى
دا زړه چــــــــې لمبــــــــه کــــــــوي لــــــــوګى کــــــــوي

څـــوک بـــه دې نـــړۍ کـــې وي چـــې الس درکـــړي
څـــــوک بـــــه دې پـــــه کلکـــــه مخنيـــــوى کـــــوي

دا ســـــــــاحل بـــــــــه غرونـــــــــو بانـــــــــدې واړوې
دا ســـــــاحل چـــــــې تاســـــــره ناســـــــتى کـــــــوي
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نـــــــه ګرځـــــــي ګلونـــــــو پســـــــې نـــــــه ګرځـــــــي
خلــــــک د چــــــا زړونــــــو پســــــې نــــــه ګرځــــــي

هــــــــر پــــــــردى زمــــــــوږ د غرونــــــــو تــــــــږى دى
څــــــوک د چــــــا غمونــــــو پســــــې نــــــه ګرځــــــي
ښـــــــکلي پـــــــه لفظونـــــــو بانـــــــدې زړه ســـــــاتي
ښـــــکلي پـــــه شـــــعرونو پســـــې نـــــه ګـــــر ځـــــي
هېڅـــــو ک دلتـــــه روغـــــه ســـــټه نـــــه غـــــواړي
هېڅــــــوک پــــــه ســــــرونو پســــــې نــــــه ګرځــــــي
خلــــــک يــــــو ارمــــــان بــــــې خوبــــــه کــــــړي دي
خلـــــــک پـــــــه خوبونـــــــو پســـــــې نـــــــه ګرځـــــــي
اوس ســـــــاحل لـــــــه هرڅـــــــه ســـــــره روږدى دى
ځکـــــــه پـــــــه ســـــــوچونو پســـــــې نـــــــه ګرځـــــــي

96

سکون

بــــس ايلــــه مــــو غريبــــي پــــه ښــــار کــــې وکــــړه
مـــونږ همـــدومره خوشـــالي پـــه ښـــار کـــې وکـــړه

زه د ژوندپــــــــه الره هېچــــــــا روان نــــــــه کــــــــړم
مـــا هـــر ښـــکلي تـــه زاري پـــه ښـــار کـــې وکـــړه

مـــــــونږ د کلـــــــي ښايســـــــتونه لولپـــــــه کـــــــړه
مــونږ چــې ســپوره شــاعري پــه ښــار کــې وکــړه

نـــــــور وګـــــــړي پکـــــــې اوســـــــي لکـــــــه مـــــــړي
څوکســــــانو زنــــــدګي پــــــه ښــــــار کــــــې وکــــــړه

اوه ســـــــــاحله هغـــــــــه خلـــــــــک ليـــــــــوني دي
چــــاچې مينــــه ،ســــادګي پــــه ښــــار کــــې وکــــړه
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پښتنه پېغله

ده د وخــــــــ خبــــــــره لــــــــيکن ډېــــــــره بــــــــې بــــــــاوره ده
داچــــــــې پښــــــــتنه پيغلــــــــه د هــــــــر ســــــــړي نــــــــوکره ده
دا پيغلـــــه پــــــه خپــــــل وجــــــود او نفــــــس ښــــــه زوروره ده
منمـــــــــه چـــــــــې ښـــــــــکلې ده ښايســـــــــته ده ملغلـــــــــره ده
الس کـــې ټوپـــک خـــو لـــه کـــې يـــې اور اغوســـتې زغـــره ده
ومنـــــــــــئ د خـــــــــــداى پـــــــــــه ټولـــــــــــو الرو برابـــــــــــره ده
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زړه کــــې دې ځــــى نــــه شــــومه هــــېڅ نــــه شــــومه
چـــــې ســـــتازړګى نـــــه شـــــومه هـــــېڅ نـــــه شـــــومه

حـــــــاالتو څـــــــو کـــــــه ښـــــــکته پورتـــــــه کړمـــــــه
خـــــو چـــــې ســـــړى نـــــه شـــــومه هـــــېڅ نـــــه شـــــومه

د يـــــــوه ســـــــاده بـــــــاده غمـــــــاز ســـــــترګو تـــــــه
زه چـــــې ازغـــــى نـــــه شـــــومه هـــــېڅ نـــــه شـــــومه

زه کــــــه د هــــــر ســــــړي پــــــه کــــــار شــــــم مــــــورې
چــــې ســــتا ســــپرلى نــــه شــــومه هــــېڅ نــــه شــــومه

ســــــــــاحله ډېــــــــــره غالمــــــــــي مــــــــــې وکــــــــــړه
بــــس چــــې لــــوګى نــــه شــــومه هــــېڅ نــــه شــــومه
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ځــــان تــــه ناســـ يمــــه لــــه ســــتورو ســــره پــــالم
خپلـــــــو پرېښــــــــودمه ،نــــــــورو ســــــــره پــــــــالم

ماتــــه ســــپينو خلکــــو تــــورې کيســــې وکــــړې
پــــــاتې عمــــــر مــــــې لــــــه تــــــورو ســــــره پــــــالم

زورورو ،زورورې نخـــــــــــــــــــرې وکـــــــــــــــــــړې
اوس چـــــې مينــــــه لــــــه کمـــــزورو ســــــره پــــــالم

زه د ســـــرو شـــــونډو احســـــان منلـــــى نـــــه شـــــم
ســـپورې شـــونډې مـــې لـــه ســـپورو ســـره پـــالم

نـــه ســـاحله مـــا خـــو هـــر ځـــل تـــه راســـتون کـــړې
تابـــــه ويـــــل چـــــې لـــــه ميخـــــورو ســـــره پـــــالم
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پـــــــه وړه غونـــــــدې خبـــــــره ســـــــړى مـــــــات شـــــــي
چــــې رابېــــل شــــي لــــه لښــــکره ســــړى مــــات شــــي

نـــــن مـــــې بيـــــا يـــــار پـــــه وړه خولـــــه راتـــــه وويـــــل
چــــــــې راګــــــــورې زوروره ســــــــړى مــــــــات شــــــــي

دا مرمــــــــوزې ګونګوســــــــې چــــــــې ســــــــړى اوري
يـــــــارانې شــــــــي د نظــــــــره ســـــــړى مــــــــات شــــــــي

چــې دې څنــګ کــې وه د دنــګ چينــار پــه څېــر يـــې
خــــــو چــــــې شــــــوله مــــــروره ســــــړى مــــــات شــــــي

واه ســــــــاحله ســــــــتا خبــــــــرې خــــــــو پخــــــــې دي
چــــــې پــــــه الره ځــــــي کــــــاپره ســــــړى مــــــات شــــــي
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خلکــــــــو وکړلــــــــې د غرونــــــــو مــــــــنځ کــــــــې الرې
مــــونږ ونــــه شــــوې کــــړى د زړونــــو مــــنځ کــــې الرې

د ښــــــــــــــکال او د ســــــــــــــرخيو لــــــــــــــه ســــــــــــــببه
چاتـــــــه ښـــــــکاري د ګلونـــــــو مـــــــنځ کـــــــې الرې؟

زه د ښـــــــکلو پـــــــه کـــــــاروان پســـــــې يـــــــم تللـــــــى
مـــــــــا ليـــــــــدلي د اورونـــــــــو مـــــــــنځ کـــــــــې الرې

زبردســــــــته آيينــــــــه مــــــــې مــــــــخ تــــــــه ايښــــــــي
پـــــــه کـــــــې ويـــــــنم د خيـــــــالونو مـــــــنځ کـــــــې الرې

خـــــــو د يـــــــار دغـــــــې خبـــــــرې زه حيـــــــران کـــــــړم
ګـــــران دي  ،ګــــــران دي د ريـــــابونومنځ کــــــې الرې
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زه وايـــــــــــم خبـــــــــــرو پســـــــــــې مـــــــــــړ يمـــــــــــه
زړه وايـــــــــي ســـــــــندرو پســـــــــې مـــــــــړ يمـــــــــه
خولــــــه وايــــــي ګورګــــــورو پســــــې مــــــړ يمــــــه
عشـــــــق وايـــــــي ملګـــــــرو پســـــــې مـــــــړ يمـــــــه
اوس چـــــــې لـــــــه جانانـــــــه جـــــــدا شـــــــوى يـــــــم
ټولــــــــــو مســــــــــاپرو پســــــــــې مــــــــــړ يمــــــــــه
اوس مــــې پــــه غــــره واوره راتــــه نــــه ښــــکاري
اوس مـــــــې پـــــــه نښـــــــترو پســـــــې مـــــــړ يمـــــــه
بيـــــا راشـــــي او بيـــــا مـــــې زړګـــــى وغـــــواړي
بيــــــا ورکــــــو ســــــوالګرو پســــــې مــــــړ يمــــــه

تاتـــــــــه چـــــــــې ســـــــــاحله مينـــــــــه وښـــــــــايي
داســــــــــ ـې زورورو پســــــــــــې مــــــــــــړ يمــــــــــــه
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يـــــــــاره ســـــــــتا خبـــــــــرو کـــــــــې خبـــــــــرې دي
کې نـــــــــه پـــــــــه ســـــــــندور کـــــــــې خبـــــــــرې دي

دا چـــــې ســـــپينې خـــــولې پـــــه بلـــــه نـــــه اوړي
بيــــــا نــــــو پــــــه ګورګــــــورو کــــــې خبــــــرې دي

مــــــــونږ تــــــــه يــــــــې د زړه رنځونــــــــه واچــــــــول
خـــــداى شـــــته پـــــه ملګـــــرو کـــــې خبـــــرې دي

چېرتــــــــه آيينــــــــه کـــــــــې ځانتــــــــه وګـــــــــوره!
چـــــــــا ويـــــــــل ملغلـــــــــرو کـــــــــې خبـــــــــرې دي

تانـــــه چـــــې ســـــاحله زړه کـــــې ژونـــــد غـــــواړي
بـــــــس نـــــــو دې ســـــــوالګرو کـــــــې خبـــــــرې دي
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ټــــول کارونــــه دې خــــراب وي ســــم دې نــــه وي
فقـــــج دا چـــــې خوشـــــالي وي غـــــم دې نـــــه وي

هـــــر ســـــړي ســـــره دې ســـــل ميلـــــه وســـــله وي
بـــــس يـــــواځې ميـــــرات مـــــړى بـــــم دې نـــــه وي

ژونــــــد همغــــــه وي دلبــــــره چــــــې پــــــه زړه وي
زمـــــا ســـــترګو کـــــې اوســـــېږه چـــــم دې نـــــه وي

زمـــــا زړه داســـــې کنـــــډر ښـــــه دى خـــــو تـــــه دې
ســـــترګې غټـــــې ګرځـــــوه خـــــو نـــــم دې نـــــه وي

شـــــــاعران بـــــــه ســـــــتا غـــــــزل اوري ســـــــاحله
تــــــل د ډېــــــرو دوعــــــا وکــــــړه کــــــم دې نــــــه وي
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زه نېــــــږدې يــــــم ژونــــــد لــــــه مانــــــه لــــــرې دى
خـــداى شـــته دى چـــې خونـــد لـــه مانـــه لـــرې دى

مابـــــه يـــــې يتـــــيم وړکـــــي ښـــــکل کـــــړي واى
څـــــــه وکـــــــړم هلمنـــــــد لـــــــه مانـــــــه لـــــــرې دى

يـــــار تـــــه بـــــه پـــــه څـــــه بانـــــدې يـــــار ووايـــــم
دا چــــــې ښــــــه څرګنــــــد لــــــه مانــــــه لــــــرې دى

اوس مــــې چــــې غــــزل درتــــه ښــــه نــــه ښــــکاري
ښــــه پــــوى يــــې چــــې انــــد لــــه مانــــه لــــرې دى
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پــــــــوى شــــــــومه د کلــــــــي غــــــــم د کلــــــــي دى
ماســـــــــــره دا ټـــــــــــول مـــــــــــاتم د کلـــــــــــي دى

ماتــــه اوس پــــه ښــــار کــــې هــــر ســــړى وايـــــي
دغـــــــــــه ســـــــــــادګى خوســـــــــــم د کلـــــــــــي دى

ښـــــــــار کـــــــــې منترونـــــــــه  ،جادوګـــــــــانې دي
تاســــــــــره خــــــــــو اوس هــــــــــم دم د کلــــــــــي دى

تاســــــــــــره د ښــــــــــــار د ښــــــــــــاپېرو صــــــــــــنم
ماســـــــــــــره زمـــــــــــــا صـــــــــــــنم د کلـــــــــــــي دى

څـــومره بـــه بـــې مينـــې واى کـــه ښـــار کـــې واى
ښـــــه دى چـــــې ســـــاحل خـــــو هـــــم د کلـــــي دى
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بېګاه راغلې
دنيا راغلې
کليوال چپ دي
بال راغلې
ثواب ترې جوړ شه
ګناه راغلې
مورې ما ښکل کړه
سزا راغلې
څه خو به وايي
چې بيا راغلې
(( جالل )) راغلى
رڼا راغلې
چې غم راغلى
خندا راغلې
خو چې ته نه يې
ژړا راغلې
ساحله ! غرق يې
تنها راغلې
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افغانستان ته د جالل د راتلو په پلمه !

وايـــــي جـــــالل راځـــــي چـــــې څـــــه بـــــه کېـــــږي
د شـــــعر جمـــــال راځـــــي چـــــې څـــــه بـــــه کېـــــږي

د ښــــکلو ســــيال راځــــي چــــې څــــه بــــه کېــــږي
پښـــــتون بـــــالل راځـــــي چـــــې څـــــه بـــــه کېـــــږي

زمــــــا د ســــــترګو کســــــي اوس نــــــه ســــــوځي
د تنـــــدي خـــــال راځـــــي چـــــې څـــــه بـــــه کېـــــږي

د مــــــــــــاتو زړونــــــــــــو د پيونــــــــــــد لپــــــــــــاره
اســـــتاد کـــــالل راځـــــي چـــــې څـــــه بـــــه کېـــــږي

بېګـــــــاه مــــــــې زړه ويــــــــل ســــــــاحله ! اشــــــــنا
ســـــتا انـــــډيوال راځـــــي چـــــې څـــــه بـــــه کېـــــږي
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نـــــه  ،کـــــه نـــــه پـــــه غـــــم درســـــره پـــــاتې يـــــم
څــــــومره ډېــــــر وم کـــــــم درســــــره پــــــاتې يـــــــم

ټــــــــول عمــــــــر دې زړه نــــــــه غورځــــــــولى يــــــــم
ټــــــول عمــــــر تــــــه هــــــم درســــــره پــــــاتې يــــــم

ســــــتا ګالبــــــي مــــــخ خــــــو مــــــې پــــــاللى دى
ســــــــم لکــــــــه شــــــــبنم درســــــــره پــــــــاتې يــــــــم

هـــــــــره شـــــــــېبه ســـــــــتا د نظرونـــــــــو ښـــــــــکار
النــــــــدې تــــــــر قــــــــدم درســــــــره پــــــــاتې يــــــــم

تاکــــــــــــــه د ســــــــــــــاحل الرې څــــــــــــــارلي دي
زړه ! ګــــــــوره زه هــــــــم درســــــــره پــــــــاتې يــــــــم
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ســـر مـــو مـــات ښـــه دى خـــو زړه پـــه ســـر کـــې ســـاتو
د ښــــار ښــــکلي يــــو وېښــــته پــــه ســــر کــــې ســــاتو

ســـترګې مـــړې ښـــې وي چـــې ښـــکلي درتـــه ګـــوري
جنګولـــــــو تـــــــه باڼـــــــه پـــــــه ســـــــر کـــــــې ســـــــاتو
الفـــــاظ ،نـــــوي راولـــــو چـــــې زړه پـــــرې ښـــــه شـــــي
شـــــــعر ويلـــــــو تـــــــه زاړه پـــــــه ســـــــر کـــــــې ســـــــاتو
مونږلــــــه هــــــرې ښــــــکال خپلــــــه برخــــــه غــــــواړو
دې حــــاالتو کــــې ځــــان ښــــه پــــه ســــر کــــې ســــاتو

نــــــه  ،ســــــاحله خــــــو چــــــې يــــــار در ځينــــــي الړه
بيــــا بــــه هغــــه مهــــال څــــه پــــه ســــر کــــې ســــاتو !؟
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دا ژونـــد لکـــه د تـــورو کـــاڼو غـــر شـــي چـــې تـــه ځـــې
د هرچـــا الس پـــه مـــا خـــوارکي برشـــي چـــې تـــه ځـــې

لــــه تاســــره دا ټــــول مــــاحول راټــــول وي لکــــه مــــور
وجــــود لــــه مانــــه بلکــــل مــــرور شــــي چــ ـې تــــه ځــــې
زمـــوږ پـــه کـ ـې نـــور څـ ـه دي چـ ـې دمـ ـې پـــه کـ ـې کـــوو
اورونـــه دې ورپـــورې پـــه ګـــودر شـــي چـــې تـــه ځـــې
دا ســــتا پــــه ســــر د هســــکې شــــملې ويــــاړ لرمــــه زه
لــه مــا نــه دې هــم پــاتې شــور او شــر شــي چ ـې تــه ځــې

پاچــا دې کــړ لــه ځمکــې نــه دې پورتــه کــړ اســمان تــه
ســـاحل بـــه بېرتـــه بيـــا د چـــا نـــوکر شـــي چـ ـې تـــه ځـــې
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دا زه ولـــ ـې کـــــوى نـــــه شـــــم ګـــ ـذران لکـــــه يـــــاران ؟
هــــر وختــــې ښــــکلووم د خــــداى قــــران لکــــه يــــاران

د خيـــال څپــې مـ ـې وچــې دي پـــه دښـ ـته کــې روان يـــم
پـــــه زړه بانـــــدې مــــې نـــــه اوري بـــــاران لکـــــه يـــــاران

د هـــرې زمـــانې د ســـود او زيـــان کيســـه کـــې نـــه يـــم
اهلل راکــــــــړي شـــــــــکر دى يـــــــــاران لکـــــــــه يـــــــــاران

لـــه هـــر چانـــه بــه ځــان ځــاروم خولـــه بـــه ترېنـــه غـــواړم
پـــه ژونـــد کـ ـې بـــه نـــور نـــه کـــوم خپګـ ـان لکـــه يـــاران

ســــــاحله ددې وخــــ ـ لــــــه رواجونــــــو نــــــه تېرېــــــږم
لـــــه ځـــــان ســـــره بـــــه ګرځـــ ـوم جانـــــان لکـــــه يـــــاران
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ربـــــــــه اســـــــــتعمار يمـــــــــه مـــــــــا وژغـــــــــوره
زړه بانــــــــدې بېمــــــــار يمــــــــه مــــــــا وژغــــــــوره

ســـــــره کفـــــــار راغلـــــــي دي او وژنـــــــي مـــــــې
پــــــروت پــــــه لويــــــه الر يمــــــه مــــــا وژغــــــوره

منمـــــــه چـــــــې ســـــــتا الره مـــــــې پرېښـــــــې وه
بيـــــــا هـــــــم اميـــــــدوار يمـــــــه مـــــــا وژغـــــــوره

هـــــــر ســــــــړي نــــــــه مينــــــــه د ورورۍ غــــــــواړم
خــــــــاورې د دربــــــــار يمــــــــه مــــــــا وژغــــــــوره

بلــــــــــــه اســــــــــــره بلــــــــــــه الره نــــــــــــه لــــــــــــرم
تاتــــــــــه انتظــــــــــار يمــــــــــه مــــــــــا وژغــــــــــوره
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لکـــــــه ګــــــــل  ،لکـــــــه لېمــــــــه ،لکـــــــه اوبــــــــه
راتـــــــــوييږي مـــــــــې پـــــــــه زړه لکـــــــــه اوبـــــــــه

اوس د ســــرو وينــــو چينــــې لــــه ځمکــــې وځــــي
اوس نـــــــو نشـــــــته دى اوبـــــــه ،لکـــــــه اوبـــــــه

کليوالــــــــو ښايســــــــتونو تــــــــه لــــــــوګى شــــــــم
ښـــــــکلي ،ښـــــــکلي دي راڼـــــــه لکـــــــه اوبـــــــه

د غريبـــــــــو مينـــــــــو غـــــــــم ورســـــــــره نشـــــــــته
زورو دې شــــــــــــي ســــــــــــاړه لکــــــــــــه اوبــــــــــــه

دوه ښـــکالوې دي ســـاحل بـــه پـــه کـــې مـــړ شـــي
يــــــــو دې مينــــــــه او بــــــــل تــــــــه لکــــــــه اوبــــــــه
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بـــــــــال بـــــــــه وه خـــــــــو برکـــــــ ـ يـــــــــې نـــــــــه و
جذبــــــه يــــــې ورکــــــه وه جــــــرات يــــــې نــــــه و

داځــــــل پــــــه کلــــــي کــــــې هرڅــــــه ښــــــکلي وو
کلــــــــــى هماغــــــــــه و غربـــــــــ يــــــــــې نــــــــــه و
چــــــا ورتــــــه هســــــې ســــــالم هــــــم نــــــه کــــــاوه
ملنــــــــګ ژونــــــــدى و کرامــــــ ـ يــــــــې نــــــــه و
بيـــــــا هـــــــم د کلـــــــي خـــــــان ظلمونـــــــه کـــــــول
بيــــــا هــــــم بــــــې قــــــدره و عــــــزت يــــــې نــــــه و
يـــــو ورځ بـــــه وي چـــــې هـــــر ســـــړى بـــــه وايـــــي
ســـــــاحل خـــــــو و خـــــــو بغـــــــاوت يـــــــې نـــــــه و
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چـــــــې نـــــــه کـــــــوې د زړه لـــــــه تلـــــــه مينـــــــه راســـــــره
اهلل دې نـــــــه کـــــــړي ګـــــــډه دا ســـــــتا وينـــــــه راســـــــره
بيـــا وروســـته مـــې د ســـترګو تيټېـــدل نـــه دي پکـــار
بــــس ښــــه شــــوه چــــې خبــــره دې کــــړه ســــپينه راســــره

د شــــور لــــه بــــازارونو نــــه پــــه منــــډه منــــډه راغلــــم
دنيــــــا د خاموشــــــۍ نــــــه ،شــــــوه رنګينــــــه راســــــره

د ژونددخوشــــبويۍ لپــــاره ښــــه لونــــګ پــــه کــــار دي
کــــه خــــداى چېــــرې نېــــږدې کــــړي لونګينــــه راســــره

ســـــاحله يـــــو بدرنګـــــه زمانـــــه کـــــې پيـــــدا شـــــوى
داخلـــــــک او حـــــــاالت چـــــــې دي بدبينـــــــه راســـــــره
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ورځ چـــــې کلـــــه تېـــــره شـــــي نـــــو شـــــپه راځـــــي
خــــــــوارو او بربنــــــــډو تــــــــه پــــــــرده راځــــــــي
چاتــــــــه د زړه ســــــــر چاتــــــــه مېلمـــــــه راځــــــــي
مـــــــونږ تـــــــه هـــــــم پراخـــــــه حوصـــــــله راځـــــــي
يـــــــاره دومـــــــره زر رقيـــــــب تـــــــه مـــــــه ورځـــــــه
ژونــــد دى دې کــــې غــــم راځــــي غوســــه راځــــي
پورتــــــــه ورتــــــــه هــــــــم کتلــــــــى نــــــــه شــــــــمه
هــــــر ښــــــکلى چــــــې ګورمــــــه جذبــــــه راځــــــي
هــــــره ورځ پــــــه غرونــــــو کــــــې بمبــــــار کېــــــږي
هــــــــره ورځ لــــــــه غرونـــــــــو جنــــــــازه راځـــــــــي
زه خــــــــو يــــــــې د ســــــــولې خــــــــالف بولمــــــــه
چېرتــــــــه چــــــــې پــــــــه مخــــــــه دروازه راځــــــــي

کلــه چـــې يـــار ښـــکل کـــړم ســـترګې ټيټـــې کـــړي
نـــــه  ،ســـــاحله دا کـــــار مـــــې ښـــــه نـــــه راځـــــي
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يـــــــــو وخـــــــــ و شــــــــــاعري وه يارانــــــــــه وه زړه کــــــــــې زور و
د ښــــــــکلو پــــــــه څېــــــــر ښــــــــکلې زمانــــــــه وه زړه کــــــــې زور و

اوس هـــــــــر چاتـــــــــه ســـــــــالم کـــــــــول د ژونـــــــــد کولـــــــــو الره
پخـــــــوا خـــــــو کـــــــه ګېلـــــــه کـــــــه بهانـــــــه وه زړه کــــــــې زور و
ګـــــــــودر و چټـــــــــې پېغلـــــــــې وې لمـــــــــر مخـــــــــي هلکـــــــــان و
ســـــــــــــــندره وه ټپـــــــــــــــه وه ترانـــــــــــــــه وه زړه کـــــــــــــــې زور و
اوس زور دى بدمعاشــــي ده خــــو چــــې ښــــکلي خلــــک شــــته و
قـــــــــــانون و محکمــــــــــــه وه جېلخانــــــــــــه وه زړه کــــــــــــې زور و

ســـــاحله دا خـــــو ښــــــار دى مېخـــــانې دي خلـــــک سســـــ دي
بـــــــس کلـــــــى و چـــــــې ژونـــــــد و بنګدانـــــــه وه زړه کـــــــې زور و
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ښـــــــکلى يـــــــې ښـــــــکلى راپســـــــې راځـــــــه
زړه يــــــــــ ـې منلــــــــــــى راپســــــــــ ـې راځــــــــــ ـه

لکـــــــــه پـــــــــاللى مينـــــــــه نـــــــــه غواړمـــــــــه
لکـــــــــــــه ســـــــــــــاتلى راپســــــــــــې راځــــــــــــه
دانـــــــــه وانـــــــــه يـــــــــې ټولـــــــــوه راپســـــــــې
زړه مــــــــ ـې شــــــــــيندلى راپســــــــ ـې راځــــــــ ـه
بيــــــا بــــــه د ژونــــــد پــــــه الره نــــــه ودرېــــــږي
مــــــــرګ مــــــ ـې ګنــــــ ـډلى راپســــــ ـې راځــــــ ـه
نــــور بــــه اغــــزي چېــــرې چېــــړل ونــــه کــــړي
ګــــــــل مــــــــې ســــــــېځلى راپســــــــې راځــــــــه

ســــــاحله چېرتــــــه بــــــه مــــــې زړه پرېــــــوځي
عشــــــــق مــــــ ـې ګـــــــوټلى راپســــــ ـې راځــــــ ـه
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زاره چـــــــاودى شـــــــومه يـــــــاره زاره چـــــــاودى
ســــــتا د ســــــترګو لــــــه ګــــــوزاره زاره چــــــاودى

مــــا خــــو ټــــول عمــــر خــــواري درپســــې و کــــړه
خـــــو تـــــا څـــــه کـــــړم پـــــه کـــــراره زاره چـــــاودى

مشـــره ! څـــومره چاپلوســـي دې پـــه کـــې وکـــړه
بيـــــــا هـــــــم الړې لـــــــه دربـــــــاره زاره چـــــــاودى

تــــه ،خــــو دلتــــه هــــر ســــړي پــــه کــــاڼو ويشــــتې
اخـــــــر شـــــــوې د چـــــــا لپـــــــاره زاره چـــــــاودى

اغيـــــار ژاړي خـــــو جانـــــان ورپـــــورې خانـــــدي
ســــاحل مــــړ پــــروت دى پــــه الره زاره چــــاودى
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د مييد قرار ښکلې لور ډيوه ګلې ته !

د ګلونــــــو پــــــه څېــــــر ښــــــکلې ډيــــــوه ګلــــ ـې !
اوو رنګونــــو پــــه څېــــر ښــــکلې ډيــــوه ګلــــې !

د دې ټــــــــول طبيعــــــــ او ټولـــــــــو کاينـــــــــاتو
تصـــــويرونو پـــــه څېـــــر ښـــــکلې ډيـــــوه ګلــــې !

د ميينــــــــــې کلېــــــــــوالې تــــــــــورو ســــــــــترګو
نظرونــــــو پــــــه څېــــــر ښــــــکلې ډيــــــوه ګلــــ ـې !

د کابــــــل د شــــــوخو شــــــوخو مســــــتو پېغلــــــو
مړونـــــدونو پـــــه څېـــــر ښـــــکلې ډيـــــوه ګلـــ ـې !

د قــــــــرار د ســــــــترګو تــــــــور او د زړه مينــــــــې
د شـــــعرونو پـــــه څېـــــر ښـــــکلې ډيـــــوه ګلـــ ـې !
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يــــواځې مــــې دا ســــتا پــــه خــــولګۍ زړه نــــه يخېــــده
يــــو څــــه خــــو يخېــــده خــــو داســــې ښــــه نــــه يخېــــده

دا ســــتا د يــــوې مســــتې خنــــدا څــــه عييبــــه تــــاو ،و
د زړه اور مـــــــې پـــــــه واورې او اوبـــــــه نـــــــه يخېـــــــده

د يـــــار پـــــه جـــــدايۍ مـــــې تـــــر ســـــحره ځنکـــــدن و
رقيـــــــب هـــــــم تـــــــر ســـــــحره راکاتـــــــه نـــــــه يخېـــــــده

لــــه زړه نــــه مــــې د وينــــو څــــه عييبــــې الرې وشــــوې
دلبــــــر پـــــــه کـــــــې منــــــډلي وو باڼـــــــه نـــــــه يخېـــــــده

ســــــــاحله عييبــــــــه مســــــــلمانان لــــــــه نــــــــړۍ الړل
چـــې ورور بـــه يـــې مـــړ پـــروت و پـــه کالـــه نـــه يخېـــده
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مـــونږ لېـــوني نـــه يـــو خـــو چـــا لـــه مـــونږه زړه وړى دى
يـــــوې جلـــــۍ يـــــوې ښـــــکال لـــــه مـــــونږه زړه وړ ى دى

دا مـــونږ چـــې هـــر ســـړي تـــه ګـــورو او خنـــدلى نـــه شـــو
بـــــاور دې وشـــــه چـــــې بـــــال لـــــه مـــــونږه زړه وړى دى

لــــږه مــــوده کېــــږي چــــې تــــه مــــونږ ســــره مينــــه کــــوې
ډېــــره مــــوده وشــــوه چــــې تــــا لــــه مــــونږه زړه وړى دى

لــه تــا خــو هســې هــم مــونږ خيــر چېرتــه لېــدلى نــه دى
ســــتا پــــه ژړا کــــې دې خنــــدا لــــه مــــونږه زړه وړى دى

ســاحله ! ســتا پــه ارداو بانــدې بــه پــوى شــو خيــر دى
چــــې تــــا پــــه څــــه ډول مانــــا لــــه مــــونږه زړه وړى دى
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ســـــپينه خولـــــه پـــــه ســـــپين ســـــهار ســـــړى وهـــــي
د ښايســــــــــــته خلکــــــــــــو ازار ســــــــــــړى وهــــــــــــي

د خپــــــــل کلــــــــي چينارونــــــــه در پــــــــه زړه شــــــــي
ســــــــره تاوونــــــــه چــــــــې د ښــــــــار ســــــــړى وهــــــــي

چـــې د ښـــکلو مـــخ دې ښـــکل کـــه ،پـــۍ تـــرې وځـــي
تــــــه بــــــه وايــــــې چــــــې کوکنــــــار ســــــړى وهـــــــي

ســـــتا خـــــولګۍ نـــــه وه بېګـــــاه نهـــــر ويـــــده شـــــوم
قســـــــم مـــــــه کـــــــوه چـــــــې يـــــــار ســـــــړى وهـــــــي

څـــــــه ســـــــاحله ! ســـــــتا زاري څـــــــه زمـــــــا کبـــــــر
دواړه يــــــــو ځــــــــاى پــــــــه کــــــــرار ســــــــړى وهــــــــي
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بـــــــال وهلـــــــي يـــــــو بـــــــال دې زمـــــــونږ زړه ووهـــــــي
دنيــــــا پرســــــته يــــــو دنيــــــا دې زمــــــوږ زړه ووهــــــي

زمــوږ پــه ســترګو کــې د خــاورې شــيندل څــه مانــا ده
اشــــــنا دې راشــــــي او اشــــــنا دې زمــــــوږ زړه ووهــــــي

زمـــوږ پـــه زړونـــو کـــې خـــو چېـــرې اوســـېدلى نـــه شـــي
کـــه دلتـــه ژونـــد غـــواړي پاچـــا دې زمـــوږ زړه ووهـــي

دلبــــر تــــه وايــــه چــــې د غرونــــو ســــره ســــر جنګــــوو
پــــه چــــړې نــــه شــــي پــــه خنــــدا دې زمــــوږ زړه ووهــــي

ســـاحله پـــوى شـــه چـــې ايمـــان بـــه پســـې بـــايلو آخـــر
داســـې نـــو نـــه شـــي چـــې ښـــکال دې زمـــوږ زړه ووهـــي
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تــــــــه راتــــــــه الرې شــــــــکوه زه بــــــــه درتــــــــه الر ښــــــــايم
د خپــــــل وجــــــود او د خپــــــل زړه بــــــه درتــــــه الر ښــــــايم

زه مــــــــې پــــــــه پاکــــــــه اراده بانــــــــدې خوشــــــــاله يمــــــــه
تـــــــــر ګلکڅونـــــــــو او کالـــــــــه بـــــــــه درتـــــــــه الر ښـــــــــايم
د کلـــي  ،ښـــار کـــوڅې خـــو خپلـــه ســـړى مـــخ تـــه بيـــايي
خـــــو زه پښـــــتون يمـــــه پـــــه غـــــره بـــــه درتـــــه الر ښـــــايم
زمــــا پــــه يــــارۍ شــــک  ،دانــــو ســــتا د عقيــــدې خبــــره
خـــــو دا نـــــو نـــــه مـــــنم چـــــې نـــــه  ،بـــــه درتـــــه الر ښـــــايم

ســـاحله يـــار چـــې مـــې پـــه ســـترګو کـــې ازغـــي راشـــيندي
تـــــه ورتـــــه وايـــــه نـــــو چـــــې څـــــه بـــــه درتـــــه الر ښـــــايم
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نـــه خــــزان شــــو  ،نـــه مــــاتم شــــو  ،نـــه ســــپرلى شــــو
زمـــــــوږ زړه هـــــــم بـــــــې موســـــــمه لېـــــــونى شـــــــو

هـــــــم مـــــــين شـــــــي هـــــــم دانـــــــه وانـــــــه پرېـــــــوځي
اوس حيــــران يمــــه چــــې زړه شــــو کــــه بنګــــړى شــــو

يـــو مـــين دى چـــې لـــه ځـــان او ژونـــده خـــالص دى
چـــــا ليـــــدلى چـــــې کـــــوم ښـــــکلى لېـــــونى شـــــو ؟

مـــــا ويـــــل نـــــن بـــــه يـــــار د زړه لـــــه کـــــوره باســـــم
خــــو چــــې خولــــه مــــې کړلــــه بېرتــــه هرکلــــى شــــو

زه خــــــو څــــــه دښــــــکلو خلکــــــو مريــــــد نــــــه يــــــم
هغـــه ښـــکلى نـــو پـــه څـــه بانـــدې موســـکى شـــو ؟

نــــــور خــــــو واړه لېــــــوني شــــــو خلــــــک  ،خلکــــــه !
يــــو ســــاحل دى چــــې پــــه مينــــه کــــې ســــړى شــــو
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ســـــــــتا کنځلـــــــــې زمـــــــــا زړه ســـــــــره جـــــــــوړيږي
بــــس پــــوى شــــوى يــــم چــــې ښــــه ســــره جــــوړيږي

څـــوک بـــه راشـــي څـــوک بـــه چغـــې کـــړي عالمـــه !
چـــــــې ټـــــــول شـــــــوي پښـــــــتانه ســـــــره جـــــــوړيږي

دا خــــــو نــــــه کېــــــږي خــــــو دا بــــــه هــــــم وانــــــه ورې
چـــــــې دوه ورونـــــــه پـــــــه کالـــــــه ســـــــره جـــــــوړيږي

خــــــو يــــــوه ســــــړي بيــــــا داســــــې راتــــــه وويــــــل :
بــــــس چــــــې کلــــ ـه شــــــوه مــــــاړه ســــــره جــــــوړيږي

خـــــــو زمـــــــا دا زړه بيـــــــا داســـــــې راتـــــــه وايـــــــي
ګاونــــــډيان چــــــې شــــــوه ويــــــده ســــــره جــــــوړيږي

خـــــو پـــــه خپلـــــه پـــــه دې پـــــوى نـــــه يـــــم ســـــاحله !
چـــــې بـــــه څـــــه وخــــ او پـــــه څـــــه ســـــره جـــــوړيږي
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نـــــه پـــــه ورځـــــې نـــــه پـــــه شـــــپه راســـــره تلـــــه
د قســــــــــمو پــــــــــه وعــــــــــده راســــــــــره تلــــــــــه

دې عـــادت يـــې نـــو د زړه پـــه ســـر ســـورى کـــړم
چـــــــې لـــــــه مانـــــــه شـــــــرمېده راســـــــره تلـــــــه

مــــــا بــــــه ســــــترګې پــــــه څېــــــرې ورخښــــــولې
دې بــــــــــه وکړلــــــــــه ټپــــــــــه راســــــــــره تلــــــــــه

هغـــــه ورځ مـــــې د ســـــرو زرو پـــــه حســـــاب وه
هغـــــــه ورځـــــــې چـــــــې هغـــــــه راســـــــره تلـــــــه

څـــــــه د ژونـــــــد د ماښـــــــامونو روښـــــــنايي وه
ځلېــــــــــده لکــــــــــه ډيــــــــــوه راســــــــــره تلــــــــــه

چـــې ځـــواني بـــه مـــې ســـاحله ! ور پـــه يـــاد شـــوه
بيــــــــــــا د زړه پــــــــــــه اراده راســــــــــــره تلــــــــــــه
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د نصرت الهام د زوى دمړينې په وير کې !

مــــونږ بــــه هــــم مــــرو ځکــــه ژونــــد يــــو اســــويلى دى
پـــه دې پـــوى يـــم چـــې غـــوى شـــوى دې زړګـــى دى

دا مــــــــنم چــــــــې زوى د پــــــــالر د الس غمــــــــى دى
نــــــو مـــــــاتيږي چــــــې د مـــــــور د الس بنګـــــــړى دى

ســــــــتا د زړه د اطمينــــــــان کــــــــه هــــــــر ســــــــړى دى
اوس دې خامخــــــا پــــــه ســــــترګو کـــــې ازغــــــى دى

ســـتا پـــه غـــم کـــې بـــه شـــريک وي مـــونږ پـــوهېږو
کـــــه دې خپـــــل دى کـــــه ترڅنـــــګ دې ګاونـــــډى دى

بــــس ســــاحله ! خــــداى بــــه نــــور ګلونــــه ورکـــــړي
شــــــکر  ،شــــــکر چــــــې الهــــــام درتــــــه ژونــــــدى دى
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خــــــود غــــــزل وايــــــي چــــــې زړه خــــــوري لېــــــونى
چــــــې لــــــه ښــــــکلو نــــــه هرڅــــــه خــــــوري لېــــــونى

د نظــــــــر څــــــــوکې يــــــــې زړه بانــــــــدې پرېــــــــوځي
بختـــــــــور دى چـــــــــې باڼـــــــــه خـــــــــوري لېـــــــــونى

مـــــــونږ همـــــــدومره وو چـــــــې خپلـــــــو وخوړلــــــــو
ورتــــــه وايــــــه ! مــــــونږ دې نــــــه خــــــوري لېــــــونى

وايــــي ژونــــد مــــې د جانــــان پــــه الس کــــې نــــه دى
قســـــــــمونه پـــــــــه لمانځـــــــــه خـــــــــوري لېـــــــــونى

زه مــــــې يــــــار تــــــه ســــــتا غــــــزل وايــــــم ســــــاحله !
خـــــو يـــــار وايـــــي چـــــې مـــــاغزه خـــــوري لېـــــونى
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له افغانستان سره وير
نن سبا په نړۍ کې په فساد ککړ دويم هېواد وپېژندل شو !

نه يې مينه نه يې ژوند شوې نه يې ځان شوې
الړې هسې پښتنو باندې تاوان شوې
دا منم چې په خپل شتون ښه پښېمان شوې
چاته زړه چاته سپرلى چاته خزان شوې
*****
ته د خپلو بچو غم په مال وهلى
خو يې خپلو بچو سم په مال وهلى
ګاونډيانو خو يې هم په مال وهلى
څه حاالتو څه تورتم په مال وهلى
*****
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ګلپرسته ماشومان دې لېوني دي
شته په واک کې واکداران دې لېوني دي
غرني دي طالبان دې لېوني دي
باور وکه هوښياران دې لېوني
*****
ستا د هرې ارادې ارمان مړ شوى
د پښتون او پښتنې ارمان مړ شوى
څوک به وکړي کارنامې ارمان مړ شوى
درنه وځي آيينې ارمان مړ شوى
*****
ګالبونه دې پردي وړي لېونيه !
هر پردى درنه غمي وړي لېونيه !
ځيني ورونه دې سپرلي وړي لېونيه !
له ميينو دې زړګي وړي لېونيه !
*****
اوس د تورې د خرپا درکې څوک نشته
ورته خانده د ژړا درکې څوک نشته
ګناهګاره دي مال درکې څوک نشته
پاچايان دي يو پاچا درکې څوک نشته
*****
دا چې کوم سړي منب او س د فساد کړې
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ته دا ومنه همدې خلکو برباد کړې
د نړۍ په ترهګرو کې يې ياد کړې
خو بچو دې هم تورمخى او ناښاد کړې
*****
هر سړى وايي چې زړه افغانستان دى
( له کشمېره راته ښه افغانستان دى )
زموږ سترګې او باڼه افغانستان دى
حقيق دادى ! چې نه افغانستان دى
*****
ستا په زړه باندې داغونه به همېش وي
له اسمانه تندرونه په همېش وي
په سينه باندې اورونه به همېش وي
خرڅوي به دې مرګونه به همېش وي
*****
بس د خداى د حفاظ اميد دې ساته
زانته ژاړه د رحم اميد دې ساته
په ټول ژوندد انساني اميد دې ساته
له بچو سره دني اميد دې ساته
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يــــو مهـــــال و زړه مـــــې تنـــــګ و پـــــه ســـــينه کـــــې
لـــه خپـــل زړه ســـره مـــې جنـــګ و پـــه ســـينه کـــې

دښــــــــــــکال د ټينګــــــــــــې نــــــــــــه ولېــــــــــــونى و
غورځنګونــــــه و او شــــــرنګ و پــــــه ســــــينه کـــــې

هـــــــرې تـــــــورې تـــــــه دســـــــپر پـــــــه څېـــــــر والړه
زه حيــــران يــــم څنګــــه ننــــګ و پــــه ســــينه کــــې ؟

بــس چــې ســر بــه مــې پــرې کېښــود بيــا ويــده وم
دا بـــــه مينـــــه وه کـــــه بنـــــګ و پـــــه ســـــينه کـــــې ؟

دا چــــې تــــا بــــه پــــه کــــې ژونــــد کــــوو ســــاحله !
دچـــــا ســـــترګې او پالنـــــګ و پـــــه ســـــينه کــــــې
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مونږ د خپلې بې وسۍ کيسه کې نه و
مونږ د ژوند او خوشالۍ کيسه کې نه و
د ټوپک او ګردنۍ کيسه کې نه و
بس خداى شته چې د نړۍ کيسه کې نه و
*****
خپل وطن خو راته هسې هم کشمير و
هره ورځ به په کې مړي وو او وير و
څه د نورو څه زموږ خپله تاثير و
بس چې څه به کېده مونږ به ويل تقديرو
*****
د انسان او انساني له زوره نه وو
د سرو سترګو د حکوم له زوره نه وو
پسې مړه و د دول له زوره نه وو
بس د چا د محب له زوره نه وو
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*****
هر سړي ويل چې زه خپله پاچا يم
د وطن واګې چې هر طرف ته بيايم
بهرنيو هېوادو سره اشنا يم
دا وطن ماته او زه ورته پيدا يم
*****
وطن خرى شو وطن لوټ شو وطن وران شو
هر سړي نه په کې پاتې خپل ايمان شو
مونږ ته اور شو خو پرديو ته جانان شو
بس بهر ته تګ د هر سړي ارمان شو
*****
وطن هر سړي د غم په اور کې پرېښود
چاچې خرى کړ هغوى سم په اور کې پرېښود
خپل ضمير وجدان يې هم په اور کې پرېښود
ځينو زيات او ځينو کم په اور کې پرېښود
*****
بې وطنه شو وجدان مو الس کې نه و
د پردي شو خپل ګريوان مو الس کې نه و
ځان خو څه کوې چې ځان مو الس کې نه و
ان تر دې چې خپل ايمان مو الس کې نه
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*****
هر سړى الړه په تېښته بريالى شو
بس نړۍ وه کوم وطن ورته سپرلى شو
ځانته خوښ شو ځانته ښکلى شو موسکى شو
وېل يې ځه ښه دى بې غمه مې زړګى شو
*****
خو !
په پردي وطن کې ژوند ورباندې تنګ شو
هر سړى په تهمتونو باندې رنګ شو
بس يوې مړۍ ډوډۍ پسې ملنګ شو
خپل ضمير او خپل وجدان سره يې جنګ شو
*****
ډوډۍ ډېره وه ژوندون ډوډۍ کې نه و
زهر ،زهر و ترسکون ډوډۍ کې نه و
خرابات نه و هضمون ډوډۍ کې نه و
بې کراره وه سکون ډوډۍ کې نه و
*****
هغه چاچې خرابات کړې خرابات شوه
لکه وچ لرګى په څو بندو کې مات شوه
د پرديو په کورونو کې ميرات شوه
بس د چا د يوې شپې د مالقات شوه
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*****
اوس چې بېرته راستانه شوه درته خلک
په مثال د مېلمانه شوه درته خلک
څه پردي څه پښتانه شوه درته خلک
بس يو خوب د ځنګانه شوه درته خلک
*****
وايي هر څه په پردي وطن کې ښه و
همغه کېدل چې هرڅه د چا زړه و
خو نه مينه نه سکون نه پښتانه و
هر سړى به خوښ زموږ په بېلتانه و
*****
نو،
اى وطنه ! تا کې ژوند تا کې ژوندون شته
تا کې ښکلي  ،ښکلي خلک شته پښتون شته
ستا په پيغلو او ځوانانو کې ترسکون شته
په دې ټوله دايره کې دې سکون شته
*****
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زوروه يـــــــې مـــــــه پـــــــه خـــــــداى ازار يـــــــې لګـــــــي
ال دا ښــــــــــکلى دى کمکــــــــــى ازار يــــــــــې لګــــــــــي

بـــس د شـــرنګ ســـره زړه پښـــو تـــه ورګـــوزار شـــي
خــــو چــــې الس کــــې ې وي بنګــــړى ازار يــــې لګــــي

د دنيــــــــا لــــــــه حقپرســــــــتو مــــــــې زړه تــــــــور دى
تخنــــــــوه مــــــــې مــــــــه زړګــــــــى ازار يــــــــې لګــــــــي

دا چــــې ســــترګې يــــې د ســــترګو نظــــر پــــرې کــــړي
دا چــــــې مــــــات يــــــې دى تنــــــدى ازار يــــــې لګــــــي

اوس يــــــــې ښــــــــکلي لــــــــه اودې څخــــــــه وتلــــــــي
اوس ســــــــــاحل دى لېــــــــــونى ازار يــــــــــې لګــــــــــي
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ګل په ګوتو کې اغزي په الس کې مه وړه
ماته وايي ! چې زړګي په الس کې مه وړه
اوس چې زړه دې رانه وويس لږ يې پرېږده!
خير دى داسې يې دستي په الس کې مه وړه
له زړګي نه مې سرې وينې رابهيږي
مړه شې  ،مړه شې سره بنګړي په الس کې مه وړه
چې د خپلې مينې نښه دلته نه ږدې !
زموږ ژوند او پسرلي په الس کې مه وړه

نه  ،ساحله ! چې د ښکلو ناز دې نه زده !
بيا نو ته هم سپېلني په الس کې مه وړه
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