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د هېندارو دره
ّ

ًار ةې ٌْٖې تسده هدت ٕه دواږن ٌاږى
زهرهر دو ُه ډةسې اهةه ٌاږى

عوخ ْاعول ًې د ِّو زًٖه ٌې ٕاضت دو
ُه ٌّچٍو ًې تاهٌړى هًښته ٌاږى

د هېندارو دره

دوُه ةه راٌړى د ًاكي كسهر ٕه الٕرې
ژرٕرن ُواړن دإه دورى دو اهړن ٌاږى

ـخٌته د هٖسى تاةِو ٌغظ دو
ّه هالړ ٕؾس د ٔام ّه ُور زړن ٌاږى

8

ًار چې ْا ةٌِوى دا ًې ةې ٕٖګي دن
ٕٖوتي دًِ ٗوک ُه ٌاُه ٌاږى؟

ها ضادن حالم دې داضې ةال هړو
چې د هًٖو ُه ضسن رٕګ ًې ضٍارن ٌاږو.

ٌّ زْسو ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ْ

ٗسدي ًې ٕازهٕه ّه إٍار إٍار دتسه ٌې
ته ها ګالم رّي ٕسى ةاد ته ّه ډةسه ٌې

ضتا د ْحتت ْالتړ ُسه چې ٔو د اهر ّه الر
ګورن حٖګٌاُي هّ ٗه ٕا ٗه ډاډن هى زكسه ٌې

د هېندارو دره

ّاٗه حوصِه د درد ّه هړإرې ٔوإه ْه ةاًِه!
ژهٕر دو ضړو ُوېږى د حاالتو ّه ژهره ٌې

ښار ةه ضٖررًش ضړى ّه الس ُسى ْٖٓه دو
ًو ٌّٕ عسٕګٌرُى عاـس هّ عته ّه ٕښتسه ٌې

يً

ٕاضت چې د ّسهس رڼا ته ةٌا حالم ًوازې دو
تار د چا د ٌْٖې كشهى ةه ّه ضٖرره ٌې

ًّ ضِواكه ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًً

ُه هرٔې تښتّ چې ُه عورن ډٌه ضتا كوٕرې دن
عْې ته ّٖان هړْه عْه چوّه دن زْا كوٕرې دن

ّه دكه دښته ٌې عاًر دٌْٖې ىتَ عوو
ّه دكه دښته ٌې اهس هّ د زړن درزا كوٕرې دن

د هېندارو دره

ضتا د ىسةام ىسةام دتسن ْې اهس هّ حإإه!
د زړن ّه ُْه ٌې راَوُه د دـا كوٕرې دن

ٌْٖې ًې داضې ٌړل چې ګورل اًٌٖه ٌې ٔام ته
هاًّ چې دا ٌٗسن دو ٗه ٕا ٗه اعٖا كوٕرې دن

ًٌ

زن ّه ٌې هًّٖ د درد ٔاو ٔاو ْٖؾسې حالٕه!
ضتا عاـسى َوُه د هاهرې د رڼا كوٕرې دن

ًٌ ضِواكِه ًٍّ8
ٌاةَ

د هېندارو دره
ًٍ

ٕه هله ْطت ًّ اه ٕه دٕګ دٌْٖارې كوٕرې ًّ
اهس د هحود ّه اهږه ةار د حٖازې كوٕرې ًّ

او ! چې ْې هژٕې ٕو چاړې اه دٖخس ِٗه راهړې؟
زن دو ّه ْازې ةاد هرٌٌږل د اًسې كوٕرې ًّ

د هېندارو دره

رإه چاّېس دو د حاالتو د ُٓتو ضٖٓرر
زن ًې ّه ْٖٓ ٌې د عډُې حشًسې كوٕرې ًّ

ّه دهْسن دٍِو ٌې هٌچا زړن ّورې هٕه ٌٕول
ّه دهْسن دٍِو ٌې زن ٗوْسن ةې اضسې كوٕرې ًّ

ًَ

ْه ْې راضْړن ٌٖه ګسإې راته هةه ژاړې
د ضتا حالم اهس د دردهٕو د ٌٌطې كوٕرې ًّ
ًً ْسكوْي ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًُ

زړن ْې هِه ضٖررًشن ُٓته هادِي
چې ًو ګَ ّاٗي ُه ةَ ګِه دوُه هادِي

د ښاًطت زهر ته دې هله هدت ىاًَ عّ
ةاد چې دوُه ډٌه ٌړى ګسد دې ُه ِّه هادِي

ضسن اهضٌْٔ ةه ّه ژړا هرته دُۍ ٌړى
د هېندارو دره

زْإې ةه ِْٖګإو ٕه هړن هادِي

ګٖې ٗوک ةه ډةس هدت ٕه دواږن هادِي

ًِ

حالم ډېس ّذوا ىاتَ حإام هژُى

عاـسى ْې دْور حإې ْسګ دوږن ٌړن

ّه دې ةٌا ىتَ ةه ٗه دوٕر ُه ْړن هادِي

ٌِ ْسكوْى ًٍُ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًّ

زن د ګٓام ّه ىرل تِّ ّه ُٓتو هاهښتٓه
ةېسته چې راكِّ د دَْ تٔ ّه اًسه هاهښتٓه

دهْسن ْې هّ د ًو چا توره ّښو ته ْه ركړهن
هٓرا دې ةص دن چې ُه ٌٍِې ّښتو هاهښتٓه

د هېندارو دره

ضتا دهې دتسې ضتا ّسعوٕډه ٌٕلې هٗسدٌرې
چې زړن ته ٌوز عّ ّه دهه ْړه زْإو هاهښتٓه

ّه هًٖو ضور كغى ْې هْوٕر ٍّې ته ښٍارًرې
ضتا ّه إٕور ٌې هّ د ْسګ ّه ٌٕشه هاهښتٓه

ً8

ْا ًې د اهښٍو تسعا ّاڼې دْاة زړن هُوضتې
حالٕه ! ًارن ّه ٌٍُِو ښٌسه هاهښتٓه

د هېندارو دره
ًْ

داضې ٕه دن چې ُه ْوٕږن دػا هار دو
دا ضادن ْوضٍا د دراو درةار ته الر دو

ٕ٘وْه د ژهٕرهم د ّاچا ُوڼه
ّذه عْه ،ةِه ډًون ْطت ْې ضتار دو

د هېندارو دره

ښٍال زړهٕو ته ٌّرا دن زړهٕه ـغو ته
ًو ګالب ٕه ْې زدن ٌړو دا عفار دو

ُږ دعسل ضاُو ّورته ٌړن ُه ْذه
د ضْوږْۍ ّه راڼه ٌِي ٌې ْې ٌار دو

يٌ

ّطسُى د توره ٗڼو ْتار ک عه
ٌُوٕو ته ُه ازُه دار تٌار دو

اهس ګٖډى د هدت ٌٗسُې ښٍال ګإې
ضتا حالم دضٖررًشې ضتٖې تار دو

د هېندارو دره
ًٌ

ٗوْسن ْلسهر هل ٗوْسن ښه دوو د ِْٖګ ْې هٌړه
زن چې د زړن ُه ةاْه هُوًرْه عسٕګ ْې هٌړه

ًاد دې چې ٌٕٓه عْه ٌې هر دزړن راهٍَاهن
ْاهّ دوب ّسېښودن ښه هژړًرل ٕٖګ ْې هٌړه

حإإه! اهس ْې ُه ٌّٕ ژهإرې ٔوإۍ ُسې ګسٔه
د هېندارو دره

ٍُه د ُوْې تار د درد ضٌِۍ ته تسٕګ ْې هٌړه

چې د غتفٌت ُه ُوٕګٌٔ كسن ضسن حٖګ ْې هٌړه

ٌٌ

حالٕه ْړ عې ادس دهْسن ةې كورى ٖٗګه هى

دًوې ٕوې ښٍال ژةه ًې ّه ګوتو راٌړن

ّاڼه د ګَ هل دادن اهضْٖه عول زٕګ ْې هٌړه

ٌٌ هرى ًٍُ8
ٌاةَ ٕوو ٌارته

د هېندارو دره
ٌٍ

ْوٕږ چٌسې ٕه ٌړ د ژهٕر ةَ اړخ ةإرې ضتړو نٍس
ْوٕږ د اًطتِې تورې الٕرې ْرال هړو نٍس

هدت د ضړه توده حاالتو اهةه دوُه ٌې هرٌړې
دو ژهٕرو ٕه عو د ّښتوم د هُص ْړو نٍس

د هېندارو دره

دا چې ْوٕږ ٗوْسن ًو طفٌم دًِ دا ةٌِه ٌٌطه
ْګس ْوٕږ تَ ةِِى دَْ نٍس ٌّاهړو نٍس

ْوٕږن ّه هس ـصس ٌې دا ّإګه دوٕرى ضاتِې
ٕه ةَ ته هړو ٕه ْو ةَ ٕه دو راهړو نٍس

ٌَ

ْوٕږ ةه تس هلې ًو دةَ د الس اُه حالٕه!
تس ٗو چې ٍٕړه د ـٌِٓت د ٌاُه كړو نٍس

ٌْ كتسګوُى ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ٌُ

ژهٕر ْې َوك هرته ډاُۍ دو ًو ضړو دو ًو ضړو دو
ّه هركوى ٌې ْې ٍّ دو عٌٔ كٓى دو ًو ضړو دو

ّه زًړ ضتسګو رهاحوٕو د ٔوإۍ د كسهر ّښې ږدى
ٌَٖګ ْې هٌٕطي ّه كٌږ ٌې ٌُوٕى دو ًو ضړو دو

د هېندارو دره

ګِررې ّطې ٕطٍورې د ګالةو د ګوګړه
ٗه حزاب حطٔ تسې اهرى ّطسُى دو ًو ضړو دو

هِته ُسې د ةاغ ضس ٌې دٌوٕډۍ هٕې ٕه الٕرې
دا چې هره هره را رهام دو دو دو دو دو ًو ضړو دو

ٌِ

دهْسن ګسام ًّ ّسې حالٕه چې دَْ ٔام ګڼي حالم
دو ّس ْا هّ دهْسن ګسام دو چې زړګى دو ًو ضړو دو

ُ هرى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ٌّ

ّه توره ٗڼو رڼه ضٌورى ُه ضٌْٔ عاك هرېږى
هان! د غتٌفت ّه ګِرره ةإرې حٓاك هرېږى

ٍُه عٖه كوړګه اهړى راهړى زړهٕه ٔام ضسن هړى
ُه ګالةي اعٖا ٕه ٗه ـخب ٌٓاك هرًږى

چې ّه هٖس ٌړْه ٔام ٔاو دًار ّه ْړه ضتسګو ٌې
د هېندارو دره

ّسْا ګَ زېږې ْٖؾسې هله ْهاك هرېږى

ګسإه! ْذوٕه چې ٕږدې عي ّسې هةاك هرېږى

ٌ8

حالم ٌه هس ٗوْسن د ښار د ْاحوك رٕګ هاكوٕرى

ّسهم ًې ډېس ّه صٌٓٓي إراز ُه دوُې ههتَ

دو تسې عډك ةډك دوًوٕه ٌٌِواك هرېږى

ٌِ ْسكوْى ًٍُ8
كشٕى

د هېندارو دره
ٌْ

چې ْې ّس ٗڼو ّطتې ګوتې ُه ضسهرن ههي
ته ها ّه عاړه دره الس د ضْسُي حورن ههي

زړګٌه ! دهْسن دوش ةاهرن تٌٍه ْه ٌړن ّسچا
ٌچه تسةور د ُّي ّوُه ُه تسةورن ههي

د تٌږه ْٖٓ ٌې د هرًته كٓي ُه ٕيِې ىوُه
د هېندارو دره

هرځ هّ ىاتِه دن چې عْه د ُٓسن ّه تورن ههي

هٖرهې ٕاهې ّس تٖرى داك ُه ضٖرهرن ههي

يٍ

د حالم هله دٕګه ّېلِه إډًواُه دن چې

دا چې ْې ٌْٖه ّسٌچه ْشى تړى ګسل ٕه دو

ّاس ّس َُس ةإرې هٌٖرارن ُه كسهرن ههي

ٌْ ْسكوْى ًٍُ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًٍ

د ګالةوٕو ّس رهْاك ًې راته ضس هتاړن
دراًه ! دا چا ْې ژهٕر دٌْٖې ّه هٖس هتاړن؟

اهس ّطې ګسّٔ ّه دوږه دوږه ٌّٓذو عٌتو
حإام د دِْې ښٍال عا ته د زړن هر هتاړن

ٕاز ًې د ضتسګو كّٖ رٕګ ضٌورى ته ضان هرٌړُه
د هېندارو دره

ٕٔ ةارإي هرًٕې ّه زهر د اهړى ُٓس هتاړن

ٌُوٕۍ ةٌا ٗه ناك ّه تً زًړ ْازدًګس هتاړن؟

ٌٍ

حالم دو دهْسن طٌفم ٕه دو در ىسةام حإإه!

ًو ضور كٓى دهن عٖه ةٖګړى ًې ٌړك چٌٖې ته ګزار

ّس ةذٌِٓٔ ٕازک ةرم ةإرې دې كس هتاړن

ٌٌ ْسكوْى ًٍُ8
كشٕى

د هېندارو دره
ٍٍ

زن هّ ْسګوٕى ژهٕر ٌوْه د اهرهٕو تس ْٖٓ
هله هّ ٕاضته د ِٗوره دًواُوٕو تس ْٖٓ

هلوو ةه ٗه ُه رهاحوٕو ةلاهة هٌوى؟
ٗوک چې اهضٌږى ًو ْحَ ٌې د تسةسهٕو تس ْٖٓ

د هېندارو دره

هِته ْو ډًسې داغسې ٌړې ُه ډةسه الٕرې
هاكه عٖه هٕه هًٖې ؟ ّورې ددهه كسهٕو تسْٖٓ

د ْاعوْإو ّه ضٌِْ٘ې دـا هّ هٕه عون
ُسه ةې حرن ناصِه د ٕصٌتوٕو تسْٖٓ

ٍَ

حالم حإام ضسن ُسى د ٌْٖې دكطې راز
ٍُه اړًٍه د ښٍال د ګالةوٕو تسْٖٓ

د هېندارو دره
ٍُ

ٗه نٍس ٌوې چې د ا ةه چا ّطې را هتى هى؟
ةوًه دا ضادن ضړو ّه تا ّطې راهتى هى

زن چې ضتا ٌُره ته رأّ دادې رها حو ګڼّ
ګَ چسته ّښې ٌړى چې ةورا ّطې راهتى هى؟

د هېندارو دره

ٌاڼي ًې د كسن ُه ّښو ههزى دو ښٍارًږى ٕه
ښاًي چې ًو ٗوک د اهر رڼا ّطې راهتى هى

تا چې ّسهٕى ْاښال درةَ ٌړه ّه ْفٓا ٌې ٕو
ٕٔ ةه ًې طسهر ٗوک ّه ْإا ّطې راهتى هى

ٍِ

دكه ٔوإي ْسګ حالم د ٌاڼو ٕتض تَ ٌٕطي
دراًشدن دا ةه ٗه ډهك ښٍال ّطې راهتى هى؟

ٌُ ٌُٖرۍ ًٍُ8
عٓغاد تِوًشًوم ٌاةَ

د هېندارو دره
ٍّ

ژهٕر چې د حٌا ُه ّوُې هاهړى ډک ُه ٌسٌې عي
ضٌْٔ ْسكه چې تور ضٍارن دورى تورې ًې ةڼٍې عي

ضتا د ةرُوم كږ چې ْې د زړن ّه كوږ ٌې ٌړٕګ ههي
ْاتې ْې د دٌاك ُه ْاعوْإو ٕه ٕإٍٕې عي

د هېندارو دره

ډېس د هًاړ كٓي ةه زْوٕږ ُْو ةإرې هٕاٗي
ګسإه ىانِې ٌه ْو د زدن ٌړه راچاةٍې عي

ضتا د إٖګو ٌّ٘ې چې عسل ٌې الر هرٌه ٌړى
ٌّلِې زْإې ته ها د زًړه ګِو ٍٔٓې عي

ٍ8

ٔار دې عّ زٌُٓه ! ګالةي ّښتو را هضْړن
ژةې چې د ًٌُ ُه ُړۍ هُوېږى ٕو هرٌې عي

ٖٗګه حالم ٕه ٌړى ضالْي ّه دهن الضي هرته؟
دې ضتسګو ته عٖې ډةسې هّ تس ګَ ٕازٌې عي

ٌٌ ٌب ًٍُ8
كشٕى

د هېندارو دره
ٍْ

ةسٕر ةاڼه ًې د ٌّچٍو ٕاز ته ٕاٗي
ٕٔ ًې زړن ٌول ګِورًٔ اكاز ته ٕاٗي؟

ضتا ُه رهًه ةه حيٌيت ُسى ّه ّال ٌې
چې ٌْٔ دې ّه ٗسدو ْخاز ته ٕاٗي

د هېندارو دره

ضٌْٔ ٌاُۍ ٕخِۍ راګورى دراو دې دٌس ٌړى
د ضذي صاحب ٌوتسن ةاز ته ٕاٗي

زن چې ښٍته عّ د عْې ادسى ّوړ ته
د ژهٕر ډْه ْې د نٍس ضاز ته ٕاٗي

يَ

دٕګ حالم ّه دَْ عډك ةډك دوو ّسېږدﺉ
ٌُوٕى د دِْې دوُې اهاز ته ٕاٗي

ِ كوًي ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًَ

ٔوا م ٕؾس ًې ّس ةاردو د ْسګ إٕور دو
غالًي كغى د ګَ ّه ٌُٖرن ضْور دو

ٕاْحطوس كوٕرې ْې ةَ دو ّه ارها ٌې
ًار د ګِو ُه اهةو راهتى اهر دو

د هېندارو دره

چې تڼاٌې ّښې د ْاُګو ّه كسه ګسّٔ
زهر دو زهر دو د ىاتِې ٌْٖې زهر دو

هى د عْې ّه عام ته ړٕګې ةٖګې ٌّلِې
دٕګ عاـس درّطې ّړْذې ٕطٍور دو

ٌَ

ٕه! حالٕه تس َُس ًې الس اهږد ٍٕړې
ضٌْٖو تٌږه ٌې اهدن ُٓس ته ْٖګور دو

 ٌ8كوًي ًٍِ8
كشٕي

د هېندارو دره
ٍَ

راعي دو ُه عسْه تسې دوږن ّوښتٖه هرٌه عي
ته ها ّه كتار ٌې د كسن عٖه ُٖٓه هرٌه عي

ًارچې دحٓاك اه د حالك ّه رٕګ ٌې رٕګ ٌړى ٔام
ْإه ددَْ َِ د رهكٌره كوښتٖه هرٌه عي

د هېندارو دره

داضې ْاًوضۍ د ژهٕر ّه ّاڼو ٌې ةې ٕوْه ٌړل
ٍُه تورن عْه ٌې چې ةې تارن ضتٖه هرٌه عي

ٔوإه عاـسى ْې ّس ْالْاته عي ةې دوٕرن عّ
ْإه چې هس هدت د ًار د ْخ ٌتٖه هرٌه عي

ََ

دوو د عودۍ ّسې ٕږدې حالٕه تاهإي ةه عې
ٌْٖه هِه ضس دورى چې د ګَ هًغتٖه هرٌه عي

ٌ زْسى ًٍِ8
ارًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
َُ

د ّغٍاك ّه ٗېس ګسْي ُسى ةارام هّ ُسى
ىسةام ُه داضې ًار كظب ُسى ىسةام هّ ُسى

ٌه د ٌانسې ښٍال الٕرې ُور د ْسګ ګسٔوى
دٌسدو ًو ٌّٕ ـٌب دو ضٌِْ٘ى ْطِٓام هّ ُسى

د هېندارو دره

ّْٖ ضادن دى دا د كسه عډك ةډك هګړى
ْګس ّه ّاٌو ّاٌو زړهٕو ٌې ګزرام هّ ُسى

هژٕه ًې ْه ٔوإه! ادس د إطإٌت ّه داغس
چې دراو ٌّرا ٌړو دو دا ةه ًو ارْام هّ ُسى

َِ

ګسإه! د نٍس ّه ښٍارى ةإرې دې ډًس ّال ٌون
دا ضٌٓې عٖې هوضۍ ُسى ګورن ّړإګام هّ ُسى

ًو ٕاٗاّي د ٌْٖې زهر ٌې راٌړن هرٌړن د زړه
حالٕه ! دا ٌار ګُور دو دو تاهام هّ ُسى

ّ زْسى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
َّ

ْا چې كشٌُشه إٕورهٕو ٌې راهٌٕوې
هدت ّه ُوړه ُوړه ارزښتوٕو ٌې راهٌٕوې

ٗڼو دې ُه ٕازن ُوُّه ُه ْذه ّورته ٌړن
ةاد ٍٔه ّه زًړه ردطارهٕو ٌې راهٌٕوې

د هېندارو دره

الر ته د راڼه ضهار هتَ ٗه اضام ٌار ٕه ه
ډًسې تورې عْې ْو ګسًوإوٕو ٌې راهٌٕوې

ضواك د ةڼ ګِوٕو دراو ته ضتا د تّ ٌٌره هٌړ
هٕو چې د ّاڼو ّه الضوٕو ٌې راهٌٕوې

َ8

ناك ْو هحالٕه! د زًارة ٌْٖخاهر هٌاته
عْې ْو دةارام اهةه حاْوٕو ٌې راهٌٕوې

ًٌ زْسى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
َْ

ٍُه ته ًو دوږ ارْام رإه چاّېس دو
د زړګي ٌور ْې د عاتو اهرٌې ګېس دو

ًار ُه دَْ ښاًطته ٗو چٖرن ُوړ ګسٔي
زهرهر ضٌٖر دو د كسه ّه ضسه تېس دو

د ةاردو حال ًې ـخب دإه دساب ٌړل
د هېندارو دره

تصور د ازاد ژهٕر رأٖې هېس دو

زْا زړن دو د اهْو عٌره ّٖېس دو

يُ

ّس عډك حالم د ښار ښٍال ٌْٖه

دا چې ښٍِي ًې ٕه دورى ګٖان ًې دِْه

ُه ٕښتسن ضسن زًړ ګالب ٌوعېس دو

ًٌ زْسى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًُ

ٕٔ ًې ةٌا د إٍار كږ ٗسدي ّه دوُه ٌې
ٗه ٌچه ةال هالړن د ګَ هرن ٌې

چې ْو ضتسګې عوې دوږې ّس تا ٕو دٌس دو
د ضخرې ٔاو ته ٌاته ٌٌږى ُٓإٕه ٌې

د هېندارو دره

د راتِو الر ٌې چې ٌسښې درته ٌاږه
ْإا دا ٕؾس ٌون چّ اه ٌاُه ٌې

چې د ضتا د هوس دال هړن ّسې ّاده عي
دهْسن اهر ُسل د زړن ّه تٖارن ٌې

ٌُ

ْسهر حالٕه !زر هركاړې ٕه هزې
ٗه دودى دو ةاًر هى ّه ّښتإه ٌې

ٌِ زْسى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ٍُ

ّذه عْه دن دواږن دوب ته عسٕګ ًّ عور ًّ
د ًو ښٍِي درد ّه ّاڼه ّاڼه دور ًّ

ًارن! دا دو ضتا د ٌْٖې ةسٌت دو
زْإې ته چې ّه ضِو ـٌتو تور ًّ

د هېندارو دره

چې راګورى د ٌُر تار دهْسن تٌسن ٌا
ته ها ُسې چسته حګو كسه ٌې ٌور ًّ

ٕ٘ول چې ّه ٗسدو د چوّتٌا ّېلِه
د دَْ نٍس ّه اهةو ژرٕرن د اهر ًّ

َُ

د ٕؾس زُشُو هدوړل حالٕه!
ٍُه هرهضت دًواك ّه ْازى زهر ٕطٍور ًّ

يٌ هږو ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ُُ

د ْخ ٍٔٓه ًې ٕؾس ّطې اهړى
ضسن ٌهسى ٕړۍ ّه عس ّطې اهړى

ددهه ضتسګو دوږن الر ّه تا ٌٌْٖه
ٍٔه ضتا د ٌاُه هر ّطې اهړى

د هېندارو دره

چې ْې ـغو ٌړك حٖوم  ،ـيَ ضٍه هرهرڼه
ّه اتڼ ٌې ُس ّه ةس ّطې اهړى

د حٖګ اهر د ًوې ٌّلِې ّه الس ْړ عو
د تورزم كږ ةه ٗه ٕس ّطې اهړى ؟

ُِ

حالم ضتا د ْخ ٌّتاه ته ٕاضتى كواړى
دُٓسګَ ګِه ! ّه ُٓس ّطې اهړى

ُ كوًى ًٍِ8
ٌاةَ رعاد ادةى ٌسن ٌتٖه

د هېندارو دره
ُّ

چې ْو ضتسګې ٍُه كِوزې هرّطې دى
*

إٖګي ًې د ګتٌٔ دوږې چٌٖې دى
ةٖر هركوو ْې دعاك الٕرې ّسإٌشن
ٍّې ُّې د كٌٓو زْإې دى

* ”كِوزې“  :د عاتو ْچۍ

د هېندارو دره

د كظب د ګزارهٕو ّاًِه دا عون
چې َوَې َوَې د زړهٕو درهازې دى
ْخ هرهاړهن چې ګَ تصوًسدې هادِي
اًٖې ُه ډًسې تٖرې درٌږې دى
ُ8

اهس ٕو ګسإه دن چې الس درٗذه هادِّ
ضتا د چّ داهرې زْا ّه هًٖو ضسې دى
هِه زر د ٌْٖې ګسْې اهةه هرٌړن
د حالم د احطاس عوٕډې ْسى ضړې دى

ًِ كوًي ًٍِ8
ٌاةَ

د هېندارو دره
ُْ

ته ها ګالب د چٌٖې الرن ٌې دتسې ٌوى
هله چې ٔام ضسن هٌٖرارن ٌې دتسې ٌوى

د تږى تذّ كوٕرې ٗوک ةارام ةارام ًادهى؟
زْا د ذهٔ ّه عودًارن ٌې دتسې ٌوى

د هېندارو دره

دا ّښتٖي ضادن ةادن ښاًطت ًې ٗوْسن دوٕر ٌا
ّه دوږ إراز ٌٌِٓه دارن ٌې دتسې ٌوى

ْالُه ژةه د ٕؾس ّه إٖګو ګسٔوى
ضسن ّسښته د ضتوره ةارن ٌې دتسې ٌوى

يِ

ٕٔ دې ګَ دوُه هرٌړن ضتا ضتا ضتا ته ّسًږدن
حالم ـادة دو ّه تٌارن ٌې دتسې ٌوى.

ٌّ ٌب ًٍِ8
ارًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
ًِ

د زړن ٌب رإه هړى ٍُه ضٌْٔ ةاز رأي ًو ٗوک
د هرٌو ګٓإوٕو ّه إراز رأي ًو ٗوک

د تږه زړهٕو ٍٔٓې ّطې ښٍته ّورته ٌٌږى
د رّٖره ةڼو ّه ـخب ٕاز رأي ًو ٗوک

د هېندارو دره

د عْې ُه داْوعۍ د ګَ ةارام كوٕرې را اهرى
د ذهٔ ّه ٌوٗو ٌې ٍُه ضاز رأي ًو ٗوک

ْخ اړهل را اړهل ٕه ښٍارى دو ډًس دوږ
ّه ْړن ىرل د زړهٕو ّه اهاز رأي ًو ٗوک

ٌِ

د عٖه ښاًطت د ّاڼو ّاڼو اهښٍو ّه ْوضٍا ٌې
حالم كواړى د ګَ ّه حٌٖٓاز رأي ًو ٗوک

ّ ضِواكه ًٍِ8
ٌاةَ د ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ٍِ

ٗه ْې ّوښتې ګسإې ! ّسًږدن ّسًږدن ٗه ْإا ٗڼې ؟
عْې ْې ُه هركوه ٕه ښوًږى ٍُه ضتا ٗڼې

ګسْې ٕه دى ضتسګې دې چې زْا ضتسګو ته ٕه ګورى
ّېلِې د ّاده ـٓس دو اړهى تس عا ٗڼې

ٔار دې عّ د ْخ رڼه چسګۍ دې عاك ٌې ُّه ٌړن
د هېندارو دره

*

ډٌې دى ُه داهره ُه ګسدهٕو ٕه زْا ٗڼې

ٗه ةه ٍَول ضس د ٌّٓذو ةې ُوؽۍ ٖٔې
اهړى د ډهك كږ ته ّه اتڼ ٌې هسې دوا ٗڼې

َِ

ٗه ْإا حالٕه د كشك ْيػؿ ٌې دا تصوًس؟
تورن عْه ُٓرې ّه اهږه دالصې د ٌُال ٗڼې

يً ٌب ًٍِ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

* چسګۍ  :دٕاضتي د ٌوَې ةسن دوا

د هېندارو دره
ُِ

راګورىٕ ،ه رأي ّذَْ ٌړى ضوګٖر هالړ دو
ٍُه ګالب د دَْ هحود ٌړۍ ٌې ةٖر هالړ دو

ُه حٖتي ګِتڼ راهتې ٕٖرارن دن دكه؟
ٌه ًې ّس ْخ ةإرې ُه عسْه ضٌْٔ ْړهٕر هالړ دو

هله ْاښال هله ةارام هله ٕښتې عوٕډې
د هېندارو دره

هاكه تصوًس ْې اهس هّ ذهٔ ٌې ٗسګٖر هالړ دو

د ًو ارْام كسْه كسْه ُٓس ته ْې ژهٕر هالړ دو

ِِ

ٍُه كاَوك ّه ًون ّښه ّه ّذه عْه ٌې حالم

ددَْ ٌسل د ضاړن ضٌورى الس راهكشهن

ضواك اه زارۍ ٌا ،دراو ته داص ضتا ّه اړهٕر هالړ دو

 ٌ8كتسګوُى ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ِّ

زن اه ًار چې ًو هحود عو د ـغو تَ عو
د ٌٌم اهر عو د ٔوإۍ ډًون ٌې ةَ عو

چې ضسهٕه دًو ةَ ّس اهږه ٌٌږده
ته ها ُٓس اهكس تٌٍه ّه ًو اه ةَ عو

غتٌفت ّسْوٕږ ـختې ٌإې ٌإرى
د هېندارو دره

ٌِه كغي ٌِه دهې ّاڼې د ګَ عو

دا هدت دهن عهٍار ةٌتوٕه د كشك عو

ِ8

دراو دې داضې عٌتې راهُي حالٕه!

چې ُه َوك ةرم ٕه ضتسګو ته راَوك عو

چې د ٕوک اهرۍ ّه عإې ضسن دَْ عو
ًْهرى ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ِْ

اهس ْې الس ٗه دهلې ّه اهږه اهړى؟
اهس ًې ٗڼې دې اهږدې ّه اهږه اهړى

د ـغو زهر دې ژةه تٌسن ٌړى ّه عوٕډه
ضسن كسْه د ضسې كسْې ّه اهږه اهړى

ّه ژهٕر ٗه ةاهر دو راعه ګورې ٕه چې
د هېندارو دره

هرٔې عْې د زْإې ّه اهږه اهړى

ضسې ُٓتې د عٖې درې ّه اهږه اهړى

يّ

د ښٍال ّه زهر دې ٗه ّه حالم هٌړك ؟

ضور ضاُو ًې ّه ٔوإۍ ضٌِۍ ته رّي

ٌٍْرې ته د ضخرې ّه اهږه اهړى

د هېندارو دره
ًّ

ةص دو نٍسهٕه د عډك ةډك اهرةَ ٕه ٌول
ددَْ كشك د عاٌُر الره ٌې ْشك ٕه ٌول

ْا ٌه ٗوک كواړى ّه ٌول ګوټ ٌې ةه ًوازې ٕاضت هل
زن د ډًوې كوٕرې رڼا ّه ٌول ْحهَ ٕه ٌول

زن ٗه دتس هل؟ چې ْشاج ّسې د حإام دوږًږى
د هېندارو دره

ْا دې دأَ هةښي ةٌا ّه ګَ هًغتَ ٕه ٌول

ٍُه د ٗان اهةه ژهٕر ٕور دٗان ّه تَ ٕه ٌول

ٌّ

حالٕه! اهس د ژهٕر ضړه توده ةال هښٌار ٌړل

ٍُه اةغار د عور ّه ګال ٔٓه ُه ًارن ضسن

اهر ته ٌتَ ٌول دو اهر ته اهښتَ ٕه ٌول

ِ هږى ًٍّ8
ٌاةَ د ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ٍّ

ٗه ـخٌته دن ٗوْسن زر د ضړى زړن ّسې ٌوى
دكه ضادن ضادن ٕؾس دضړى زړن ّسې ٌوى

ٕاز د ْوضٍا د ګَ ّه الس ٌې ګسٔوى زړن ّطې
ٌّٓذي داضې ّه هٖس د ضړى زړن ّسې ٌوى

دا تورې ٗڼې اه دا ٔوإه ٌٌِواُه ښٍال
د هېندارو دره

هس ْازدًګس هس ْازدًګس د ضړى زړن ّسې ٌوى

ٍٔه ةاهر هّ ٕادتس د ضړى زړن ّسې ٌوى

َّ

حالٕه ! ته دو داهږده ةڼو دتسې ٌوې

اهس ْې هوس هّ د ةاهر ّه ىرل ٕه هرهُي

دكه چړې دكه دٖخسد ضړى زړن ّسې ٌوى

ًْ ُړل ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ُّ

ٕؾس ْې ٕه ّسًوزى ددَْ ْٖشك هٌٖرارن ةإرې
ٗه ٕا اٌْرن ًّ رهام د ژهٕر ّه الرن ةإرې

ةرن ًې ْه ګڼه ښٍال ته ٌه دراهړى ضتسګې
دكسه هګړى ُګوى ډډې ّه ةارن ةإرې

اهس ًې د ٕخوٕو ّه اتڼ ٌې د كږ عسٕګ ٕه هٔي
د هېندارو دره

دراًشدن ٗه چَ عوو ٌٌْٖه ضٖررْارن ةإرې؟

ّسًږدن چې ٔوام هوس ښه ْوړ ٌړه ّه ْسدارن ةإرې

ِّ

دكه كسْه دكه ضوړ ضٌورو دا ٍْارن ٕخِۍ

ّسًږدن چې زړهٕو د حزةو الٕرې َوَې َوَې ٌړه

حالٕه ! هاړهُې دراو ښه ّه تٌارن ةإرې

ًٌ ُړل ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ّّ

ّوښته ْې ْه چې ٖٗګه ٌَُې ضتسګې عِّ هالړ ًّ
د دَْ هحرام ّه ْحٍٓه ٌې درته ګسل هالړ ًّ

د ُٓسًٔ ْخ علِې راهاړهن ژهٕرهم ْې هادِه
ّه زًړن ّاڼه ددَْ تٔ ٍُه عتّٖ هالړ ًّ

د هېندارو دره

ّال د ضٌِْ٘ي احطاس الس دې ّسْا ها ٕچوې
طفٌم إطام ًّ د هوس ّه حهّٖ هالړ ًّ

ّه ښارى ژهٕر ٌې ْې د كسهٕو ضړو هٕه ګڼې
اهس ٕه ّه ُوظ ٕه ّه هـرن ٕه ّه ىطّ هالړًّ

ّ8

حالم د ضتا د هٌِو ضتا د ارْإوٕو ىاتَ
ْرال د ضتا د دوښۍ ْخ ته ٍُه كّ هالړ ًّ

ًٌ ْسكوْي ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ّْ

دًِ ةس الړ عي ضهس هههي دْه ًې هعي
ّښتوم چې ًو ةَ ٕه ضس هههي دْه ًې هعي

دهو د ګَ ضٌورًو ٌې د ٌْٖې ژهٕر ته زړن تٖګٌږى
دهو چې دَْ ٔام ّه دٖخس هههي دْه ًې هعي

د هېندارو دره

زْا ګالب ګالب حإام ُسى هّ ښٍِى ـادة
چې ْاُګٌٔ الس ّه ّسهس هههې دْه ًې هعي

اهس ددې چّ هګړى َوك ٍُه ةاڼه د اعٖا
ٌِه چې عس ته ٕؾسهههي دْه ًې هعي

ي8

او ګَ هحود ضاىي ! ّه دهه كوړّوٕو ٕه ْړېږى
حالم چې ښه ډک ضاكس هههي دْه ًې هعي

ٍ ٌب ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ً8

ٗه ٌٍّه ژهٕر دو ُه ٌٍّه ژهٕرن هزګارٕه عوْه
ٍُه ةې ْذه تٌږن هٌٖ د چا ّه ٌار ٕه عوْه

زن چې هس ګال ږدل ٕو ضٍسهَې رادوَېږى ْخ ته
زن چٌسې ضّ د ګالةوٕو ّه دًار ٕه عوْه

د هېندارو دره

ٍُه كتار ًې تَ تسعا رهام ّه َّ ّطې ًّ
ٍُه هٌٖرارن ْذاْخ ْخ ته د ًار ٕه عوْه

ّه دې دهه ًّ چې ْې ٗوک ّه اهږه هړى ٕه دى
دو ّه دې دوښ ًّ چې د چا ّه اهږه ةار ٕه عوْه

ٌ8

ُه دې ٕه ضتسن ةې ٕٖګي حالٕه ةِه ٗه هى؟
هله ُه ْا ٕه ٔار عون زن ُه هلې ٔار ٕه عوْه

ٌُ كوًي ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ٍ8

ّٔ چې حوړن ًې ٌړل ةٌا د زړن هٌٖرارن
رإه ْاته د ًو چا د زړن هٌٖرارن

ٌول تصوًس ٍّې د ًار تتې ادٌطتې؟
ٕٔ ْې ةٌا دن ّه درزا د زړن هٌٖرارن

د هېندارو دره

ٌه دې عْې رڼا ٌوې راضسن َْ عه
اهس ْې ښه ٌإرې رڼا د زړن هٌٖرارن

دا ضړو ّْٖ ډًس ښٍِى ُه ٌٗسې ٕه
دو ًې ډٌه ُه رًا د زړن هٌٖرارن

َ8

د ُهؾوٕو ّص ْٖؾسْې ُوٕر ّه اهښٍو
ْا ٌِْٖٕې ّه ژړا د زړن هٌٖرارن

د ٌٌٖې كتار اُوتى دو حالٕه!
تسًٖه هضاته صها د زړن هٌٖرارن

ً چٖګاښ ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ُ8

هِه ْسْه زړن ْې چوى ګسإې راعه
ةٌا دردهٕه عوك رإوى ګسإې راعه

هږې ژةې د حاالتو رإه تاه دى
دوعاُي ْې ُه ژهٕر رهى ګسإې راعه

د هېندارو دره

ّه ِّو ٌې د اهر ْذو ارْإو ْې
زٍُٓي احطاضاة ضوى ګسإې راعه

دهْسن ٗوک ٕغته چې ضتسګې ًې راهاهړى
دُته َوك دى ٔام ِّوى ګسإې راعه

ِ8

ضتا د ـغو ډةسًٔ ٌار ٌې د حالم عوك
ّه تڼاٌو ضٌْٔ هركوى ګسإې راعه

يً زْسى ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ّ8

زن چې ّه عفس ٌې د دواږن اعٖا ُه دوُې كږېږل
ته ها هږْه ًّ د ګالب ُه درً٘ې كږًږل

هلې راهٌتَ اه ةٌسته ًې ْخ هاړهُو
ًو ٗو عٌتې ّه دې اهښتې زْإې كږًږل

د هېندارو دره

دهو ةه هّ ضوو هى زْا كوٕرې ّه ـغو ٌې دچا

ُه توره ٌاڼو ضسن ډېس ګسإې ّه دې كږېږل

ّه ژ هٕر ٌې ډًسې دوا هې عته چې هٖسى عي ْګس
زْا دوښٌږى د غتٌفت ّه ْٖؾسې كږًږل

88

ّه ٌوْه هرځ چې حالم ْخ د حإام هٕه هًّٖ
ةاهر ٌوې ّه هله عْه دوب ٌې د عْې كږًږل
ُ زْسو ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ْ8

صتسٌول دو ٕه صتسًږى هاًه ٖٗګه هٌړل؟
زړن ْې ّه تا ّطې دوږًږى هاًه ٖٗګه هٌړل؟

ْختورى ةرن دن دو ةٌا د ْحتت ْختورۍ
ّه دراو ٌه هٌٖ ٗه چارن ٌٌږى هاًه ٖٗګه هٌړل؟

د هېندارو دره

تسّذو عْو ددرد ډًوې ّه اهښٍو ةِې ضاتّ
ُوكړم ژهٕر دو ةص تٌسًږى هاًه ٖٗګه هٌړل؟

ضتا ٌْٖه ٕاٌه دٖرا ضتا دوږې دوږې دتسې
ّه زړن ْې ډًسې راهرًږى هاًه ٖٗګه هٌړل؟

يْ

ْا دوّه زهر ّه تا زړن ٕه ةٌِوه حالٕه ګِه!
ٌْٖه دن دِْه ٌّرا ٌٌږى هاًه ٖٗګه هٌړل؟

د هېندارو دره
ًْ

عْه دن ّذه ّه ضٌِْ٘توب دتسې ډًسې ٌوه
ٕه ّه دوب ٕه ّ ،ه ٌْٖتوب دتسې ډًسې ٌوه

د زٌُٓتوب اه ٌّلِتوب حګړن دوږن حګړن دن
ّه زٌُٓتوب ّه ٌّلِتوب دتسې ډًسې ٌوه

د هېندارو دره

ّسًږدن چې ٕٔ اهةه اهةه ٌړه حَ ههِې حزةې
ضړًتوب هژٕو ٌُوٕتوب دتسې ډًسې ٌوه

اهس چې دتسن د ښٍال عوُه حالٕه ًارن!
ٕو راته كوږ عه ّه آرًوب دتسې ډًسې ٌوه

ٌْ

ارًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
ٍْ

ةاد دې ّه ٗڼو ٌې ٗو ضٌْٔ هًښتام راهةسًښوك
ْا اهرًرُي هه د ٌاك ّه ّاو ٌې عْه زړًږى

ضتا د ْوضٍا ّه حادهګسه تصوًسه ّطې ْې
هرًښٌٖٓه ًارن ! د زړن ٔوإه اًٌٖه زړًږى

د هېندارو دره

اهس چې ْې ٌْٖې ته درإه ٕه ګورې ګسل هّ ٕه ًې
دا زن ّْٖ ُه تٔ ٕه ُوًږى چې حاْه زړًږى

ددې ٌٍّه ٌٍّه كتاركتار عٌتو ّه ضتب
دراًه ! ُه زاڼو هّ د هاهره تسإه زړًږى

َْ

ّه تذٌَ ًې د ٕوښت زرًٖې ٗړًٍې ٌسن
ضتا ُه حالم ٕه د ضٖرره زْإه زړًږى
ًٍَ8
ُوګس ضَٖٕ ګَ ْغاـسن

د هېندارو دره
ُْ

چې كصه عي ـخته عي داضې ضسن عي
ته ها ْاُګه ّه تت اهر ةإرې ّذه عي

ضتا د ٕول د ّاٌو توره ةال هادِّ
چې ّس عوٕډه ْې ْوضٍي عي زْشْه عي

د نػسة ُښتي ًې ډک عي ُه دٓارن
د هېندارو دره

د ٕؾس چٌٖه چې ضسن عي ٌٍْرن عي

ٌه راګٌسن ْې ّه كٌږ ٌې زْإه عي

ِْ

ّه اهةو دې د دَْ دوو دو ُٓتوُى

إتيال ةه ددَْ ْاة زړن تسې ٕه هادِّ

ضتا تصوًس هّ ٌِه اهر ٌِه ٕلٓه عي

تذٌَ ْې دوُه ٌړى ډٌه ُه ضٖرره
چې هږْې د ګَ ښاًطت ته ٕزرإه عي

د هېندارو دره
ّْ

چې تصوًس دې د دوةوٕو راٌّرا ٌړل
د ضْسٌُو اًٌٖې ةه راّذال ٌړل

هِه زر عه كّٖ رٕګه ْوضٍا هٌړن
چې د ګوړه ّه اهةو ٌې دې رڼا ٌړل

د هېندارو دره

د ًاكي ضسهر ُه ّښو ةه كېږن تاه ٌړې
چې د زړن ٌوٗې دې هاړن ّه درزا ٌړل

داْوعي ةه هرته عٖه عي ُه دٖرا ٕه
زْإې چې ّه ٕ٘ا ٌې ّه دٖرا ٌړل

ْ8

د ضٍسهَو حال ةه حوړ ٌړل ُه حالٕه ٕه
ٌه ٕازهٕه حګ ةسحوٕه د ښٍال ٌړل

د هېندارو دره
ْْ

ْه ْې هړن د كغو ّه ضٌِو ٌې
ضان ًّ د ژهٕر ةِو ډًوګٌو ٌې

ته د إيالب ُه دضتور ٗه دتس؟
زهر دو ّه هړه هړه دوُګٌو ٌې

د هېندارو دره

ٔار د كسه د ٕخوٕو ُه ًاكي رهاج
ّېلِه ُٓتوى ّه ِّٖٕطٌو ٌې

ګسل ٕه ًّ ٌه ْسګ د إٖګو دې عول
ْطت هى ضٌالةوٕه ّه حړًو ٌې

ييً

الس ةه د حالم تس ضتوره هرضي
ّورته عو د ٌْٖې ّه ّوړًو ٌې

د هېندارو دره
ًيً

ژهٕر ژهٕر إٖګو ٕه ًې اهرښت د ګالةوٕو دو
دا د ښٍال ذاة ٌې ُوو ٕوښت د ګالةوٕو دو

دا دٌٕا ّڼه زْوٕږ د ـغو د ګَ زرًٖې ّښې
زن د هړإګو كس حإام ْې دښت د ګالةوٕو دو

د هېندارو دره

ٌېٖه چې ضٍوة د تٌاره ْاة ٌړه ّه درزا د زړه
عْه ةه ّه دې ّوو ٌړه چې حوړښت د ګالةوٕو دو

تتې ْو دتسې عوې ٌُٓو ٌې د حزةو دراز
دراًه ! ّه دې ٔوام هدت ٌې زړښت د ګالةوٕو دو

ٌيً

ضتا دٕول ُه توره ًې ډًوې د كشك حوړې ٌړې
ضتا عاـس حالم ّوو ّه ارزښت د ګالةوٕو دو

د هېندارو دره
ٍيً

حاالة ةه دَْ ٌړل ّه هٖس هٖس ةه كس ْاة ٌړل
تور ٌاڼي ُوُّ چې كسهر دې د ٕؾس ْاة ٌړل

تا ٌه دتسه ٌې اهةه د ګوړه ګډې ٍٕړې
زن ةه ّذِْو ّسهارهٕو ٌې دٖخس ْاة ٌړل

د هېندارو دره

اهس دو ْاعول ًّ ته دـا ٌون ٌه هدت ْې ًارعو
ّه دې چاچٌو ةه د ُوړه زهرهر ْاة ٌړل

ةٌا ةه ٔوإۍ ته ُٓته هرٌړل د ٍٕسًشه ةوو ٌې
چې رهژن دار ٌٕت د ُوٕګو ّه ادتس ْاة ٌړل

َيً

دكه حالم دې اهس ّه دې دتسه ًٌِ هالړ چې
ًا ةه حإام د ٍْ ٔوٕډو ٌړل ًا ةه ضس ْاة ٌړل.

ٌُ هرى ًٍُ8
ٌاةَ ٕوې ٌارته

د هېندارو دره
ُيً

ّه ىرل ىرل رهام ًٓه درګورل
ضتا د ضتړى هدت حإام ًٓه درګورل

ّه ٌُٓوٌې دې ښاًطت د ًو چا ُوُّ
ًو ضٌِْ٘ى ْطِٓام ًٓه درګورل

د هېندارو دره

د ٕؾس ُٓتې دې ْړې ْه عه حإإه!
تورن عْه دن ةٌاةام ًٓه درګورل

د نػسة د چٌٖې كاړې ته دې ٕاضت ًّ
ًون تإرن ًو ارْام ًٓه درګورل

ِيً

ٌه إٍاردې د إګار دْاڼۍ ةسج عي
ضتا حالم ًّ ضتا حالم ًٓه درګورل

يٍ كتسګوُى ًٍُ8
ٌاةَ عٓغاد تِوًشًوم

د هېندارو دره
ّيً

ُه ارْإوٕو ډک زړن ةٌسته درٕه تِو ٌې هړْه
ٍُه زدٓي هرهر ْې ّه عا ّه حګو كسه ٌې هړْه

ته چې زْا ّه ٌُره اهر اهر د كظب عوې ګسإې
هٓرا تصوًس درٕه اهةو اهةو ٌُٓو ٌې هړْه

د هېندارو دره

زن ًو ٌْٔ ًّ ًو ضادن ٌْٔ د داهره ٕيغه
زن دو حإام ٕه ًّ چې زړهٕه ّه ةڼو ٌې هړْه

د ښار حإام دو دراًشدن هةه ًې ْٖي اهٌٖه؟
دكسه ٌْوې هرته ّه عٖو ضسه دضٓاُو ٌې هړْه

8يً

حالٕه! ْخ دٍٔٓې تٍه ضسن تتۍ عو راته
تڼاٌې ّښې د ضسه دردهٕو ّه ّڼو ٌې هړْه

ًٌ كتسګوُى ًٍٍ8
ٌاةَ ٌالچه

د هېندارو دره
ْيً

صتس ٌون صتس ٌون ٌُوٕۍ هس ِٕسل
ٌَّ ّه رهّۍ دو دو دا زن د رهّۍ هس ِٕسل

تا ٖٗګه هُٓإّٕ ؟ حاالتو ّه اهرزًږې رضۍ
ًٌِ ًّ تړُى د دوږې ازادۍ هس ِٕسل

هله كس ګورل چې ّٖا ًې تسې تا ٕغّ ٌُراو
د هېندارو دره

ةال ته دتى عّ دو د ضٌْٖې ضْوږْۍ هس ِٕسل

اهس زن ُه دې ّسته د ةِې ډاُۍ هس ِٕسل

يًً

د ْسګ ةسحوٕو ته ّٖا هړْه حالٕه ًارن!

هٌِه دن اهس ةه ْې عاـس زړن ّه ډًس ٗۀ هْٖې

ٕور ددړُي درد د ضسې زٕرګۍ هس ِٕسل

ُ ْسكوْى ًٍٍ8
ٌاةَ انلام ادةي ةهٌس

د هېندارو دره
ًًً

ٕور ةه ّه زړن كس اړهل كس دې ّه زړن هاړهن
ةص ةٌوضي دن اعٖا ٌْٖه دې ُه كسن هاړهن

ضذتې ضٌِۍ ٌې اه ّه عړک ةارام ٌې ةِه ډًون
حإإه ٕغې هړو دَْ ژهٕر ته دې ْخ ښه هاړهن

د هېندارو دره

ّه ةذٌِٖٓه دوُه زْا ٕول ته ٔاو ْه هرٌون
دا غالًي چٌٖه د ضسن اهر ُه ٌاُه هاړهن

د ضتسګو راز د چا ضړې ْوضٍا ٌې هٕه تړې
دٌْٖي حٖګ ٕه دې دواږن دواږن ةاڼه هاړهن

ًًٌ

د ضسن عٍطت ُه هًسې اهس هّ دوب ٌې هةګٌٖږى
ٗه ْړې اًسې دې د حالم ّه ګسًوإه هاړهن

ًٌ تِه ًٍٍ8
ٌاةَ

د هېندارو دره
ًًٍ

ُٓس چې ْازدًګس ٌې ګِررې ّه ښٍال هٌْٖٕي
داضې ةه ًو ٗوک ْوٕږ هّ د دوُې ّه ښٍال هٌْٖٕي

ْطٍه عي ّه عوٕډه ٌې ةٌا دِْې ٌٌطې هژهًي
ته ها ٗوک راتِوٍٕې زْإې ّه ښٍال هٌْٖٕي

ٕه كواړل زړګٌه د ګِوٕو دٌٕا ٕه كواړل
د هېندارو دره

ّسېږدن چې حإام ْې د ُٓتې ّه ښٍال هٌْٖٕي

ٕه عته طسهرة چې اًٖې ّه ښٍال هٌْٖٕي

ًًَ

هان هان ّه ګِرارې عړۍ ٍّ عډك حالم راكى

كواړه ددې ښار داهٕر ٕه تور زړهٕه دې ضٌْٔ ٌإرى

اهس ةه اتڼٌشې تٓاعې ّه ښٍال هٌْٖٕي

ً كتسګوُى ًٍَ8
ارًوب ٔأي دٌس ْېٖه

د هېندارو دره
ًًُ

تٍه ضٌْٖه دوُه چې ّه اهر ْذې كصې كُه عي
ٍُه اًٌٖه چې ّه ضسه عٖو ْسًو ُّه عي

تاه ْې ٌړن ُه كاړې كتسګ الضوٕه ٔوإې ْسګه عې
ّسًږدن چې ژهٕر اهر هادِي عٌته عٌته ضٍسهَه عي

د هېندارو دره

ةوًه رضٌرُى د ةسًا تس ُوړې ٗوٌې هى
چا ته چې ګالب ګالب د ًار د ٌوٗې دُه عي

كس دعٖو ضٖرره عي عاـس چې ةې حإإه عي
ُوًه ةاًه هٌړى دو ّه ةاًه ٌې ًې ګُه عي

ًًِ

هله هدت ضٌْٖچٍه! ضتا حالم تاّطې ډېس ژاړى
ډٌه چې ّورن د داْوعۍ ٕه د عْې ُٗه عي

ًٍ كتسګوُى ًٍَ8
ُسن ّښتوٕذوا ٌوهاټ ٌٍٓوك عسًم دههّ ٌٌِٓ

د هېندارو دره
ًًّ

ٌْٖه ْې تودن چٌٖه ّه عوٕډه د ضِګٌو عي
تاّطې ْسل ُٓس چې هًظ د هرٔې ّه ٌړًو عي

ًاد دې راته راهړى دْاطي دوږې دوږې عٌتې
عور چې ّه عٖو هٕو ٌې د ضسه عٖو ْسكٌٍو عي

د هېندارو دره

ٕاز چې ُه ةڼو الٕرې عي ٕاز چې ُٓتې هاكوٕرې
دې هدت ٌې ښاًطت ته زْإه هّ ّه زارًو عي

دراو ٕه دې حإإه! ّه دراو داضې هدت ٌې كواړل چې
كوړې اتڼٌشې ٗڼې هك هك ّه عړًو عي

ًً8

ةٌا ةه تسې حالٕه ښه ٔوُۍ ډٌه ُه ٌْٖي ٌړې
زړهٕه چې ُٓتې ُٓتې عي هدت چې د دوُګٌو عي

ًُ هرى ًٍَ8
ارًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
ًًْ

دراًشدن چې ًارْې تٖرو ٖٗګه داضې تور ٌٕوُى ؟
ٕٔ ګَ ُٓٔ ٌې ـخٌته عٌٔ ةذٔ اهر ٌٕوُى

د زٕګوُي ىرل كږ دې ةذتور عه ٕخِې!
ْا ّه الضو ٌې هرته ډک د ٌْوې عٍور ٌٕوُى

ْوٕږن د ٌْٖې  ،إطإٌت ُه ْذې ٗه ٕه هاًو
د هېندارو دره

ګٖې حوس ُه ّښتٖو ٕه چا ّه زهر ٌٕوُى؟

دَْ ْاعول هرهر ًې دو ُه الضه دِْې دور ٌٕوُى

يًٌ

د زْإو د رهاحوٕو ْوردې ةورن ٌړې

ٌه ْې اهاز هى ُه ژړا ضسن ِْګسو ٗه ةاک؟

حالٕه! تا چې د حإام ٌِي ٌې ٌورٌٕوُى

 ً8تِه ًٍُ8
ٌاةَ عان عهٌر

د هېندارو دره
ًًٌ

ٍُه دَْ ٕول ُوًرُى ضتا د دوُې ُه ةاْه ًٓه
ٍٔه ٕاهٌِى د ژهٕرهم ُه هسن ګاْه ًٓه

هعوې ْودې ددَْ زړګي د ْحتت حوْاة ٌې
د درد ُٓإٕه ٌې ةې حإإه ةې اْاْه ًٓه

ژهٕر ٍُه عٌٔ نصَ رًتي دو ْاتې ٕه ىتِوى

د هېندارو دره

ّال ٌون دٕګه ! زن ًو ٗوک ُه هله ىاْه ًٓه

ٗه ْې ّوښتې ګسإې! چې عفس ٗه هى عاـس ٖٗګه عوې؟
ډېس ْتاثس د توره ٗڼو ُه ْاښاْه ًٓه

حالٕه اهس ْې د الس ضور دضٓاك ښٍارن ګسٔون
ًٌٌ

اهس ّه هٓشهُو ٌې دا ضتا ّه ٕول ةرٕاْه ًٓه

ٌٍ تِه ًٍُ8
ارًوب ٔأي دٌس ْېٖه

د هېندارو دره
ًٌٍ

ګسإې! ّس ٕازک ْخ ُږ دٌْٖې زرهرک ضاته
دا غال ًي حال ّه ګالب رٕګو اهةو ډک ضاته

دوُه چې د زړن ٌْٖٕې ّس ةاهر ډېسن تٌٍه ْه ٌړن
دُته دو ّه ًذو اهةو هّ د إګار عً ضاته

ته چې هې ٕو ضتسګې ْو ُٖٓې د دوښٌو هى
د هېندارو دره

دا ٌوٗې اةادې د ُٓره ٗڼو ّس عړک ضاته

دُته چې رأې كوږهٕه ًٗ ٔام دې چًُ ضاته

ًٌَ

هاكو كسهٕو ْٖٓ ٌې ًو چا هًَ حالم ته ههاًه

دا ګوٕګ دًواُوٕه هّ ژةاړى راز زْإو ُسن

هن ؽآُه ! زړن ٌې د زړې ٌْٖې هّ ٗسک ضاته

يٍ ُړل ًٍُ8
د عٓغاد تٌِوًشًوم ٌا ةَ

د هېندارو دره
ًٌُ

ُه هږًو ضتسګو ٕه ٗه هېسن ښه دن
ضسن ُوُّه درٕه چاّېسن ښه دن

ٔوُۍ ٔوُۍ ْې عه ُٓٔ ته توًه
ٕورن دعسل ٌٌطه هېسن ښه دن

چې ّه دٖرا عي ال ّه زړن ّورې عي
د هېندارو دره

دا ٕړًواُه ژةه ډېسن ښه دن

د زړګي تَ تَ ته راتېسن ښه دن

ًٌِ

حالٕه داْه دوُه دن هًې ٕازهن

چې ّه رګ رګ ٌې ْې ښاًطت ِّى عي

ُه ضسې ّذې ْاڼۍ عٖه ةېسن ښه دن

ًٌُِٖرۍ ًٍُ8
د عٓغاد تٌِوًشًوم ٌا ةَ

د هېندارو دره
ًٌّ

چې ىرْوٕه دې عوك ښٍِي ىاتالم دزړهٕو
طٌٓس ْې هُړزًرن إر ْې تته هادٌطتِه

ګسإې چې عوٕډې دې د ٌْٖې ّه ُهؼ هٕښتې
ددې ګالةو ُه ٌّوٕر ْې تته هادٌطتِه

د هېندارو دره

ښٌٍِه ! ٗه رحّ ّه ٌانس زړن ٌې ُسې اهٌٖه؟
كٌږ ٌې ْې ٌٕطه ّه دراو ژهٕر ْې تته هادٌطتِه

چې ُه احطاضه ْې عو الٕرې ضتا ګَ ٗإګى ٕؾس
ُه دې ةاُښت ُه دې ْړهٕر ْې تته هادٌطتِه

ًٌ8

دراًشدن چې ةٌا دٌوْې ْاتې ضٌورو هعو ّسْا؟
حالٕه ګِه ! ةٖر ّه ةٖر ْې تته هادٌطتِه

ًُ تِه ًٍٍ8
ٌاةَ عٓغاد تِوًشًوم

د هېندارو دره
ًٌْ

ٗه ّه زړن ّورې دوږې الرې الرې
ګِوٕو هٌړې ّس هٌٖرارې الرې

ٌْٖې تسې ژهةَ ٌړه ٕازک ّېلِتوب
ضتسګو ًې دوښې ٌړې دٓارې الرې

د هېندارو دره

دراًه ! غتٌب ّسې د ةارام راهُه
ّطې د ګِو عوې ةٌٓارې الرې

د ضسن كسهر الٕرې ْو هژٕه حإه!
هى ّه عودًاره ٌې هوارې الرې

يًٍ

د حالم زړن ته ٌٕق ّه ٌٕله الړې
ضتا د َُس ٌٌِٓرارې الرې

ْ ٌ8سكوْى ًٍُ8
كشٕى

د هېندارو دره

د هٌواد ٌّاهړى اه ٕازک دٌاك عاـس ٌّسْحٓر ٌارهام ته!

ًًٍ

ّه دښته د هٌٖراره عون ْٗه د ګَ كشُو
د هدت ّه ْخ ُٖٓه عون را عٖه د ګَ كشُو

د رهح ُه إٖګو ٕه د حِوه ّه ّطتو عوٕډه
ْچٍې ادِي اهس ةِه ډًون د ګَ كشُو

د هېندارو دره

ْوږ زړهٕه در ته اًښي د ٌُٓو ّس ّطتو ٌّ٘و
ته ٌېږدن ّسې حإإه ّطته ّښه د ګَ كشُو

اٌَْ چې عي زْوٕږن د ٌْٔ احطاس د كاړې
ٕٔ راهړن ګالةي ضاىي ٌّاُه د ګَ كشُو

ًٌٍ

حالٕه ! ددواږن اه ٕازک دٌاك ٌارهام ّه كٌږ ٌې
ًو تود كوٕرې اتڼ هى هسن عْه د ګَ كشُو

ًّ ٌُٖرۍ يًٍ8
آرًوب ٔأي

د هېندارو دره
ًٍٍ

درهغ دن تٓه د درٕښت چې ُه ٌوْه ضٍْه ٌٌږى
دګِو نصَ چٌسې هّ د اهر ّه ٍٔٓه ٌٌږى؟

چې إطإٌت ٌول ُه چا ضسن هٓه ْې هژٕي
ُه إطإٌت ٕه ْې ّه دكه هحه ٌسٌه ٌٌږى

د هېندارو دره

چې كَ ْاًُ عې اه ٌورةه عي ّه ْثاك د ړإرن
ٕوغتفي دن چې ُه دكه ٌور ةه هرٌه ٌٌږى

چې دړې هړې ٌإرى زړهٕه ةاهرهٕه ضسن
ٌْٖه ٌې ةې ُه عٍه دكه ٌار ُه عٍه ٌٌږو

ًٍَ

تسًٖه چاٌّسې دى چِتازې زْإې هالړې
ّس حالم ٍٔه اهس ٌإې ٍُه ٕإٍٕه ٌٌږى

ًّ تِه ًٍْ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًٍُ

إګار كس هل دو ّوو ٕغٓه ّه ٗه عّ؟
چې ّه ٗڼو ًې الس تٌس ٌړْه اهةه عّ

زْا اهضتا تسْٖٓ ٗه ګسإه ّذالًٖه؟
ُږن ته راښه عه ُږ ةه زن درښه عّ

د هېندارو دره

ّه هٌٖرارن د دٖرا چې ًې ٔام هٌطّ
ضٌْٔ ګالب راعٌٔ ّه كاړن د هًاُه عّ

دًِ اهر ٕه اْام كواړى دو زن كواړل
چې ةسكوُى ضتاد ٌور د تٖارن عّ

ًٍِ

ٌاش ُه ًو اه ةَ ٌړه الر د هتو هرٌه
ٌاش حالٕه! چې ته زن عې اه زن ته عّ

ْ ٌُٖرۍ ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًٍّ

ٕٔ چې ښٍِى ګٖهګار عّ رإږدې عه
ْخ راهړٕرې ٌړن در ٔار عّ رإږدې عه

دا چې ته د دَْ ٌسل ّه ىرل راكِې
زن ةه ّښو ٌې درته الر عّ رإږدې عه

د هېندارو دره

او رأه ٍُه هٓشهُي ګالةوٕه
ته ّسْا زن ّه تا ةارعّ رإږدې عه

د نػسة دو دا دواهظ چې ته ةارام عې
اه زن تږو الُه زار عّ رإږدې عه

ًٍ8

َوُه ضتا ًّ دهْسن صتس عه حالٕه !
چې دٓار ٌې إتؾار عّ رإږدې عه

ٌْ تِه ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًٍْ

عاـسۍ ٗوْسن دوږن ًې تا ّه ٗوْسن دٍِو ګسام ٌړل
تا ّه زړهٕو ٌې ٌْغته ٌړل تاّه زړهٕو ٌې هدام ٌړل

ٗوک ّه ْاّطې ژړًږى اه ّه چا ّطې زن ژاړل
ٗوک دې ْاّطې ةارام ٌړك چا ّطې دې زن ةارام ٌړل

تا ّه ٔام ةإرې ٌْٔ ٌړل تا إطام ةإرې ٌْٔ ٌړل
د هېندارو دره

تاإطام راته رهښام ٌړه تاإطام ته هر رهښام ٌړل

تا د راز اه ٕاز رڼا ٌړل تا ٕګٌٔ د ضٌِٓام ٌړل

يًَ

در ىسةام عّ درٕه ٔارعّ ٗه ـخب ژهٕر ته دې ًوړل

تاّه ډًسه ژةو ّوو ٌړل د رٕګٌٖو ٌاًٖاتو

ٌه د ډًسه دې دښٓٔ ٌړل دو دډًسه دې حإام ٌړل

ًون ضادن ةادن حالم هل ًو ٕول هرٌى عام إطام هل
تا ضٖررن تا هٖس ٌړل ْغهور دې ّه حهام ٌړل

ٌِ چٖګاښ ًٍْ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًًَ

ّْٖ چې ژهٕر ةه هى دو ژهٕر چې ْحتت ِٕسى
ٍُه ٌول ٌور چې دًواُوٕه ُسى چت ِٕسى

ةوًه هله د ګډهډۍ ّه ګسداةوٕو ٌې ډهب
ٗوک چې ّه دَْ ٔام د دَْ نٍس اْاْت ِٕسى

د هېندارو دره

ٕور چې ُه هس ِّون هًٖې اًٌٖه دن حإام
ةررٕګ ًې ْه ٌړې ًو هـرن ٌې دًإت ِٕسى

ښوهٕٕي ضوزى إطام هژٕي ْګس دا هګړى
اهس هّ ّه دې إر دى چې ګواٌې حهاُت ِٕسى

ًٌَ

عٍسحالٕه چې ّه ډُه ٌې د هلو ٕه ًّ
چې دسهارهٕه زر ُسى ْګس ـشة ِٕسى

ًٍ تِه ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًٍَ

ٍُه ةارام ْې ّه زړن دوږ دوږ اهرًرُې راكِې
ـٓسدې ډًس دو هٓرا اهس ْې ًادهُې راكِې

ّه هس ىرل ّه هسې دوا ٌې ته هې ته هې ته هې
ٕٔ ْې ٌړۍ هرځ ضتسګو ضتسګو ته ٌٌرُې راكِې

د هېندارو دره

زن ،دهګام ،اهښٍې ،عوګٌس َوك ةه عوه راَوك ّه عْه ٌې
تس رهڼ ضهارن ةه ْو عٓفې ةِوُې راكِې

ىرل دې هٌٕطه چې دهد ٌړل ګالةوٕه درته
ګسإه ّه ژهٕر ٌې ْې هٓركه عٌتې ښٍِې راكِې

ًََ

حالٕه ! تا دو د إٍار ةٖرهٕه ډًس هتړك
ٖٗګه دن ؟ دراو چې ْې ّه ګوتو راٌوُې راكِې

ٌ هږوًٍُ8
آرًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
ًَُ

داچې د زړهٕو دوږه الره ٌې ْو عً هالړ دو
زْا اه ضتا تس ْٖٓ ًو ٗوک ٍُه اًَ هالړ دو

دراًه! ّسدن ْې د حإام د توره ٗڼو هٌړن
د ٌٍَسى عاته ًې د ْسګ كوٕرې َوًّ هالړ دو

ضٌٓه ْو ُژٕرن ّه هًٖو د هګړه ٍٔه
د هېندارو دره

د ىول ّس ضس ْو د ٌُون كوٕرې ًِْ هالړ دو

ٌه د عٌِرُي ّاڼ ّه ضس ْاعول هًِ هالړ دو؟

ًَِ

حالٕه ! ٔه چې د ىاتَ رهاج ادې ةورن ٌړه

دادې هآٌٔ دو ّه ښٍال د دودةٌٖۍ حٓهورًت؟

ښه تورن عْه دن د ٌور عاته اس چاةً هالړ دو
ًٌ ضِواكه ًٍُ8
ارًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
ًَّ

ضتا حالم چې ٗوْسن ْطت دو ٗوْسن ُوړ دو
دهْسن تاّطې ٕطٍور تاّطې ْړ دو

ته چې ٕه هې زْا غتٌفت هّ داضې ةوًه
ٍُه ٕٔ دې چې ٌّلِوٌې! اهرةَ حړ دو

د هېندارو دره

ٗه دى ٗښِي ّسې دٌوډه ّه ٌاضو ٌې ؟
دا ضړو ّه هس چا ةس ًو تاته ّړ دو

ّه دواږن ةارام ًې ٌْٖٕه ُوًه دراًه !
هس ًو ګَ ّه زهسحٔ ُوګى ٌٍړ دو .

ًَ8

د ښٍال ّه عسٕګ ًې ْخ ّه ةسن دوا ٌړن
د حالم د عفس ٌِٕى رهام ّه ٔوړ دو

ٌّ چٖګاښ ًٍ88
ٕوا راډًو ٌاةَ

د هېندارو دره
ًَْ

ٍُه زن اه ٍُه ته دى دا هګړى
ْه ًې هژٕه ّښتإه دى دا هګړى

ضتا د كّ ضتا د دوښۍ ّسدن ّسې ٌٌږى
ضتا دچّ ضتا د ٌاُه دى دا هګړى

ّْٖ ضًْ اه هرک د هدت اه ةذت ضٌِۍ ٌړك
د هېندارو دره

دو ُه اصِه ډېس درإه دى دا هګړى

ٗه د ٌَّ كوږ ٌې اهدن دى دا هګړى

يًُ

دړٗادر ٌٕله عِٓه ددهو ضٓتوك دو

ًوًغتٓې ٌّړۍ هّ را ةٌرار ٍٕړك

ډًس ضادن دى دو ډېس ښه دى دا هګړى

ّه دوږه تسدو حاالتو ٌې حالٕه!
هّ اهْه دى هّ ّاده دى دا هګړى

ًَ ضِواكه ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًًُ

ضتا چې د ٌږه ةڼو ىوة ُه ْٖٕه الړُو
ها ن د دًٍتاتور ّاچادهُت ُه ْٖٕه الړُو

ٕٔ چې ْې ٗادرّطې دګَ ّه ٔاو ازكي ٕښِي
ةوًه چې ضٌِْ٘ى ْحتت ُه ْٖٕه الړُو

د هېندارو دره

دوُه ٌې ًې د ٕسْو إٖګٌو ٌّ٘ې راٌړُې
ٍٔه ْې كشك ٌې ةلاهة ُه ْٖٕه الړُو

تا چې د ضٍسهَو د ضٌِۍ ِّو راهاړاهن
ګسإې زْا د هٌِو د ٌور چت ُه ْٖٕه الړُو

ًٌُ

ضسن عون ُه كصې دو ٕاٗاّي كېږ ته راهُوًرن
حوړ عو ىٌاْت دو ىٌاْت ُه ْٖٕه الړُو

يً هرى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًٍُ

ّسًږدن تس رهڼ ضهارن هاهرل حإٖه دتسې
زن ةه دې ضس ّه ٖٔګوم ٌٌږدل ته ٌون دتسې

ّوهٌږې ګسإې! ةې ُه تا ًوازًتوب داضې ه
ْا ةه ُه ٔام ضسن ٌوُې ٌړۍ عْه دتسې

د هېندارو دره

د ٗڼو الٕرې د ةٖګړًو كِې كِې عسٕګا
ٗه اهٖګٌٖه صحٖه ٗوْسن ـخته دتسې

زن ًې ّه َوُه ٌْٖه ٌښٓه إٕورهٕه ګِې !
ته د ګِوٕو ُه رٕګوٕو حوړهن دتسې

ًَُ

ٌه دراو ژهٕر راٌړ ٕو حالٕه د ّښتو ُْارن
ّورن ُسل ًون ضٖررًشن زْإه دتسې

ٌِتِه ًٍْ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًُُ

د رڼا الس ٌې دوړُي د عْو زٕګ ًو
زنْ ،اښال د ًو اه ةَ ّه رٕګ ٌې رٕګ ًو

د َُس ّه ګَ ٔوٕډًو ٌې ْو ّېٌه
ّه ٍٕسًشه ٌې ّساته الٕرن ُوٕګ ًو

د هېندارو دره

دوراه ُور ٍْتب ته ٕه ّسًږده چې ـٌب دو
ّښتإه ًو ًٌِ هالړ ّه داضې ٕٖګ ًو

دٌس ٌه زن اه ٕؾس تّ دې ّس حتٌٔ عو
ةوًه تږى الرهى ّه چٌٖه ړٕګ ًو

ًُِ

د حالم د كشٌُش نٍس ډًوې ًو
چې ضسالرى د ګالب ګالب كورٖٔګ ًو

د هېندارو دره
ًُّ

اهةه اهةه ښاًطت چې ْاة ْاة ٌإرى دَْ هحود ٌې
ٕو غتٌفي دن چې تاثٌس ٌّرا ٌړى ةَ هحود ٌې

ضتا د ښٍال د ًوې زرې حصې ته ٕه رضٌږى
ْا ٌه هس ٗوْسن ْػاُفه هٌړن د ګَ هحود ٌې

د هېندارو دره

ته چې ُه عسْه عوې دوُه دوُه ّه هله ْهاك
ٌْږى ٌْږى ْې ُه ّښو ضس ته رادتَ هحود ٌې

زن د حإام د دوةه هړه ٕازه ٗه ههاًّ ؟
ةص دو ٔوٕډى دى دُوٕګو د ةذَٓ هحود ٌې

ًُ8

تاد حالم دا ٕوې ٕوې عاـسى ُوضتې دن؟
ٌښِې ًې ضتا إٕور د هس ًون كشك هحود ٌې
ٌٌ ٌب ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًُْ

ٕٔ ښه ّه ښٍارن د ښٍال ښٍار ٌول تا كواړْه
تاضسن د ٌْٖې ًو ةٖډار ٌول تا كواړْه

زن د دَْ زړګي د عٖه ُّي ّه ةسًر هالړ ًٓه
ٗار ٌول ضتا ګَ زړګي ته الر ٌول تا كواړل

د هېندارو دره

ٍُه د ةارام اهةه ُه ةاْه ّه رأوړٕر تار
ژهٕر داضې داهښٍو ّه ضٌٖګار ٌول تا كواړْه

ضتا ّه داغس تٌږې ْاتول د كسن تٓاْه هرځ
تاته چې ُوٕګ راهړْه ٌارٌول تا كواړْه

يًِ

ٕٔ ْې د حالم د عٖه كشك عسٕګا اكوضتې دن
ٕٔ ّه تا ًو دوږ هٖسى هار ٌول تا كواړْه

ٌ ضِواكه ًٍِ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًًِ

زْا اهضتا ْٖٓ ٌې ْرال داضې هةاك هالړ هى
ٍُه د عٖو هٕو ّه ْٖٓ ٌې چې دًواك هالړ هى

ُه دې ٕه ضتسن دوٕرهرن ٕٖرارن ةه ٗه هى؟
زْا چې ضس درته ٕطٍور هى ضتا حٓاك هالړهى

د هېندارو دره

د تصور ّه اًٖو ٌِه ٗه داضې هًّٖ
د اهړى عْه ،ډٕډ ډٕډ دوُې هى اه عٓاك هالړ هى

ډېسې ْفصوْې اه ضادن دتسې ْه ٌارهن
زْوٕږ ّه ضتسګو ٌې ْرال ًو ّغٍاك هالړ هى

ًٌِ

د ٌور دًواك ته ًې داْوش داضې هالړ ًٓه زن
ٍُه تصوًس حٌسام ّه ّاو ٌې د ضسًاك هالړ هى

ٌْٖې دې داضې دوږې چارې ّس حالم هٌړې چې
ضتا د ًاد اهر ته ًې ْرال كشٌُش دٌاك هالړ هى

ْ ٌُٖرۍ ًٍُ8
عٓغاد تٌِوًشًوم ٌا ةَ

د هېندارو دره
ًٍِ

ضتسګي راهاړهى ُه ضتسګو ْې ضتوٕه كواړى
ته ها د كسن ٌّلِې ُه ښارن ٌتاةوٕه كواړى

عاـس زړګى ْې د ًو رهڼ ٕوښت ّه تٓه ٕاضت دو
ٕٔ ّه هٌٖراره د ګِوٕو ىرْوٕه كواړى

د هېندارو دره

دٌس ٌه ٌّٓذي ًادهه د ٔوإۍ دهر ْو دو
دًِ د اهړى ّه ګسْۍ ٌې ةارإوٕه كواړى
ِْګسه ّاٗئ دكو ضٌٓو ته رڼا ٕه ّسًږدى
دكه تٌارې د ُٓس د كغو ګزارهٕه كواړى
ًَِ

ٍُه ْاعول دكه حالم چې *اهتسى ّوتسى ٌٌږى
دُوُّې الٕرې دٖرا كواړى ٕازهٕه كواړى

يٍ ُړل ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

* دْاعول د زارًو حاُت

د هېندارو دره
ًُِ

عْه ةې ُه ًارن دن ّه دوب ٕهّ ،ه ةٌرارن ښه دن
د درد ډًون ةِه د زړن د رٕٓ د ّارن ښه دن

داضې هّ ْه ٌون چې هٌٖ د ٕؾس ضت ٕه ٌوې
ګسإې! د ګڼو ګِو ْٖٓ ٌې هّ ٗه الرن ښه دن

د هېندارو دره

ضْۍ زْإه د ښٍال تإرې كوښې دورى ْحتوةې!
ضتا د َُس ّس درهازن ٌٌِٓرارن ښه دن
حإإه! ٕٔ ْې د زړګي* ةهٌس ٌې ُږ دو ٌېٖه
دكه حوٕګړن د عاهإو ُه درةارن ښه دن
ًِِ

حالٕه ! ٗه ګٖان ګٖان هاًې ّه الس دركِه
د ْاهي كوښه دن حالُه ٕه ْ ،سدارن ښه دن

يً هرى ًٍِ8
كشٕى

* انلام ادةي ةهٌس

د هېندارو دره
ًِّ

ژهٕر ٍُه ًاكي ضٖٓرر ٕاٗي د ـغو هار رأي
رٕګ رٕګ ٍُه عٖه زركوٕه ًار ّه دكه الر رأي

َّ ٌې ًې دښۍ ّښې ٗه رڼه چٌٖه راههته
دأِې ٌه دٌس هى عٌٔ دُرك ّه ګِو ةار رأي

د هېندارو دره

ًار چې د ٔوإۍ ّه عسٕګ ٌې ه٘ه د راتِو هٌړى
ته ها د ګسْۍ ّه ْهاك عٖه نصَ ٌې ْار رأي

ٖٗګه ْو ٌّسًام د ٌْٖې دې حاُت ته ٕه ٌٕطي ؟
داضې تٓاعو ٌې ّه ةوډا ضړى دٓار رأي

ًِ8

هتساعه حالٕه ! ُه ٔوإۍ ٕه ًې ٌّٓذى رٕګ
كوړ ُسګى داهر ّه ةِوُو ٌې ٍّار رأي .

ًِ زْسى ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًِْ

ګسل ٕه دو حإام چې هـرن ٕه ضاتي
ګورن اهةه ةِه ډًون ٕه ضاتي

ٗه ًې ضاتې هضْړن د زړن كوَه
ګَ هّ ّه هحود ٌې هږْه ٕه ضاتي

د هېندارو دره

دهْسن ډًس داُوٕه دې ّه ْخ ةإرې
دًِ دو ّه ښار ٌې رْه ٕه ضاتي

راٌړن ٌٖه ًارن دا اهْه دوُګۍ
اهړى ٌې ٗوک ٕسْه ٌْون ٕه ضاتي

يًّ

ښه عو چې ضادن حالم دې ههاژن
ّوو ضړو ٕا چِه ضٌٍه ٕه ضاتي

َ تِه ًٍّ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًًّ

چې د ګِْاڼو اًٌٖې ْو ّه ٕؾس هاهښتې
ښې عوې چې ْوږ ته د ضٖرره ّه هٖس هاهښتې

چې دًوې ْطٍا ّس ضس ةإرې ـٓسهٕه ةاًِي
دا ِٔې داضې د اُهت ّه حوارګس هاهښتې

د هېندارو دره

رٕګ ًې تً ضٌْٔ دو اه تٖه ًې تٍه عٖه ُوړن دن
ضادن زړګٌه! ٗه د هړإګو ّه ٕښتس هاهښتې

ىسةام دضتړى ژهٕر حإإه هاكه ّورې كسن ٕه
ضحس ٌې راكِې دو ْاښال ٌې ٍُه ُٓس هاهښتې

ًٌّ

ٌْٖه ٕاک چّ ته د ښٍال د اهر ُه ُوړ دًواُه
حالٕه ًارن دا ته ٖٗګه داضې زر هاهښتې؟

ٌ 8ب ًٌٍ8
ٌاةَ تآًٖي رعاد ادةي ٌسن ٌتٖه

د هېندارو دره
ًٍّ

ته ها ضسن ګِوٕه ِّورى راته ګورى
ٕٔ ًو ٗوک ډًس ّه زړن ّورې راته ګورى

إٖګي ًې د ٌّچٍو الس ٌې اًښي
د ضْسُي حاْو ٌې ضتورى راته ګورى

د هېندارو دره

چې غتٌفت ًې ضتسګې ٌّلِې ٌړى ٕو ته ها
زْإې ُه ښاًطت ښورى راته ګورى

ٌول حٖت ًې د كوښتٖو زړن ٌې عٌٔ عو؟
دا چې ْړن ْړن راته ګورى راته ګورى

ًَّ

ـغو تسې ْاة ٌړ د حٌا د دضتور اصَ
د حزةو ُٓتې تسې اهرى راته ګورى

د ضاُو الٕرې ْې ٍّ ٌېٖه حالٕه !
د چّ دًِ ُه هسُورى راته ګورى

ٌِ هږى ًٍٍ8
ارًوب ٔأي دٌسْېٖه

د هېندارو دره
ًُّ

ًوازې زن ٕه ًّ چې زړن ْې ډًس ًا ٌّ دوږًږى
دضتا ّه تِو ْٖې چې ٌورٌِ ،ى اه چّ دوږًږى

تإرن ٔوإۍ ةإرې ددرد ٌُّي هړى دود ةه ژاړى
ّه ګَ اهږن چې تٌږې ةار ٌإرى د كّ دوږًږى

د هېندارو دره

دـاغهې هله دواږن ّړاه ته هرضٌره
چې زن دوږًږل هله هّ ّه هله دل دوږًږى

د هرًښٖٓي حإام ًون ٕښه درهښٌٓه
دهْسن ٕازک دو چې دتسې ٌوى هّ دوږًږى

ًِّ

حالم ّه تور َوًّ ضورو ضورو عي ٕه دوږًږى
چې ګالُۍ ضتسګې دې ډٌې عي ُه ّٕ دوږًږى

ٌ ْسكوْي ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًّّ

ّه دَْ ْلسهر نػسة ٌې ٕاضتې ُه دَْ زړن كږًږې
ٍُه ضٍسهَه هٌٓغه د اهر ّه دوُه كږًږې

ته د زړن كوٗو ّسهاره ُه حاُه ٗه دتسن؟
ته دو دكغو ّه زهر تَ ٍُه ٌُٖرن كږًږې

د دَْ ښاًطت ّه دٕګ دًواك ضْسې راٌوزن ٕغې
د هېندارو دره

ضتا ٗه حا حت دو چې ّه درد د ٌول ضٌْسن كږًږى

ته دو اهس ګسإې د ارزښت ُه رهڼ ٌاُه كږًږې

ًّ8

حالم دې ٗوْسن ًادهى ٗوْسن ّسې ګسإه ًې ته

ته د ګَ رٕګو تصوًسه ْور د هٌٖراره درن

دراو دې ړٕرن ٌړن چې ةٌا هّ هرضسن ٕه كږًږې

 8هرىًٍْ8
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًّْ

ُوُّ دې ْرال ٍٔه د ـغو ّه ٌتاةوٕو ٌې
ته ٍُه ښٍال د كشك ُّه ًې ُهؾوٕو ٌې

زهر د ْحتت ٌه د عودۍ تس ّوُې ًوړه دٌس
ْسګ اه ژهةِه داْذا ٌّښٌږى ّه حٖګوٕو ٌې

ضتسګو ًې دتإر ٌّلِتوب داضې ٕښإې رهاړې
د هېندارو دره

ته ها ْسكاهۍ ٕاضتې د حګو كسه ډٕډهٕو ٌې

دًِ د ثواب ّه داغس ُٓوٕٓ ٌا حوْاتوٕوٌې

يً8

ٗسدي ًې حالٕه ْړې دوُې د إٖګو ّه ضس

ٗه دو ةه طسهر ددې راتِو تسعا ُسه ګسإې!

ته ها ډًوې ةِې دى د ګِو ّه ٌورهٕو ٌې

ًٍ زْسو ًٍِ8
كشٕى

د هېندارو دره
ًً8

درد

ىسةام ىسةام ګالب ګالب ْحتوةې !
ٔوإي دې ګَ ةإرې زهٌسن ْه عه
ضتا د دواږن هحود ٕازٌه ضٌٓه
د اهر ّه ُوْو ٌې راګٌسن ْه عه

د هېندارو دره

ُه ژړا ډک ًٌُ دې راهر ضٌره

د ًٌُ ُهؾوٕه چې ًې هرام ٌړًرى.

ًٌ8

زن ًې ٔواب ٌې درته ٗه هٌٍُّ؟

ګٌِې دې ډًسې ُه حإام ٌړًرى
ضتا د هلو اهښٍو ةال هادِٓه

زن دَْ طٌٓس ته ْالْت ًّ ګسإې!
ةاًر حالك عّ ضتا دالس ّه تورن
زن ًو ىاتَ د ْحتت ًّ ګسإې !

ْاضتا د ٔوإو هٌِو ُو ٌړو دو
ضتا ارْإوٕو ته ْې ضًْ ٌتِي
چې زن اهته هه دراو ْو ًاد ٌړه ضسن
هلو ىوُوٕو ته ْې ضًْ ٌتِي

تا ّه ٌسن احطاس د زړن ُه تِه

زْا د ّاڼې ّه عام هرک هحود ته
تا ګسإې زهر هرٌړه ضسهر هرٌړه

د هېندارو دره

زْا د ژهٕر ضتسګو ته ٕور هرٌړه

تا د رهاج ّه تٖرى ّښې ٌٌښودې
ٔام دې ژهٕرو حطاب ّه ْړًٖي ٌړُو
دٔوإۍ ْطت ًاكي ةاكي كسهر دې
ُوګى ُوګى ُه ّاٌې ٌْٖي ٌړُو

داةې ُه ىٌرن ةې ُه عسغه ّْٖ
چې ضتا ّس زړن د كّ كوةَ تٌسًږى
ژهٕر دې د ضسن إتؾار دوُه ٌې هالړ
ّس تا عٌته عٌته احَ تٌسًږى

ًٍ8

ٗوْسن ؽاُّ ٗوْسن ةې هضه ًٓه
د هېندارو دره

ٍَور ْې ضتا د رٕٓ تڼاٌې ٍٕړې
ْادې د ضتسګو ْتارٌې اهښٍې
چٌسې ّه دِْه ُٓٔ ّاٌې ٍٕړې

ګسإې ! ُه تاًې راّه ْذه ٌړْه
ًَ8

حاك ةه د ةرې كسًتۍ ههاًّ
اهس ْې چاړن چاړن دردهٕه دوراک
ٗه ةه د تورې زٕرګۍ ههاًّ؟

چې دراو ْو هّ ضواُوٕه ٕه ىتِوى
ادس د چا درٌې ګسًوام ٌٗسې ٌړه؟
دې ّښتإه ْحٌع ؽاُّ ْحٌع ٌې
ههاًه ةَ ٌٗسې ٌه ٔام ٌٗسې ٌړه؟

ګسإې ! د دراو هْٖه زْا هْٖه
ٕورن زْا ّه ٌْٖه اهر ّورې ٌړن

د زړګي هر رإه ّه زهر ّورې ٌړن .

ٌٍ زْسى ِ- ًٍ8

كشٕي

د هېندارو دره

ْخ دې دَْ ګَ ګَ ژهٕر ته هګسٔون

ًُ8

د هېندارو دره
ًِ8

هچه ْڼه

ةٌا هله عْه دن ةٌا د عْې ّاه ةإرې ًون ةخه دن
ةٌا ْې ّه زړن ٍُه ةارام د ګِو اههرًرې
ةٌا ْې ّه رګ رګ ٌې د هًٖې كوٕرې هدوزًرې
ةٌا د ْاطي ّه حشًسن ٌې ګډ ُه تاضسن عول

ضتا د دتسه ٕٖرارن ٌې ګډ ُه تا ضسن عول
ةٌاْې دا دَْ ُسګٌٔ صٖرهق دالص ٌړو

ٌٕوُې ضتسګو ته دن
هٌسن ْې ٕه ًې
دراو دې ْا ْړ ٌړى چې هٌسن دې ٌړل

د هېندارو دره

ةٌا ْې ّه ضسن دضٓاك ٌې ضتا راٌړې هچه ْڼه

دادو دضتا راٌړې هچې ْڼې
دهُطّ ٌاك ُٓإّٕ ّه اهښٍو ةإرې

ٌُ ْسكوْي ًٍ88
ٌاةَ ٌالچه

ًّ8

د هېندارو دره
ً88

هرًٔ تٖرى

ْوٕږ راُوو عوى داُهال ّه ګِرره ٌې ًو چې
ْازى ٌٌطو ٕه دضٖرره زْإې حوړه
ّسې تاهن هه ْرال د ذهٔ هٖسًشن ْچٔ
توره ډةسه ٕه ګَ رٕګې اًٖې حوړن ه

ّه دال ٕؾس ّورن تٌٍه ْه ٌړن الٌُه درٔار
دا دو ْفٓوك دو چې ُفِوٕه ُه اًسه راهزى

د ښاًطت كس ةه ُه هړه هړه الضو راهزى

دا چې ّه هرًٔ تٖرى ْرال هړه ٌُوٕي ٕازهٕه

د هېندارو دره

هدت ةه هى داضې چې ّس ُْو ْو ضْسُي راعٖه هى

د ښٍال عا ته كّٖ رٕګ ْاښال ّه ّال ٌې ُسه
ًْ8

ضٌْٖه ضْوږْۍ ةوًه د ٌْٖٕي كوٕرې الس ٌې ُسه
د ْړن ٕؾس ّس ّوك د ضتوره ةال ّه ّال ٌې ُسه

د إطإٌت دواږن هركوى ٌې د ٌْٖې ٗاٍٗى
د ٌاًٖاتو د ةډاو حطٔ ّاچا ٕوْوه
د ژهٕرهم هاړن نِطهې ًې عاګسدۍ ته ٕاضتې
ها ّښتٖي ٗإګه چې ْوٕږن ًې حٌا ٕوْوه

د هېندارو دره

چې ضسې كوٕډۍ د إٖګٌو راٌږې ٌړه ّس ٔام

عودي د عوٕډه د ْطتۍ ّه ضٖٓرر هاړهه

يًْ

ګسإه ْٖې چې ةلاهة د ژهٕر ُه ّوُي هٌړه

ته ها حاْوٕه د اهْو عٌره ّه ضس هاړهه
ةٌا ٕو غتفٌت هّ تٓاعې زْوٕږ د ٌْٖو ٌوى

اهرهرًٔ هدت د ًاكٌتوب ُه عسٕګه كٌږ ٌې ٌٕطو
هرځ هّ د ضٌْٖې اًٖې ّه ةڼه هدٖرهه
عْه ٍُه ٌّلِه ٕخِۍ ړٕګه ةٖګه كٌږ ٌې ٌٕطو

َ ٌب ًٍُ8
ٕښتس دهدًشن ْغاـسن
ٍّتٌا  -ګسدًش ښار

د هېندارو دره
ًًْ

ګالةي دٖخس

ةٌا راته ژهٕر
د ًوې ٕوې ګِررې درهازن ّسإٌطتِه
ةٌا ْې دهٌِو زهرًرُې ٌّلِې
ْړژهإرى تٔ ٌې د هوس كوښتٖې هكشًرې

ةٌا ْې ّه درد ٌې تٌږن عوو زړګى
د هېندارو دره

ّه ګالب رٕګه دٖخسهُګٌرن
ته ها چې توو عي ّه اهدن ْاعول
ښې ًذې اهةه
هةګٌٖرن
ةٌا ْې نػسة ٌې ًون زرًٖه ٕړۍ هكشًرن
ًٌْ

ةٌا ْې ٕؾس ٕؾس ٌې
د ْطتإه ضسهرهًاُې ةهٌږى
ةٌا هدت حطٌٖه ُورًٖه هٌړن
ةٌا د ًو چا ْفصول ٕازک هحود ٌې
ْا د ٌاُوٕو هرٌه هْوٕرُه

ِ ضِواكه ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًٍْ

رهْاك

ّه ضسه تاره حوړن رهْاُه ! ژړهې ْې هُې ؟
ته دْاطي دا ةې تغتې ْٖؾسې هُې راهړې؟
ته ښه ّوهٌږې چې د زكّ ُٓٔ ْې دهن ّړٌه دن
د ٔوإې ْسګې ٌْٖې ضسې داغسې هُې راهړې؟

د هېندارو دره

د زړن دّاضه دٌٌٓص حٌب ٌې دې ٕه ګسٔول

اهس د زاړن صٖرهق ّه ٌوٕج ٌې زٕرګي تٌسن هن

ًَْ

اهس ته ّوهٌږې ؟ زْإې حاْې ّه ٍٗ اكوضتي

اهس ُه هلې اهس ُه ْا ُسې حراًي تٌسن هن
ٍٔه چې اهس د چا ُه ْذه دوُې ٕه ّاٌوې

اهس هّ ژهٕر عته دو ژهٕر ٌٍّه دو ژهٕر ْشن ِٕسى
اهس هّ ضْسُي ٔي اه رأي دو د ښاًطت ِّو ًې
د ةې ْودې ْاعول ّه ٌٗس رٕګ ٌې ضٌٍه ِٕسى

اهس ةه ًې ٗه ّه حإٖه ٕوْوٕو هٕوْول؟
زًړ ْازدًګس چېٖه ُسى ضسن ُوُّه ِٕسى
چې ًې د ٌْٖي ٌٌطې هړې ّه كشهُي ّړک ٌې
ها ٌْٔ زړهٕه د رْش هله اًٌٖه ِٕسى

ٌِى ًې عته ٌوٗه ًې عته اه ٌور ًې هّ هاكطې

چې ّذو عْو ٌې ةه ُه ْړن ىرْه هّ ښورًرن
هله دهن چتى ٌور هله اهږدن زًٖه ِٕسى

د هېندارو دره

دو د حخسې ٌړٌى د ضسن الس اعارن ِٕسى

اهدن احطاس ةه ْې د ْړې ْړې هٌِې ٗه راهًښ ٌړى؟
د زړن ٕلسو ْې ُه اًسه ډک دو ُٓته ِٕسى
اهس هله دٕګ ٌْٔ ّه ٔام ٌې ْاة دو ٔام ته ژاړى
اهس هٌٖ تٌٍه اهس هٌٖ ةاهر ّه ژهٕرإه ِٕسى

ٌُ ٌُٖرۍ ًٍُ8
ٌاةَ عٓغاد تِوًشًوم

ًُْ

د هېندارو دره
ًِْ

ٕخِۍ
تورْاښال دو د ًو تت ٗساغ ٕه الٕرې
د ښار هاټ ٌې ًون ٌّلِه دن هالړن
تور هړهٌى عاك ًې ّسهة ّه توره ٗڼو
دو ُه تورٌٌٓص ًې ضْٖې ُْې هتي

ته ها هړإګې د ضْوږْۍ هى راّسهًوتي
د عٖو ٗإګو ُه ْاةٌٔ د هٕې الٕرې

ّه ښي الس ٌې ًې ٌٕوُي دهن ٌتاةه
ضٌْٖچً ْخ ته ًې دزړه ژةې توضٌږى
ّسې ةارام د ښٍال عوو ةې حطاةه

د هېندارو دره

دا ٕخِۍ ګوْام ٌوْه ٍْتتۍ دن

ًوې ةِې دوا ته ْخ اړهى داضې
ته ها كسن ٌې چې هوضۍ د ښٍارى كږ هى
اهرًرُى تسهٌرُي ګورې هس دوا
ُه دؤښت ًې راته داضې ْفِوٌْږى
چې هـرن ًې ٌړې ګَ ٕازک ةرم ًې
د اهر ْذي إتؾار تتې ٌٕوُى
ٌْٖتوب ًې ٌّلِتوب ته ّه ٔوُۍ ٌې
د ٌول چا د ٌْٖي درد دې اچوُى
داحطاس ّه ضسدره ٌې ًې ٗوک ګسٔي
چې د زړن ٌفته ًې َوُه ّسې ةاًِِې .
ګورن ګورن ًو زُٓى ًې دوا ته راكى

ًّْ

هرٕږدې عو هرٕږدې عو هرٕږدې عو
د هېندارو دره

ّسې هر ړٕګ عو ها دا ٗوْسن عوخ زُٓى دو
تسې چاٌّس ًې ٌړك ُه كاړې ٕه الضوٕه
ته ها ةاد ٌې دةتسې هٕې ٗإګې
هر دورې عي د ٖٗګ ةِې هٕې ةإرې
او الضوٕه ًې د ًو ةَ الس ٌې هرٌړك
ًْ8

ّه دٖرا دٖرا حوړن د تٌاره دوا ته
هر رهام دى اه هره هره ّه ٌې هرٌٌږى
ته ها كتسګ ګالم ُه ًوې ٗإګې راتوو عي
د هًاُې اهةه ًې هادِي هړى ًې هړى ًې
تس هلې چې ادس ضتسګو ٕه ّٖا عي

ْ 8سكوْي ًٍّ8
ٕوا راډًو ٌاةَ

د هېندارو دره
ًْْ

حاده

ّه زًارتوٕو ْې ةال ةال ډېوې ةِې ٌړې
د حٓفې عْه ةه ْې تس ضٌْٔ ضحسن تېسن ٌړُه
ْا ةه داُو ته د دـا ُْو ٌې ته ٌسُې
ْا ةه دٌٕا عاته ګوزار ٌړن ْا ةه هېسن ٌړُه

ّه حوْاتو ٌې ْې دـا ُه ْالًإو كوښته
د هېندارو دره

اه ِْٖګام ْې ُه ُٖٓو ٕه هّ ډېس هٌٕوك
ضتا ّس ٌانس زړن دراًشدن ٗه هًښتام د ؽِّ عٖه دو؟
د ضتا ٌسل دوُې ته زْا زهسګٖډېس هٌٕوك
دو اهس دې ّاًِې ته صٖٓه! رضٌرُى ًّ چې
ييٌ

ٕور ْو ّه ْٖٓ ٌې ٗه د ٌْٖې ّه ٕول ّاتې ٕه دى
ْا هّ د ٌْٖي ُه رها الرې ةې الرې ګڼه
ال دو ژهٕرو ًٓه د نٍس ّښې ْې ْاتې ٕه دى

ّه تا ْې زړن د درده ٕه ٌېږى دوٗه ه ٌړْه
هّ تاْختور ٌړل چې ُه ةِې الرې ٌار هادِٓه
هله ْتَ دو ٕارها عي طسهرة ٌې رها
ُوًه ګٖان ٌول ّه الس ٌې ةه إګار ها دِٓه

ّسهم دې ښار ته ه راكِى ةٖګاُى حادهګس
ّه ُوړ ىٌٓت ْې د حاده غسًيه زدن ٌړن تسًٖه

دو ٔام ْې ٌَٖګ ٌړ اه ّه عٖه زهر ْې ّذه ٌړن تسېٖه

ګسإې !دتسن اهضه ه ګسإې دتسن اهضه

د هېندارو دره

ّه هسًو ُهؼ ٌې ًې ُٓتې هې د ىاتَ حهاُت

ةٌا دې ګٌِه ،هٌِه ،زارۍ ،ضواك اه ژړا ٕه اهرل
ًيٌ

ةٌا ٌه د ضٌورى كوٕرې ګال ّه ګال رأې راّطې
ةٌا دې ّه دوُه ٌې ىطٓوٕه د هنا ٕه اهرل

ةٌګان ته ّٔ د هلې حګې هرًسې ّه ُورى
ّه ًو ُوًرُي زاړن ىتسٌې ةه عْه تېسهل
ٕول دې تړْه د حاده ّه ضسچْه ٍَو ٌې
د ٕول ّس توره دې د تور حاده ٌٕشن تېسهل

ٌه دې ىاتَ اىرال ٌې ًؤِې ٌاٌْاب عوْه زن
د هېندارو دره

ضتا د دوةو ّطته ْطته ٕړۍ ةه هُړزهل
ةٌا ةه ُه دِْه ضسن ٌِوښتې ٌِوښتې ٗڼې عِوې
ّه دراو ؽآُې ! ّذَْ ٔا م ّطې دې هژړهل

زن ةه دٌْٖي تار د ةَ چا ضسن ٕه كشه ل
ٌيٌ

دو تا ةه هّ چېسې د ٌْٖي ّه ٕول ًادن ٍٕړل
د درد ّس ګڼو حشًسه ةه دې هرګډن ٌړْه
د ژهٕر زرًٖو ګِرره ٌې ةه دې ښادن ٍٕړل

ةٌا چې د ٌِي د ګودر ّس الرن ٔٓه ٌِه
ّه حادهًي زهر ةه ْې َوُې حٌٍٖۍ ًادهى
زن ةه د عٖه ٗادرٕه الٕرې كِى كِى دإرل
ٗوک ةه ٔوإي ًادهى ٗوک ةه ْې عړۍ ًادهى

ةٌاةه د ٌِي د هدهٕو عسٕګ اه عسهٕګ ٌې ګِې!
ْطتو چٓتوضسن هرًتې هرًتې َْې ههاًې

د حٌٍٖو ّه َوُي ٌې ةه ٕارې ههاًې

ًٍ ٌُٖرۍ ًٍُ8

د هېندارو دره

ةٌا ةه دې دوُې ٕه زْا ٕول ةې هارن هكشًږى

عٓغاد تٌِوًشًوم ٌا ةَ

ٍيٌ

د هېندارو دره
َيٌ

ةص دن

ةص دن د زړن ّه درهازې ّطې ْې
ٕورن د ٌسٌې زٕګ ههِې تاُه اچوْه
ةص دن د ضتا ُه اًٖو ضتسګو دٌٕا ٕه هًّٖ
ةص دن د زړن چوٌٍ ٌې

ضتا ګالةي تصوًس ته
ٕور ٍُه ٕاهې ّه ضړه ضِګٌو ٕه ژاړْه

ةص دن ّښتو ُه ٌْٖې ٕه ٔارهل
دَْ احطاضاة ْې ّه ٌٖٕٔس ٌې د كسهر تړْه
ّه ادسى َٔ دا هـرن ٌوْه

د هېندارو دره

ةص دن ّه دِْې ـاغهې ةإرې ْې اهر ُګول

ٕورن دې ٕه ًادهل
ُه دې ٕه هرهضته دې ّذه هٌسهل

يٍ ضِواكه ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

ُيٌ

د هېندارو دره
ِيٌ

ٍُه ْاته اًٌٖه ٌّلِه

ّالر ْې دام د ٌِي دو ةٌذي ُوًه حخسن ُسى
ضسن عړۍ ّه هُو ُسى ښه حګه عِٓه ُسن
ښه زًٔ ٌړو اس ُسى اه ښه تورن تٌسن ُسن
َوك ٌِى ًې حٍّ ْٖي ٗوْسن دةرةه ُسى

ّالر ْې د كسهرّه ٌِٕي ضْور ه ٔام ًې ٕه ٌُره
دٕګ ه ّه دَْ ٔام ٌې ْياةَ إطام ًې ٕه ٌُره

ٔام ةإرې كسن ه دو دُوو دراو عام ًې ٕه ٌُره

ّاٌٗره ّه ٕه دتسن دسپ ضړو ًې ههاژن

د هېندارو دره

ٌٕق ةه ًې اضٓام ته ٌتَ ٌٍَ حهام ًې ٕه ٌُره

دهْسن ةې ّسها ته ها هوضۍ ةچى ًې ههاژن
دراًشدن چې د چا د ىطٓت عٌٔ ةٖګړو ًې ههاژن
ىتَ ضسن حودت د ًون ژهٕر ضْسُى ًې ههاژن

تٌسې اهن هرٔې ٕه هې ُسةس دإام حٓؿ عوك
ښې ضتسې حخسې ته ةډاګام اه ٔوإام حٓؿ عوك
هس دوا ضٌْٔ ٍُّي هه غاُتام ْالًام حٓؿ عوك
كتسګ كوًام حالك عوك هُطي ٍِْام حٓؿ عوك
حوړې ٕٖواتې عوې حسګې چې تړهم هكوښتو
ىتَ اه ّه ةره ًې د ښو ٌّوضتوم هكوښتو

ّيٌ

زن ًې ّه ژړا هرٌړل ُه ْا ًې ضٍوم هكوښتو
د هېندارو دره

زْا د رهح ّه ْسګ ًې زْا ّالر ته ژهٕرهم هكوښتو

زْا إطإي حو زْا د ّالر دكو ٌړه هړه ًوړه
دوږ ٕفٓت ارال د ژهٕر ُٓ ،تو ًوړه ُٓتو ًوړه
عسٕګ ْې د ٔوإۍ د كّ دٖخس د كّ چاړه ًوړه

8يٌ

ها ګالةي رٕګ ْې زًړ ّه رٕٓ عو إرًښٖو ًوړه

زن د ژهٕر ّه ّښو ٌې ٍُه ْاته اًٌٖه ٌّلِه
زن د زْإو د درد ّه دُو ٌې ّسته ٌّلِه
زن ُه دٖرا ُسې ّه ژړا هًس ٌې راعٖه ٌّلِه
زن د ةر رهاج كغو دوړُې ّښتٖه ٌّلِه

ًَ ٌُٖرۍ ًٍُ8
ٌاةَ عٓغاد تِوًشًوم

د هېندارو دره

ښٕه
ْوٕږ هٌٓغه ښٕې ته
د دَْ عهوة ُه درهازې ٌتِي
ْوٕږ هٌٓغه ښٕه
د ٕارًٖه د ٗو عٌتو د دوعاُۍ ُْارن
ًون اُه ګڼِې
ْوٕږ هٌٓغه ښٕه
ّه ْياةَ ٌې د ٔام
د ةې ارزښته ْاة داهرًٔ ُوښې ٕه ٌَُه ګڼو
اه داضې ٕور درهادِه

ْيٌ

دو ْوٕږ هٌٍِ٘ه

د هېندارو دره

د إطإٌت ددكې ٌٕٓې ٕړۍ
ْفٖوى اړخ ته ىاًَ عوى ٕه ًو
ْوٕږ ښٕه تَ
دْور دور ُور اه د ٌْسْٖې ّه ٕول ًادن ٌړې
ةص ُه ادْه تس دې دْه ّورې
ددې عفار ضٌورى ته ژهٕر تٌسن هن
يًٌ

هله رښتوٕى حو چې ښٕې ته اضالل اه إطإٌت هرٌړې
ْوٕږ د كسهر ګوٕډې ههِې ّسې
اه ٍّ ًې ضاتو
ٍٔه ٌه دا حو هرٌړه
ٕو ةٌا دو دې ٕړۍ ٌې
ْوٕږ ةې كٌسته اه ٌچه دًِ ًو

ًً ٌب ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًًٌ

ازادى

ازادى د ژهٕر د ٌّلِې ګاڼه ةوًه
ازادى د ضَ رٕګه ښاًطت چېٖه دن
ازادى د هړإګو دٕګه ٌْٖارن دن
هرٕطٍورن هسن ګَ ګَ زْإه دن

چې ّساته ًې ْٖٓ ٌې هاړن ٌاًٖاة دى
د هېندارو دره

ازادى د ىررة هله داًسن دن
إطإٌت چې ًې د ذهق ّس عوٕډه ُوُي
د نػسة ّه الضو ٌښِې تسإه دن
ازادى دٌٌم ُتسًشن ٌّٓإه دن
ٍُه ْور ٍُه حإام ،حإام دوږن دن
ًٌٌ

ازادى د ةاد هركوى ٌې ډًون دن
ٕو اضام ًې ةِوك ٕه دى حإإه
ازادى تازن ّه ًو ضٖٓرر هًٖو
تظ ّه دوُه ًې ُوړ ضاتَ ٕه دى حإإه
ازادى راهړك د ىاف كسن ْاتوك دى
د ّاده نصَ رًتَ ٕه دى حإإه
ازادى د ُٓس د ةال ّس ضس ىرل دو
ددَْ ٌور ةال ته دتَ ٕه دى حإإه
ازادى دن د حاهَ دهر هژٕه

ازادى د هرهر هژك ٕه دى حإإه
ُه ادْه تس دې دْه ّسې ژهٕرو ًّ

راڼه ضتورى ٍُه اهښٍې ّسې راهرى
دا زْا د ازادۍ د ـغو ګسًوام دو
د ٕړۍ د ازادۍ د تارًخ ًوم ٌې

د هېندارو دره

ازادى زْا ضٓتوك زْا ٕښام دو

غالًي تارًخ زْا ّه ٌې رهام دو
زْا هحود د ازادۍ ُه دُو حوړ دو
ازادى زْا ْزهب زْا آًام دو
چې ّس ضس ْې د هًاړهٕو توغ رٌّږى
ٕول ْې ګسام انلإطتام انلإطتام دو

 ٌ8زْسى ًٍّ8
ٌاةَ –إُس ٌإٌَُُٖ هوََ  .دا زادۍ ْغاـسن

ًٌٍ

د هېندارو دره
ًٌَ

نِطهه

ّه دې ٌٌطه ٌې ُسل
ًون ٔإګړې نِطهه د ٌْٖې
حإام ته هګورل
ّه ٔام ٌْٔ عّ

د هېندارو دره
ًٌُ

ْور

د ْور هرځ دن ّه ګِوٕو ُٓإَٕ ٌٌږى
ّه ډاٌُو ّه رٕګوٕو ُٓإَٕ ٌٌږى
ّه دوږه دوږه كږهٕو ُٓإَٕ ٌٌږى
ّه عإراره ْحهِوٕو ُٓإَٕ ٌٌږى

د هېندارو دره

زن ٗه هٌړْه چې ٕه ُسل ْورحإه
زن ًې ًاد ُٓإّٕ ّه ضٌْٖو ضٌْٖو اهښٍو
زْا هحود ٕٔ د دردهٕو ضٖٓرر دو
ُوٕر اه دٌغت دو ښه ّه هًٖو هًٖو اهښٍو
زن ٕٔ ٔام احطاضوْه ّه ٕړۍ ٌې
ًٌِ

ُه تس َوُو ًو ةې هضه اهةې ٌطه
ته ها دوُه ،ضتسګې ،الضوٕه ّښې ْې ٕغته
ٕاهٌِي ْې راةهٌږى ُه ٕهطه
زن ٕٔ ٕاضت ًّ د تودې ژړا ّه كٌږ ٌې
اًٌٖه د تٌس زْام ْې ّسته ْخ ته
ٍّې هًٖٓه ٌٗسن ْې د ْورحإې
ّه زړګي دورل د دردهٕو ُښته ضذته

ةذتور دى هله ٗوک چې ُسى ٌْٖرې
هرٌوى ْتارٌي ّه ٌْٖه ٌْٖه

ٕازهى اه ښٍِوى ّه ٌْٖه ٌْٖه

ٕو زن هّ دْور ضٌِْ٘ي ُوړ ْيال ته

د هېندارو دره

اه دوږې ٌْٖرې ًې هّ دَْ اهالدهٕه

هرٌول ْتارٌي د ْور د هرٔې
دا ٕړۍ ٗه چې حٖت ٌې دې ژهٕرۍ هى
ضوُه ْذې دِْواٌي د ْور د هرٔې

ٌَ كتسګوُى ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو
د ْور هرځ

ًٌّ

د هېندارو دره

ٌِي

هسن دتسن دې
د ٌاًٖاتو د ښٍال د درهازې

ًٌ8

رڼه ٌِي ښٍارًرن
دو اهس حوته عو چې
هسن دتسن دې رڼه ٌِي دن
ْګس دالصٌږى ّسې د عٖو درهكو
د تورةذوٕۍ ٕړۍ زًړن اه ٌچه دراهزن

ْ ٌب ًٍ88
ٌاةَ ٕوا راډًو

د هېندارو دره
ًٌْ

عاـس اه تٌږن
عاـس ٕ :ول دې ٌٌْٖه د إطام ّه عام ته ګورې تٌږې!
ٕٔ دې راضْړل راز ٌوه دتسې ٕورې تٌږې !

تٌږن  :عاـسن! دِْه هرٌه ةَ ٔاو چٌسې هُُون
دِْو ّوښتٖو ته ٔواب ْا ضسن ْه ُُون

عاـس :تٌږې ! ىسةام دې عّ ْا دهضت هګڼه حاك ههاًه
د هېندارو دره

ضتا ّه ٌٗسن ٌې داضې ةَ ډهك تاثٌس راعٌٔ دو
ضتا ُه دتسه ٕه ضړې ضړې ضِګۍ هرًږى
ضتا د اهاز ّه رٌّرهٍٕې تار ٌې هًس راعٌٔ دو
ګسإې ! دضتا ّه ضوزًرُي تْي تْي رٕګ ٌې
د ًوې كوٗې ٌْٖې دهن ّړٌه تصوًس راعٌٔ دو
يٌٌ

اخ ّه تا د ٌوْو ضتٓګسه الضو ضٌورو عوو؟
ّه هس ًو رګ رګ ٌې دې داپ داپ د ًو تٌس راعٌٔ دو
تٌږن! عاـسن! اهس چې ْې راضْړې راته كوږ هٌٕطه
ْوٕږ ه ضَ ګوٕه ٌاُه هړإرې دهن دواږن ٌْٖام
حإام زُٓى ه اه زن هّ هْه ښه چُه ٌّلِه
ْوٕږ د ًو ٌِى ًو ګاهٕډ د ًو ٌاُه ٌْٖام
ْوٕږن ّه زړهٕو ٌې د ًو ةَ ضسن ژهٕر تٌساهن
ْوٕږ د نػسة ّه ّطسُي ٌې هه راعٖه ٌْٖام

ْوٕږن حٌا ٍُه ضٌٖګار ٍُه آًام ةِِه
ْوٕږ د ًاكي ْحٌع ّه دوُه ٌې ّښتإه ٌْٖام

د درد د ّاڼو دهس ُهؼ ْإا راښاًه ٌٖه
تٌږن ! عاـسن! ّوو ٕه عوه چې ٗه ٍَه راهُوًرُه؟

د هېندارو دره

عاـس  :د ژړكوٕي كږ ةال دې هادِّ هاًه ٌٖه

زن اه حإام ًو ٗو عٌتې ّه الر ٌې هدرًره
كوښتَ ْو ًو ةَ ته د زړهّه ژةو هكږًږه
د ًو زرًٔ حهام ّه ضسن ګِشار ٌې هدرًره
دو ًو ٕاٗاّه ًو ْسګوٕى كږ ْو كوږ ته راكى
هې ًې هلوو ګورې د ضسې ةې عسْۍ اهر عوًرى
دكو ةې عسْو دو زْوٕږن ّښتو ضٍْه ٌړُه
رأـئ چې هًې هژٕو دا دهن ٌطام تور عوًرى
ْوٕږ ّوهٌره چې زْوٕږ تسهٕه اه زْوٕږ ِّسهٕه
دُته د ًو ةَ ضسن ژهٕر ٌړى د تسةسهٕو ّه ٌٗس
ْوٕږ ّوهٌره چې زْوٕږ ْسګ ةه ّه ةوړى َوًّ هى
ْوٕږ ةه ّه ډزه ٌړى ضورى د كِتٌِوٕو ّه ٌٗس

ًٌٌ

حإام هًَ چې ګسإې ! ٕورن ٌٌِٓه تٌسهن
د هېندارو دره

رأه چې ّښې ضٍْې ٌړه ةِه چارن ّاتې ٕه دن
توٌَ ّه دراو ًا ةه ْو هژٕي ًا ةه ٔام دالصوه
هٓرا دهې الرې دى اه ةِه الرن ّاتې ٕه دن
ْوٕږن ّه ْٖډه عو د عٖو ٌسهٕره عٖه ُٓٔ ٌې
ْوٕږن د كسن ّه ُور د تٌښتې الرن هٌٕوُه
ٌٌٌ

راّطې چٌله عون ُه ٌِي ښه ّه عور اه ٔوږ ٌې
د هوډ ّه الس ْو د توٌَ هٌٖرارن هٌٕوُه
عاـسن ! ْوٕږن چې رإٌق عوه ّه دې دړې كوٕډې
زړهٕه ْو دوُو ته رادتِي هه ْشك ٕه ٌٌرن
هس ٗو ٌه ْوٕږ ّه چٍُتٌا د ٔوإۍ زهر اچوه
ّښې اه الضوٕه ْو ةې دْه هه ٗه چَ ٕه ٌٌرن
ةص د اهږده اهږده َوٍّو د دوُو ٕښه عوُو
حإام ْې ٗو ډزن ّه ګَ ګَ ةرم هُګٌرن
زْا هّ ضس ٕه چسْرارن ُوُّه هښوًرن

ددرد ّه كغو ْې دهٌِو چٓٔ هُګٌره
حإام ّه هًٖه هًٖه دوُې ٌې راته ههًَ چې

دا ؽآُام ةه دې ّه ٌاڼو ةإرې ضان هٌاږى
ُه دې تورالضو ٕه ګالب ګالب ګسًوام دالصون
كوښتَ ْې ههاًّ حإإه ُه تاضَ ِٔه ٔار

د هېندارو دره

ګسإې ! ىسةام دې عّ زن ْسْه دو ته ٔام دالصون

دو ٕاْفِول الس دًار دوُې ٕه ضِګۍ هعِوُه
زن هٍه ٍّه عول د ٔام ُه هاٌه ههتٓه
اضٓإي ٍَې ْو د زړهٕو ُړۍ هعِوُه
ةص ْا ّه كٌږن ٌې حإام ړٕګ ةٖګ راهړُو
دراو ته ْې ضواك هٌړه چې دراًه ! ته ْو هًٖې دراًه!
ْا ژهٕرۍ تٌږن ٌړن چې ذٌس تسىٌاْته هٌړل
ّه ٌْٖه ٌْٖه د حإام د ّاٌې ٌْٖې دراًه!
زن داُو تٌږن ٌړل دې هدت ٌې زهرهر د ٌِي
راكَِ عهٌر حإام ًې ٗو ډةسې ٕور ههًغتو
ةٌا ًې زْا ّه دوا ٌې ٌٗس حإام ته هٌٌٖرُو
د ًو ضٌِْ٘ي ـغو تٖرو ًې ّه ٌّلور ههًغتو

ٌٌٍ

د هېندارو دره

عاـس  :تٌږې ! ةذښٖه كواړل داص ًون ّوښتٖه ٌول
دا زن ّْٖ تاضو طٌٓس ته ازادى هرٌړې
دو اهس دٕور ّه ٌسعٓو ٌې ًو ةَ هًٖى ٌٖه؟
تاضو دو ٌْٖه ٌې ضٌِْ٘ې ىسةإې هرٌړې
تٌږن  :عاـسن !ههاًّ ٌه ٕه هاًّ دو هةه هاًّ
ٌٌَ

رب دو د ّاٌو اه ضٌِْ٘و زړهٕو تَ ِْګسو
ْوٕږن ّه ٌْٖه ٌې ښه ُوًه ْستته ګُِې
عٍس داُو دهةارن راٌړه ْاته دَْ ِْګسو
ٕو ته ّوهٌږې ؟ چې ْوٕږ ٗوْسن ةذتور دًِ ًو؟
ْوٕږن ًو دوږ ضٌِْ٘ى ژهٕر د ژهٕر ّه ْړًٖه ٌوه
عْه چې ّذه عي ًار ُه داهره زن ُه تٌږې ههزل
ةص َوُه عْه د ًو اه ةَ ّه كٌږې ٌې ٌْٖه ٌوه
ْ كتسګوُى ًٍُ8
ُوګس دضَٖٕ ګَ ْغاـسن

د هېندارو دره
ٌٌُ

ْوٕږن د ٌْٖې اهښٍال ىإوم ته ژْٔ دًِ ًو
زْوٕږن ٌار د ګَ هٌٖراره ٕه د ګسد ٌَْٖٕ دى
هطې دٌاُوٕه ّه ُهؾوٕو ٌې ّېٌَ هّ ٕه دى
عفس دتڼاٌو ّه اهةو ةإرې د درد ٌَْٖٕ دى

د هېندارو دره

چې ُٓتوى ًې هس ٕؾس ّه زهسحٖو ٌتو
د ٌول غتٌب ّه ْذٍې هاچوه د درد الضوٕه ؟

ٌٌِ

ةررٕګوى چې د ګِْاڼو د ّېلِوَو ٗڼې
دراًه ّه كغو د ةارام هُه د ګسد الضوٕه

د اهښٍو زړن ْې د ګسًوام د رًښو ُْو ٌې اهس
د اٌْر تسڅ ٌې ّه ضِګو ٌوى حإام ته دـا
ةال دې هادِٓه ضْوږْۍ ضتوره ته ههاًه چې
ّه ٕورإي عوٕډه هٌړى انلإطتام ته دـا

ٕه دن دا چې ْو د نٍس ٌٖ هًخاړ دو
ٗوک دې ٕه ٌا د ّښتو د هرٌې ه٘ه

د هېندارو دره

ّسې دورن ةه عي د عٖه نصَ ىاٌُٖه

ددې ژةې تس عا ُوو هُص هالړ دو
ٌٌّ

ًاد ْو د ةې كوره ّه ٕول ٍٕړې ّال ُٓسْذٌه!
ْوٕږٌړې ْسګوٕي هدت ٌې هّ ه٘ه تس ګِه دن
تِو چې ًار ُه ٗڼو ٕه ًې ضور ګالب راهُوًره
دكه داغسن ٕه دن د ضسن احَ ْٖګوُه دن

د هېندارو دره

ضٌْٔ ګالةوٕه ًې دضتسګو ُه دره ةهٌږى
ةٌا دحإام د احطاضاتو ّطسُى ًاكى دو
ةص چې ْې ههًٖي راكاړى هزى زن ٗه ْالْت؟
زن ّه دراو ډًسن ګزارن ٌول دو دو ًاكي دو

ٌٌ8

د زړګٌو دښتې تږې درته ٕاضتې
د ُٓره ٗڼو ةارإه چسته الړې؟
د ادتس عْه دن ًوازې زن اه زړن ًو
ًادهه دې ډًس حإإه چسته الړې؟

ٗوْسن ُېوٕۍ دى ّه ٔوإۍ ٌې زړښت كواړى
ضوې ْو ضٌٖې د ارْإوٕو ّه ضٍسهَو دى

د هېندارو دره

ضتسګې د حإام زْا ّه ٌُره ّه ٔام ٌې هرٌې عي

دا ُِٓې د ٗڼو ُه اضٓام ٕه اهرښت كواړى
ٌٌْ

او! ّه ةطِٓو اراده ةه ْٖشك ٗه هګُو؟
د ژهٕر ّه دښته ْو د هس ْشك اكاز رٕٕور دو
اهس ْو تودې ضٖررې رّي ٍُه حاك د كڼې
ّه دې ْاحوك ٌې حيٌيت ْړ دو ْخاز رٕٕور دو

د هېندارو دره

د ازْېښت الرن ْې هٌٕون ةذښٖه كواړل
درهازن ٗوک دالصوى؟ عْې ٕه ّېژٕرهٍٕي كږ ته
د زْإو د اداګإو كالْي ةه هٌړې
ٌه ْذاْخ عوې دحطٌٖو ىتِېرهٍٕي كږ ته

يٌٍ

ٕا ٗاّي راةإرې هُې رادورن عوې
د تازن دٌاك ډًوګۍ دې رإه ْړن ٌړن
ٌج ةاڼه ېې د ٕؾس ادا ته تّ دى
ةذتور دى ّوهٖتوم ٌې ٌوى زدن ٌړن

ةٌا ةه ًې د ّښو چٌٖو ٌې هس ًو ّاچا ْخ ٌْٖٕي
ٔه چې ٔو زړګٌه! عْه دهله ٌسن هٌړه چې

د هېندارو دره

هدت ةه هى ها كس ٕه دو!؟ ضسدار ةه د ضْسٌُو هى

ٕاز ًې هّ ّښتوم هى ّه ضٖګٌٖه حٌا ْخ ٌْٖٕي
ًٌٍ

چٌٖه ْخ ًې دْوضٍا ّه ګِو رٕګ عو؟
ٌه ّه زًړ ْازدًګسى ٌې ُٓس راړٕګ عو؟
ٕاز ًې ٕه ٌوى ْطتي د ٕؾس الس ٌې
د هٌٖرارې ّه ىاُب ٌې ګالب زٕګ عو.

د هېندارو دره

ضسن ُوُّه دې هًّٖ رّي دو اهاز دې ٕغته
ٍُه ًو ٗوک ٌوى د كسن ُور ته ُه دښت دتسن
حإإه ْاته ٌُه ُْه عي ضتا كٌږن راًاد
هرًٕې چې ٌّ٘و ٌې راتاهٌړى د اهرښت دتسن

ٌٌٍ

د دوښۍ ّوُې ٕه ًو ٗو حهإه هاكې دوا ته
ٍُه اهٌٕش ْړو ٌوږ ّسهة ّښو داحَ ٌې ًٓه
زْا اه دٖرا تسْٖٕه ُوو كس د ژړا ّسهة دو
ّه دې ګٓام ْه عې چې عول دې ّه ْحهَ ٌې ًٓه

هٖس چې ْړ عي زْإې ْړې عي

د هېندارو دره

ګِه !ىسةام زړن د عاـس ْه هژٕه

ْفٓا د ددرد دې راضْړن حالٕه!
زر عه چې ګسْې تِوضې ْړې عي
ٌٍٍ

ُږ دو ْې حإإه د ٕؾس ّه ُور درهاړهن.
ٌّْٖٕ د ګالب ٌٖډهك ٌې ٌْٖه ّه دوږه اهةو
دٌسدو ٌه ښاًطت دې دٕاز ضٌورى ته ٕطٍور ٌړْه
ګسإې! دًِ تَ ُٓتوى ْړى ّه توده اهةو

د هېندارو دره

حهاُت ّه هحغٌإه الرن رهام ٌړې
ال كسق ٕه ًې ُه دې ٕورن ةه كسق ٗه هى؟
د ٌِٖٕو ّه ةرك چې ٌَٖٕ درٌړل
ٕو زْا اه ضتا تسْٖٕه ةه نسق ٗه هى؟

ٌٍَ

اهس ْې ٌٕوُې د اكشٕې ٌْٖې الر حإإه
ٍُه ُٓس ګس ّٔ ٌړۍ هر ځ ّه ًو ْرار حإإه
د ٌُوٕۍ دٖرا ٕفٓت راةإرې ْه ةٖرهن
ّس ْوٕږ ْرال ٌون دداضې تورې هار حإإه!

هى انطوس حإإه چې ّسهم دتسې ٕه ٌوى

د هېندارو دره

ٗه ثتوة د ضواك دې ٕٖٖي إٍار ته هړإرې ٌړل؟

ٌول حادهګس ٕاز د ْحتت ُه ضٌٓې هًطتو؟
ګَ حإام ْې اهس ّه ٌَِهوم دتسې ٕه ٌوى
ٌٍُ

ٗه ٌه زن اهته ٕٔ ًو ةَ ٕه ّسدى ًو
ّه دٌٕا د ْحتت ٌې دو ژهٕرى ًو
ٌاًٖاة دې ښٍال ةَ چا ته ٌّسزه ٌړى
ْوٕږ د دَْ هحود تس عا عٖه ّطسُي ًو

د هېندارو دره

ته چې راته هدإرې زْا هّ ٌْٖه ٔوإه عي
ةسًښ ٌوى طسهر ضتسګې چې ُٓس دوا ته ٌاته هعٍي
دٌس دو زن دو ْړ صحٌي دو ته حإإه ّال ٌون
هطې ٕه ٗه چارې دې ّه تٍه ضٌْٖه دوُه هعي.

ٌٍِ

هطې دې ٌِي ته راّېښ عول اړهك دوْې ٕه
دا چَ چِٖر د ٌِْٖٓو ضسن ٗوک ښه ٕه ګڼي
ډز ٌه ٌوې ٕو د َُس ّس ضس ْې ګَ اًښى دو
ْسهرتوب د ّښتٖو ضسن ٗوک ښه ٕه ګڼي

دٌُوٕي حطٔ داهٕر ةه ٔام ته هِه ّال عي
هله چې ٔام ضٌٖګارهى د ُٓس رڼا ته ْرال
زْا رېښې رېښې ګسېوام ته ةه ًې ٌِه ّال عي

د هېندارو دره

چې د ٔوإۍ زهر ًې اهةه عي رٕگ عېتې تسې ًوضي

ٌٍّ

َص هههي چاهد عي ّس هار ُوٕر عي ّه ضٌْٖو هًٖو
داضې ٗوک ٕغته چې ْو ٌړى ٍَور ٍَور تڼاٌې
ضادن ٌّلِوَې د ډهډۍ د ّذوُو عوق ٌې
ّه ٔام ّون ٕغون تسًٖه ٗڼې ٌړې تٖور تڼاٌې

د هېندارو دره

ضسن َوَه ُه ضستړل ّه رٕګ ًې د تسةور كواړل
الٕرې ُه ضاُو ًې درًاةوٕه د ضسهر كواړل
دٕګ ضس ْې ٕطٍور ّه ضخرن ًو دراو ته اه ٕور حالم
ْطت ّښتٖي دوو ٌې ّښتٖي هوډ اه كسهر كواړل

ٌٍ8

ّه حطٌٔ هُص ْې داضې ْسګى ضور دو
ٍُه ګډ چې ّه ةې ْورن هرًو ّړإګ هى
ددې ښار ةادار ْثاك هّ داضې دو چې
ًو ِْٖګ ًون دورحٌٖه ًو ًې ډإګ هى

اهس زْا اه ضتا تسْٖٕه َوك حياًو ْاته دورى

د هېندارو دره

دراًشدن چې ٌول عً ْو ْحتت ٌې درهغ هٌسك؟

ګورن ُه عاـس ٕه ّه هس دٌاك عٖٖه ْه كواړن
عفس دو ةې ْههوْه ٌٌم دو ٌٌم ٌې ْٖػو ْاته دورى
ٌٍْ

دكه ٌْٖه ٕاک دهر ٌې ٗوْسن تٖرن تٖرن دن؟
زن ْسْه ّه ګَ ّطې اه ګَ ْسى ّه ةَ ګَ ّطې
دٌس دو ٌه ْې هٌِې ةررګه ضتا د ښٍال عوُې
اړهى ُٖٓې ٌوچۍ ٌّلِې ّه ةذَٓ ّطې

د هېندارو دره

دراًه ٕور راٌړن زهرهر نٍسهٕه
ضس ته ْو راهُه د ضس نٍسهٕه
دْحتت ّه تاره ًٌِ هتړن
د ةس ٌاةَ د ُس دٌتس نٍسهٕه

يٌَ

ضتا د ىرل د كتار رٕګ ّطې ْو هّ حإإه!
د رًګ رهام كوٕرې د دهاړه ضتسګو تور ښوًږى
هس ْاضذوتٔ ّه هله ٌور ّطې چې ته ٍّې ًې
ًئٌ دې هعه زْوٕږ د ٌاڼو دُو ٌور ښوًږى.

ښاًطت چې ٌاڼى عي عاـس ته ّه هٖس ٌې ٍّ عي
چې ْې ُه ٌْٖې ُّوې ضتسګې اعٖا حو ُسې

د هېندارو دره

حإإه رحّ ته اهر هاچون د ؽِّ ّه الس

ضتورى چې دوب ٌوى د هرًٕې ّه ٗادر ٌې ٍّ عي
ًٌَ

اًٖې ته ْې د زړن دهدت إصاف ٕه
داص را ّاتې دًو تً تور ٌاڼي هارعو
ضٖررًشه ضتسګو چېسته رإه هالړﺉ؟
تذٌَ ْې د رةاب عٍېرُى تارعو

د هېندارو دره

ګال ګال ته ًې د ٕوې ښٍال هر ّسإٌطتَ ٌٌږى
ژهٕرهم چې ٌْٖه ٕاک عي د ٕهسة ُه ٕړۍ ههزى
اعٖا تٖګ ٕؾسى ٌوك ښه ٌار ٕه دو راړٕګ عه
إطام ةاًر ّه ژهٕر ٌې ددَْ تٔ ُه ٌړۍ ههزى

ٌٌَ

ّاچا ًې هّ ّه تورن د دَْ زهر ْاتوو ٕغي
دتسن چې هالړن ّه دٌَُ اه ّه ْٖػو هى
حالم ٗه ګسل چې َوُه عاـسى ًې ٌْٖه ٌْٖه
إطام ةاًر ّه ژهٕر ٌې دَْ ْطًِ ُسن صادق هى

د هېندارو دره

هٌٌې

لَ ګراى دوست او ځواى شاعر ُاروى پرُر څخَ پَ هيٌَ
هٌٌَ کوم چې د دې کتاب د چاپ لګښت يې پَ غاړٍ ٌٍَ
واخيست لَ خپل فر ٌُګ او لَ خپلې خوږې ژبې سرٍ يې
هيٌَ ُوذاسې تاًذٍ غواړم .د ُيواد د تکړٍ ليکوال هحوذًبي
تذبير څخَ زياتَ هٌٌَ چې د دې کتاب اوډوى يې وکړ ،د
چاپ پَ اړٍ يې ًېکې هشورې راکړې او د قذرهي دوست
کفايت اهلل جاى څخَ ډېرٍ هٌٌَ چې د ُېٌذارو درې پشتي
يې جوړٍ کړٍ
پَ درًښت
جالى

