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  يوان شاعر عبدالرحمن غضرځ
  

او عمر   ىد ىدونكېكا اوسيد پكت ىچ ىلي ديده راته و.  ژنمېپ ىو له الرډيوازي د  رايسره  ىزه له غضر
خودونه . ىه وڅبه  ىمعن ىد غضر  ىم چېږال هم نه پوه ېزه په د. ىد ىشو كالو په شاوخوا كريودي  يې

كول نوم به  ىكه خدا  ىچ ىخه دڅوان كول له هغو شاعرانو ځد   ىتو ژبښد پ ىغضر ىسم چ ىاليضرور و
 .ىخ سره  ثبت سيد شعر له تار ىتو ژبښد پ يې

معمول نه وو او چا  ىچندان ىك ىوانځپه  ږالبته  دا كار زمو. ىكير پوخ غزل لډې ىر كم عمر كډېغضر   په 
اره د ي  ىل چيو يېبه  ىه كړنو په ز ىديي به لړس ىكل نو په عمر به هم پوخ وو  او چيپاخه شعرونه ل ىبه چ
وان ځدونه   ىتو ژبه كښپه پ  ځخو نن ور.  پاته نه دي ېشپ ىرډې ىو سره چندانيوال هم له ژوندډيان ېد

ي خونه ږر زلخوڅېه د پخوا په ږترلږنه شي نول ړېي سترگي په مړكه د س  ىدا سوي دي چيپشاعران 
  .ېږىپات

تو د شعر او ښغ د پږكا يد امر ږخه  زموڅعربستان  ىد سعود ىكاله مخك ېات و كم دريز ىغضر
 ىم ېازاند ېسته غزل وو، بياښ. ولووست يېو غزل ي، ړك ىمعرف يېان ځ. ړلفون وكټپروگرام ته   ىشاعر
، او ىلفون كوټصاحب كله كله  ىر سوي دي او غضرېكاله ت ېدر  ىوروسته دا د ځىور ېله هغ. سو ښخو

 .وي راته لولي ښېم ازاد نظمونه هم پكيو نياتره غزل وي او يز ىخپل شعرونه چ

 ېړب كي، ترتېږىله كيولگه ورته وټاصطالح  ۍپه اوسن ىوه مجموعه ،چيد خپلو اشعارو  يېاوس  ىدا د
پوره  يېكالم . ماته نوي دي يېات نظمونه او غزلي ير زډې ىخبره ده چ ىعيطب.  ده ړېاره كياو چاپ ته ت

شعر  ىپه دغه سن ك ړىس ىرگنده ده، او چڅ ښىه پكيمستي او نشه دورا ۍوانځد . ىدروند او پوخ د
  .ك ويډخو كلماتو نو او شويمضمون له دغه راز  رنگ يېاتره يز ىد چينو با ىكيل يېاو پوخ   ىكيل

  
  ا په لوريـــــــزم ېــــــــوتـــــــــــو دي را الــــــــڼوـــــڅله تورو 

  ېدــــــږېــــــغ ېـــــــــــــــمږوو و ىلځنيم ىعنبرو ك يېان ځ
  سترگي ىستا شوخ ېاري وښيومره هوڅلري  ېد ىخدا
  ېدږېغ ېدېسخاته پـــــــــم مـــــــــــاره هـــــــــڅغماز  يېهم 
  وو ړىــــــــه وار كــــــــــرگــــــــــوني حسن دي د لمر په ستېل
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  ېدـــــــــــږېـــــــغ ېديېوـــت ىك ېږانگي دي په غړو ىنيزر
  ستهيوم اخــــنـــــازم ېـــــيل ځاول  ىه دي چړه مي په زښ

  ېدږېـــغ ېنـــــــېښدــــغه انېدر ېو دي بډپه پستوشون
  ليو يېه څدرته  ېشو ىرا تو ىد ىخو چړبا نيپه سپ

  ېدــږېـــغ ړېــــــكي دي مښخه تلم اوڅدر ىغضر ىچ
  

. ىوړك كلمات نه جوډله اوره  ىنيوازي دغه راز شوخ او د ميد غزلونو او شعرونو مضمون البته  ىد غضر
ده   ېنه تازه ساتليم  يېتنو سره ښتو او پښي نه دي، د پړر كېد خپل اولس خلك ه  يې ىنه كېم ۍپه پرد

  .ېږىاور به ىاځنوپه يد و ىپه په رگونوك يېاو د ده په قول ال 
  

  هـرونــــــــــدان خواره واره سيپراته دي په م ىداچ
  رونهــــــه ســـــــتانـــــــــښا نذرانه شوي  پيب ىلكه چ

  نا ديــــــضرور اش يې ىكن غشيل ىد ىقاتل پرد
  هــــرونــــــــه ســــــــــــانول درټدلي ېه لگښكه په نځ

  انــمـــــيلــــنو غـــــتښمه پلوره الشته د پ ىتوره د
  رونهــه سځــــــــــدا پن ىك ړۍبه  ژغورو په ن ېپه د
  ونوړنو زيــو په سپيوستا ىرږي ىنيدا سپ ځۍرا

  ه سرونهړزا ىــــــــو كيا په نويب ىو كه راشيږخدا
  ي د چاــــــــــــك ړۍه نيتونه دا خصلت واښله پ ېب

  هـــرونــــــلمانه سېژوي ژغوري مېن په دار خــزام
  ېږىـــــاوربه ىاــــځه ــــنو پيد و ىه رگونو كـــدلت
  اوده سرونهــــــــك تډه به نه شي دا له شوره ړاـــــس

  
گومان نه كوم   ىپه عمر پوخ هم س ى، او كه دىه پوخ دښل يوو ىم ىمخك ىرنگه چڅشعر ، لكه  ىد غضر
نگ  پوره څد پوخوالي تر. مانه سيښېپر چاپولو پ يېا به يي او ړشك وك يېبه  ىپه پوخوالي ك  ىچ

 ښىپك ىاځلو او خو  يد و  ىي دي  چړت كيق  رعايه  دونه دقيالب او قافېس    يې ىپه نظم ك.  رواني لري 
  . ىد ىستيكار اخ يېخه څبونويتو تركيساښو او ږرو  خوډېاو د   ىا نه ديوازي په رواني  بسي. نسته



  عبدالرحمان غضري                                                                                                                                                  ن كاڼييښميور
 

  ذـــيوـــعـــد سندرو ت ىلښدرته ك ىر ميد لمر په پ
  ېه نه شړوال ىم گوره چډگن يې ىپه سوراوتال ك

  مڅښ ىپ كړـــــگر ستا د منگي د اوبو غيماز ړژ
  .ېـــــــه شـــــــــه نړوال ىدا توره تنده ماتوم گوره چ
  

او هر   ښيىپخپله   يېكم  د ده شعر يد وليزه با ىه چڅ. كميه ولڅباب د شعر په  ىزه به نور د  غضر
ي ړنه ك ىبه د  شعر لمن خوش  ىغضر  ىن لرم چيقيزه .  ىوروښالس  ىريي ته  له لړس يېب يسته تركياښ
 ىنيم ىد دونه ژور. ىكارښه  راته ينه له ورايكله د ده نظمونه لولم د شعر سره د ده ژوره م ىكه  زه چځ
د  ىي چړد عمر وركږپاك دي  او ىخدا  ىوازي دعا ورته كوم چي، او زه    ىه اسانه كار نه دڅودل ښېپر

  .ىغلنده وساتځ ىن قلم  همداسينگارولو دپاره خپل رنگيتو د شعر د سښپ
  

  عبدالباري جهاني
سي ډىن ټواشنگ  
2007-14 -3  
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  ن کا１يي＋ميور
شعر تالش نه دى ولې چې شعر يې د خيال ، جذبې ،فكر اوشعور د ښاعلي عبدالرحمان  عضري شاعري د 

دا برخه دشاعر .هغه ټول جماليات لري چې ديوه ښه شعر د افاقيت او تل پاتې لپار الزم اوملزوم ګڼل كيږي 
داسي شاعري دخپلې .هغه وخت نصيب كيږي چې د شاعر خيال ،فكر شعور،جذبه  او خلوص  يو برابر وي 

كه . شاعري دروح تسكين او غزل دشاعرۍ ژوند دى .خلكوپه زړونوكې ځاى پيدا كوي ژورتيا له امله د
د ښاغلي . دغضري صاحب شاعرۍ ته ځير شو له هر بيت نه يې د يوې خوږې ټپې خوند اخيستى شو

او تلميح يې په .مضمون افرښي او تخيل يې ډير ښه دى .غضري صاحب د بيان ژپه ډيره خوږه او راونه ده 
په شاعرۍ كې يې د .د قافيې، رديف اوګرامر له لحاظه يې شعر بډايه او غني دى . ګوتې وهي  زړونو كې

الفاظو ته يې .دبيتونو داخلي موسقيت او وزم يې ډير په زړه پوري دى .مينې وږمې ډېرې اغيزناكې دي 
 هنري جامې ور اغوستې دي اونوي مفاهيم يې په

او مرهم  ټۍنه  د خپل ولس په زخمونوپينه ،مياو په م ېليستا يېنه يم.ي دي ړاندي كړه وڼه بښمنطقي او 
.دي ږ  
نه دهغه ينه ، ميضانوسره په ميله خپلو روحي مر ېب رول لوبوي چيطب ېو داسيغضري صاحب د ىاعلښ

ض ته ددواء نه د يداسي مر.ده  ېه شويښور پ ېضيمر ېض ته تريمر ېان پوهوي چځپه هغه ستونزه 
افاقي او  يېاعلي غضري صاحب اشعار له شغار نه پاك او موضوعات ښد.ر ضرورت وي ډيات يتسل
ا هم د يخو ب.  ىد ىهمزول ګاو جن ۍديتراژ ىعضري دافغانستان دورست ىاغلښه هم څكه .دي   ېتلپات
نات ياو د قا ېسين ېوتګنه وال  له يال  اوفكر  دشعر ميخ يېله امله  ۍرګورځاو ان ېهېشعري قر ښې
غام هم لري يه پښ ګنڅتر  ۍنګيت ،تغزل اورنيه شعرښد  يېاو شعر . ئ يا يب يېته  ېانو مشاهدګكال ښد

د معنوي  يېلونه ،او خوندورتوب  ځومره څ ېنو چيتونو ته تم شو وبه ويو بڅول  دغزل ډپه  ګېليدب يېكه 
. ىد ىلښلپاره په هنري ذوق  ورب ېكنڅفي خوندونود ياو ك  

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــدهيتښــــــــاووخوتـــڼځپ ېومګدلمرپه اننـــــــ
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 تصويرمې دې له وړانـــګو جوړاوو خوتښتيــــــــــــــــده

 بيګادې ټوله شپه دسپين روخسار ډيوې ته ناست وم

 وخيــــــــــال مې ستا په حسن لمباووخوتښتيـــــــــدهي

 وه څړيــــــكه لكه ستا دبڼوستن ورپه كې رغښتــــــهي

 ـــــې هرڅــــــــوراټـــوالووخوتښتيـــــــــــــــــدهپرهركه م

 ـــــې دزړه ګي مې ترليمــــــــــوورپســــــي راغلـېــتڼاك

 كلى يې په سترګومچــــــــاووخوتښتيــــــــــــــدهــوښي

 ي په كې جوهردخلــــــوص نه وونښتيځـــــــــــليــــساق

 ــاووخوتښتيــــــــــــــــــــدهخمــــــــارمې په خمونومتـــــ

 بس ورك وم غضري ديوخاموش شورپه څپوكـــــــې

كې غرقـــاووخوتښتيـــــــــــدهۍجنون مې په مستــــــ  
 

همزولى ) غميزې(لكه چې تاسو مخكې هم ولوست چې غضري صاحب د افغانستان دورستۍتراژيدۍ 
غانستان ددې لوې غميزې انځورګرۍ مكمله تابلو دى خود ښه هنري فن اونازكخيالۍ له امله يې د اف

  .پدې څو بيتونو كې ليدلى شئ 
  

 نګه سندره شم شپيلۍدجانان اوراخستــــــــىڅ

 ولګۍدجانان اوراخستــــىــزړونه لمبې وهې خ

 داوښكوستوري يې په سروكسيوكې وخوټيدل

 ـىشوه ځوانۍدجانان اوراخستـــــــ غزل بې موره

 وډكهــــــــــداروغيږله وينـدهين ىدلته سنګسارد

  ىسوځي كيږدۍدجانــان اوراخستــــهلته ټپــــــه 
  :اويا داچې 

 ري ستادويجاړخيال په البم كېـــــــنورڅه دې غض

  سم وران افغانستان يې دهدرې غوندي ښكاريږې
 

او غضري . هغضري  به ولې ګيله من نه وي د وخت ناخولو ددوستانو په جامه كې دغه تور خلك راوپېژند
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د تجربې او مشاهدې په بنا  د دغو خلكودا رياكارانه څېرې داسې راښايي او غواړي  چې نور لدې وران 
  :كاروخلكو نه بيل شو 

 ومره ساده يم چې څوك الس راكړي په دوست يې ګڼمڅ

 دالرې مـــــــل ترهغـــــــې  مل وي چې څـــــــــــــوالربيليږي

 طان په رنــــــګ رنګيږي خلـــكملګرواوس چې دشيـــــــ

  :ـوره كه په داربيـــليږيتــ كلـــــــي ترې بيل كــــړئ كه پهښ
  

غضري صاحب دغزل تر څنګ دشعر په نورو اصنافواوصنعتونو كې هم طبع زمايي كړي ده چې زما په اند  
طور يې د شعر ښه اهنګ اوشرنګ پكې دى او لوستونكي پرې د خپل ذوق نيلى ځغلولى شي دنمونې په 

 :دا بيلګه وګورئ

 الرويه كه شاعريې

 نوښكالخودې خوښيږي

 راشه ښكلي توري دركړم

 زمالمن له توريوډكه

 خومانه دي رنګولي

 ته شاعريې تې درواخله

 په كې پوكړه سره رنګونه

 ستااحساس خوښه ماهردى

 په كې وكره ترزونه

 ستادسرتر ويښتوډيردي

 واخله ستانصيب نيولي

 انې كړهه ټپې څه ترڅ

 ه ګلونه څه خالونهڅ

 ه پيلوزي كړه چې بل شيڅ

 ه دوړانګواميلونهڅ

 الرويه الوخت شته دى

 الوس هم ناوخته نه دى
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 داتاوده توري درواخله

 سړې وينې پرې تودې كړه

 ه غزلې څه نظمونهڅ

 له چاجوړې قصيدې كړه

 دادستورو ځانګووينې

 دسپږمۍ وطن درښيم

 دې كې هم تپه تياره وه

 توري يو نه وودازرين س

 چې شاعرورباندي واوښت

 سپيره توري كړه ګلونه

 دمدارپه غيږكې كيښودل

  دانه دانه خالونه
 

كه  دغضري  صاحب په شعري فن او هنر يو كتاب خبرې هم وليكم بيا هم كمې دي خوډيرې خبرې د 
ه ښې وي خو دومره ضرور وايم چې غضري صاحب داوسني عصر اوزمان هغ)ص(او رسول ) ج(خداى

چې كوم خيال نن   ده په كومو الفاظو كې نغښتى دى كه نيمه پېړۍ . نازكخيال او انځورګر شاعردى
ورسته يې هم كوم شاعر په خپلوشعرونو كې پنځوي   نو ګومان نه كوم چې له غضري صاحب نه به يې ښه 

پيړيو او پيړ يو د  او په وياړ سره وايم چې غضري صاحب به د ځينو نورو شاعرانو په شان تر. بيان كړي 
  .ښيرازه لري  ) ج(او نام خداقلم د يې نور هم خداى. خپل پياوړي شعر له امله ژوندى وي 

  
  م او مينهاپه احتر

  بختيار ځدران سعودي عرب تبوك
2007/6/11 
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ادونهي  
ه ستاسو محترموڼوكتاب په بيد  ېه ده چګولټشعري  ړۍدازمالم  

ييږالس ته دررس  
ستاسو ېچ ىانه ويتړبه هغه توان او و ېرونوكزماپه شع ېچ يېاښ  

تنه كولهښخه غوڅروله ماګنوملځي ېدزوق تنده ورباندي ماته شي كلونه وشو چ  
ه ورسومڼو كتاب په بيد يېنه والته يم اودشعرمړول كټزه خپل شعرونه را ېچ  

ېول ېم چيږه وم نه پوهړه نازړكارته ز ېشته زه د ىخو خدا  
ىاغلښري  ګمل ېزديه ته رانړوزران اګدخپل  ىخواوس داد  

مړله ترسره كيرو دامشتركه هګولوملټد ېه چړه وتاړته ز ېد ېتنه مښپه غو ڼدراځار يبخت  
مي ړىق كيكارته تشو ېزه د ېخه مننه كوم چاچڅولو دوستانو ټله هغو ېك ىكم په پايه نه لڅرډي  

ړيېك ېمرست ېكډنو يرزويله پ ېالرك ېپه د يېاوله ماسره   
خهڅخپل محترم مشراوسترشاعرعبدالباري جهاني صاحب  خصوصاًله  

ړيېك ېودنښماته الر يېا يا بيب ېچ  
مينه ممنون  ڼدراځار يري بختګمل ېزديه ته رانړران اوزګهم دراز له خپل   

يېول اوتاسو محترموته ټزماشعرونه را يېاراوزحمت يول زټپه خپل  ېچ  
وكتاب په شكل درورسوليد  

غضري په احترام  عبدالرحمان  
  عرب ساجر ىسعود

2007/6/11 
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ورځان  

 
جانان وخاته ېكـــــستانوم پ ىماخپله روح لوست  

ا په ګريوان وخاتهــــــــكلې داستادحسن ګل زمښ  

 

 نه مې كعبې ته روايت شته نه جمات ته تالى شم
ورزماپه ايمان وخاتهــــــــــل انځـــستادكافر اورب  

 

ه زړه نازړه ومــــــــورتچې مې ليدلى نه وخدايږو   

ران وخاتهــــــــستامحبت خوخوږزبور اوسپين ق  

 

ادزړه هستۍ ته الره نه شتهـــــــرقيبه نور دې زم  

لعل دبدخشان وخاته ېــــــــدزړه په سمڅوكې م  

 

رس نه غږومــــــــــــــــنوربه مې زړه لكه دستړي ج  

هــــــاتــــدقسمت ستورى دمنزل په كهكشان وخ  

 

ونيومه ېـــــــــــــكږــــــبڼوويشتلم خوليمودې غي  

ان وخاتهــد درد په ځاله كې يوخوږغوندي درم  

 

 غضري خيال به دې دښكليوپه ليموكې ګرزي
ان وخاتهــــــــــغـــكه دعرفان لمرپه كاله كې داف  

1385/2/13 
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 غزل
زل شوهـــستادمړوسترګوپه كونج كې يوه مسكازماغ  

زل شوهــــــاغــــــــــــــكال پرست يم ياښكالزماخوزه ښي  

 

يــه وږودرشـــــــــــــزمادشنه زړګي له سمڅوديوو اه پ  

زل شوهـــــــــــاغــــــــــــستادشونډوښكالروي څهّ بالزم  

 

ف كړوـــــــــتادستوريوپيرته  وويل هغه ټول په ماراچ  

اغزل شوهــــــــــازمــــــــــــــهرحسرت ته دې صنمه په دع  

 

ه شتهــــــداسي نه دى چې ته  نه يې نوخيالونه دې هم ن  

زل شوهــــــــــــاغـــــــــستادخيال له  تصويرونواخترا زم  

 

يــــــه شـــــلري تله به دې زه ژاړم ددې نورولس پرې څ  

زل  شوهـــغــــــــــــــــــــانوازمېــــــستادحسن له رنګونوب  

 

شپوپه غيږكې نغښتې ويرونكى  تصوردىاوس خو  

اغزل شوهـــــــــــــــــا زمـــــــدرليږم به يې ډالۍكې كه رڼ  

 

وسف يمــــــــچرې خوب كې پيښه وكړه ورته ووايه ي  

زل شوهـــــــــاغــــــــــــــــدعزيز حرم ته درومې زليخازم  

 

ېـــــولـــــــــــــمبــــــــغضري دزړه په وينو ټكى ټكى ل  

زل شوهـــــــــــخدايزده ولې له دې نورونه وړيا زما غ  

 
 

 ساجرسعودي عرب

2006/7/15 
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پلو ځېدوري  
 

ميښـــــــجام مې په سرپورته كړم اوبوكې سپوږمۍ وڅ  

وڅيښم ۍـــــــــــتوره تند مړه كړم په سپيدوكې سپوږم  

 

ره كړمـــــــــــره تيـــــــــــستا دليونتوب كيسه په بام ورس  

سپوږمۍ وځيښم ېـــــــوكــــــرځير ورته ګورم په كتځي  

 

سيــــــــــــــــــلو ونيــــــــــــــوخاندي بيا مخ ته دورېځې پ  

وڅيښم ېــــپوږمـــــــــــــزه وايم چې ته يې تلوسوكې س  

 

واږه اشناـــــــــــــخـــــــــوه مې دزاهدفتوا په زړه وي خښ  

ه نه شم ستا ليموكې سپوږمۍ وڅيښمان باندي پوځ  

 

ه پور  وركړــت ۍـــــــــپرخه پرخه زړه مې ستا الله ځوان  

وڅيښم ۍـــــــماچې تنده واخلي ستاآينو كې سپوږم  

 

ستى ووــــــسي زوراخـــــــــهغۍـــــــــــسږكه داهاړګرم  

وڅيښم ۍـــــوږمــــــــــــغلى به دياردمخ خولوكې سپ  

 

وريوــــــــنچه ستــــــــي تنده غضري ددې غماته به ش  

ميښـــــــــزه چې دجانان سړوچينوكې سپوږمۍ وڅ  
 ساجرسعودي عرب

 

 
1384/9/27 
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ېكښو  

 

دېـــــــــــــــــږيـــــــــــــــــزه ورته غوږومه جانانه ستاليمې غ  

دېــــــــــــــږيـــــــــخواږه خواږه يې څه ويل خوږې خوږې غ  

 

ال به اوړمـــــــــــه بـــــــــپ ېــــــــــــدركاته مې پوهيدم چ چې  

رې پسته پسته پستې غږيدېــــــــــــــنل چــــــــــــزړه مې م  

 

وريـــــــــه لــــــــــــــــــــــا پــــــــــــله توروڅڼودې را الوتې زم  

لى و وږمې غږيدېځــــــمين ېــــــــــــــبروكـــــعن ېـــــان يځ  

 

 خداى دې لري څومره هوښيارې وې ستاشوخې سترګې
دېږيـــــدې غيـــــــــه پسخــــــاتــــــــهم يې غمازڅاره هم م  

 

ه واركړى وـــــرګــــــه ستــــــــــــمرپــــــــليوني حسن دې دل  

دېږيـــــدې غـــــــــويـــــــزرينې وړانګې دې په غيږكې ت  

 

درهــــــــــــــــــكوت سنــــــــرت دملــته غوږوه په حينن ور  

دېـــــږيــــــدبنګړوشرنګ كې دې شيرينې څه نغمې غ  

 

تهـــوم اخيســـــه مې په زړه دي چې اول  ځل يې زمانښ  

دېـږيــــــــــــپه پستوشونډودې بې دريغه انديښنې غ  

 

 په سپين بارخوچې دې راتوي شوې درته څه يې ويل
دېږيــــغ ړېـــــچې غضري درڅخه تلم اوښكې دې م  
  ساجرسعودي عرب

2005/10/8 
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 مهار
كلىــــــــــــــــنارښـــــــــــجانان ښكلى ګودرښكلى چ  

كلىـــــــــارښــــــــــپه دې ښكليوباندي ښكلى دى ي  

 

يږـــــــــــــــــونيـــــــــزرغ ېــــــــــكى ټكى تږي زړه كټ  

ام يې ښكلى خمارښكلىــــــــــكلى جـــــــــــساقي ښ  

 

ره دژوندښاپيرۍ ناڅيــــــس ګـــــــــــرنــــــــــــله هرت  

ارښكلىــــــــــكلى ستــــــــمطريب ښكلى محفل ښ  

 

 تك سپين ورى يې لكه سپين ستورى په غيږكې
ارښكلىـــــــــهــــــكوچۍ ښكلې اوښ يې ښكلى م  

 

يګـــــــكلې لــــــــــراوزي ښ ېــــــــــه شونډويـل ېـچ  

كارښكلىـــــــــــكلى انـــــــــــــداښكلې اقرارښـــخن  

 

تهـه شــــــــــي ښكلي دي بې شكليوښكال نــــكلښ  

لزارښكلىــــــــــوګــــــــــــلونــــــــــــدلى بې ګـــــچالي  

 

وـــــــه شـــــــــــــدالى نيـــــــــــــشته تصوركــــــله وح  

كلىــــــــصورپه غاړه كيست شودارښـــــــــچې من  

 

رشيـــي تيــــــرداســـــــــوانۍ عمــــــــــــغضري دځ  

كلىــــــــــــــي يوځلي په الرښـــــــــــــلكه تيرچې ش  
 ساجرسعودي عرب

 

 كټواز/2005/11/22
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وكوڅوپه ړدچ  
ره ژرژر درومهاــــــــستړيه ژونده شوبې ي  

هـــــــــــسترګې مه غړوه خواره ژرژر دروم  

هــــــــتيږـــــــــرسوه مې دسكوت دناوې غ  

هــــــــــكه په غره وي كه په الره ژرژردروم  

م دىد حـــــــــــــــــرايتر  ابده دارام امـــــــــــ  

هــــــــــــــمله دردونه شوترداره ژرژر دروم  

هړــــپه تصويرليموخواږه كوه لحظه يې ي  

هـــــرڼې اوښكې له روخساره ژرژر دروم  

شپه كړهخوارقسمت چې دچړوپه څوكو  

اره ژرژردرومهــرهـــــــــــلكه څـړيكه له پ  

يــــعاقبت به دتياروپه زړه كې ورك ش  

هــــــوك چې پايې ترسهاره ژرژردرومڅ  

ده تهـــــــوسليـــــــاڼــــــــــدفلك لمن  له ك  

ان ګوښه كه له سنګساره ژرژردرومهځ  
ل سرونه كړيـــــــــــدلته ماردوحشت س  

 هيڅوك نه پريږدي ترواره ژرژردرومه
 

ه دې چم كېــــغضري رنګه دښكليوپ  

هـــــــــــــرټل كيږې له نګاره ژرژردروم  
 

 ساجرسعودي عرب
 

1385/2/25/ 
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 ميوه مينه
وده مينهــــمورې زړه مې سوړدى لږيې تودكړه په ت  

وږه  مينهـــــــــستړى دى دژوندناخوالو وړې ترې خ  

 

ه تهړــــــپريږده چې لږوژاړمه ورسته مې بياښكل ك  

نهيـــــوب وړه وړه مـــــــــــاوري مې په زړه دماشوم ت  

 

و راواړوهـــــــــلـــــــه ژرپـــــــه الـــــــــــورم دټيكري تګ  

رې يوڅودانې ميوه مينهــخالص يې كړه اوراكړه ت  

 

ه ديـندونـــــــــخيردى كه ترمنځ موهيوادونه اوسي  

ه مينهږــاكې راليــــــــلمونځ چې مورې وكړې په دع  

 

ه ښكاريـه ژوند نــــــمورې له تالري داژوندون رات  

 خدايږوڅنګه درشمه چې ښكل دې كړم كعبه مينه
 

مهږـــوليـــــــــــــنم نـــــــــــدلته چې له چاسره مور ووي  

نهيـــــــنورخومې وس نه وي رابه زړه كړم ستازړه م  

 

وږې مورېـــاخــــــــمينه مينه اوسه زماترژونده زم  

نهـــــستاپه ژوندژوندۍ ده زمادژوندخوره وره مي  

 

ه غواړمــه نـــــــــربه غضري درنه په ژوند كې نورڅ  

نهيـــــوه مـــــــــمورراسره پريږده درنه غواړم دغه ي  

 

 

 ساجر//1385/2/8
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 المبو
ووهلهــــــــــــــبيګادې خيال زما په سندروكې المب  

بووهلهـــــــــــپه خداى زړګي مې په مجمروكې الم  

 

ي يسيدــرښتياپرون دې سوربارخوخولوكې داس  

ووهلهــــــــــــــــــــالمب ېــــــــــــــلكه الله چې ملغلروك  

 

وې دسوماپياله دې يوه رنده كړهته خومسكۍش  

بو وهلهـــــــــــــشوخې ځوانۍ دې په كوثروكې الم  

 

واره ووــــوخته دريادشي زمااوستاپه دماغ هم خ  

لهـــــــوهالم بـــــــــــو ېدجانان څڼوچې عنبروكــــــــــ  

 

يګـهغه ارمان دې ياره څه شواوس يې څرك نه ل  

لهــــــــــبو وهــــــــــچې هميشه بې ستاخبروكې الم  

 

يـادشـــــــكلى خوڅه كړې دګودرهامازديګرراي  

لهــــــــــبو وهـــــــــــچې پلوشوبه په نښتروكې الم  

 

وم غضري دزړه مې نه منله ىــــــــــــونــــــــــه ليڅ  

شكروكې المبو وهله ېـــــــه مـــــنې احساس بګ  

 

 

2006/2/16 
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ۍدږينداروكيده  
ي اوسيـــــاڼـــــــــهينداروپه كيږدۍ كې كد  

اڼي اوسيـك ېــــــــاوريدلې مې سپوږمۍك  

 

يقين شو ېــــه مـــــــلــــــــچې يې وښكنځلم ه  

ي اوسيـكې كاڼ ګۍــــــچې ديارپسته خول  

 

وړكړــــــام لـــــــدقدرت ښكال يې څومره مق  

يــــــي اوســـــاڼـــــــدخوبانوپه هوږۍ كې ك  

 

بهــــــــــيــــــم رقړــــــدجانان خاطر دى څه وك  

يـــــــي اوســــاڼـــــنې تاته مې مرۍ كې كګ  

 

هـــــــوســـــــه يـــــــــدا دګلوهيلې ګل وطن ت  

ي اوسيـــاڼـــــليونى يوزموږ ځولۍ كې ك  

 

وه شوــــوپـــــــــچې په سردفرنګ پريوتل ن  

يـــــــــي اوســــاڼـــــــچې ټپه دماللۍ كې ك  

 

شه دييــــــوپــــــدردسلګۍاوپريادونه م  

كا ڼي اوسياره زموږپــــه زنـــــدګۍكې ي  

 

 غضري هسي دې هم طالعې  سپيرې وې
كې كاڼي اوسيۍــــپرغـــــداالبله چې س  

 ساجرسعودي عرب
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2004/21/6  

ۍولډ  

 

ه يې دسپوږمۍپلوشې ته يېـــــاتـــــــــدستوريورڼ  

ېــه يـــــــــدلمرله وړانګوجوړه زماكوچۍپلوشې ت  

 

ساردىــــدهرغاټول په پاڼوكې تصويرستادرورخ  

ه يېـــت ېـــــــــــلوشــــــــكالزموږد دښتودكيږۍپښ  

 

 سپرلى دې درواري شي كه داكم وي زه دې هم شم
ه يېــــسپرلى په تارنګين دى سره غوتۍپلوشې ت  

 

يړــــواكـــــــــــده السيسراب دساغرڅه وي دزړه تن  

ه يېــــــــت ېـــــــــوشــــلــــــزمادتږي زړه سرابې مئ پ  

 

عرمطلع شېــــپه سره جوړه كې سپينې دحميددش  

ته يې ېــــــــــــوشـــــــلـــــــپ هغه ژاله ال له كې ليونۍ  

 

 خداى مه كړه چې دبلې ناوې خيال پكې ويده شي
ته يې ېــــــــوشـــــلــــپۍـــــــــارزوزمادسترګودډول  

 
  ساجرسعودي عرب

 الرياض
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سيياشناغ  

 
رونهــــــداچې پراته دى په ميدان خواره واره س  

هـــــــرونــــــــــلكه چې بيانذرانه شوي پښتانه س  

 

ناديـقاتل پردى دى ليكن غشي يې ضروراش  

رونهــــــــــــــــــكه په نښه لګيدلي ټول درانه سځ  

 

مانـــــــــــتوره دې مه پلوره الشته دپښتنوغلي  

نځه سرونهيــــــپه دې به ژغوروپه نړۍ كې داپ  

 

 راځئ داسپينې ږيرې وستايوپه سپينوزړونو
رونهـــــخدايږوكه راشي بيا په نويوكې زاړه س  

 

ا؟ــــبې له پښتونه داخصلت وايه نړۍ كې دچ  

هـــنزامن په دارخيژوي ژغوري ميلمانه سرو  

 

هيږيــــــــدلته رګونوكې دوينوپه ځاى اورب  

 ساړه به نه شي داله شوره ډك تاوده سرونه
 

 

2004/6/18 
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 دخيال كب
 

للىــه تــــل تــــــــــــدخيال طاليې كب مې دژورسيندت  

ىـــــــلړـــــــــبرووي لــــــــــه عنــــــراځي چې خامخا به پ  

 

ان وليدـــــــــانــــمې تصويردجدلمردوړانګوالس كې   

لىـــــــــوركـــــــــــهغه لكه چې لمرسره جوړكړى وي ك  

 

 دازمادځوانۍرنګ هم په خپل رنګ ګډكړه سپرليه

لىۍڅـــــــــاستـــــــپه سرورنګونوپټ كړه زمادياردن  

 

شم ىــــــوګـــــــرښتياداشنانومه څومره خوږيې درل  

اغلىــــــه ښــــــلې نــــه اغـــــبې تامې بل په زړه كې ن  

 

وه كړهـداښاركوڅې پردۍدي غضري لږدې ځان پ  

لىــــه راغـــــايـــــته نه يې له دې خلكو يې له بل ځ  
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  ساجرسعودي عرب

 

2004/5/2 

 زيرى
 

مهـــــــــه دې الريـــــــــپل يم دجانان دقدم پاته پ  

ادګاريمهـــــــلى ديــــــباده ورانه وه مې مه يوڅ  

 

ن واړوهـــــــــــــه ديــــحسنه پيغمبره مادمينې پ  

 داسي راته ښكاري چې بې مينې ګناه ګاريمه

 

ه الربلدې شوېـــاوس مې دزړه وينې دليموپ  

مهـــــاريــــهــــــــنن كه څوقترې يم سبازيرى دب  

 

له زماــمه وړه ليونتوب رانه دعقل ككۍواخ  

اريمهـانود دې ښه دى چې حساب په ليونيښ  

 

زلـــــــنه خوښوي نجونې دبازارزماغضري غ  

مهــــــاريــــــزه ساده شاعردكليوالې پيغلې ه  
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  ساجرسعودي عرب

 

2004/5/20 

ېننوات  
 

م كه سترګې ننواتې كړمړـــــــك ېـــــكې ننواتــــــاوښ  

مړـــــك ېــــــــنواتــــــــــــاره كه ته وايې دابه غبرګې ني  

 

يړــــــه ورغـــــــــــــستادپيغلتوب په محرابونوكې ب  

كړم ېـــــــنواتـــــــــــــان سره به شپې دشيخ بزرګې نځ  

 

زلــره غــــــــــــستادې په ماپوروي دزهرادځوانۍ س  

مړــــــــــــك ېـــــــنواتـــــوواربه وږمې په ناړد درګې ني  

 

نكارڅه مانا؟هو، به يې ځواب وي يارپښتون دى ا  

مړــــك ېــــــــنواتـــزه چې پرې داښكلې زړې ګرګې ن  

 

سيــــــره كــــــــغواړي غضري هغه له ما دشباب س  

مړــــــــزه مې پرې دامړاوې ځوانې څرګې ننواتې ك  
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 ساجرسعودي عرب

 

2005/8/9 
 
 

 خاطره
هـــه راولــــــــــــدژوندساحل ته مې قسمته څپې م  

ه راولهـــــــم ېــــــــــرګـــــــم له وخته جزه مرورښه ي  

 

رهـــــاطـــــــــــــدايوپرهرپه زړګي ښه دى دجانان خ  

ه راولهــرې مـــــــاطـــــــــناښادخاطره زياتي نورخ  

 

وـــــرو ولــــــــــــموږليونيان يوټول هيندارې په ډب  

ه راولهلې مـــــــــافـــــــــــحسنه عبث دلته درنګ ق  

 

رهـــــم درســــــــــــــه وي منــــــــــدعصرژبه به چاالك  

 سترګو دې جارشم زماپه سترګو پردې مه راوله

 

نوورتهـــــښيــــــدبوډۍټال دى سايه  نه لري چې ك  

ه راولهـــم ېــــــــــايــــــــماجل وهلي ته په سر بې س  
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 نن دشهيدې خورشهيدخال راته خوب كې وويل

مه راوله ېـــــــــــدل ىــــماقاتل دى داشين سترګز  

 ساجرسعودي عرب

 

 شهيده مسكا
دي والړ دىــــوڅوك مې دزړه وره كې مسافرغوني  

وندي والړدىـــــرورغـــــــــرابولم يې خوست كړي م  

ډېــــــــــــوۍ كـــــــــــــراځي ترې دګالبواوغاټولودب  

ندي والړ دىنسيم په روح كې ولى سپين سحرغو  

موكېــــــه ليـــــــپ ړىــوروړم مې دشهيدې مسكا م  

دي والړديـــونـــــشرغــجانان نن په كوڅه كې دمح  

ندارېـهي ېــــــــوكــكري مې داحساس دغره درزون  

وندي والړدىـــــرغګـدوړانګوپه ځانګوكې مازدي  

كميل كړوــــراځه چې دانيمګړي تصويرونه پرې ت  

دي والړدىـــــــتورى انځورګرغوناشنادځوانۍس  

خه وړيـــــــــــــــچاويلې چې يادونه دې ماضي راڅ  

دي والړدىــــــهرياد دې زماپه زړه كې دنښترغون  

ه ويــــــــتانـــــــه پښــــــراليږه يې اشناكه دې غمون  

دي والړدىــزړګى مې خالصه غيږورته خيبرغون  

كه اوښكهــــزم لوه ورځ به دزمان له بارخوپري وي  

 رنګونه ورو وروليږدي ژوندكنډرغونديوالړدى
ومسيحاويــــــــــــوښـــــــــپرون چې غضري زمادخ  

دي والړدىــــونـــــــــهغه نن درقيب په سردسپر غ  
 ساجرسعودي عرب
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2004/53 
 

 
 
 
 

 دسحرپرخه
 

وهـزړه ته مې راغله خوپه زړه كې  مې قراره نه ش  

وهــــشـــــــــــــه وپاته تراقراره  نارزويې مينه وه خ  

 

ولـــولــــــو وغـــــــــــامـــــول حسرتونه دسبا په نټ  

وهــــــه شـــخودا ايساره په محفل كې تر سهاره ن  

 

دهيـــــــــــــراغله يوڅوګړۍدمه شوه بيرته وكوچ  

ه شوهــــــــــدسحرپرخه وه دګل غيږ كې ايساره ن  

 

پارلېـــــې نمجنې مرګ ته وسنمجنې سترګې ي  

ه شوهـــــــدارمان اوښكه يې راكوزه تررخساره ن  

 

ه يو وړــــــــــــــدځوانۍ باريې په وږودلحدزړه ت  

ه شوهـــــــزاره نــــــــــــلمبه دحسن يې راجګه له م  

 

 غضري څوځل مې دسترګوپړۍخالصې كړلې
هه شوـــــــدمرګ څپيړې ويده كړيې وه بيداره ن  
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2005/1/1 
 
 
 

ريڅدسازب  

 

نويـــــــتخ ېــــــانــــــدځوانۍ باريې په وږودى زم  

نويـــــــــارې تخــــــــــبل مشالونه وړي ليموكې نظ  

 

رلېــــساقي قدرت يې په سروشونډوكې مسكاك  

نويــــــــشې تخــــــــپه ځان غاره نه شې هغه ټولې ن  

 

ې دشيخ په زړه كې هم ويده دهومان مې كيږي چګ  

دې تخنويــــــــــاورې دسجــــكه په ټنډه تورې خځ  

 

كل يې كړم دسازبڅريــــقسمته ورمې وړه چې ښ  

تخنوي ېـــــرانــــــــه تــــــنن مې په زړه كې بيايادون  

 

اوروانه خلي ېـــدسروګالبوپېښې مه پرې كړه چ  

نويــــــتخ نېـــــــسره رخسارونه دې هغسي هم اي  

 

ه راشهــــــــــلږمې دخيال له دونياګۍ نه حقيقت ت  

نويــتخ ېـــــــــولـــــــترځوبه پټه ستاښكالزماول  
 

 ساجرسعودي عرب
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سهكي ږېت  
 

بتـــــام  دمحــــــــغـــــم پيـــــــدلمرپه اننګوكې ه  

بتـــــغام دمحيــــــم پـــــدشپوتورو كمڅوكې ه  

 

لــــــــكه ګـــــوسره يوځاى راټوكيږي لله اوښك  

بتــــــغام دمحيـــــــم پـــــــدښكليوپه ليموكې ه  

 

ه زيږيدليـــــــبتـــــــــــــــــــرنګونه دسپرلي له مح  

بتـــــــام دمحـــــغيـــــــخپريږي په وږموكې هم پ  

 

سه لولييــــــساقي چې دميخوردسترګوتږې ك  

بتـــــــام دمحــــــــغـيـــوكې هم پارزو يې په پيال  

 

تهــركـــــــــــه بــــــــــــبت لـــــــــدزړونوحياتي دمح  

ام دمحبتـــــغـــــــم بيــــــحيات وته په زړوكې ه  

 

ازديګروـــي مــــــــه دژومـــــداژوندخومحبت وت  

 كاش راكړي څوك په تلوكې هم پيغام دمحبت
 

 ساجرسعودي عرب
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پهڅ  
مږــــــــدرنګ څپه به شم په شونډوبه دې وغوړي  

مږــــوړيــــــتوده غرمه به شم په شونډوبه دې وغ  

 

 دومره دمينې ست دسترګوكونج كې څله كوې؟
وه ورځ ميلمه به شم په شونډوبه دې وغوړيږمي  

 

رۍيـــــــابـــــــــته مې به مسته ادا وڅيړه دزوق ښ  

مږــــوړيــــــــــــــدوبه دې وغپه ټپه به شم په شونټ  

 

 چې بيا په ژوندكې دتوبوتوريوته جوړې نه شي
وړيږمـــــــــــداسي نشه به شم په شونډوبه دې وغ  

 

لىــــــويـــــــكله سلګۍ كله مسكاكله يوسوړاس  

وړيږمـــــــــلمحه لمحه به شم په شونډوبه دې وغ  

 

دووږـــــليرو ويــــــــزړې شكوې به دژوندون له م  

مږـــــــوړيــــنوې وعده به شم په شونډوبه دې وغ  

 

رګــــــازديـــــــپرون سحروم نن غرمه سباپه زيړم  
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مږــوړيــــــــوه افسانه به شم په شونډوبه دې وغي  

 

م غضري جانانهړـــــركيـــــكه دې دتيرو په څير ه  

ږمه دې وغوړيــــــــوبډــــــنرۍ ګيله به شم په شون  

 

2004/4/29 

 
 
 

ريدجانان تصو  

 
دي ېـــــــرلــــــــكليوبې حسابه په ټټراينې كښ  

دي ېــرلــــــــــكه مې هرځاى ورته نظراينې كځ  

 

كاري داسپرلي هم مين شوي دي كنه وي نوښ  

دي ېــــــــــرلــــــولې يې په چم كې د دلبراينې ك  

 

هيك وړــــــــوره دنښترپه پيغلوڅڼوباندي پګ  

رلې ديـــپاس دغره په سركې مازديګراينې ك  

 

وي ښىــــــــــــتابه دتسپودام دجنت حوروته اي  

دي ېــــرلـــــــموږته په جامونوكې كوثراينې ك  



  عبدالرحمان غضري                                                                                                                                                  ن كاڼييښميور
 

 

 خداى شته غضري مادجانان تصويرته وويل

رلېديـــــــــنې كـــــــتاته مې دزړه په هرپرهر اي  

 ساجرسعودي عرب

 

2004/7/17 
 

ېپنج  

 
ه مسكى مسكى ماحول دى تخنيدلې غوندي شپې ديڅ  

وكيدلې ترانې ديــــــاره ټــــــــي ېــــــوكــــــــنن دې بيا سترګ  

 

ه جنبش دتوروسترګوــــــپ ېـــــــــوكــــــــــــخښوي په زړګي ن  

جې ديــــــري پنــــــــــــي زمـــــــونــــستاباڼونه دي صنمه دخ  

 

هـــــــــونـــــــــل خــقـــــــــــــى ورانه وي دعغرقوى دهستۍڅل  

پې دىــــــنون څــــــدي جـــستادمړوسترګوساحل كې دژون  

 

وري مرۍ پرې شوهــــــــــوشفق وينې ترې څاڅي دكوم ستي  

نې ديـــــــــــسن ايــــــــــــادحـــــــــــــكه يې ماتې په ګوګل ست  

 

زړىۍـــــــــوادهستـــــــــقــــــــتچې دزړه خرقه كې سوځي د  

دي ېــــــانــــميــــــــــداله كوم مجمره جوړي ستادشونډوپ  

 

ورېـــزړه الڅودرپسي خوړين كړم غضري حال خومې ګ  
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وارې ديـــــكوفـــــــپه سپين مخ مې راروانې دسرو اوښ  
 

  ساجرسعودي عرب
 

2004/9/3 
 
 
 
 

 دسندروتعويذ

 

ېـــــــــــه شـــــــــــــــوره چې والړه نزه دغزلوبارتړم ګ  

ه شېــــــنن دې په حسن څه ليكم ګوره چې والړه ن  

 

ن پرېــــــــادحســــبيګاراغلې وه په خوب كې ست  

ېـه شـــــــــكيسه يې بيادرته كوم ګوره چې والړه ن  

 

يږـــــــــــــوهيـــــالمودزوق شپيلۍپه نوې ژبه نه پ  

والړه نه شې ېـــــــوره چــــــــادوم ګزړې نغمې وري  

 

ندروتعويذــــه كښلى دســـــــــــدلمرپه پيرمې درت  

 په سوراوتال كې يې ګنډم ګوره چې والړه نه شې
 

پ كې څښمړــــزيړمازديګرستادمنګي داوبوغ  

ېـــــــه شــــــــداتوره تنده ماتوم ګوره چې والړه ن  

 

هـاتـــــــم كې پالڅوقترې دځوانۍ وينه دزړه جا  
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ه شېــدشونډو اورپرې لګوم ګوره چې والړه ن  

 

نځوــــــــنن به په ګډه داسپيره شپه په عنبرومي  

ه شېــــدڅڼوغوټې دې شپړم ګوره چې والړه ن  

 

مــــــنغمه نغمه نن غضري دمينې ساز ته درځ  

 پيغلې ټپې دې تخنوم ګوره چې والړه نه شې
  ساجرسعودي عرب

1385/11/11 

نغموژبهد  

ه دروښيمـــوژبـــــــتـــــــــــــــــــراشه چې پښ  

ميــــــــــــــــه دروښــــــموژبـــــــــــــمسته دنغ  

 

ته چې زلمي په خرخشوبيايې ګــــــــــجن  

ميــــــه دروښـــــــــموژبــــــــي دنغـــــــــداس  

 

 دروندبه شې جانانه دسپين غرغوندي
ميـــــــه دروښـــــــــــــــوژبــــــبس چې ددرن  

 

هړـــــــدكې كــــــتوره چې ماللې په ميون  

ميـــــــــــــــــــه دروښــــــــــــپو ژبـــــــهغه دټ  

 

وشېړـــــــوتړـــــه خـــــــه دخيبرپـــــــپوه ب  

رو ژبه دروښيمـدغ ېـــــــــــــلې چـــــــكښ  

 

ه روح دې ګلورينه كړمــــــه راځــــــــرانګ  

ه دروښيمـــــــــوژبـــــــــــــپرلـــــــــسمه دس  
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اجانان ته ګورې څوكيــــــــــنګه په حڅ  

وژبه دروښيمــــــــدليم ېــــــــه چـــــــــــځ  

 

ليو پيريمهــــــــضري دښكـــــــــــنن الغ  

ميــــــــه دروښـــــــــــوژبګړـــنـــــراشه دب  
 ساجرسعودي عرب

 

 

كالښ ۍتنك  
هــــاړې وځـــــــعشقه كه جنون يې نو را غ  

اړې وځهـــــــشوركه دژوندون يې نو را غ  
 

مړـــه كټـــــــــــناه لـــــــزه ديوې سپيڅلې ګ  

اړې وځهــــــته كه يې مضمون يې نو را غ  

سيــــــــالپــــــــــمرمه دګالب تنكۍ ښك  

اړې وځهــــــــنو را غرانه كه ګلګون يې ګ  

نګې وېــــسي ملـــــــاپــــــسترګې مې رڼ  

باوون يې نو را غاړې وځهـــــــبس چې س  

روېــــــــاضې شېبې دې زهــــــــوخته دم  

غاړې وځهنو را اوس چې څه شيرين يې  

ا هم ګلهيـــــــوبــــــــستړى يم له څړيكو خ  

ړې وځهاــغنـــــــــــورا دركه دپښتون يې  

يم ړىـــــــــــردى كـــــــــــزه يې له وصاله پ  

 خوښ كه په بيلتون يې نو راغاړې وځه
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لوه پسېــــــــوه جــــــــــرځم غضري په يګ  

و را غاړې وځهــــــــرك كه دلټون يې نڅ  

 

1385/914 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

تانهښنداره پيه  

 

تانهـــوه الره پښـــــــــــــــــه يــــــــــنه چې ځي دوه سم پ  

هــــاره پښتانـــــــــه كـــــــــل لــــــكاري چې نور ووتښ  

 

ه راوړمــــــومـــــه كــــــــــــدم يې په چاوكړمه درمل ل  

انهـــاره پښتــــــــــرهـــــــــمري له يو ناسورغوندي پ  

 

ام كې وركړلــــــه جــــــــوځلې يې زهرددوستۍپڅ  

هــــــتانښــــــــكاره پـــــــــيش له دې مه غواړي همڅ  

 

رونهـــــــــــه تصويګــــــــــــــنوربه الترڅو پردي بدرن  

تانهـــــنداره پښــــــــــــساتي په سپينه غيږه كې هي  

 

ېــــــــــــوې وژلــــــــــــجهل يې په سركې دشعورډي  

تانهــــــپښاره ــــــــل ښــــپـــكه تل پردي وي له خځ  
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ه شوــــــــكړنــــــــربه كوم درشل موپه سرووينوك  

ازاره پښتانه ېـــــــــــــــره بــــــــــمري به النورڅوم  

 

 كاشكي غضري په ژوندڅوداسي شيبې راشي
اره پښتانهـــــــــــرشـــــــوينم چې په خپل وطن س  
 

  ساجرسعودي عرب
1385/8/17 

 مفهوم
م وليدېــــــه ېــــــــــدې وږموګې مل كې مې هم وليګ  

م وليدېــــــــه ېـــــــم ېــــــاره دسپوږمۍ په نظاروكي  

 

وسرهـــــلـــــــــافـــــــــــــــــته يې دزمان دهرخوځښت له ق  

م وليدېـــــــه ېـــــــــــلمرسره هم ته وې په تياروكې م  
 

مهـــــــدم درومــــــــــــــه قــــــــزه چې دزاهداودساقي پ  

 جام كې هم ستاعكس دى سجدوكې مې هم وليدې
 

هړــــــــــنداره وكـــــــمه نــــــــــمادې دساحل په غاړه س  

مې هم وليدې ېــــپوكــــــرنګ كې مې هم وليدې څ  

 

ېـــــــــــــي ىـــــــــته زمادوجودپه هره برخه كې ووډل  

دېيـــــې مې هم ولروح كې مې هم ته اوسې رګوك  

 

ه اوړېــــه نـــــــــــنورې دجانان په نوم دبل چامخ ت  

دېيــــــسترګې مې له تاډكې ليموكې مې هم ول  
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 اوس چې غضري دليونتوب په مفهوم پوه شومه
دېيـــــــشور كې دې هم وينم زولنوكې مې هم ول  

 
  ساجرسعودي عرب

 

1385/7/13 
 
 

كالپيرښد  
و رانغىــــــــه خـــــــيرتـــــــــښكالپزړه مې نذرانه و د  

و رانغىـــــــــــه خــــــــــرتيــــــــره تلوسه وه نن زماپډي  

 

روروګڼمـــــــه هيـــــــــماويل كه نن راغى زه به تيرپ  

و رانغىـــه خــــوربه كړم په سترګوكې مسكاپيرت  

 

ه وهـــــــــډكوـــــــــلــــــــــنن مې دليمولپه له مړاو هي  

ه خورانغىـرتــــــــــــاپيـــــــــولې وې په هيله ددعټ  

 

وه كړمهــــغوښت مې چې نظريې دټكورپه ژبه پ  

ورانغىـه خــــــرتيـــــــومې نوى چل دمسيحاپښ  
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روروليږهــــــــويـــــــــمامې به غزل كې دارزوتص  

غىــرانوـــــــه خـــــرتيـــــــولوستله څوځلې مالپ  

راخستى يمــهسى غضري يوو ليونتوب په س  

 خاورې مې ځوانې كړه دې بالپيرته خورانغى

 ساجرسعودي عرب

 

ۍانامي  
لېړــــــالتــــــــــــــــــرمـــــــــــــــمادمورد دعاګانواميانۍت  

التړلېـــــرمـــــــــــــزه دلمرسكنى وروريم ماسپوږمۍ ت  

 

لىـــــــــــم ختــــــــــــــــه يـــــــــتدالفت په وزرونوكوه كاف   

ارم ښكلىـــــــــكــــــــراسره دبخت بدرۍ ده له ملوكه ښ  
وكيدلىــــــــم ټــــــــــــل يــــــــــــدپريوپه زړګي كې لكه ګ  

لېړــــــــالتـــــــــرمــــــــــددعاسليماني ګوتې ماګيډۍ ت  
ر مال تړلېـــــــسپوږمۍ ت زه د لمر سكنى ورور يم ، ما  

وښلىـلوپـــــــم دې ګـــــــــــــدځوانۍ دښكالغرمې په ه  

ولىـــلمب ېـــــــنه كــــيــــــــدزړګي تږى ارمان مې دې چ  

لي مې ويشلىــــــــول كـــــــــنسيم زماپه اجاره دى په ټ  

ترمالتړلې ۍــــوټــــــاغـــــــنورنوټول پسرلي زمادي م  

التړلېــــــــرمـــــــدلمرسكنى وروريم ماسپوږمۍ ت زه  

ه ډيوې بل كړېــــــابـــــــــمادزړه تياره رګوكې بې حس  

كل كړېـمادژونددپيغلې شونډې په هم دې بركت ښ  

مل كړېـــــــكـــدحاالتوقصيدې مې په دې باب كې م  
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رمالتړلېــــــــت ۍــــــــــمادژوند دياغې ناوې سره ډول  

اسپږمۍ ترمالتړلېـــــــــم مـــــــــدلمرسكنى وروريزه   

خبرې ېــــــــــــــولـــــــــــدامين په تارپيلې زمادموردخ  

كوترې ېـپاس دعرش زړګى ته والړې لكه ښې سپين  

رغلرېـه مااورى مـــــــــــم پـــــــغضري چې مستغني ي  

رمالتړلېــت ۍګـــــوخڅــــــــلربــــــــرغــــــــمادسپينوم  

التړلېــــــــــرمــــــزه دلمرسكنى وروريم ماسپږمۍ ت  
2005/12/19 

 

رناه كاګوران   

 

ارګـــــــــناهــــــــته د قسمت زه  د جانان ګ  

ناهګارـــــماته ښكاره شوې ترماوران ګ  

 

مـــــــرده وايـــــــــــــزه ګناهګاريمه په زغ  

ارګـــــاهـــته په ګناه باندي پيښمان ګن  

 

اه ويـــــــنـــــــلل ګـــته تكه دحسينو در  

ان ګناهګارــزماپه څيردى درست جه  

 

وكې وودېـــزبــــخيرن ضميرهسي ج  

 نه شي هينداروكې ګوزران ګناهګار
 

 انصاف به نه وي كه زمان پرې نيسو
 هرڅوك په خپله دى دځان ګناهګار

 

ناــار دې له سترګو شم واعظه اشځ  
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ارګـــولې په ګومان ګناهولې مې ب  

 

وـــــــبس جهالت دى نوربه څه وواي  

ار ؟ګــكنه نوولې شي انسان ګناه  

 

 غضري جنګ دى دلفظونواوبس
ارګـنې په څه شو مسلمان ګناهګ  

  ساجرسعودي عرب
2006/1/14 

ريوانګ  

هـــــه ومــــــــان نـــــانـــترڅومين چې په ج  

هـــه ومــــــــــان نـــــــــــاواره ګرځيدم په ځ  

 

ه زهــــران ومـــــــپه ماچې ګران و ورته ګ  

ه و مهــــــــره ارزان نـــــــــلكه داوس دوم  
 

ه وــن ىـــــــدلـــــــــبې درده زړه مې درد لي  

ه و مهــــــــان نــــــــــريـــــــدچاپه اه او په ګ  
 

رګې مې درنګ وږې وېــــــرنګينې ست  

ې وكړوپرې پيښمان نه ومهچې څه به ي  

 

ه مېــــــب ېــــــچې مې ميندلې بس رودل  

هــــه ومــــــان نـــــــــدخاصوشونډوپه ارم  

 

باب اومستېــــــــراب شـــزه اوساقي ش  

ه شبيستان نه ومهـــــــــــــــناه پــهيڅ ،دګ  
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توبه پيژنده ېــه مــــــــدې نــــــنه مې سج  

هــــــــــه ومــــــــــمان نيا وم په ړىومره سګ  
 

لهــوښتــــــــناغــــــــــدوخت ګريوان رانه پ  

هـــه ومــــــــــچې غضري په خپل ګريوان ن  
  ساجرسعودي عرب

 

1385/6/10 

يڼمين كاښوري  

 

ي راوليــــــــــڼاــــــــــن كيكله توراوكله سپ  

راوليي ــــــــــــاڼــــــــرنادان دى نازنين كډي  

 

مه واكړمـــــــعندليب غوندي له كړيكونغ  

ي راوليــــــــاڼــــــــچې ګل مخى ګلورين ك  

 

يړـــــــــــــدزړګي په ښيښه خوچي راته وك  

ي راوليــــــــــاڼــــــليونى نظر وريښمين ك  

 

وډـــــــــــــدالله په څيريې ږدم دداغ په شون  

ي راوليـــــــاڼـــــوخت په پرخه كې زرين ك  

 

 تږى خيال مې په اميداميد سنګساركړي
يـــي راولــــــــــاڼـــــشرابي شونډې ګبين ك  

 

ه وايهـــت ېــــــپـــوږې څــــــدكابل دسيندخ  
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يـــي راولــــــــــاڼــــــــن كـستايادونه اباسي  

 

ونوبت خوپرون تيرشوــــــــــاڼـــــــــدپردوك  

ي راوليــــاڼـــــــن كيــــــــغضرى نن همنش  
 

 ساجرسعودي عرب

 

1385/6/2 
 

روازپ  

 

ان لټومــــــپل ځـــــان رانه ورك دى زه په وركوكې خځ  

ومټـــــــــــان لــــــوپــــــپه سيندالهو قسمت څپه كې دط  

اوي وړيېـــــــــــــــــپه دعــــــــــدزړه كعبې نه مې چاپره ل  

ومټــــــــان لــــــــمـــــــاومسلشك مې په دواړودى كافر  

ه وكړيډــــــــــــنه ګـــــــــــــــخلك جانان پسې جانان وط  

ان لټومــــــــــانـــــه جــــــــــــــــزه دجانان سترګوكې ګرزم  

ده ړېــــــــــــاكـــــــــــــبره چـــــــــــوزردي وسوزي د درد خ  

ومټـــــان لـــــــــــږكې مكزه خوپرواز غواړم دهسك غي  

وريـــه ګـــــــــــــــاڼــــــــــدمرګ استازى دي زما دنيټې پ  

وان لټومــــــــــالتـــــــــــــزه به دژوندستوري ته نور دښك  

ال تخناوـــــــــــوخــــــــــــــــــشيخه هغلته مې ديارپه بارخ  

ان لټومــــــــــــايم ېـــــــكاروــــــــــــــدلته راغلى يم په سپ  

ده وركړېـــــــــام وعــــــــــاښـــــدپيغلوميرې ته مې نن م  

ان لټومـــــــــــربــــــــاقـــــــــــايــــــــــــپيره په تابه شي ټپې ت  

وڅوك خوشته چې دزړه كب مې په چنګك ورنيسيي  
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ومـــــټـــــــــان لوچشمڼـــــــوبږــــــــــــــكليوكې ګورم دكښ  

رې وكړمـــــذپــــــــــمنظور مې داوي چې غزل ته به تعوي  

ومـــــــــــاروان لټـــــــــــورم كـــــــــــــــكله نرګس كله چنارګ  

هـــــــه ورتـــــــــان تـــــــــــداليونتوب مې غضرى دزړه ارم  

ومټـــــان لـــــــان امـــــــــــان ارمــــــــچې هرارمان ته په ارم  
  ساجرسعودي عرب
1385/6/ 13 

 له كاروان څخه منظور پير محمدكاروان صاحب دى
 

ېمينه مستښوري  
 

يـــــايــــــــښراشي دخبروچل را ېوك په شپه كڅوي  

يــــايــــــــــــــــل راښـــــــخوږه خوږه غږيږي دشكروچ  

 

يړــاوكـــــــــت رېـــــــالسونه زماترغاړه لكه دوه داي  

يـــــــايـــــل راښــــــــپه سترګودبنګال دجادوګرو چ  

 

وڅو لحظې دخم په څيروريښمينه مستې راكړيي  
ل راښاييــــــــبياتكه سره سپرغۍ شي دمجمروچ  

 

ون ويــــلتوب يې ښايې زمادحس پاڅـتكل دپيغ  

يـــــــــــايــــــــــريې څڼې دعنبروچل راښـــتنكى سح  

 

ېـــكوڅاڅكى يې دكسيوپه ليموكــــدسپينواوښ  

يــــــايــــــــل راښـــــــــه رمزدمرغلرو چــــكراركرار پ  

 

سندرې دچاښكلې شونډې روى ېــــه مـوه ورځ بي  
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يـــايــــــــل راښـــــــه دسندروچــــــجانانه ستايادون  

 

دن ته سترګې نذرانه وېــــــــارديــــپرون خويې دي  

اييــــــل راښـــــــروروچــــــــــــــن بياولې زړګى دمن  

 

مږـــــريــــوويـــنوشپـــــــدښاررڼاته نه ځم زه له سپي  

يــايـــــــل راښــــــــــداغرغضري ښه دى دنښتروچ  

 

 

 

يوهډ  

يړــــــــــــــــــترارمانه پوري وش ېارمان م ېچ ېكلښ  
يړـــــــوري وشـــــــــځانه ترخپل ځانه پ ېب ېان ته مځ  

 
ويړوا ېاورـــــــــــخ ېتومښي په پړترقسم ك ېتيرم  
يړوري وشـــــه پــــــــانـــــــــــباكه تردم ېب ېم ېدردچ  

 
وكري ېكږدشپوپه غي ېـــوانـــــشي ډيوه ځ ىستور  

يړــــــــوري وشــــــــــركهكشانه پــــــــنظرت ېديدته م  
 

په مخ راشي ړۍكو ړۍي كوړركوډتوراوربل ته څن  
يړـــــــــــــوري وشــــــــــږويوكافرترمسلمانه پ ىخدا  

 
ك واههـــــــټوڼدجانان په ب ېكه ژوندمښكه اوښاو  

يړــــــــوري وشــــــــــــريوانه پګكله تر ېخبرچ ىخدا  
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  يېـاــــــــــــــښديوسف په نوم ځان و ېنقل دتصويرد
يړوشــــــ ېكنعانــــــــه پــــــــــورياره تر ېستامينه م  

 
ي ديړپه شكرورابـــــــــاركـــــــــ ېان يښاو ېته واچ  
يړتركاروانه پـــــــــــوري وشـ ېانتخاب ك ېزوق م  

 
يار اوسهښخو هو ېساحل ك ېپه د ېغضر ېه يښ  

ړېوش ېترطوپـــــانـــــــه پــور ېليونتوب د ېنه چ  
2006/1/27 

ګېانړو ېيطال  
رونــــــــپ ېــــوڅه خوشوى وو چې دومره پسخيدلي  

پرون ېـــــــدلـــــــــــپله وركيــــــله خپلو سترګونه په خ  

 

ه سروشونډوسرې لمبې اخيستېــــــــسرواننګودې ل  

پرون ېــــدليـــــــــطاليې وړانګې دې په غيږكې ځنګ  

 

ولــــــــــن ونڅـــــــــــــمـــــــــــول كائنات دې دمدارپه لټ  

رونـــپ ېـــــدلـــــــــــڅيــــــنغمه نغمه دخيال له ګوتوڅ  

 

هـــــــانــــــــــــانــــــــدروح ساحل مې له هيبته لړزيده ج  

رونــــپ ېـــــدلــــــــــــدرنګ څپه وې په جلوه كې تيري  

 

و ړىــــــــــــــــون كــــــــــــــقاتلوڅڼودې زمادځوانۍ خ  

دلې پرونــــــاويـــــــــكوړۍكوړۍچې دې له غاړې ت  

 

روت و اشناـــــديدن ديدن وې په ليموكې دې زړه پ  
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پرون ېـــدليــــــاندي زړه زړه لګـــومره په سترګوبڅ  

 

زل سترګوكې خوب وړيې وهــــــزهراځوانې دې په غ  

پرون ېــــــــدلــــــزيـــــــــغ ېـــــــغزل غزل مې په غزل ك  

 

يږـوهيـــــــــپه چل ښه پ ېـــــــساده به وي ګوره دمين  

رونـــــــپ ېــــولږـــــــــه غـــــــــخوږه خوږه غضري څنګ  
 

 ساجرسعودي عرب

2006/1/22 

 تنده
وــوشـــه يګــــــه څنـــــــخاورې نه شي دنورسارې زه اوته ب  

وشوــه يګـــــــه څنـــــــــه بوښې ګوښې زموږچارې زه اوتګ  

 

تهـــــــه شــــــــره نـــــــــــزه تور كاڼى بې ويشتلوبل هنرراس  

وشوـــنګه يــــــــــستاښكالسپينې هيندارې زه اوته به څ  

 

ايېــــــــــــي مسيحږـــــــــــــــرتــــــــــــته رڼې اوبورواني ده  

و شوــــه يګـــــــــه څنــــــــــاوزه سرې دوينودارې زه اوته ب  

 

ل وهلېـــــــــوجــــــونـــــــــلـــــــــچيرې زماخونړۍ تنده دك  

وشوـــــه يګــــــــچيرې ستاشونډې ګلنارې زه اوته به څن  

 

مــــــي يـــــــــــــــزماپه روح كې ګناه شنه ده له ازله دوزخ  

وــڅنګه يوشستاپه الس كې دعشق سپارې زه اوته به   

 

څاري ېـدم مــــــــــــدم قـــــــليونى يم ښې  پوهيږي په ق  
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ه يوشوـنګـــداستادوه سترګې هوښيارې زه اوته به څ  

 

ي بې دلهـــــغضري رنګه زماسترګې ستاپه دركې ش  

وشوـــه يګـــــــــكه هرڅويې كړم دلدارې زه اوته به څن  
 ساجرسعودي عرب

 

2006/1/23 
 
 
 

 انتظار
 

مـــــرلـــــــــــلكه زګيروى دې دپرهارپه خولوكې وك  

وكرلم ېــــوكــــــــولــــــــــقسمته بيادې دګوزارپه خ  

 

يګيږــرلــــه ســـــــــــاپــــــــــستادجفاكاڼي راځي زم  

رلمـــــــــــــه بې پروادې دسنګسارپه خولوكې وكڅ  

 

واشناـــــــــــتي شــــــنوردې دحسن اعتكاف كې جن  

وكرلم ېــــــــــوكــــــــولــــــزه دې په څه دانتظارپه خ  

 

ه وو شويـــــــــــــرې نـــــزماطالعې دي كنه داسي چ  

وكرلم ېـــــوكـــــــولــــــــــلناروشونډودانګارپه خګ  

 

وږوئــــــه خــــــــــرې مـــــــساده خبره ده ملګروسرپ  

وكرلم ېـــــــوكـــرپه خولدوخت منصوروم چا د دا  

 

ه وپسخيدهــــــان تــــــدروح ساحل مې دګناه طوپ  
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وكرلم ېــــوكــــــولــــساقي جانان چې دخمارپه خ  

 

 دځوانۍبنګ مې دزخمي اوښكوله شونډوڅكه
وكرلم ېــــــوكـــــولــــــه خـــــله شبنم يې دسهارپګ  

 

ه پوهيدمـــــــــــروغ كليوال وم غضري په مينه ښ  

 شوم پردى مخى چې دې ښارپه خولوكې وكرلم
 

1384/10/17 
 
 

 سندره

ىان اوراخستـــــــــانــــــــــدجۍليه سندره شم شپګنڅ  

دجانان اوراخستىګۍــــــولـــــــزړه ونه لمبې وهي خ  

 

ه رب تهړـدوخت درويشه زماديارپه نوم الس جګ ك  

ستىـن اوراخاـــانــــــــــپه هرپرهركې يوې سلګۍدج  

 

ه وكړهـل څـــــوبـــــــــدهسك څښتنه په اوبونه مري ي  

ستىـــدسيندپه منځ كې مې كيشتۍدجانان اوراخ  

 

وټيدلــــــكوستوري يې په سروكسيوكې وخـداوښ  

ان اوراخستىــــــــانــــــموره شوه ځوانۍدج ېـغزل ب  

 

كهنوډــــه ويــــــليږــــــساردى دهينداروغګــدلته سن  

ان اوراخستىــــــــــانــــــوځي كيږدۍدجـــهلته ټپه س  

 

ريوتـــــندرپــــــدپه ځاى دې تــــميراث زړګيه دامي  
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تىــســــــــكۍدجانان اوراخـــمسكاپه ځان ژاړې ك  

 

 

ارمشكي وربل تهــضري ديــــوس به يې څه وړې غ  

وټۍ دجانان اوراخستىــــغاټول بې ځانه پروت غ  
 

  دي عربساجرسعو
2005/12/22 

 
 
 

ريراوتقسيتصو  

ښوـــرخيزماتقس ښرخويستاتصو ىردډيريره توپيمصو  

وښــــرخـــــديــــقـــوږى ستات ېــــــــزه تقديرپه كاڼوولم ته ي  

 

ندراوړىــــــوسيــــكـــــــوړه زه داوښـــــــستادنيا له رنګه ج  

وښـــرخــــــاويـــــــالرهم دلته جالكيږي ستاخنداخوښه زم  

 

ورىيـــــــتاته خوب كې يوسف درشي ماته توردزيندان س  

رخوښيـه تعبړــــــــاى كـــــه له مانه ځان ته لري چرې بل ځځ  

 

يـــــــه شـــــــــــرزونيـــــد ا الچاويل چې ديارپه ياردردونه پ  

م تيرخوښـــــه دغـــــاتـــمـــــوكه وي داسي نوبياولې يې ش  

 

ك شتهــــــــاشـــــه وفـــــــــارپـــــــــيره له رقيبه نه ديچې نه و  

وګيرخوښـــــوشـــــهيڅ په هيڅ دې شيخه ولې تمام عمرك  

 

وهـــــــه شـــــــــــدي نـــــــسكندرورځنې توخو ، دامالله غون  
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وښـرخيـــــــــافقــــله كچكول سره به څنګه دغه غيږكړي م  

 

كړي ۍــــــــــــاج ډالــــــــدچاسرته ت داقسمت هم عجيبه دى  

 چاتې دارغضري خوښ شي دچاالس ته يې ځينځيرخوښ
 

  ساجرسعودي عرب
2006/1/11 

 
 
 
 
 

وني  
 

مړبه شمه ېـه ګنړــــون كـــــــزرغ ېــــــدروح بڅرى م  

ه شمهـــــبړـدعشق په زړه كې مې راشين كړه ګنې م  

 

اطروـرون خـــــــم دپووړــــــــويــــپرون چې وم  هغه خ  

ه ګنې مړبه شمهړـــــن كــــن ېــــــدنن په سترګوكې م  

 

ترهـــره قيــــــــــقـــــــله زرين خياله دې پريوتې يوه ح  

ه شمهــبړــــــــــشاعره جوړ رانه مضمون كړه ګنې  م  

 

وــاره شيــــــــــخيردى كه زمادخاطركوردتورلحدت  

ه شمهـــــبړــــــــــه ګنې مدياركوڅې مې سباوون كړ  

 

اريـكـــاودې ښــــــــــقوه دعقل له حديدسره زړه چ  
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هــــــــه شمــــبړــــــــدې زولنوته مې جنون كړه ګنې م  

 

 داګل ورين ژوندون مې سوځي دازغوپه منځ كې
ه ګنې مړبه شمهړــــــــمادسكوت په غيږكې يون ك  

 
 ساجرسعودي عرب

 

2006/3/13 
 
 
 
 
 

ګېترس  

ګېم سترړښكل ك ېد ېه چړه كړم ېودڼبا  

رګېــــم ستړـــــكلې رضادې په څه چل كښ  

 

هــــــــــه شډــــــــــازګــــــــراشه زمادزړه په س  

ېـــترګـــــــچې دې ټپه چې دې غزل كړم س  

 

ه كېـــوڅـــته خويې كيږده زموږسپيروك  

ېـــترګـــــــويړې به ياره ستاپه پل كړم س  

 

وــــفــــــــــده مې دروح مرغۍ ته دام دزلږ  

ترګېــــپورې به ستاپه تور وربل كړم س  

 

وهـــــــــاراكـــــــــــكـــــماته په نذركې مس  

رګېـــدرته لوګى چې په محفل كړم ست  
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وي ړېـــــــــــملګروبخت به مې يارې ك  

ترګېــــــكه غضري ځان ته اجل كړم س  
 

  ساجرسعودي عرب
2005/9/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

په پوله ګدمر  
 

ه ورځوــــــــانـــــــانــــنن دقسمت په سيالۍ وځوترج  

ركهكشانه ورځوـــــــــدخيال په غيږكې دمحبوب  ت  

 

وړوـــــــــل جيـــــــستوري لمن كې راوړوتاته ترې ام  

ه ورځوــــــانــــــركـــــــــهوډ موپښتون دى درڼوغموت  

 

لوــــــــام وراخــــــــــــوټۍ ترسينه ګكبردې نه شي دغ  

وــــــه ورځــــــــــــــوانـــــــــــهلته ورپوري ترالله ترارغ  
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واړمـــــــــــــخبره اوسه دسروشونډوجام په الركې غ  

وـــــه ورځـــــــانــــــرامتحـــــــــــتوده غرمه ده دجنون ت  

 

ږته غواړيخاورين به يوو خونوراني پيغلې موغي  

وـــــــــه ورځــــــــوريستانــــدمرګ په پوله دښكالترن  

 

ه دهـــــــليموخواږه دي خوچې اوښكې يوچاره موڅ  

وـــــه ورځــــــوانــــــــريـــــــكه هرڅووريږدوانوزبه ترګ  

 

وشهــــامــــــــچې دساحل په غيږكې وسو غضري خ  

وــــه ورځـــــــانــــمانا يې داده چې يوه ورځ به ترطوپ  

 

 كټواز
 

1385/1/4 
 

ګدغزل لون  

واتهـــيرـــپ ېكيږپه غ ۍوانځد ېال ميخ  

هـواتــــريــــــخدايږودمستۍپه غيږكې پ  

 

ودې شونډېــدې دې په بارخوباندي تږ  

پريواته ېـــكږـــــــــومره دشوخۍپه غيڅ  

 

هـــــــونګ ترې وژويـــــــــــكلې دغزل لښ  

واتهــــريــــۍپه غيږكې پنن دې دخولګ  

 

اڅېــــــاوس به زمااحساس ته خامخان  

واتهـريــــــسازشودشپيلۍپه غيږكې پ  
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واړيــــــه غــــــدردمې ستاپه څڼوالوات  

هـــواتــــريـــــكه دسلګۍپه غيږكې پځ  

 

 خيردى كه ژوندون مې پرخه پرخه شو
هـواتـــــريــــدادى دغوټۍ په غيږكې پ  

 

رېـيــــــــته وويل زړه منل چرمې ورډي  

هـوالړديوې كوچۍپه غيږكې پريوات  

 

كاريــــــشيخه غضري ترجنت تيرښ  

هــواتــريـــغلى دكيږدۍ په غيږكې پ  

 

  ساجرسعودي عرب
 

1384/9/8 
 

 هجران
ه ريږديـــــمــــزړه مې ورو ورو دهجران له غ  

ه ريږديــمـــه غـــــزان لـــــــــــــلكه ګل چې دخ  

 

 دقسمت اوښان مې باردي خداى دخيركړي
ه ريږديــــــمـــــه غـــــــــــي په بله دې روان لځ  

 

ه كړمـــه ښــــــومخــــــپه سروسترګوله ياران  

ديږـــــه ريــــمـــه غــــــغلى غلى مې جانان ل  

 

وكېګـــــــــدمسكاډيوې مې مړې شوې انن  
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ه ريږديــــــمــــجوړداوښكوپرې باران له غ  

 

ك نصيب شوـداپه څه مې دومره بدبرخلي  

ه غمه ريږديـــان لـــــــــروح اوتن مې هرزم  

 

 داسي غم مې خداى په زړه باندي ديره كړ
ه غمه ريږديـــــان لـــــچې هرغم په كې دځ  

 

هيـه زړګـــــغضري رنګه څوك خوارمه ش  

ه غمه ريږدىـــــهميشه ستړى ستومان ل  
 

وايې ډګردكابل نړيوال ه  
 

2006/6/17 

 
 
 
 

 مصنعي دوزخ
 

يـــــلي اوســــــاغــــــزموږپه كلي كې يوڅوكسه ښ  

رسپيڅلي اوسيـــيــــــــپه چامين دي دايمان په څ  

 

هــــي زړونـــــــــــدلــــــايې دپرخې په ژړا يې درديښ  

ي اوسيــوليــــــكه ګلونه هم ګوم سوم اوغريو نځ  

 

هـــي درنـــــتښـــــمه تړه چې تپه دې برګي پړي مال  

وړلي اوسيـــــارخــــــدلته اكثرخلك هم داسي م  
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ه وركيږهـــــــالكې مــــاري جانانه په ښاري ښكښ  

 په توروغرونوكې هم ښه ښايسته ښكلي ا وسي
 

وډــونـــه ځـــزمانظركه څوك پوښتې دلونګين پ  

لي ا وسييــوايم به ښكلي دي په يوو سپڼسي پ  

 

 غلط فهمي دې مصنوعي دوزخ كې كله سوځي
ي اوسيـــــوولـــــــولــــپښتانه غړي دخليل په خ  
 

 ساجرسعودي عرب

 

1385/6/7 
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 دستور
 

تهـه شــــــورنــــــهغه حسن هغه ش ېغزل ك ېاوس م  

ه شتهــــــــــــورنـــــــــجانانه ته نه يې داستادسترګوت  

 

هـــــــــــاراولـــــــــــسترګې دې جارشم دبڼوغشي رس  

ه شتهـــورنــــــو پــــــــړيـــــــــدلته دستوردى دمينوم  

 

يـــوانــــجانان ته ووايه پردي وطن مې لوټ كړه ځ  

تهـه  شــــــژرمې دروغواړه زياتي مې زړه كې زور ن  

 

 ستړى وجودشونډې سپيرې دزړه په سرمې پولۍ
كورنه شتهــدرد ټ ادــــــزم ېـــــــپه دې بسياوطن ك  

 

ه يوسئــــــن تــــــــــــملګرومړبه يم خومړى مې وط  

ه شتهـــدلته داسرې شګې تودې دي خوند دګورن  

 

 غضري هسي دفراق ژوندون په مرګ حساب وي
تهــمرګى خوځكه چې خپلوان نه شته اوكورنه ش  

 
 ساجرسعودي عرب

 

1385/11/27 
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 داذان دروى

ودـــــلــــــايـــــــان وبــــــــمــــې ماايدوى په جنت پسي راخست  

ان وبايلودــانــــوږجـــــــــــخ ېــــــــــايمان ايمان ووترايمان م  
سي ديـــــــــــــات پـــــــــرايـــــــــــــكافروختونه مې دزړه په ه  

لودــايــاوان وبـــــــه تـــــــــكى پـــټــــــټكي ېـــــم)يسن (دزړه   

 

 

هړــــــه راشـــــــــــــوږومــــــــــــــرغــــــــــــبلبله هسې دې نغمې ت  

ايلودـــادروى داذان وبـــــــــم مــــــــه شـــــــالل نـــــــــه بــــــنورب  

 

يـــه راشــــــګــــــــــوڅنــــــــــــلـــــــــدزړه په للمه مې وږمې دګ  

ودـــــــــــــلـــــايـــــــــــــــــــزدان وبـــــــــــارحم ديزه بې باران يم م  

 

ورويـــــور خــــــــــكـــــــــاوس به مې څوك په پرهرونوكې ټ  

لودــــــــايــــــــــــان وبــــــــــــقرارمې والړ او  مادټول عمر درم  

 

 پريږدئ چې كړيكې مې جرس شي ليونتوب راويښ كړي
لودــــايــــــاروان وبــــــــول كـــــــــوارمزله په الروټمادخونخ  

 

زونهـــــــــــــرم ګـــــــــونـــــــــــقسمته مه راوړه دخم په ژبه ګ  

لودـــــايــــــــــــــمادجانان دسترګوكونج كې مست مغان وب  

 

ښىــرراته صفر ايـــــــه صفــــــــكــــــــــــــوالړم په هيڅ كې ل  

لودــــــــايـــــان وبـــــــــــــسلګۍسلګۍاوزره تركى مې ارم  

ردىــظــــــرې منــــــــــديــــــــــــدغضري دنيااوس ورانه ده  

ودـــــــــلــــــايــــــــــله خپله السه يې درنګ رنګين جهان وب  

  ساجرسعودي عرب
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وستنڼدب  
 

تيدهـــــوتښــــــــــــــاووخــــــــــــنځـــــــدلمرپه اننګومې پ  

تيدهـــوتښــــــوړاوه خــــــــــتصويرمې دې له وړانګو ج  

 

ولىړــم كـــــــه ورځ يـــــــــــــولـــــــدمړو سترګونظردې ټ  

دهيـــتښــوتـــــوه خـــــــــيـــــدروح په مقناطيس مې ران  

 

ه ناست ومبيګادې ټوله شپه دسپين رخسار ډيوې ت  

دهيـــــــــوتښتــــــــــوخيال مې ستا په حسن لمباوه خي  

 

ستاوهــــه داويــــلسفـــندي كې فـــــشين خال دې په ت  

وتښتيدهــــــــاوه خــــــــورك ېـــــغزل ته مې پّه خولوك  

 

تهـــــوستن ورپه كې رغښڼـــــوه څړيكه لكه ستا دبي  

وتښتيدهــــــــــــــوالوه خـــــــــــــــــپرهركه مې هرڅوراټ  

 

سي راغلېــــــوورپــــمـــــــترلي ېــــتڼاكې دزړه كي م  

وخوتښتيدهــاهــــــــومچــــــــترګــــوښكلى يې په سي  

 

ليــــــځــــتيښـــلوص نه وونــــساقي په كې جوهردخ  

تيدهښـــوتـــــوه خــــــــــاتــــــــــــــــخمارمې په خمونوم  
 

وكېـوش شورپه څپـامـــــبس ورك وم غضري ديوخ  

دهيـتــــــوتښــــــاوه خــــــجنون مې په مستۍكې غرق  
 

  ساجرسعودي عرب
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ونتوبلي  

 

ه شوــــتوب نـــــــونـــــمست چې زولنوكې لي  

ه شوـــــــوب نــــــــــــداخو هډويومخ ستړي ت  

 

واوســـــــكــــــــنه مني جرګې دسپينو اوښ  

ه شوـــــــــــتوب نـــــــــپاته پښتنواله پښتون  

 

ړېـــه كــــته چې په كې رانه شې ماښكل ن  

 هسي پټې سترګې خوب خو  خوب نه شو
 

ه الس اچومـــــــوتــــــونــــــاوس هم ګريوان  

وب نه شوـــهير مې دايوخويى دماشوم ت  

 

شوه ېـــــوياړــــــــزمادزلميتوب بڼه كه م  

ه شوــــــه پيغلتوب نـــــــاتــــــــتاته هم درپ  

 

ډېـــــــــغواړې چې په نذركې نبات شون  

وــــه شـــــــــداخوغضري بياملنګ توب ن  
 

  ساجرسعودي عرب
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 البم
 

ږېـــــكاريــــــــــدسازغوندې خوږه يې دټپې غوندي ښ  

ږېـــــې غوندي ښكاريپه خداى نن خوكټ مټ دپښتن  

 

ښـــــــــنيمكښ كاته دې ځارشمه نيم زړه دې رانه وكي  

ږېـــكاريـــــــــــــپه نيمه شپه دنيمې نندارې غوندي ښ  

 

ېــلــــكـــــــــــوم ښــــــــپه كوم نظرترسترګوځان درورس  

ږېـــــكاريـــــــنن ټوله تكه سره دسرې لمبې غوندي ښ  

 

مړــــــــــزل كـــــــــــدې له غزل سره غ راځه  چې څوشيبې  

ږېــــــــكاريــــــته هم زما دستړې انديښنې  غوندي ښ  

 

ه صنمهــــتم بـــــوښـــــــماويل چې داځل راغلې درنه پ  

كاريږېــــدي ښــــونـــــــــداولې دومره ډيردفلسفې غ  

 

ه البم كېــــال پيـــــــنورڅه دې غضري ستادويجاړخ  

 سم وران افغانستان يې دهديرې غوندي ښكاريږې
 

 ساجرسعودي عرب
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ېول  

وي؟ ېــــــــــــــتل دپښتون په كور سنګسارول  

وي؟ ېــــــــــه دار ولـــــــــــــل پــــــــدغه سرونه ت  

 

ه روښان دييښــــــكه ښـــــــــاوس خوهرڅه ل  

وي؟ ېــــــالرول ېــــــــــــــــله موږنه وركه په ك  

 

ان كېــــــــــــهـــــــربه داستا په  دې شتمن ج  

وي؟ ېـــــــــــارولـــــــــهــــــــدپښتانه ځامن  ن  
 

ه السه؟ـــــري دورور لـــــــــولې يوورور وم  

ل تكرارولې وي؟ــه تـــــونــــــــرګــــــدلته م  

 

وژنېوې راـــــزموږ  دژوند ډي ېــوك چڅ  

وي؟ ېــــــــــاالرولــــــــــل زموږ سـهغه قات  

 

ي دواړهـوى شــــــغيږكې رال ۍــديوې اب  

لوم بل يې خونخوارولې وي؟ـــويې مظي  

 

كېيږـه غــــــــرارپـــــــره دقــــغضري دوم  

وي؟ ېــــــــن زړه ناقرارولــــداستاخوږم  
 

  ساجرسعودي عرب
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 دوست
 

ييږـــــــاربيلــــــــهــــښام خبرې كړي اوڅوك سوك دماڅ  

ييږـــاربيلــــــاكـــــــودچـــــــــدل شـــــــــداچاخوزړونه هم ب  

 

ومره ساده يم چې څوك الس راكړي په دوست يې ګڼمڅ  

والربيليږيــــــــڅ ېــــــل وي چـــــــــــــدالرې مل ترهغې  م  

 

ي خلكږــــــــرنګي ګـــــــملګرواوس چې دشيطان په رن  

يږــــــــليــــيـــكلي ترې بيل كړئ كه په توره كه په داربښ  

 

ه شړيــــومــــــــــسبابياڅوك خبرچې څوك قسمت په ك  

ليږيـــاربيـــــــــــــــــه خمــــــــــــــدنن ملګري چې له يوبل ن  

 

ېــــبوبـــــاده محـــــــــوې ســــــــدغضري په قدرپوه نه ش  

يږــــــــــليـــــيـــاربـــــــــــله سپينې غاړې دې دبهادزروه  

 

  ساجرسعودي عرب
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 جنون

 

 جنونه خپلوم دي خپله وې مې اوكنه؟

اوكنه؟ ېم ېوته قبلوګم رړوشوردروي  

 

 

لىــــــــــــــــــه راغــــــــــــمــــــــــساحله دپنا په طمعه نه ي  

اوكنه؟ ېــــــــــــوې مـــــرقــــــــــې څپوته غدرغورځم د  

 

ىــــــــازولـــــــــــــزاهدغوندي مې زړه په توبونه دى ن  

نه؟ــــــاوك ېــــــــــــــــكلوې مـــــــانګاره ښكلوم دي ښ  

 

مږــــــڅيـــــــــسكونه دژوندون له ستړوسترګو درڅ  

اوكنه؟ ېــــــــــوه مړه بې تغمې اوښكه جذبه وې مي  

 

 قسمته نور په  زړه كې توان داوڅړيكو پاته نه دى
اوكنه؟ ېـــــــــوې مــــــــنزدې دى چې ناسورشي رغ  

 

ه شومــــوښــــــوڅوشيبې دې غيږ ته له فراقه راګي  

اوكنه؟ ېـــــه وې مـــــــــګـــــــدياردوصال خياله زن  
 

ړىــستري ـــــنن بيادي دمزارخازوته ناست غض  

نه؟ــــاوك ېـــــــــــــمعصوم پيره راپاڅه دمه وې م  
 

  ساجرسعودي عرب
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البګ ېندمي  

 

وخيال مې دزړه خوښ دى يوارمان په غيږكې نيسيي  
ه غيږكې نيسيــّان پــــــــــانـــــدانښې دجانان دي كه ج  

 

اد ووــــــــاب ېــــــــــو كړـــــــــه تـــــــــــكلونه  دصنم د مخ پ  

نيسي ېـــــــكږــيـــــــنظرمې ځكه بيابياسره ګالن په غ  

 

ره غټ كړـــومــــــــوهيږم ليونتوبه چې زمازړه دې څــپ  

احل غوندي په پټّه خوله طوپان په غيږكې نيسيــس  
 

م چې ستادمخ انځورپه زړګي كاږمــــــــــه يـــــــــوزه ني  

رانسان په غيږكې نيسيـهكي ــــــداښكلي دنورڅاڅ  

 

ګالب نه شو ېـــتادمينــــزرغون مې په ګريوان كې س  

سييـــن ېـــــــكږــــــــهرڅوكه دتودواوښكوباران په غ  

 

يږــــرم كيــــــــــــه كــــــــــملګرودمحبوب دمخ ديدن پ  

نيسي ېــــكيږــــــــداخلك ليوني دي چې ايمان په غ  

 

م راشيــــــــــادسكون نوبت هوه ورځ به غضري ستي  

سييـن ېـــــــــكيږـــــــــهردرد كله ناكله يودرمان په غ  
 

  ساجرسعودي عرب
 

56-1385/8/9 
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 غزل
 

دمــــيـــــستادليموپه  څيروم خوږلګ  

دمـــــيـــــــزه دنغموپه څيروم خوږلګ  
 

وډك وـــــدژوند ساحل مې له رنګون  

دمـــــمست دڅپوپه څيروم خوږلګي  
 

اومه زهــــــــــومسيحـــــــــدتږيوزړون  

دمــګيــــــدشنواوبوپه څيروم خوږل  

 

اوهـــــپيغلوټوشونډوپه ماچك لګ  

دمــــوږلګيــــــخوږدمڼوپه څيروم خ  

 

 دښكالستورى وم دعشق مداركې
 روڼ دسپيدوپه څيروم خوږلګيدم

 

اهميــكله كه تريخ به غضري شوم ب  

دميــــږلګستادښيروپه څيروم خو  
 

  ساجرسعودي عرب
  

2004/11/15 
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 پل
 

دي دىــــــــونـــــلكه غزل راباندي ګران غ  

دي دىـــــونــــدياروربل راباندي ګران غ  

 

رخهـــــه تــــــــــرڅــــــبې له جانانه مې نوره  

دي دىـــــونــــبياهم ازل راباندي ګران غ  

 

هــاتــــم ېـــــــزماپه ليمويې ږده راځې چ  

وندي دىــاره ستاپل راباندي ګران غي  

 

وښ كړىــــــــقاتل مې دى خوراته يارخ  

دي دىــــونــكه اجل راباندي ګران غځ  

 

رشويــــت ېـزماغضري عمرپه رياض ك  

دي دىــونــالهم كابل راباندي ګران غ  
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 ساجرسعودي عرب

2004/9/30 
 

ېزيونګانړدو  

وهګــه ځنــــــــــــدې ميـــــــــــــپه دې ساده مدارمكارې سپ  

ه ځنګوهــــــــدې مــــــــيــــــــموږليونيانوته هوښيارې سپ  

 

پېــــــــــــپې لــــــــــل ېــلــــــــــښـــــچې دپرون وينې يې وڅ  

وهګــــــــــه ځنـــــــــــــدنن په ټنډه داخونخوارې سپيدې م  

 

رې وړىــــــــــــــــيهسي دې هم له سترګوخوب دمرګي و  

وهـګـــــــــنــــبس دى تسپو كې ګناهګارې سپيدې مه ځ  

 

وهـــــــــــــــي زړه شـــــــخيــنورداد اوښكودښكالكيسه ب  

ه ځنګوهـــــدې ميــــــــــدسترګوكونج كې داريبارې سپ  

 

ېـوځــــــــه ســــــــلــــــــــزلمي خوبونه دتوبودوزخ كې څ  

وهګــــه ځنــــــــدې ميــــــــماحودى داانكارې سپكانې   

 

ن داره نه يېـــــسياله مې يې پيغلې افسوس چې وط  

وهګــــــه ځنــــــــيدې مـــــــــــمابې وطنه ته دلدارې سپ  

 

زېـونيـــــګـــــــالمې پخواپه زړه كې ماتې ستادوړان  

نګوهه ځـيدې مـــــندارې سپـــــنورومې ټپونوكې هي  

 

 خدايزده چې څوك و دارمان قاتل دې چيرته والړى
وهګــــــه ځنــــــــدې ميــــــغضري بس په انتظارې سپ  
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  ساجرسعودي عرب

 
 

ونهړز ېبرډ  

رې زړونهـــــي ډبـــــــه شـــــــپه زړوحساب ن  

ه لرې زړونهـــرتـــــو چيړـــــراځئ غورزارك  

 

ولـــــــدي ټي ـــــــزړونه يې مه بوله توركاڼ  

هــــــــــكرې زړونـــــــــبرلښـــــــوژني په نه خ  

 

رــــــوداګــــــوانې دې وخورې دادزړوسځ  

هـــــــلرې زړونــرغــــــــومره ارزان وړي مڅ  

 

هړـــه كــــــــالونــــــــستاسړي خور زړه څه ب  

هــرې زړونــــــورګــــــــخورې په مزه لكه ګ  

 

رهـــــل ېــــــــــــردې لږپه  واك كشاهين نظ  

رې زړونهــــــوتــــــك ړېـــــكلې ازاربه كښ  

 

ي زړه مې زړه كې زړه كړهـــخدايه يوداس  

درې زړونهـــــــوي سن ېـــچې په زړګي ك  

 

ه دهــــــــــونــــــــــــزمادغزل ژبه ګونګۍ خ  

هــــــــــــــرې زړونـــــــــولې مې نه اوري خب  

 

ه ديــــــغضري ستاسينه كې خدازده څ  

هـــــــــه شكرې زړونــتــــال په سينوكې ش  
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2006/1/5 

 

وسه ېب  

 
ځېكومينښپه او ګۍزماسل  

وډولوي په پستوشونــــــــكښ  
دردونه ېوكګرــــــه ستـــــزماپ  

ېـــــولــــيــــــدنږــــوارخطااوري  
يږـــيړوـــــــاغـــــلكه شال په م  

هـــــــــوس ېـــــي بړه وكڅنورال  
وره وـــــپه وس پ ېبس هم داي  

  ساجرسعودي عرب
  

200/6/2/18 

  

  ىستور
مه شي ياره ىستور  

يره دهډنوره ښكال ىدخدا  

تش ليده شي ىستور  

مهړغوا ېكږاوزه تاپه غي  
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 زلمي خوبونه
 

ېنښهاكي كي  
ېونړهارغ  

ت دمستيوښسم ېكږديوبل غي  
ېهايوتربله داور وژن  

تهښنازكه ل ېمالد ۍهانر  
يدلهګغبر ېچ  
تاويدله ېچ  

يرويوتاوده نفسونهګهادز  
ېمچك ېتود  

 ستامبول تيونه
ډېشون ېالبګ  

ګېستر ېخمار  
وناهونوګستونه د ېپك  

ه ښايسته ګران وښپه وي ېه چڅ  
 شوپري برالسي زلمي خوبونه

 
1385/1/7 
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وانېرګ  

ودېښګل ك ېي ېوان كېرګزما  
لړي څوراكڼكا ېګرد ېي ېپه لمن ك  

ېزده ول ىم خداږنه پوهي  
 يار او وار دي سرهم وزنه

 ساجر

2006/6/7 

 تكل
ىلكه يولعل پروت د ټمــــ ټكـــ ړىســــــړهلته يــــــوزو  

ىـــــــمان سوال پروت دين دايتك سپ ېدژوندپه لپوك  

ـــــــــــدوپـــــــــــه تكل  ځيـــــــــــادپنــــــڼدر ېموكيدوخت ل  

ىمشال پروت د ېكيږغۍمږدترګۍسلــــــګۍسلـــــــــــ  

ىخالقه ماپه تاسپارل ىد ړىورك ېه مړز  

ىپه تــــــــــندي خــــــــــــال پـــــــــروت دړۍوادستادنياهـزم  

  ېه ټكـــــــــــــورسندرړم زمـــــــــــادزړره كــــــــــيه ېه دګــنڅ

  ىال پـــــــــــــــروت دډك دروح دسم ېخه مڅاله لفظوـــست

  ېــــــــــريكوهم پنــــــــــــاساتـــــــــــــم دداغ له وښزه يې له او
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ىشـــال پروت د ېنـــــيستادم ېارما ن م ګمر ېه ځوانـــپ  

ـــــــــــــــلهيپــــــــه ه ېدننــــــــــــدار ۍوانځودرګودرګادـست  

  ىكوالل پـــروت د ورته ګنڅتر ېال ميخ ګىمن ېه مړز

ــران دي ګــ ېــــــــــــدل تــــــــريتومنمه غضري خوصبرښپ  

ىـروت دــــــــــال پـــــــــــــــټه يې دتوروزلفوړپه هسكه غا   

ۍروپ  

ي ړه كـــبـــلم ېوانځودرګراشي د ېدغزل جــــامــــــــــوك  

يړلمبه ك ېنواــــځكلي څــــــه بــــــــــــــــالدي داخترښدا  

 

يړاته ورواوـپه ادا چ ګېستـــــــــر ۍرغـــــسپ ېدوه غل   

يړلمبه ك ېوانځي سمــه غرړاندي اوربل كـــــــه بړپه ز  

 

ل ارمان سا ه واخلي ګكنـــــــــــ ېم ېه څله كړال سيدخ  

يړه كــــــلمب ېـــــــــوانـــــــځريګكله كله مازد ېصنم چ  

 

ران وي  ــــــــراباندي ګۍلكه روپمان ين ايتوبه يم سپ  

يړـلمبــــــه ك ېوانځساغر ېشي چړبس غم هله راجو  

 

ـــــــــرزه وري تــــــــــــــــــه ګــيسۍدبل ېمخ ۍپر ېنازك   

يړلمبـــــه ك ېوانځلمر ېبه د ېسره غرمه ك ىدړآها  

 

   ېه رســــصال منـــــــــــــــزل تيغضري ته دو ېوچڅتر

ي ړــــــــه كــــلمبـــــ ېوانځسفر ړىداست ېه دترهغه ب  
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1385/6/8 

 ساجر

 

 

 

نسيم ىرباب  

 

هــــــوتـــــــــــولډووــــــــواچ ڼېـــــــــڅ ړېوـــــــــغ ېبه هم داخپلږمو  

هـــو زړوتــــــوپــــــوچيــــــــــدلـــــــــــريــــــــــبيابه ووايو سندرې وي  

يږـــيـــــــــه كــــــــــــــــورتـــــــــنې په ميدان چې پداتڼ دوړې به وي  

يږـــډيــــــره ګـــــــــــــوږ ســـــــــــه مــــــــمرورمرغان به ګورې چې ل  

مې راوړيــــپې  نغـــــپې لــــــــــــه لــــــــــــم تـــــــــــربابي نسيم به چ  

اړيــــغــه نـــــــــــونړـــــــــــــــسرې غوټۍ به پسته غيږكې دشبنم ل  

ي پرې پلنېــــــدۍ شږـــــــــــــكي ېــــــــــــــبيابه ووينې دادښتې چ  

نېـــــــــرولمـــــــــــدغ ىــــــــــــسرلــروپــــه عطـــــــبيابه ومينځي پ  

 دكوچني شپونكي په الس كې به كوچنۍ غوندي شپيلۍ وي

ه دسوكالۍ ويـــــــــرانـــــــــت ېـــــــــــولــــــــه يې نيپه نغمه كې ب  

هــــه اسمانـــــــــورې بـــــــــــــــه ګـــــــــداكيسې به ټولې وينې رات  
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انهـــــــګــفـــه خــــــم  لــــــلكه ته داسې به شين وي ستازړګى ه  

يـــــــــــاشـــــــارې لمبه لمبه شي سپيدې داغ وكړى رڼيــچې ت  

ىـــــــه راشــــــــــــلي تــــــه بام نه لمرراوالوزي اوزموږكـستال  

 

2004/3/26 
 

 دجانان كلى

وسپيرې سپيرې جونګړېڅ  
وه وياله يوڅوچناري  

 لوړپه زوړ ورته راغلې
وه خټينه سپيره الري  

 په كې اوسي څوسپين ږيري
وسپين سرې اګوګانېڅ  
وڅوښكلي ماشوماني  
ي يوڅوپيغالنېوڅوزلمي  

 له جونګړوسره خواكې
وه كوچنۍغوندي هديره دهي  

 لږراښكته ترې ګودردى
 دټول فصل سردنه ده

 شته منې يې يوڅوميږې
وڅووران ويجاړپټي ديي  

 چاكرلي پرې غنم دي
 چاانګورچاخټكي دي
 زماسالم ورباندي وايه
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 هغه كلى دجانان دى
 هغه ښكلى له جهان
 هغه زمادزړه جهان دى

 
  ي عربساجرسعود

2004/5/23 
 
 
 

 درسره مينه لرم

ېكښاو ېنګيكي مالڅاڅوڅشبنم يو  

 دغوټۍ خولوكې وركړې
 اوورته ويې ويل

رانې ترتامې په خوارۍ راوړېګ  
 نه چې دلمروړانګې خبرې شي

 اوو تښته وي
 زريې دزړه سيفۍته ورسوه
 زه به بياراشم يابه رانه شمه
 تاته چې كله هم دريادشمه زه

ړه خالصهدخپل زړګي سيفۍ ك  

 اوزماپه مينه
وڅوشيبې زماناكامه اوښكېي  

 مخ ته اينه كړه په كې وګوره ما
 زماتصوير به خامخا تاته خپل ځان وښايې

 اودرته وبه وايې
 درسره مينه لرم هيرمې نه كړې
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 له مانه هيره نه يې
 

 ساجرسعودي عرب

 
 
 
 
 
 
 

 

 يقين
 زمايقين دى

 كه خبره شي دمورپه مينه
ه قاتيله مرمۍداستاپه الس كې سر  

 كه يوځل وكړي ورته څوك دمور اوزوى نقلونه
 كه هغه يوځلې په دې خبره وپوهيده
 چې موردزوى په درد درديږي څنګه

 بيابه داستاله السه
 دچاسينې ته په ګډااوچورالوالړه نه شي

 

 ساجرسعودي عرب
 

ژبه ېدتلوس  

 هغه زماپه مدعا وپوهيده
 لكه چې زمادتلوسې ژبه اشناوه ورته
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رګې يې مړې خوله غوټونه ډكېست  

 ورو ورو زماسترګوكې خښې كړلې
 اوراته ويې ويل

 جانانه نن راته رښتياووايه
 درنجوخال مې په مخ څنګه ښكاري؟

 ورته مې سل زړونه يوزړه كړل
 اوپه يوه جمله مې

 په تمبيدلې ژبه داسي وويل
 لكه بڼكه ده طاوس

 دكوم كتاب په غيږكې

نظم ىګړنيم  

نيمګړى نظمزه دهيرجن شاعر  

 دسپين كاغذپه مخ نيمګړى ښكارم
 دنااشنامنزل په وركوالرو

وعجنبي مسافرمړى ښكارمي  
 بې ترنمه دي زمامات مات توري

 وړدنغمواونڅاګانونه يم
 درمزپه ژبه مې څوك نه پوهيږي

 ذاكردشونډودزلفانونه يم
 نه مې په متن كې سپرلي كرلي

 نه مې په باب كې څرك دمينې ښكاري
بوسې ممنون يم له چا نه دخوږې   

 نه مې په رګ كې تودې وينې ښكاري
 نه مې له غرقو غرمنيوسترګو
 دخيال مسكادنازخوبونه وړي
 نه مې دحسن په وحشي دښتونو
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اغي اسان دتخيل شړليي  
 داسي يې وښيه سانسوريمه زه
 هره ارزومې سانسوركړيې شاعر
 بس دحاالتوپه وريښمين قفس كې
رلكه مرغۍ روح مې ساتلى شاع  

 لكه دتيرووختوهيره وعده
 داسي هيرشوى يم شاعراشنانه
 نه دپرون اونن ترسترګوشومه
 نه مې څه طمعه له راځي سبانه

2004/8/2 

 سكوت

 

 لكه ماشوم ورپوري ونښتم
 ماويل سكوت څه ماتيدل يې څه وي

 په خوله مسكۍشوه
 خوزكي نظريې

 زمادشوخوسترګوجاج اخيسته
 بيايې دتل په شان مخ واړاو

ې ويلاو وي  

 اخيرته ولې دسكوت له جملې نه تيريږې
 ساجرسعودي عرب

 

 

ونهړز  
 موږخوپه زړوكې وسو
 ستاپه دنياموڅه دي
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 كه پرې لمبې اوروې
 نوهم داوس يې واركړه

 خويوه خبردرته په زغرده كوم
 ته زړونه نه شي سيزاى

كه چې ته هم په يو زړه مين يېځ  
 اوهغه زړه زموږپه زړوكې ا وسي

 بساجرسعودي عر

 

 

 

 آينه
 اينه دروغ وايې
 په آينه مه تيروزه

 داشنه ډبره چې نه زړه لري
 نه سترګې

 نه احساس شته په كې
 دادښكالپه مفهم څه پوهيږي
 راشه زماسترګوكې ځان وګوره
 چې درته ووايې واهللا ښكلې يې

 ثم واهللا ښكلې يې

ېسندر  

 زه به په اوښكوهم سندرې زده كړم
 داسي سندرې

اوښكوجوړويچې هرتورى يې له   

 داسي سندرې
 چې داوښكوزړه كې ويښ كړي ارمان
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 اودارمان زړه كې سندرې تووكړې
 داسي سندرې

 چې داګونګ كاينات
 ورسره ټول لكه زماسندره

 په خپلو اوښكوكې سندرې پوكړي
 بيابه داټولې ګاللۍ سندرې
 لكه داوښكويوه خوږه سندره
 په هغوزړونوباندي اورومه

اوري چې بې غرضه اوبې ريا يې  

ېجمل ېمات  
 زه التروسه دالف په سيپاره كې يمه

وڅونومونه په تختۍ باندي ليكلى شم ا وسي  
 كله ناكله يوڅوماتې جملې
 له يوې اوبلې سره وتړمه

 چې بيايې لولمه نوستاپه څيرمې تت وت يوشي
 استادالزماپه لوركتلي نه وي

 چې زماپه ستروګو كې داوښكووړانګې وځليږي
ي دسيپارې غيږته نه څڅومخوزه يې ستاغوند  

كه چې سيپاره ټكى ټكى ستا په اوښكووليېځ  
 اوزماددرس مضمون هم

 ستادسپيځليو اوښكولوست دى اشنا
 ساجرسعودي عرب

 توره تنده
ومره معصوم زړونه دې وځورولڅ  
ومره يتمې اوښكې وڅڅيدېڅ  
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 ستادناپاكوهيلو توره تنده
 په څومره پاكووينوولمبيده

 دبڼ غليم دې څوك و
 دچاسپرلي دې وريت كړل
 اخيرپه څومره ارزي
 ستاداوحشې تمنا
 البه دڅومرخلكو

 په ژوندون لوبې كوې
2004/4/14 

ېالرويه كه شاعري  

 الرويه كه شاعريې

 نوښكالخودې خوښيږي

 راشه ښكلي توري دركړم

 زمالمن له توروډكه

 خومانه دي رنګولي

 ته شاعريې ته يې واخله

 په كې پوكړه سره رنګونه

ساس خوښه ماهردىستااح  

 په كې وكره ترزونه

 ستادسر تر وريښتوډيردي

 واخله ستانصيب نيولي
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ه ټپې څه ترانې كړهڅ  

ه ګلونه څه خالونهڅ  

ه پيلوزي كړه چې بل شيڅ  

ه دوړانګواميلونهڅ  

 الرويه الوخت شته دى

 الاوس هم ناوخته نه دى

 داتاوده توري درواخله

 سړې وينې پرې تودې كړه

نهه غزلې څه نظموڅ  

 له چاجوړې قصيدې كړه

 دادستورو ځانګووينې

 دسپوږمۍ وطن درښايم

 دې كې هم تپه تياره وه

 دازرين ستوري يو نه وو

 چې شاعروباندي واوښت

 سپيره توري كوګلونه

 دمدارپه غيږكې كيښودل

 دانه دانه خالونه
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2005/2/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ه په الرړدز  

 

 الماشوم دزړه په الروم
وړ ودزړه زړه راباندي ج  

 زه دزړه په مينه مست وم
 زړه زماپه مينه موړ و

 مابه يوه ټپه ترې غوښته
 ده به لپې لپې راكړې

ه به يې پوركړې له شاعرهڅ  
ه به يې نورې ترې راغالكړېڅ  

 زماپه ياد دي كله كله به دى هم لكه ماشوم شو
 ترانې بې رانه غوښتې
 دفرهاداودشيرنې

 افسانې بې رانه غوښتې
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ه اناومزه به ناست لك  

 ورته كړې به مې خبرې
 دښادي له سپيره بخته
 دبيبوسويې سندرې

 شيبه پس چې به مې وكوت
 دى به خوب وو رانه وړى
 تابه ويل چې الروى دى
 له وږدومزلونوستړى
 الرويه هيرمې مه شې
 داته څنګه رانه هيرشوې
 په خداى ته مې هم زړګي ته

 

 لكه زړه داسى راتيرشوې
وېله تاڅه پته چې زړه ش  

 زموږدكلى يوه نجلۍ ده
 له پستوكوچونه جوړه

 تكه سپينه يې خولګۍ ده
 الرويه دروغ نه دي

 دادى الس مې په زړه ږدمه
 كه دروغ درته ښكاريږي

 په خپل زړه مې قسم خورمه
 دبنګړوپه شرنګ كې خښې
 پوره څلويښت زره سندرې
 كه يې تول كړي څوك ښاغلى

 كيږي زرمنه شكرې
 كله وايم كاشكې زماشي
 دابنګړي اوداسندرې
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 لږخونه دي كه خداى راكړې
 داپوره زرمنه شكرې

 زه پوهيږم پټ پت خاندې
 ليونى درته ښكاره شوم

ابياډكه خوله له پيوي  
 كنكلى درته ښكاره شوم
 زه تنهاخوټولې نه خورم
 داپوره زرمنه شكرې

 هم به ستابرخه په كې وي
 هم دزړه هم دسيمرې

 دسيمرې نوم مې واخيست
 

به خواكې كوردى زموږدكور  

 هغه ښې ټپې چې وايې
 هادمستې وړانګې خورده

 نه نه هغه وړانګه نه
 چې دسپوږمۍ غيږكې ځليږى

 نه هغه وړانګه درښايم
 چې دلمرترزړه راخيږي
 دغه وړانګه زموږ دكلي

وه ساده غوندى نجلۍدهي  
 مهربانه مينه ناكه

وه خوږه يوه ګاللۍ دهي  
 خداى دې ډيرې شپې ژوندوركړي

پرې ښايسته دى چم محل  

 غضري يې احسان منديم
 زماغزل پرې ښايسته ده
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 ساجرسعودي عرب

 

2004/2/26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ړآها  

 

 دامې ارزو ده چې دژوند به تندي
وه بې عنوانه ترانه وليكمي  

وداسې كلك مزى له توريوجوړكړمي  
 چې دښكال وزر پرې وتړمه

و په بدرنګوكوڅووانه لوزيڅ  
كليپريږدئ چې پوه شي دبدرنګو   

 چې واړنګې څه ته وايې
 پريږدئ چې تشي شي دغرونوغيږې

 دلمرله زيړې ځوانۍ
 هسي يې هم په سرولمبوكې سوځو

ه دى چې ونه شي په زمكه ګالنښ  
ودانسان له وينوپاكه نه شيڅ  
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 ورته ونه غواړئ دخيرباران
ه ده چې دادسپينوستورو رمېښ  

 له سندرمارې سپوږمۍ وتريږي
هيورپسي ستړيې شي نوكان وو  

 ستوني كې وچه شي دژوندسندره
 له دې پخوا چې څوك بې درد يې واوري
 سلګۍ سلګۍ شي زره تركې هيله

 شپيلۍ يې ستړيې شي له ستړيو نغمو
 مخ ترينه پټ كړي په كفن سندره
 پريږدئ چې وپوهيږي ستړ انسان

 دغه خوارګوټكى دابدمرغه دامورمړى انسان
 چې به زخمي السو ډبرې دڅرك ماتوي

اړ ګرمۍ ديوې ډوډۍ په طمعه ګاليچې دآه  

 او هغه بله مورهم وپوهيږي
 چې ستومانې يې  صورت اوبواوبوكړ

 چې د شيرخواربچى په خولوكې يې چوشك وركړى
 اوهغه بلې اوه كلنې لورته

 په الس كې دوه كيلو څټك وركړى
 پريږدئ چې پوه شي چې دوۍ څه كړې دي

 له خپل برخليك سره له خپله السه
يې اعتمادكړى دىدچاپه خولو  

 كوم اينده ته يې مسيږي ارمان
 غواړم چې پوه شي دازوى موړي خلك
 چې زموږ نړۍ ته شيطانان راغلي
 په سپين قميص كې دانسان په بڼه

 دوينوتږي ښاماران راغلي
 دانسانيت په لمن داغ لګوي
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 زمااوستا به نوم قومونه وژني
 خپل ليوني وحشت په سراخستي

وژني پيړۍ يې وسوې ميلتونه  

 البه ترڅوزموږپه غوږوكې څاڅي
 د دروغجن نجات ترخې خبرې

 ولې موخوښ دى دابدمرغه انسان
 چې دانسان مرګ ته اتوم جوړوي

وه ورځ به  دغه داتوم ښاغلىي  
 زموږپه كورونوكې ماتم جوړوي

 ساجرسعودي عرب

 

 

 ورك منزل
 

 زمادورك منزل اوږده مزلونه

 لكه چې زماترعمرډيروږده وي

ډيرې سكروټېلكه چې ال  

 دژوندون په الرو

 وخت غوړولې زماهسي قدم ته

 ترڅوبه پرزم پورته كيږمه زه

 البه ترڅودغم ډغرې خورمه

 اخيرترڅوبه له مامخ ګرزوې
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 اخيرترڅوبه الزماپه زړه كې

 ستادهجران توره بالپرته وي

 

 ساجرسعودي عرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هړليونى ز  

 

 زړه مې ګوره ليونى دى

 ليونۍسندرې وايې

مرموزبڅري غواړيبيا  

 پخوانۍ سندرې وايې

 بيازاهدپه كاڼوولي

 بيا په رمز كې رندان ستايې

 بيا توبوته غاړه نه ږدي
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 بيا ګناه ته لبيك وايې

 الورياده توده غيږه

نه دي هيرشوي اليې هيڅ  

 ال يې خيال ديارپه سپن مخ

 شنه خالونه پنځولي

 بيا تودې مچكې غواړي

 داماضى په لورمې بيايې

نډوته تږىدسوماشو  

 دمستې به لورمې بيايې

 غواړي بياله غاړې تاوكړي

 دپيمخوسره السونه

 غواړى بيا په ژبه واخلي

 له لنډۍ زنې خالونه

 غواړي بيامستې كړي ويښه

 اوتوبې مې سره لمبه كړي

 دجنت نيازمينې حورې

 درندانوصدقه كړي

 ليونى دى ليونى دى
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 الپه دې هم نه پوهيږي

 چې دنازله دنيا لري

بې نيازوكې اوسيږيپه   

 

 

2005/822 
 
 
 
 
 
 

اښدوصل ما  

 

 لكه دوصل ماښام
 لكه دمينې څلى
 لكه دحسن كيږدۍ
 لكه دللمې باران

 په زړه مې اورې اشنا
 

*          *          * 
 

 دسپينووړانګوالس كې
 دهرچنارپاڼوكې
 دشنواوبوايينوكې
 دهرماشوم مسكاكې
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 زه ستاتصويروينمه
 

*           *        * 
 

 ته ادم خورهم نه يې
 اورم له زړونوسره مينه لرې
 دمحبت ددنيا ګۍ معماره

 چې تصوردې كوم
 دازړه مې ولې ريږدي

 كټواز
 

1385/1/1 
 
 

 پسرلى
 زموږدكلي ددرې په كوت كې

وه چينه وټوكوهي  
 چې يې اوبوتراوښكوښې رڼې وي
 زموږدګل د كاله پيغله غوټۍ

 پكې خپل مخ مينځې له شنوباروتو
غوټۍ زمادرنځ همځولېداسره   

 له مانه تل پوښتي چې څه شوسپرلى؟
 نن دې ځوانې ورته سورشال كړه

 اوزړه شنې نكريزې
 مينه دې ټوله دنسيم وينه كې ونښتيځه

 په سره بارخويې ورته څاڅكى څاڅكى وڅڅوه
 ترڅوداتانده غوټۍ
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 دځوانۍ رنګ كې دسرور څاڅكى شي
 اوزمادهرزخم په چاودوشونډو

ې په مينه كيږديخپلې پستې شونډ  

 راته مسكۍ شي
 راته ووايې خوږمنه ياره

رمبارك شه پسرلى راغلىډي  
 خداى دې دعمرټولې پاته شيبې
 لكه زمادځوانۍ تاندې لره

 
 ساجرسعودي عرب

 

1385/1/2 
 
 

 ست
 ماويل چې پس له څوكلونودرشم

 داستاپه سترګوكې به اوښكې ګالن

 له خوشحالۍ نه لكه ستوري بريښي

به دې رنګونه ناڅيپه سره باړخو  

 نازكې شونډې به دې

 لكه دسره الله نازكې پاڼې

 په ولولو كې ريږدي

 غيږ به دې ست دهركلي راته كړي
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 نامردې تاخوديوبل چاپه خولو

 روايتي سالم راونه ليږه

 

  ساجرسعودي عرب

2005/10/22 

 

 

 

 

 هدآ
 زه دتوروتيارو سينديم

 ته وړه شانته ډيوه يې

 ته مانه شې رڼولى

هيږم توان دې كم دىزه پو  

وګۍ محل كې اوسهډي  

 خپل څلوركونجه رڼاكړه

 مادتوروتياروزړه ته
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 ديوچاپه نوم آهداكړه

 زه منم چې ژوندون ګران دى

 شته ترژوندالنورې ګرانې

 ژوندخوالردتلوراتلودى

 قافلې دي پرې روانې

 له اغازه ترانجامه

 سوزاوساز سره تړلي

 دابې تغمې خاورين زړونه

 

ره تړلينازاونياز س  

 موږچې مينه ورته وايو

 دادژونديوه اله ده

 بې له دې دژوندون ناوې

وه اخستې جنازه دهي  

 پسرلى اوخزان دواړه

 خپله نه دې مهار شوي

 دايولوى فنكاردحسن

 په قدرت دي پنځولي
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 دوه نومونه است اونيست دي

وله بل سره تړليي  

و له شوراورنګه ډك دىي  

 بل بيا هرڅه پناكړى

 

كلىكټوازخپل   

 

1384/12/16 
 
 
 
 

 اينه
 هغه زمادزړه آينه وه

 چې زمازړه به يې غيږكې ونيو
ول جود به يې زماځان شوټ  

 مابه ځان په ځان كې وليد
 له جهانه به ګوښه شوم
 زړه به غلي راته وويل

ومره ښه شوچې زماشوېڅ  
 چې له ځانه دې ځان ورك كړ
 چې پناشوې نوپيداشوې

 اوس يې رګ رګ كې ځان خوركړه
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وده وينه شه دمينېت  
 له احساسه يې رنګ واخله
 چې درنګ دونيادې كورشي

 دليموژبه يې زده كړه
 چې سندرې دې يوشورشي
 له خندانه راګوښه شه
 چې له ځان سره اشناشې
 چې دځان په ماناپوه شې
 چې په ځان كې محتواشې

 
  ساجرسعودي عرب

2006/1/5 

 
 
 
 

 ژوند
 ژوندفلسفه ده كنه

 سرمې پرې نه خالصيږي

 دومره پوهيږمه بس

 چې ژوندبې مينې ګران دى

 
  ساجرسعودي عرب

2006/1/5 
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 تقدير
تيښره تيله تقد ېچ  

 په ستړيوځان اړوي

 اينه بدليږي منم

 خوتصويرنه  بدليږي

 
 ساجرسعودي عرب

 

2006/1/5 

 
 
 
 
 
 
 

كالښ  
كالدګل غواړېښ  

 اوعمردګل نه قبلوې
 سپرلى دې خوښ

 خزان زغمولى نه شې
ګل وبولمه زه به دې سل ځلې  
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 خوګل به نه شې اشنا
وچې ګل خويه نه شېڅ  

 ساجرسعودي عرب

 

2006/1/6 
 
 

ېشپ ېمسافر  

 

 مسافرې شپې مې ژاړې
 ستاديادښاپيرۍ څه شوې

 كاش كې راشې
وشيبې مې په خيالي زنګون ويده كړيڅ  

 ساجرسعودي عرب

 

 

12006/1/8 
 
 

هڼبا  

سييوسره لمرنوك ونڼستاله ب  

 باڼه دې زرزرخوځوه
ې زرتيرې شيچې شيب  

 چې دوصال شيبې راورسيدې
 بيامې دژوندټولې شيبې
 خپلوبڼوكې قيدكړه
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 ساجرسعودي عرب

 

2006/1/10 
 
 

مىړپ  
 كاش چې دومره څه مې زده واى

 چې خپل ځان مې پرې لوستى شواى
 چې خپل ځان لوستالى نه شم

ه پوهيږم چې زه څه يمڅ  
 دژوندون دپيغلې خال يم
 كه يې داغ په سپين پړومي

 
 اجرسعودي عربس

2006/1/10 
 
 
 
 

ګرن ېدمست  

رشهيخه نن تربغض تيش  

 كه په سترګوكې دې چيرې
وه زره دمستۍ رنګ ويي  

 په ايمان دې راته وايه
 زه دشنوميوخماركې
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 جنتي ښكارم كه څنګه
  ساجرسعودي عرب

1385/1/15 

دانه ېكى دغه دپرخڅاڅكوښهغه داو  

وه مې ستاپه سره بارخووليدهي  
بارخواوبله دالله په   

وه نړۍ هغه وهي  
وه دغه اشناي  

 دهغې لپې له جذبوډكې وې
 په كې احساس لكه سپيڅلى كتاب
 په هر يوو باب كې يې دمينې داستان
 هرې جلوې يې دانسان په ضمير

وه ناقراره شان لمحه شيندلهي  
 دد غې غيږه كې ښكالووډلې

 سترګوته رنګ وركوي
 زړه ته مستې وربښي
بيا يېخيالونه ځان سره جنت ته   

ومره توپيردى په دې دوقتروكېڅ  
 هغه داوښكوڅاڅكى دغه دپرخې دانه

1385/1/23 

لګكافر  

 چې پسرلى شي اوداپوري غرونه
 دشنونښتروشنې جامې واغوندي
 دنسيم ورا دګل كاله ته راشي
 او دوږموپيغلې تنكي سهاركي
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 دخوش بويې دناوې مړه باړخوګان
 دسرې غوټۍ په غيږكې

 په پرخه ومينځي
به هم تادكافرګل په څيرزه   

 دخپل زړګي دبګړۍ ول كې كيږدم
  ساجرسعودي عرب

 

1385/2/7 
 

ېتنه يښپ ېلكه ته چ  

 هغه شپه مې داسي خوب ليد
 ريږديدلې لكه پاڼه

 دډيوې تته رڼا نيمه په تا نيمه په وره وه
 هرنفس چې به دې وويست
 نرى ټال بې شال ته وركړ
 كله كله به دې سترګې

ې شوېزماپه لورې راكږ  

 خدايزده ولې
 ويرېدلې

 اوكه دوۍ هم مينه غوښته
 

 هغه شپه مې داسي خوب ليده
 ريږدېدلې لكه پاڼه

رمه نه وې لمړۍ شپه وهګ  
 نااشناغوندي ماحول و
 زه هم نوى ژوندهم نوى
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 زړه خوخامخادرزيږي
 داالته وې

 چې يوځل دې دمسكاجرات وكړ
 هغه شپه مې داسي خوب ليد

 رږدېدلې لكه پاڼه
ې غوښت چې درنيزدې شمزړه م  

 په بنګړوباندي دې بارشم
 دليموډيوې كړم بلې ستادڅڼوپه كودوكې

 په بڼوستادباړخوغولى جاروكړم
 خوحياكله پرې ښودم
 زماحياهم پښتنه وه
 لكه ته چې پښنه وې

 
  ساجرسعودي عرب

1385/2/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومورګانړدو  
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 چې دوړانګومورلنګيږى
 ا ووړې وړې هيندارې

نګړغولي كېزموږدشپو دا  

دى ستوري قدمونهږ  
ايي زه به پاته نه يمښ  

 خوزمامحبوبې مينې
 ورته ووايه يوڅوك و
 ستاسوالره يې څارله
 انتظاريې زړه اوبوكړ

 اوښكه اوښكه
 دتياروپه غيږكې ورك شو

 
 ساجرسعودي عرب

1385/2/11 
 

ىڼكا  

 واردې دګل راباندى وكړ
 خودكاڼي په نيت
 كه ګل نازك و
ه و نازكخودنيت كاڼى دې ن  

كه يې ژوبل كړمهځ  
 

  ساجرسعودي عرب
1385/2/10 
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پسرلى شي ۍچ  

 اودغروله څوكو
 دسپينوواورو ماهيان وښويږى

 درې رالنګې شي اوسپينې چينې وزيږوي
 اوزموږپه دښتودشيدولښتي خواره واره شي
 زه به خپل زړه دپسرلي وږموكې وشيندمه

 ترڅوداستړې مسافرې مرغۍ
 له رنګ اوخوندسره

هم حس كړېالفت   

 

2006/6/24 

 

 رانجى
 له بنجاري نه مې په سوال اوزارۍ

وڅه رانجى درته په پورواخيستلي  
 ماويل داځل به په خپلوالسو
 ستاپه تندي درنجوخال ږدمه

 چې زه راتلم ستا په تندي وو لګيدلي كاڼي
 د مخ كاسه دې دسرووينوله خالوډكه وه

 رانجي خوتوى شو رانه
ى ومينځمغوښت مې په اوښكوستاتند  

 خوموردې مني كړمه
 راته ويل يې ساده

 خلك شهيدته غسل نه وركوى
 ساجرسعودي عرب
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2006/2/23 

ېبه ش ړېتسراسره   

ېغليپ ېښكل ېبه ش ړېراسره ست  

 زماقسمت ستړى دى
 زماخيالونه ستړي

 په مادردهم ستړى شو
 راسره ستړې به شې

 

 زماخوبونه ستړي
 زماارواستړې ده
 زه له اغازه ستړى

نجام ستړى دىزماا  

 راسره ستړې به شې
 

 زها وس عادت يم پيغلې
 له خپلو اوښكوسره نه ستړيږم
 زماخوبونه اوس په ستړي بستر

 له مانه تيښته نه كړي
 زمازخمونه اوس په دردعادت دي

 زمادردونه ا وس له ما سره په  ستړيو روږدي
 خوزمانازكې ګاللۍهمځولې
 په تاويريږم ته دستړيو نه يې

ې به شېراسره ستړ  

 

 ته دخنداليونۍ
 زه خپلې اوښكې څښم
 زه دنغمو دغږولونه يم
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 زما له ګوتوڅخه وينې څاڅې
 رباب زما له ګوتوكركه لري

 پيغلې ماوپيژنه
 راسره ستړې به شې

 ستا به وږمې دپسرلي ارزوي
 ته به پيكي ته زيړګلونه غواړې
 ته به په ماكې دناززيرمې وينې
 ته به ترخپلوتورڅڼوالندى

خوبونه غوړول غواړې په ما  

 ته به دخپلوشنوبنګړوپه شرنګ كې
 له ما خوبونه تښتول غواړې

 نه تيروتلې يې ته
 راسره ستړې به شې

 زه دخزان  په زړه كې توره تنده
 پسرلى نه پيژنم

 زه دنسيم اودشبنم په ژبه نه پوهيږم
 زه له ازغونه ګالن نه شم راوړاى
 زماپه زړه كې دنازتيغمه نه شته

ولې ګاللۍ همځولېزماّهمځ  

 زماله سيوري هم ځان لرى ساته
 راسره ستړې به شې

 

1385/28 
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كالښه ګملن  

موكروندكره پاسهيښدور ىا  

 وخت دسحرپه نرګسي وږموكې

 ستادملنګې ځوانۍ زړه شيندلى

 دانه دانه باران دچم له كاڼوسروهى

 اوساندى وهې

 ستاپه مزارباندي يې ا يښې ده بې خوبه ككۍ

ې په نمجنوسترګودشپوصحراك  

 ستادراتلوستومانه الره څارې

 اې دوريښموكروندګره پاسه

 هغه دوړانګوډنډكې

 دطاليې ماهيانوخوب درپسي كډه كړيې

 دويرګالنويې په زړه كې غزونې كړيې

 الداسمان دشنكى باغ دسروګلونووږمه

 دشپوشيطان په زهرجن نفس هغسى سوځي

 لكه ليدله چې دې
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هاى دوريښموكروندګره پاس  

 زموږپه دښتومسافرې مرغۍ

 الهم داستادسندريزودانولټه كوى

 زرشه راپاسه چې مزلونه لري

 داوزرماتې مرغۍ

 له خپلوماتووزرونوپروازونه غواړى

 اى دوريښموكروندګره پاسه

 هغه ايلبندايلبند هوسۍ سترګې دجنګ ته غواړي

 هابنګړى واله توړۍ بياراغلې

 نن په ړستوني باڼونه پاكوي

درڼواوښكوله ستورو ډكه دبڼوغيږيې  

 طالعې دې هم نه ګوري

 توړۍ راغلې يوه ګيله درته كړى

 داشعر دمرحوم اسحاق ننګيال په يادكې ويل شوى

 ساجرسعودي عرب

2006/5/25 

 
 



  عبدالرحمان غضري                                                                                                                                                  ن كاڼييښميور
 

 
 
 
 

 غزل
 

ه وايمهـــــه نــــــــــــــكوچۍ دې نه بولم شپيلۍ به درت  

مهـــواي هــــــه نــــــــــعمر يې لنډدى سره غوټۍ به درت  
 

تږې ړېــرستـــــــــه ډګــــــــــپيرزومې نه شې دميوندپ  

مهـــه وايــــــــــــه نــــــــــه درتـــــــــــكلې ټپه دماللۍ بښ  
 

اپيرۍ يې كړمهـــــــــزه چې غزل ليكم څوك ستايم ښ  

ه درته نه وايمهـــــــــرۍ بيــــــــــاپــــــــــــته پښتنه يې ښ  

 

ږې خوركۍ دلويې پكتيا دلوى عظمت څلى يېخو  

ه نه وايمهـــه درتــــــب ۍــــــاللـــــــــــه ګـــــــــــــله وســــات  
 

رته رسييـــــــــسپږمۍحسينه ده خوستاسيرت ته چ  
ه وايمهـــــــــه نـــــــــته ښائسته ښه يې  سپږمۍ به درت  

 

سته سعادت ته ليكل شوېداغزل دامريكاغږاشناراډيو كاركونكې ښائ  
 

 ساجرسعودي عرب

 


