


 

 سريزه

غزل پکې  هیې پاڼې راواړوم یوه نیم کله مجموعه راته پرته ده، کله عرونود ش احبسحرص د
سره نه دی لوستی  یوهمې د چا د شعرونو مجموعه یا دیوان د  هیڅکلهولولم، زه نه محقق یم،نه نقاد،

 وختونوم په مختلفو مجموعه مې ه وړه یوځای،کله بل ځای،دا ،کلهد پای کلهکله یې د سرپاڼې لولم، 
تېرشوی یم.  یهڅوځله لوستې وي او په ځینو ښو یېمې  غزلکې دغه شان لوستې ده،چې ممکن ځینې 

 خپل چاڼ باوري نه یم چې ما به خامخا غوره بېتونه ترې انتخاب کړي وي. پهځکه 

 پهده، نهد بارتري تجارت په څېر یېسړی دی، یاري دوستي  یيیو دروند او صمیم سحرصاحب
ښه  لهکه شاعر او لیکوال هم نه وای محترم به و.  نوخلق یې اعتماد کیدای شي، هخبره یې باور او پ

یې په ښه  نه ،څوک اثارو ته ښه ووایې که بد یېشاعر او ښه کېسه لیکونکی هم دی. که  یمرغه د
رسول هم د دوستانو مشوره مني اوهم ځان  البتهخواشنه کیږي، ولونه یې په رد مغروریږي،ویلو

 غواړي. چې دا یې د تکمیل پړاوته د رسیدلو ښه الره ده.

 اوس به د ده په څو بیتونو سره وغږېږو.

نظر لپاره مین شاعر کله کله د معشوق یا معشوقې تغافل له خدایه غواړي، که یې سترګې  غلچکی د
 وي؟ شي ترهغه ښه ساعت په ال کوم درنېله خوبه 

 اصفهانی وایي: صایب

 صد دیده بیدارداشت  رقعرویش از شرم

 چشم را هر چند در خواب گران افگند بود 

 بود جانم زیرتیغ  صایبعشق  حجاباز 

 سایه ان ابرو کمان افگنده بود منبر گرچه



چې د پټو او ښکاره نندارو مخه نیسي، که معشوق هر څومره مهربانه  ده،مینې حیا هغه پرده  د
 دد لطف سیوری ورباندې غوړولی وي بیا هم  څومرههر په قول هغې ابرو کمانې که ایبوي، یا د ص

درانه خوب ویده  پهالندې وي. که معشوقه هر څومره ځان  چړېمین سړی روح د مینی له شرمه تر
ښکاره شي، مین ته یې د خولوهرڅاڅکی  څاڅکیحیا ناکه وي پرمخ یې د خولو  همهم واړوي. حسن 

 اري یې کوي.ورځي چې د حسن پاسد ظرپه ن ګهیوه وېښه ستر

 یوه لڼدې هم دې ته څه ورته مطلب لري:

 یار مې چینار الندې ویده و

  نهباښه پرې زنګیدم راویښ مې ک لکه

اعتراف کوي چې یار یې تر چینارالندې ویده  هپېغله په دې خبر ېنهپه پورتنۍ لڼدۍ کې کې مې
ګړجونو  پایلوامله یې د مینې د اظطراب له  د خودیدن فرصت په ګوتو ورغلی و، غلچکیته د  دېو،

 او د پاولیو شرنګا راویښ کړ.

د سپوږمې تتې رڼا ته د ویدې معشوقې په ” افتد ودانی چنانچه“هم د سعدی په قول   سحرصاحب
بیا خو به د  ځکهخدای وایي چې دا راویښه نه شي، یپټ دیدن سترګې خوږوي خو په زړه کې خدا

 مینې حیا د دیدن مخې ته الس ونېسي. 

 رڼا ته د سپوږمۍ یې پټ دیدن کومه  تتې

 په زړه کې خدای خدای یادوم چې دا راویښه نه شي  

را پیدا کېدل د زړښت پولې ته د نژدې کېدلو عالمې دي،  ویښتوږیره کې د سپینو  اوسر په
 ” نجوني ترهیږي له دوه مویه ښایسته“خوشحال بابا ځکه فرمایلی دي چې 

 ایسته نجلۍ نه وترهوي وایي      دې خبرې ته په سره چې ښ سحرصاحب

 چې ښکلی وویني له لیري، وارخطا غوندي شي



 سحر لګیا شي او له ږیري سپین تارونه باسي                       

یا  لمانبدبین سړی نه دی، د هغو کسانو غوندې نه دی چې د دنیا وګړي درست ظا سحرصاحب
د  مظلوموموملتونو دورته  ونډېغ ملتونوملګروچې د  یکو نهفکر ډېد ظالمان مله ګني،د هغوغون

حقوقو  اعالمیي د لویو قدرتونو د تجاوز پلمې بولي، بلکې د نړۍ  دښکاریږی او د بشر  غونډيوېش 
کله کله په کومه بده  نړیوالحقونو رښتني مدافعان په نظر ورځي  دد بشر اوجوړي  روغيولسونه د 

 خوب اچوي وایي:العمل نه ښکاروي پړه یې په  رعکسپېښه ژ

 جیلوانه! ورو زولنې اچوه السو ته زما        

 راویښه نه شي دنیاپه شرنګې یې دا ویده  چې

 او نظرمو: مطالعه په ګوته کړم نور تاسي  پوه شی، هاوس به یې یو څو فرده نور هم درت

 له ډېره وخته په ارمان د دستار              

 د صابر شاه ملنګ غنم ژاړي

 ن،چې دا وعده مې هیره نه شيیم هیرج

 ګوتهتر هد پېکي تار دې راوتړ

 :یا

 

 زنېځړیږی په دارونو،نغمه الس تر رباب

 شرنګ ورکړه راځه د دیواله سیوري ته     بڼګړوته

 ځان مو ونه لید د هیندارو له بازاره راغلو

 امسا په دغه الره راغلو بېهم نه وو، ړاڼده



 نه سوځیږي  کېبه ولي اور کابل

 راغلوهرې خوا لېونیان دلته  له

 دا ولوستل نهشا صویرلهد اوښکو د ت یې ما

 دوبۍ کې به کالونه باسي ګټي،ولور یارمې

 

 صدیق پسرلی محمد

 ۱۳۸۱حمل -کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 څنډه... په انځور يوه د دردونو، او ينېم د

ره برید د د یو ښکا ترمنځکلونه په کابل کې د شعراو شعار ځهشپېتمې لسیزي وروستي پن د
 انوتر شنو او خبرو،سرود شعر په نوم په ډانګ پېیلو چاراکښلو کلونه وو، دا هغه وخت و،چې نورنو 

خلکو او تېره  بلکېاواورېدلو ته زړه نه ښه کاوه، لوستلوباد او مرده باد منظونو نارو، دهاو د زن
دوي زخمونه او  د ځایپر لوستونکو داسې یو څه غوښتل او لوستل چې د بې مفهومه شنو او سرو نارو

 درونو  اخطااو په شعر ډوله مقفی نظمونو کې د  ټکورکړيدردونه په نرمو،پستو او نازکو ویونو 
 هپه اوبو ووینځي. دا خوځون یا که لږ صفا ووایو اوښتون څ عاطفېد رهرونهورکولو پرځای د دوي پ

راتلو په تمه کلونه کلونه زیار وګالل  همداسې یوه اوښتون د بلکې راغلی،په اسانه او ارزانه هم نه و 
میدان ته راودانګل او مخکې  عرهمدې کلونو کې د ش پهشاعرعلم ګل سحر بونوخو ل.ریاشو. د پا

 فضا او ښکلی ورشو ورګډ شو. پهشي سمدالسه د هنر سمتردې چې په ناسمو الرو

ورشو  یښېراز . چې پښتو شعر پراخي اولودد شاعرۍ د پېل شعرونو دا زیری در احبسحرص د
کله نا کله په د  دلسره وپېژن احبص ردی. په همدې کلونو کې ماله سح کیته یوبل شهسوار راګډېون

لسیزې په  همدې دبیا  ېرهد یوبل شعرونه به مو اورېدل،په ت راتلوتو بل کوراودفتر ته سره تلو او 
و،چې  هغه وځان ورسوکوه قاف ته  هنرڅنګه د  چېورستیو کلونو کې موږ ټول په دې لټه کې و،

سره په ډله کې ارواښاد اسحاق  موږمشاعرې مو پیل کړی. وناستې ا رسميځینې شخصي او غیر
ګل سحر ملګري وو. په دې ناستو  علمننګیال،عارف خزان،ګران ازمون،نظیف تکل،مستان،زه او

بحثونه به مو کول کتنې کولې او ادبي  کرهیو بل به مو  پهکې به مو د یو بل شعرونه اورېدل، غونډواو
 دی. کړیکار څومره دغوغونډوشاعري ګورم پوهېږم چې  رصاحباو زه چې اوس د سح

 رانيد و ،د وطن ږيکې سترګوتر ټولو د مخه مو درې خبرې تر لوچې د سحر شعرونه لو کله
 ځورونکې تراژېدي،انځورونه اومینه. 

هم په ویاړنه او د وطن په مینه  یلپ پښتو دله وطن سره مینه د پښتوشعرترټولو پخوانۍ ګاڼه ده. 
زړه  اوکړۍ ده.  یستوکيلړۍ یوه ښا داوږدېګل سحر شاعري هم د پښتو شعر  علمشوی او د 



هلته وینو چې کله په وېښو ګوري چې وطن لوټېږي او د لمرونو قافلې لوڅېږي او  یېچاودون خو 
 ننګونه خرڅېږي...

وړاندې ژرعکس  پهحساس دي او د پېښو وایي چې ترعادي خلکو ډېر اوشاعران سحرشاعردی
المعل ښکاره کوي او د ده شاعرزړه هم د ماشوم په شان نهیلي په سر واخلي او لکه یو وزر ماتی مرغه 

 شپې تېرېږي او په بله اوړي او د رڼا څرک نه ویني نو وایي:    یوېساندې وایي کله چې له 

 لمر مو په شا د سحر کلی ته ځو 

 ته په سیورو اوړوبېرته په شپو بېر

د ژړونکی حالت  لونوپه شاعري کې بله د یادونې وړځانګړنه د کابل د ورستیو ک رصاحبد سح
مالتونو او نړیدلو کورونو اوبیا په  ورانود سوځېدلو کوڅو، ابلدمره په هنر د ک ي،هغهانځوررونه د

د سړی خوښېږي او  انځورونه کاږي چې هم ژوند الګردغو کوڅو کې د وږیو او بربڼدو خلکو د سو
 ئ: هم سړی ژړوي وګور

 زما وږی نظر دې اننګو کې ځای ونه موند                                           

  شوډوډۍ له څنګه تېر د و، الګرښارماشوم سو د

نا کله دومره نادر شاعرانه ترکیبونه او  لهشاعري کې ځیني ډېر ښکلی تصویرونه او ک پهسحر د
 یې ونه ګورو: بهپه شمیر شاعرانو په شعرونو کې  وکېږي چې د ده نسل د ګوت سترګوانځورونه تر

د ځینو  چېدي پاتې او کله نا کله خو یې  نهاو وېښ ذهن څخه هیڅ هم پټ  سترګوهغه تېزبینو د
مخي ته پام شي دومره یې شاعرانه احساس پرې زورشي چې ان په بربڼډه ورته نارې  دوهظالموڅېرو 
 وکړي چې:

 الس له وینومینځې خو څېره دې بد لېدای نه شي

 څوک به د کابل ورانې کوڅې له یاده وباسي



د  بیااو  کېږيال د زشتۍ اوښکال د نمانځونکو د نمانځنو تفاوت ته هم ځیر منځد انسانانو تر هغه
 تفاوت په دمره هنرمندې راښیي چې لوستونکو ته خوند ورکوي: منځمینه پالو او وینه پالو تر

 تفاوت دی مینه پالو وینه پالو کې ومرهڅ

 دا ستا له زلفو دوي سرونه سره لوبي کړي موږ

 بېلګه کیدای شي: غورهخو د سحر د شعرونو یوتر ټولو تد همدې غزل د پای بی او

 مې په وېښه رنګین خوب ولید         کېپه تصور ستا

 بیا سحرماشوم وي او له نجونو سره لوبي کړي 

نیمه  ،یوهپه لحاظ غزل رمکې د فو” خوبونه  ل.پاریا“ دې مجموعه  پهعلم ګل سحر د
هم د دې مجموعې په  څلوریزيشوي دي البته یوڅو  ډاو یوشمیر ازاد شعرونه راغون منظومهقصیده،

 ښکال ورزیاتیږي. 

دی خو دا په دې مانا هم  خوښد هغه تر ازادو شعرونوغزل ډېر اخپه نه شی زم احبکه سحرص 
شعرونو کې ډېرې داسې  زادوازادو شعرونو ښه نه دي بلکې برعکس د هغه په ا هغنه دی چې د ه

بال وګرځي. هغه کله کله په ازادو شعرونو کې هم په دمره  دې وغزلونموني شته چې په سلو بدرنک
دردونو داسي یو  ددردونو د یوه نماینده په توګه،  دځانه د کابل  لهمهارت ځان ښکاره کوي او 

 ئ ! کوي چې هېڅکله یې له ښکال سترګې نه شو پټولی که نه وګور يوړاندانځور 

 چاوې چې دلته د سرونو سودا باب ده

 زړونه نه خرڅېږي       

 په خپلو ستروګو ولیدل چې  خوما

 کې  واټښار په  ویجاړزمونږ د  پرون



 یوه ډوډۍ  پهچا 

 راونیوه  زړهپېغلې نجلۍ  د

د  کېپه دې شعر شي یانځور کیدا نمایندهټولو ښکلی اوغمیزي تر  نيپورتنی شعرد کابل د ورا
. په دې شعرکې زمونږ د هیواد د وران شوی او شي یکابل زخمي وجود ټول دردونه لیدل کیدا

 دا بل شعر: واخلهدر  همداسېزړه ټول غمونه راټول شوي دي او ينړېدل

 څپلۍ        دواړه

 د یوې لویې ښاېسته مانۍ په مخکې

 ېانتظار پرتې و 

 بورلي کېویل د یوې بلې غوږ بهتا 

 د بېلتون ویرنې

 بس له اوږد انتظار وروسته هلته

 یوه څپلۍ په وینو لژندو الړه 

 انتظار پاتې ده اوسهڅپلۍ هم ال تر کیڼه

 اسانهکه نا ممکنه نه وي نو ګريزمونږ د اوږدې غمیزې ښه انځور دېپه یقین سره وایم چې تر زه
 انځورداسې ښکاري لکه د مینې اودردونو یواخښل شوی  تها مجموعه ما هم نه ده. د علم ګل سحر د

علم ګل سحر د  چېبه ما په دې نه مالمتوي که زه د دې انځور په څڼده ولیکم، لوستونکیاو ګران 
د هغه ټول  يپه دې مانا هم نه دي چې ګواک خبري داخپل نسل د ښو شاعرانو په ډله کې دی. خو 

د نورو شاعرانو ډېرې د تامل  هوي. ښایي د هغه په شعرونو کې هم لک انتخاب شعرونه په تول برابراو
الځوان دی او ال هم په  صاحبیقین لروچې سحر وي،مګرموږزما به ورته پام نه  ،چېوړخبري وي

به د راتلونکو ډېرو ښو او ګوتو په  هغههوډ مال تړلی روان دی،نو ځکه زموږامید دی چې  تینګډېر



ځانته ځای او خپل  کېډلې څخه وي. هغه همدا اوس هم د پښتو شعر په راون بهیر شمیر شاعرانو له
مقام موندلی دی. او که همداسې په پیګړۍ د شاعري کار او ورسره ژوري او همېشنۍ مطالعې ته دوام 

 دشهسوارولرو. د شعر شهسوار، رېښتنۍهغه ورځ به لېرې نه وي کې موږ یو  هللورکړي انشاا
کېږم  نډنه خ منځد شعرونو او لوستونکو تر احببه سحر وي. نور نو زه د سحرص هاوهغ هنرشهسوار

 او تاسې د دې مجموعې لوستلوته رابولم.

 ډېر ادب په

 عبدالهادي هادي

لومړی ساعت شپه،کال لومړۍ   ۲۰۰۰د

 



 ويده موسکا

 چې مو په شونډو ې ويده موسکا راويښه نه شي

 راويښه نه شيله موږه تللې او خپه رڼا 

 سترګې مو باسي او په خوله زموږ مهرونه وهي

 چې په شپېلۍ کې د ژوندون نوا راويښه نه شي

 د جادوګرو ښامارانو د ښکال زړه راکاږي

 له کومې خوا به د موسى)ع( امسا راويښه نه شي

 جېلونه! ورو زولنې اچوه السو ته زما

 چې په شرنګي يې دا ويده دنيا راويښه نه شي

 ېبه د خوشالۍ ده نغمې ور وغږوئيوه ش

 دم غنېمت دى څو شېبې ژړا راويښه نه شي

 تتي رڼا ته د سپوږمۍ يې پټ دېدن کومه

 په زړه کې خداى، خداى يادوم چې دا راويښه نه شي

   ١٣٧٩\٨\١٠ 

 اسالم خيل –زرمت                                                          

 

 

 

 



 

 د رڼا په لټه

 ن مو ونه ليد د هيندارو له بازاره راغلوځا

 ړانده هم نه وو، بې امساء په دغه الره راغلو

 عجېب وطن و، د مرګ خولې ته به کتار والړ وو

 نوبت راونه رسېد، موږ له سر د داره راغلو

 مينې! اوس تا ته هم وزګار نه يو د ژوند له ترخو

 هسي ساده وو، دې دنيا ته ستا له پاره راغلو

 ژوندى دى ها د ښکلو ښاپيرېو وطن واې 

 دوي څه خبر دي موږ پرون يې له مزاره راغلو

 دلته مو هم ټېکه ونه شوه د ماښام کلي کې

 بس د رڼا په لټه موږ له سپين سهاره راغلو

                          ١٣٧٨\٦\٩ 

 پيښور                           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 دبنګو کودى

 سويلي پسي ځيګل دو وږمو په ا

 ګودر مو تږى په منګي پسي ځي

 پرو سږ موږ نه مرور تللى دى

 د کلي پېغلې په سپرلي پسي ځي

 دا کليوال زموږه چا پوه کړي

 چې نه رهبر نه ليوني پسي ځي

 يا د ډومانو مړو راورسيږئ

 کني سندرې په مرګي پسي ځي

 د خم له څنګه خو يې څوک نه پرېږدي

 ځيشاعر د بنګو په کودي پسي 

 نور څيړه څيړه په پېسو پسي والړ

 سحر د مينې په ټولي پسي ځي

                                                   ١٣٧٩\٨\٥ 



 رحمانخېل –زرمت                                          

 

 

 

 

 مينه هم ژاړي

 سپرلى د ګلو په ماتم ژاړي

 مۍ په ستوري تري تم ژاړيسپوږ 

 کاڼى دې ژړېږي راتهراويشتى 

 ما سره ستا د جفا غم ژاړي

 بنګړي د قبر ګواهي ورکوي

 که وېنه ژاړي مېنه ژاړي

 ديوانو خوب، مينه خندا ترې غال کړ 

 نن ښاپېرۍ مو د حرم ژاړي

 پالر يې د جنګ تورو تيارو اخيستى

 يتېم ماښامه سره سم ژاړي

 تاسي مظلومه غوټۍ ونه ليده

 ړي لوټ پېغلتوب ته يې شبنم ژا

 له ډېره وخته په ارمان د دستار



 د صابرشاه ملنګ غنم ژاړي

 نه شي ليکالى د وختو نادودي

 ځکه کاغذ ته مې قلم ژاړي

 لمبې د حسن پري درنې شوي که څه

 چې تر سحره پورې شم ژاړي 

                    ١٣٧٧\١٢\١٧ 

 بلکا                                                           

 

 

 

 د شونډو غال

 ساده زړګى مي دې نفرت جهان کې مينې غواړي

 سوالګر ماشوم دى، د کابل ښار کې علميني غواړي

 نغمې په ورو کړئ، ډيوې مړې کړئ چې مو ونه ويني

 حاالت له موږه زړونه تور او جامې سپېني غواړي

 السونه مات، دعا يې نه رسي تر عرشه پورې

 انګيني غواړيهغه چې شپې رڼا رڼا ورځي وړ

 د وطن غلو يمه نيولى، د سرو شونډو په غال

 د ښار قاضي رانه خبرې بيا رښتني غواړي



 زموږ د ښار شاړي کوڅې به څنګه شي، سمسوري

 موږه په ګلو، دوى په وينو يې رنګيني غواړي

 دا چې په ګلو هر سحر شبنم د اوښکو اوري 

 دلته په زړونو کې الکرکي ځينې ځيني غواړي

                   ١٣٧٨\١٢\٢٨ 

 کابل                                     

 

 

 

   

 

 

 

 د هيندارې تاوان

 ستاد ښکال د کلي اوړکو پرون

 د هغو دوو، غونډيو شاته پټ پټانى کاوو

 زما او ستا له دعوې وروسته،

 اوس د دواړو کليو،

 دوو مخورو داسې پرېکړه کړي:



 چې د ښيښې د ماتيدلو تاوان

 بايد ماته راکړې.ته 

 يوازې بيا ليدل دي !!! 

                ١٣٧٨\١\١٩ 

 زرمت -پکتيا                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقتل

 کله په سرو کله په تورو اوړو   

 شوو کاغذونه تش په تورو اوړو 

 اودس په وينو کړو مقتل ته به ځو 

 د ژوند په الر کې په سرزورو اوړو 

 ځورڼا يې غوړو په رڼا پسي 



 موږه په وريځو ګورو ګورو اوړو

 د پېغلتوب فصل دې جل وهلى  

 موږه به کله په سمسورو اوړو

 موږ ملنګان شوو د زېارت د لنګنر

 په سپيرو زلفو شونډو سپورو اوړو

 لمر مو په شا د سحر کلى ته ځو

 بېرته په شپو بېرته په سيورو اوړو

                         ١٩٩٩\٤\١٠ 

 پښتونخوا –پېښور                                                

 

 

 

 

 مينځلي رڼا

 زه يې وينم، 

 ته يې وينې،                

 هلته لري، 

 ددې لوى غره په لمن کې 

 په چېنه د اوښکو ناسته،



 هغه ښکلې ته يې ويني؟

 پاکوي له اننګو نه، 

 يد شهيدو سپرلو وين                                

 د سپوږمۍ په چېنه مينځي،

 خپلې زلفي هغه ښکلې                                     

 له خورو زلفو پرتيو

 راروان دي راڼه څاڅکي 

 او د اوښکو آئينه کې

 جوړوي اوربل په مينه                            

 زه يې اورم،

 ته يې اورې؟                      

 رو کېپه دې شپو په دې تيا

 د مينځلي رڼا چېغې

 اوس به راشي 

 اوس به راشي !!! 

                                      ١٣٧١\١١\٥ 

 کابل                                                  

 د بڼو ګوتو کې

 زړه مې د عشق په مقام شپې تېروي 



 ګوره چې څومره په پام شپې تېروي 

 ې سپينه مرغۍزما د زړه د څانګ     

 نن ستا د سترګو په بام شپې تيروي     

 نظر د ښکلو د بڼو ګوتو کې 

 لکه بادار او غالم شپې تېروي 

 د مينې تږى دى د وخت پر پاڼه     

 زما نيمګړى کالم شپې تېروي     

 د لوى ښامار خوله کې دالل رڼا ته  

 د شعر پرې په ناکام شپې تېروي 

 ي نه راګرځيځان مې له ځانه تښت     

 د اننګيو په جام شپې تېروي     

 ترابي يو وړه کل اندامه قاف ته 

 په دښتو غرو کې بهرام شپې تېروې 

 د قافلې پوښتنه چا ونه کړه     

 رهبر خو ډېر په ارام شپې تېروي     

 لکه اصحاب د کهف ورځ نه ويني 

 زما د خوب وږي قام شپې تېروي 

 ه راشي سحر به دي مالت ته څنګ     

 پکې د وينو ماښام شپې تېروي     

١٣٧٧\٨\١٨

 



 

 

 

 

 

 د شعر شيورى

 زما د شعر ستړې اروا، 

 په اسمانو کې ګرځي 

 لکه غاټول ښکال ته الس غځوي    

 د پښو پل يې ورېځي نه پټوي    

 د خداى)ج( د عشق په اسمانو کې سرګردانه، 

 اللهانده ګرځي 

 هلته يوه شېبه قرار نه لري    

 ه ځمکه باندې وينم اللهانده سيورىزه يې پ    

 چې خپله وره غواړي،

 اسم اغظم لټوي !!!

              ١٣٧٧\١\١٢ 

 پېښور د بي بي سي دفتر                

 



 

 

 د پيکي تار 

 چې يې راکړه د هنر د پري پته 

 د دنيا دولت مې وواهه يه لته  

 ستا جمال سپوږمۍ د وريځو بنديوان کړه    

 رنګ ګوره چې ژيړ شو له حسرتهد لمر     

 د نظر سيورى مې ړنګ د پيکي لور ته 

 دا يې زده کړل ستا د خال له امامته 

 ومه څاڅکى د شبنم پر اننګو ستا    

 د غرمو لمرونو پري نه ښودم ښکته    

 يم هيرجن چې دا وعده مې هيره نه شي 

 د پيکي تار دې راوتړه تر ګوته 

 ور غم کړد ځواني فصل مې لودو ل    

 سپېنه خوله دې وه، زما تر ژوند قيمته    

 ورور له ورور او زوى له پالر سره دښمن کړي 

 لري لري ځکه ګرځم له سياسته 

 سحر مينه او ښکال پکې ليدله

 چې په شع پسي راغلي له زرمته



                 ١٣٧٩\١\١٠ 

 تان تاالرد راډيو افغانس                                         

 

 

 

 

 قرباني

 سترګې دې نه راواړولي د ثواب لپاره

 زما د ستړي زخمي زړه د اضطراب لپاره

 خال دې په څومره ښکلي ښار کې سلطنت جوړ کړى 

 ستوري والړ دي په پيره ددې جناب لپاره

 زما د زړه په وران کابل دې نوره څه پريښودل

 هر څه تاال کړل، تا تري يووړل د پنجاب لپاره

 وختو وږي مو په وينو ماړه شوي نه دي د

 اوس مو له تنه زړونه باسي د کباب لپاره

 اوبه شوي وچې، وچکالي شوه، ويني زياتي شولي

 موږه سپرلي کړل قرباني د انقالب لپاره

 زما داوښکو په ليدو دې اننګي تازه شي

 شبنم په هر سحر کې ښه وي د کالب لپاره



                         ١٣٧٩\١\١٠ 

 کابل، تايمني واټ                                            

 

 

 

 

 

 

 ورکه ښکال

 شپه ده کونګ چېغې وهي 

 په خپل اواز کې پېغامونه ليږي 

 د تاريکيو ويرونکى پېغام 

 کلى چوپتيا کې ډوب دى 

 او د وحشي باد د اسانو 

 تر کرکجنو پښو الندې، 

 ايله ساه وباسي    

 کې په خوبو کې ټپوسان غره 

 زموږ د ښار د واټ د پاسه، 

 جسدونه ويني    

 اوس له چا خواست وکړمه 



 چې دغه مړي ښخ کړي 

 يو شو قابيل بل هابيل 

 او يوه مور د خپل شهيد زوى سرته ناسته ده، 

 پري ساندي وايې    

 دا الرويان وګوره، 

 په څومره بېړه درومي    

 شييو نيم له ځان سره موسکى غوندې  

 لکه چې هر يو وي قاتل د هغه 

 او داسې څوک نشته چې مړي ښخ کړي 

 ځمکه تمامه ښکاري 

 داسې کوم ځاى نشته، 

 چې مړو باندې خاورې واوړي    

    ×××××× 

 زما بې وسه سيورى 

 سم له ماښامه سره 

 رانه جدا شو هغه 

 زړه مې له ويرې ډک دى 

 زما بې هيلي سيورى 

 ښايې دى هم تللى وي 



 په هغه ورکه پسي 

 چې زه هم ګرځم پسي 

 زه مې په ورکه پسي راغلم د ماښام کلي ته 

 له ما يې سترګې، ژبه دواړه يوړل 

 د شپې شيطان مې په مرۍ باندې چاړه ايښې ده 

 سيورى مې هم ورک شوى 

 اوس به له چا پوښتمه 

 يه د رڼا استازو! 

 له دې تيارې نه د وتلو چل مو زده دى که نه؟ 

 د رڼا د کلي الره تاسي وينئ که نه؟او  

 = نه..... 

 نو زه په کومه الړ شم 

 بس يوه هيله لرم 

 ماته ټوپک خورا کړئ 

 ټوپک...؟ نه ټوپک نه کرکه لرم 

 ټوپک له مانه زما سيوري بيل کړ 

 ټوپک مې سترګې ژبه دواړه يوړل 

 ټوپک ښکال او مينه دواړه غال کړل 

 نو يوه هيله لرم 



 خو راکړئما ته قلم  

 چې د ژوندون په سپين کاغذ 

 د ))نه(( په توري چليپا وکاږم 

 ستورى هم))نه(( راخېژي 

 رڼا هم ))نه(( راځي زموږ کلي ته 

 ښکال ځان ))نه(( راښيئ 

 غوټۍ هم ))نه(( غوړېږي 

 ښکلو هم ))نه(( وويل 

 نو زه په کومه والړ شم 

 ماته زما د سيوري پته راکړئ 

    ×××××× 

 د ژمي او د شپې د اوږديدلو وايي کارغان 

 بڼ د سحر په اميد شپې تيروي 

 پرخې د شپې ګوتو کې چېغې وهي 

 ګالن ويده دي، پري خپسي ناستي 

 نرګس په خوب کې، 

 د سحر وږمو ته چېغې وهي    

 خو د وږمو الرې په وينو سې دي 

 د ښکال سيورى په لمبو کې ورک شو 



    ××××× 

 ستو خلکويه د سپوږمۍ پرماتم نا

 تر څو به ژاړو په ورک شوي مړي

 څو به حيران ګورو د ستورو جنګ ته

 راځئ چې خپله وينه ورکړو وړيا

 راځئ چې سيوري کړو د ځان ملګري

 سترګو کې زړي د رڼا وکرو

 راځئ چې ورکه ښکال بيا راولو

 اوښکې پري ورکړو او خندا راولو

 راځئ بدل کړو دا باروت په رانجو

 ته هوا راولودغه دود جن بڼ 

   ١٣٧٦\٥\٢٨ 

 څارندوى مېنه -کابل  

 

 

 د بڼو څوکو کې

 پرېږده چې وکړي څه دمه د ديواله سيوري ته 

 زما د سوي زړه ناره د ديواله سيوري ته 

 زه يې په سترګو کې د خپل اميد خوبونه وينم     



 ښکلې د ناز په خوب ويده د ديواله سيوري ته     

 نه کې ريښتنې نه ويته دې احساس سره په مي 

 شونډو دې نه کړه بهانه د ديواله سيوري ته 

 ستا د بڼو څوکو کې ژاړې د وصال ارمان مې     

 وزر يې مات توتکۍ مړه د ديواله سيوري ته     

 زما د هيلو د ګالنو څانګې جل وهلې 

 عمر مې تيره کړه غرمه د ديواله سيوري ته 

 غيو ماتهپرون په مينه کې د لوبو کړه مر     

 د مار د سترګو ائينه د ديواله سيوري ته     

 رباب ځړيږي په دارونو نغمه الس تر زنې 

 بنګړو ته شرنګ ورکړه راځه د ديواله سيوري ته 

 سحره هغه د سپوږمۍ د څانګې شنه غوټۍ شوه    

 چې تا به هره ورځ ليده د ديواله سيوري ته    

 پکتيا، د زرملي ولسوالي     

     

 

 جرومهل

 نجلۍ په بيړه شوه له خوبه ويښه 

 وخت ورنه تيرو، 



 او کسات يې له ګړۍ واخيستو   

 ګړۍ يې ماته کړه په قهر سره 

 په ډېر تلوار په خپل سينګار لګيا شوه 

 نجلۍ لګياه ده ائينې سره خبرې کوي: 

 زه څه ړنده شومه چې خوب مې کاوو 

 اوس به يې ماته دواړه سترګې انتظار پاتې وي

 ړه کې به بيا زما د سترګو،ز

 د رنجو ښکلى انځور جوړوي    

 ځکه هغه د رنجو مينه لري

 خدايزده پر ما مين دى،

 او که په تورو سترګو    

 په ما هم ګران دي رانجه

 ځکه هغه ورسره مينه لري

 نجلۍ لګيا ده خپل رانجه لټوي 

 خو دا خبره نه وه،

 لجرومه غلو وړي وه!!!    

     ١٣٧٨\٣\٧ 

 کابل      

 



 

 

 خپلواک ته 

 کلونه ن پس په زرمت کې شپې شوې 

 راته ترخې په خپل مالت کې شپې شوې

 خپلواکه نه شي خپه سوري ټټر ته× 

 زما دوزخ ستا په جنت کې شپې شوې

   ١٣٧١\٦\٢ 

 اسالم خيل –زرمت                   

 

ړيو پېښو کې لمريز کال چې ن ١٣٧١در محمد خپلواک زما شاعر ملګرى چې د × 
 په شهادت ورسيده.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 د سيلۍ شېبو کې 

 له ګل نه پته د سپرلي ورکه وه

 ګالن ړانده، کاڼه شول

 ن يې ښکالو د پسرلي واوريده

 او نه يې وليدي وږمي د سحر

 هسي په پرخو باندې وغوليدل

 دلته د واورو په موسم کې، په يخنيو کې راوټوکيدل

   ×××× 

 بڼوال يخني ځوروي

 و په سړه سينه لګيا دى بخارۍ پسي ګالن اچويا

 ځان له يخنۍ نه ژغوري    

 له بخارۍ نه سره ، زرغون او تور د دودونه خيږي

 غواړي بامونو باندې هسک کړي،

 يو د هيلو بيرغ    

 خو د سيلۍ شيبو کې،

 بيرغ شي قتل د ځوانې موسم کې    

 بڼوال لګيا دى بخارۍ پسي ګالن اچوي!!

     ١٣٧٨\٣\٥ 



 کابل       

 

 

 

 د لمر ژۍ

 يو ستورى د ښکال و، د سپوږمۍ له څنګه تير شو

 سپرلى راته خپه شو، د غوټۍ له څنګه تير شو

 زما ستومانه ژوند، چې يې په سيورې کې ديره و    

 يو وهم د مرګي، د بوړبوکۍ له څنګه تير شو    

 له سترګو يې رانجه وړل، له السو څخه نکريزې

 ې دښکلې ښاپيرۍ له څنګه تير شويو ديو و، چ

 زما زخمي احساس خو، الس تر زنې ورته ناست و    

 يو سيورى و، په شپه کې د نجلۍ له څنګه تير شو    

 زما وږي نظر دې، اننګو کې ځاى ونه موند

 د ښار ماشوم سوالګر و، د ډوډۍ له څنګه تير شو

 زما ساده کالم يې په سندرو بدل کړى    

يې رنګ واخيست د خولګۍ له څنګه تير  له شونډو    
 شو

 له شپو څخه راکډه شوو، له شپو سره سره مو شپې شوي

 زموږ ستړى سحر د لمر د ژۍ له څنګه تير شو



 کابل څارندوى مېنه١٣٧٨غبرګولى    

 

 

 

 

 

 د مينې ګالن

 زړه به اخېر ستا کړې وعدې له ياده وباسي

 شونډو ته دې وايه، چې ګيلې له ياده وباسي

 چا د کرکې تخم د افغان زړه کې ښيندلى دى    

 هغه ذهن غواړو چې جګړې له ياده وباسي    

 الس له وينو مېنځې، خو څيره دې بدليداى نه شي

 څوک به د کابل ورانې کوڅې له ياده وباسي

 څنګه يې په زوره د ښامار له خولې نه الل واخيست    

 سيتير تاريخ به څنګه دا شملې له ياده وبا    

 کله چې په ياد کړي د افغان د ميړون توري

 بيا د تيري فکر د روسيې له ياده وباسي

 شعر د سحر زړه کې يې د مينې ګالن وکرل

 ما به رقيب څنګه د هغې له ياده وباسي



                                                       ١٣٧٨\٣\١٨ 

 اسالم خيل -زرمت                                                    

 

 

 

 

 

 

 ګلونه او جانان

 ستا که شونډې او پيزوان سره نږدي دي

 ستا احساس زما ارمان سره نږدي دي    

 مخ سحر، شونډې غرمه، زلفي ماښام دي

 سپرلى، اوړى او خزان سره نږدي دي    

 دا سپوږمۍ خو ستا ابرو غوندې ښکاريږي

 ږدي ديڅومره ځمکه او آسمان سره ن    

 د يوه وجود، دوه غړي لر او بر دي

 پېښور او بدخشان سره نږدي دي    

 ددې ملک د ښاپيريو پت ته خير کړې

 تور ديوان او شېطانان سره نږدي دي    



 زه چې ستا يمه ګلونه په شعور کې 

 دا په دي چې له جانان سره نږدي دي    

 تالوت يې هر سحر په اوداسه کړم

 قرآن سره نږدي ديستا جمال او سپين 

 ٢٠٠٠\٣\٢ 

 پېښور د بي بي سي دفتر

 

 

 

 

 د طاووس بڼکه 

 ستا په وفا باندې شکمن دى خپله ورکه غواړي

 د زرو قدر په زرګر دى، خپله زړه ځکه غواړي    

 )) د مينې دې مقام ته څه نوم ورکولى شي څوک((

 ماشومه وينو کې لمبيږي خو نانځکه غواړي    

 يا يم، خو سر زورى ماشومزه تالوت باندې لګ

 پاڼو د قران کې د طاووس ښکلې بڼکه غواړي    

 بس نور يې خوله کې د سپرلي ښکلي ګلونه کړي

 زما ملت يې مرګي ذهن له ټوپکه غواړي    



 ساقي په نيم ګوټ يې غمونه کميدى کله شي

 زما زړګى غني شاعر دى پياله ډکه غواړي    

 چا ډار نه لريالر د خوشحال باندې روان دى له 

 په ټولو ښکلو کې له تا ېوه مچکه غواړي

 نېټه٩د غبرګولى ١٣٧٨د    

 کابل څارندوى مېنه                                            

 

 

 

 

 ))ب((

 ما د جومات سبق له ))ب(( پيل کړ

 مال الف او ما به ))ب(( ويله

 مال به بيا څپيړه راکړه په غوصه بې ووې:

 خبيثه ووايه ))الف(( وروسته ))ب(( 

 ما به ژړا کې ب، ب، ب ويله

 مال به شنې لښتې راوغوښتلې

 اوس به په زور درنه ))ب(( هيره کړمه 

 ما په سرو سترګو بې زربا ويله



 ×بابا مې بوتلم روحاني بابا ته 

 چې رانه ))ب(( هيره کړي

 ډېرې ))خوردې(( يې په ما وخوړلې

 کنده کې د ))ب(( شغلې وليدې× ما د ډومانو د زېارت 

 ما ته د ))ب(( سپيڅلتوب

 تورو تېارو کې لوى ولي راوښود

 او ))ب(( مې هيره نه شوه

 ))ب(( مې په خوله کې وه تل

 چا به ويل پري کوم اثر شوى دي

 ځينو ويل:

 ماښام ناوخته کنډوالو کې پري پيريان کينستي

 دا ))ب(( پيرېان ورښيئ

 و امېل جوړ کړ ماتهبيا يې د شنو سرو تاويزون

 خو مور مې نه منله

 ويل يې زوي مې نظر شوى چېرته

 چا ځوانېمرګي دي پري کوډي کړي

 يو موټى اوړه بې له کندو واخيستل

 په بـسم اهلل به يې ورو ورو د تورو شنو سترګو نظر ماتاوو

 د پټکي په وله زما به يې، 



 شين تار وټومبه                                 

 ور پوهېدله،م

 چې د چا د بادامي سترګو د ياد بزغلى  

 مې دي د ذهن کرونده کې ټوکيدلى داسې

 چې به مې ))ب(( د هرې مينې پيالمه بلله

 ))ب(( مې د ژوند بدله

 د سپين کتاب پيل دى))ب(( د اهلل)ج( 

 ))ب(( بغاوت دى له بې مينې ژونده

 ))ب(( د شنو بنګو د دانو نشه ده

 سندرو سېپارو کې لومړنى تورى دى ))ب(( د بلبلو د

 ))ب(( د بهار وږمه ده

 او ))ب(( ښکالو د باران ن

 ))ب(( د بڼګړيو شرنګا

 ))ب(( سپين سحر کې له منبره د بالل آواز دى

 ))ب(( د بيبيانو تقوا

 ))ب(( تقدس دى د بقري د سورې

 ))ب(( د سليمان )ع( له خوا بلقيس ته بابتوتکي په الس

 د پيل تورىد سندرېز پيغام 

 ))ب(( ده زموږ دودجن ماحول ته، 



 د کوترو د بلنې آواز   

 چ

 چې په  وزرو د کرکي تور لوګي جارو کړي دلته

 ))ب(( يې د ښکلي نوم لومړى تورى دى

 ها جادوګره د ښکال ښاپيرۍ

 بېګاه مې خوب کې ليده

 که خداى کول ستوري به رواړي، 

 د ټېکري پېڅه کې   

 للي رانهډېره موده وشوه چې ت

 له موږ خپه خوب وړى بخت به راوړي

 او د سپيڅلي اسم اعظم په قوت

 ها په قمار کې تللى تخت به راوړي

 بېګاه يې بيا د راتلو لوز کړى

 سبا له لمره سره ېو ځاى راځي !!!   

روحاني بابا: د پکتيا واليت د زرمت ولسوالۍ د غومبر خولى د غره په ډډه کې مشهور × 
کال د هېواد له بېالبيلو واليتونو او  ګاونډيو هېوادو څخه زيات زيارت زيارت چې هر 

 کوونکي ورته راځ.

د زرملي په ولسوالۍ کې زيارت دى چې ناروغان يې په الندينۍ سپرغه کې شپه تيروي دغه ×
 راز د طالبانو عنعنوي مېله هم هر کال په همدې زيارت جوړيدله.

 



 

 

 

 د بڼو سيورى

 رو ګلونو سره لوبې کړيڅنګه چې وږمې له س

 داسې دغه ښکلې مو له زړونو سره لوبې کړي    

 څومره اللهانده اننګو کې دې، زما نظر

 لکه چې مين شاعر وييونو سره لوبې کړي    

 زما د مينې خيال ستا د بڼو سيوري ته خوب کوي

 يانې د کوترو له وزرونو سره لوبې کړي    

 الو کېڅومره تفاوت دى مينه پالو، وينه پ

 موږ دا ستا له زلفو، دوى سرونو سره لوبې کړي    

 سور دى د ټپې په وينو هر تار د رباب زموږ

 دلته د السو خاوند، له وينو سره لوبې کړي    

 ستا په تصور کې مې په ويښه رنګين خوب ليده

 بيا سحر ماشوم وي او له نجونو سره لوبې کړي

 ١٣٧٨چنګاښ        

 زرمت–پکتيا       

 



 

 

 

 پته

 سترګې مې ستا په الره وکرلې

 په وينو اوښکو اوبولې مي تل

 دواړه السونه مې په مينه اوبدل

 تر ي مې کړۍ جوړه کړه 

 دا ستا د زړه دروازې لپاره

 پري پسرلي او خزانونه تېر شول

 خو رانه پته د السو ورکه شوه

 اوس دې له ډېرو کلو وروسته،

 د راتللو اورم   

 درېږه وه ښکلې! و    

 يو ځلي شاته ګوره    

 در نه تپوس کومه    

 زما په مينه اوبدل شوي الس دي ونه ليدل؟    

 هغه چې ستا د زړګي وره ته ترې کړۍ جوړي وې!!!    

        ١٣٧٨\٤\١٢ 



 پکتيا –زرمت          

    

 

 د سندرو ژړا

 چې نشه لکه بهار يمه له مينې

 يما له اوښکو د کوترو شراب څښل

 دښمن سره احساس د خپلوي کړمه له

 موږ په نوم يو د انسان سره پېېلي 

 ستا مې زلفي تر اړخ الندې پرون شپه وې

 ستوري هم و، نندارې ته راوتلي

 چې مې زړه کې و، د مينې څو رازونه

 درته ما د لمر په وړانګو، دې ليکلي

 زموږ زړونو کې د مينې ګالن لوني

 څه جادو کوي په موږه دغه ښکلي 

 راته ښکاري چې ته هم شولي قاتله

 مينې! ډېر دې په نامه دار ته ختلي

 که راځې نو د وعدو نېټې پوره شوې

 د کوکنارو ګالن نوي ټوکيدلي

 زما ښکلې خپه نه شي بې وسي ده 



 مړوندونه دې په زرو نه شول ښکلي

 د وطن پېغلې په ښکلې تورپيکې کې

 د ګلونو پر ځاى، شنه ځوځ دې ټومبلي

 و سيند کې المبي سره ګلونهد اورون

 دا سپرلي دي کوم ظالم په اور سوځلي

 د مغلو تاړاک بيا په وطن راغى

 ځوانان وژني، سوځوي زموږه کلي

 دا زموږ سرونه لو، ته پاخه شوي

 چې تر اوسه په دارنه دي ځړيدلي

 حوصلې د زردارانو ختمي نه دي

 الخو غالوي د رنجو کړي دا ښاغلي!

 ينو، چې د ښکلوارمانجن و، د سرو و

 له السونه يې نکرېزې دي شکولي

 د موسکا هيله له ښکلو دلته مه کړه

 دې مالت کې خو سندرو دې ژړلي

 مېندې ژاړې په کورونو کې يوازې 

 چې زامن بې د يو بل جنګ ته وتلي

 دلته دار باندې رباب بې ګناه زانګي

 او سندرې په ټوپکو باندې ولي



 اريږيد لمر وړانګې دلته بل ډول ښک

 بيا د سرو وينو پرې څاڅکي اوريدلي

 له سوالګرې پېغلې تمه د وصال کړي

 اننګي يې په يوه ډوډۍ بايللي

 د غوټيو پېغلتوب يې دى لوټ کړي

 سيلۍ جنګ د پسرلي ته رادانګلي

 د جګړې شهېدان چا ويل بې ګناه دي

 جنازو نه ستړي شوي زموږ ولي

 د رڼا څړېکه چې چېرته شي څرګنده

 ديوان يې کاڼو باندې وليد تيارو 

 د سپوږمۍ پر مخ د زلفو ورېځې راغلي

 د سحر خو يې السونه دي تړلي

 ال په خوله مې لګېدلي دي مهرونه

 ال مې ډېر څه په زړه پاتي ناويلي...؟

 

 

 

 تعبير

 په ژوندون باندې مې لوبې کړي تقدير 



 د خوبونو مې غلط وځي تعبير 

 ړګې بل کړيستا سرې شونډې به مې اور په ز     

 پکې وبه سوځي ستا ښکلى تصوير     

 پاکستان –کراچۍ        

        ٢٠٠٠\١\٦ 



 

 د پېغلتوب خوب

 زه دې خوب د پېغلتوب وم  

 چې په نيمه شپه کې راغلم 

 او دا ستا د لياليي حسن مېلمه شوم 

 د شعرونو په وزرونو، 

 ستا د زړه تل کې ديره شوم    

 هلته نوي ټوکېدلي، 

 سره ګالن د پاکې مينې    

 هر پاڼه باندې ليک و 

 ښکلى نوم زموږ د مينې    

 تا دروغ ويل احساس ته 

 او د سېورو د يوالونه، 

 دې ګالنو باندې جوړ کړل    

 زه دې خوب د پېغلتوب وم  

 چې په نېمه شپه کې راغلم 

 تا دروغ ويل احساس ته،

 يا مې پوه په تعبير نه شوي !!!   

     ١٣٧٧\٥\٨ 



 پکتيا –زرمت      

 

 

 

 تصوير

 که بد رنګه مو په سر ووهي ميخونه

 خو دا ښکلي مو په زړو وهي ميخونه

 چې نه وګورو نه ښکلي چېرته ياد کړو

 زموږ په سترګو او په خولو وهي ميخونه

 له نادودو څخه کوم پلو ته والړ شو

 وخت زموږ په ارادو وهي ميخونه

 دروازې د زندانونو يې پرانېستي

 د متکب په دروازو وهي ميخونه

 ستا د ښکلي مخ تصوير چې پکې  وينې

 دا تور زړي په اوبو وهي ميخونه

 څه به پټه کړې ښکال زموږ له سترګو

 د لمرونو په شغلو وهي ميخونه

 بس د مينې سخت سفر يې دى په مخکې

 خوا سحر بيا په څپلو وهې ميخونه



   ١٣٧٩\٥\٢٩ 

 دوى مېنهڅارن –کابل                  

 

 

 

 

 د پالاير خوبونه

 يم ستومانه بل ديارکې ستا شين خال په خوب کې وينم

 وړى، هغه الل په خوب کې وينمچېرته خړو اوبو 

 بېګاه شپه مې ستا له غمه بيا د چرسو چلم ډک کړ

 د زړې کال له بامه زري شال په خوب کې وينم

 له دوبۍ تر هندوستانه مې هم ستا ولور پوره نه کړ

 نجاب ګرمېو وسوم، تېر مهال په خوب کې وينمد پ

 آبا تېر نه بوړى کوز کړي، د خوښۍ ډزونه وکړي

 ستا يې مالګه وي راوړې، شين دسمال په خوب کې وينم

 الس دې سره وي په نکرېزو، په پېکي دي دړۍ پورې

 چې مې سترګې سره ورشي بس پالاير په خوب کې وينم

 سر ته چې وېده شم راش کېنې توتکۍ اروا مې

 رانه ژوند د مينې غواړي هسي خيال په خوب کې وينم



 ژوند نشه ده، که يو خوب دى که د مينې ازموينه

 مودې وشي بې ځوابه دا يو سوال په خوب کې وينم

 

 

 

 

 

 

 ...د تاريخ په آئينه 

 ماران د زلفو دې په مخ دانه وانه پراته دي 

 که ښکلې خاوره د افغان کې بېګانه پراته دي    

 په زلفو ورو ورو يې راکاږه چې زخمي يې نه کړي 

 زما د مينې ارمانونه په شانه پراته دي    

 د مينې الرې به رنا کړي مشالونو په څېر 

 دواړه السونه مې نن ستا چې په سينه پراته دي    

 هوا په لړو د باروتو اوبو رنګ بايللى 

 د وېنو څاڅکي په غزل، په ترانه پراته دي    

 ړ يې په څه بولې چې وينې د انسان يې توي کړيويا 

 دي خړ کرځونه د تاريخ په آئينه پراته دي    



 دا څو زورګېر چې د سرونو په غونډۍ والړ دي 

 دي، تور داغونه چې زموږ په زمانه پراته دي    

 سحره دغه څو شتمن په چا زړه سوى نه لري 

 څو ښاماران دي، چې په لويه خزانه پراته دي    

 د زمري مياشت ١٣٧٩د        

 زرمت نواب خيل



 

 

 غزل

 مسرۍ مو د غزل له ښاپيريو نه زده کړې

 له ژوند سره مو مينه اننګيو نه زده کړې

 پوهېږو ښکلې سترګې به مو اور په زړګي بل کړي

 د مينې قرباني مو توتکيو نه زده کړې

 بس تيري شي وږمې په مړاوو ګلو نظر نه کړي 

 ګوندي له جنکيو نه زده کړې نخرې به يې وي،

 دا جنګ زموږ وطن کې خدايه څومره دوامدار شو

 دې ښکلو سپکي سپوري له مرميو نه زده کړي

 که الس مې باندې بر شي د دنيا پېسي به سوځم

 انسان کينه او کرکه له روپيو نه زده کړې

 ژړا دې اننګيو باندې پرخه په سره ګل ده

 زده کړيخندا خو دې ګلمخې له غوټيو نه 

   ١٣٧٩\٣\٤ 

 بي بي سي دفتر -پېښور   



 زړه

 چا وې؟

 چا وې چې دلته د سرونو سودا باب ده،

 زړونه، نه خرڅيږي

 خو ما په خپلو سترګو وليدل چې:

 پرون زموږ ويجاړ ښار،

 په واټ کې  

 چا په يوه ډوډۍ د پېغلې نجلۍ،

 زړه راونيوه !!!  

    ١٣٧٨\٥\٢٦ 

 کابل –پښتونستان واټ     



 درانه استاد شاعر محمدصديق پسرلي ته چې شعرونو يې هم خندولى يم او هم ژړولى

 د بلبل له اوښکو....

 تا راوستى پسرلى دى د سندرو

 ښکلى سيورى شوې د ستړو مسافرو

 د غزل ناوي دې ښکلې سينګار کړي

 کلمې دې کړې امېل د مرغلرو

 ښاپيرۍ د شعر دې څښلې بيا شراب دي

 اوښکو مرورود بلبل له تلليو 

 دې مالت کې د ژونديو قدر نشته

 )) د ژوند فصل مو لوټ کړى ستمګرو((

 خبر نه يې؟ د باګرام نغمې سړې شوې

 د قلم جنازه يوړه زوره ورو

 د ښکال آبۍ شوه بوره کرکه زور شوه

 مالوميږي له ويرونو د کوترو

 د تيارو ديوانو يوړې په برچو کې

 له السو څخه نکرېزې د دلبرو

 خيستي خړ سيالب د نهيليويو ا

 په قبرونو ډيوې مړي د مينجورو

 زموږ ژوند يوه د چرسو شنه نشه ده



 آوازونه مو دودونه د پوډرو

 بيا دي ))ما ته شپېلۍ(( پو کړه که راويښ شي

          ساده زړي خو پوه نه شول په خبرو                                                                         
 کابل ١٣٧٨زمرى 

 

 

 د شونډو رنګ

 د اوښکو آئينو کې ښکاريده د شونډو رنګ 

 دې ښکلې په لمبو کې وکاره د شونډو رنګ 

 دا ستا د شونډو يادو، که د مينې ليونتوب     

 ګودر کې راته ښکاري نن اوبه د شونډو رنګ     

 دا هم د غريبي نښې د دې ويجاړ وطن دي 

 ن او ستا سپېره د شونډو رنګزما ږيره کې سپي 

 سينګار يې نيمه خوا شو، نجلۍ يار ته په ژړا شوه     

 مشوکه کې ترې يوووړ، تور کارغه د شونډو رنګ     

 ما وليده په سترګو ښاپيرۍ، د ګل کابل 

 له ويرې د تور ديو يې پاکاوه د شونډو رنګ 

 زما د زړګي پاڼې د وعدو وږمو تازه کړي     

 څانګې نن يې اوريده د شونډو رنګ له هرې     

 سحره رڼايې دې د ماښام شفق کې ورکه



 د هغې اننګي شول او ستا زړه د شونډو رنګ

  ١٣٧٨\٥\٢٨ 

 وزير اکبرخان روغتون                                              



 د بيلتون ويرنې

 دواړه څپلۍ،         

 د يوې لويې ښايسته ماڼۍ په مخکې،

 انتظار پرتې وې          

 تا به ويل د يوې بلي غوږ کې بولي،

 د بيلتون ويرنې  

 بس له اوږده انتظار وروسته هلته 

 يوه څپلۍ په وينو لژند والړه

 کيڼه څپلۍ هم ال تر اوسه انتظار پاتي ده !!!

 ١٣٧٨زمرى    

 وزير اکبرخان روغتون  



 وير

 سپوږمۍ د خپلې خور په وير ژاړي

 ل څومره دلګير ژاړيلمر مو په حا

 خوب دې په سترګو کې پريشان وينمه

 احساس مې ځکه په تعبير ژاړي

 رانه يې الر کې ستا پلو نه غال کړل

 خود مې زړګى دى  پري زهير ژاړي

 شاه د شطرنج يې په پياده ورکوي

 د سياست لوبه کې وزير ژاړي

 چا يې لمن باندې داغونه ايښي

 په چېغو سر دى، نن پامير ژاړي

 حره اوس به څنګه پالې مينهس

 د ښکلو زړه کې دې تصوير ژاړي

   ١٣٧٨\٥\١ 



 د شبنم چينه

 ما د سپوږمۍ د روح هنداره کې،  

 ستا عکس وليد    

 چې د شبنم په چېنه ناسته وې، 

 وربل دې جوړ کړ    

 هغه شېبه زما سوالګرې سترګې 

 الس په دعا د ښکال الر کې ناستې 

 شوې  خو ناڅاپې تيارې خورې 

 د رڼا څانګې راماتې شولې    

 لمر مخې دومره ژر بيا چېرته والړې، 

 زما د سترګو کچکول تش پاتي شو!!!    

 ١٣٧٨وږى       

 کابل څارندوى مېنه      



 د لمر درشل

 د لمر درشل چا په ځنځير تړلى

 د عشق تکل چا په ځنځير تړلى

 په اننګو د ښکلې اوښکي لکه

 ځير تړلىد سپرلي ګل چا په ځن

 پلو کړه لري،چې رڼا خوره شي

 د سپوږمۍ ځل چا په ځنځير تړلى

 د ناموسونو غل قاضي شو دلته

 د شونډو غل چا په ځنځير تړلى

 پردي يې بولي سرودونه د مرګ

 خو دلته خپل چا په ځنځير تړلى

 زياتي خو ستړي شوو له دغه ژونده

 دلته اجل چا په ځنځير تړلى

 ى ښکاريد چا له آهه  سيند وچ شو

 او دا ځنګل چا په ځنځير تړلى

 چې مو د سترګو تمځايونه وران شول

 د ليد منزل چا په ځنځير تړلى

 ، کابل١٣٧٥                   



 د ګلونو ماتم

 احساس مې نه کولې له ارمان سره خبرې

 چې شونډو دې کولې له پيزوان سره خبرې

 په بڼ کې جوړ ماتم و، د غوټيو سرو ګلونو

 چې کله وکړې له خزان سره خبرېسپرلي 

 ښکاريږي چې له ژوند سره واټن مې ليري شوى

 له لري چې کومه له خپل ځان سره خبرې

 د سترګو په ست پوه شومه، له شونډو ګيله نه کړم

 زموږ په ښار کې نه کړي، پېغله ځوان سره خبرې

 پرون مې په پېسو باندې قاتل ته برائت ورکړ

 وجدان سره خبرې د ښار قاضي لګيا ده، کړي

 يوازې خپل ځان ويني، کور ضمير مغرور په څه دى؟

 والړ دى په سرو وينو کړي آسمان سره خبرې

 ))سړى لکه سپي ولي کړي په خپل منځ کې جنګونه((

 روښان(( داسې کولي له ))رومان(( سره خبرې×))

 اخېر اخېر سحره رندانه غزل ترې جوړ شو

 رېپه مينه دې کولې له جانان سره خب

 نېټه٢٨د وږى  ١٣٧٨د    

 کابل څارندوى مېنه                                                  



 د اوښکو تصوير

 وايې کوم څوک دي له کوچنيانو ځيګرونه باسي 

 دغه سخت زړي يې له تن څخه اللونه باسي     

 زموږ ماضي په وينو رنګ ده حال مو څه پوښتې نور 

 څخه يې سترکې بيا خپل ورورنه باسيله زمان شاه      

 لکه ټپي څوک يې زخمونو باندې مالګي پاشي 

 وطن سلګۍ وهي ساړه ساړه اهونه باسي     

 د شونډو خال دې اسويلو ووره کې تت ښکاريږي 

 وچکالي داسې له سپرلي ښکلي ګلونه باسي     

 ستا اننګو باندې مې سترګې ترولۍ غوندې شي 

 ځاى ته ځي اول بوټونه باسيڅوک چې سپېڅلي      

 ما يې د اوښکو د تصوير له شا نه دا ولوستل 

 يار مې ولور ګټي دوبۍ کې به کلونه باسي     

 د جادوګر نظر دې غشي له زړګي راباسم 

 لکه افغان چې له وطنه سره فوځونه باسي     

 داسې الس نشته چې ره سر د کوم يتيم راتير شي 

 وترونه وزرونه باسيالسونه ډېر دي چې ک     

 خوب مې ليده چې له بدرنګه ناکردو به خالص شو 

 يو څوک به راشي له سرو به مو ميخونه باسي     



 چې ښکلي وويني له لري وار خطا غوندې شي

 سحر لګيا شي او له .يري سپين تارونه باسي

 کابل څارندوى مېنه ١٣٧٩\٣\٤                               

 پاڼ 

 ه ده، شاوخوا لمر دىسره غرم

 اودى سيوري ته ويده دى

 بريتور ښايسته ځوان دى

 د پاڼ لوري ته ويده دى

 که په اړخ باندې رواواړي

 لويې کندي ته ورلوېږي

 قافله ده، تري روانه

 دى په الر کې تري تاپيږي

 زما په چېغو راويښ نه شو

 بس ويده په درانه خوب دى

 نه پوهيږم،

 مکه سړې اوبه پرې توي کړ

 کوچنى غم به ځان ته لوى کړم

 که خواږه خوب نه يې ويښ کړم

 دا افغان دى،



 بيا ټول عمر انتقام نه بې خالص نه شم!!!

   ١٣٧٨\٥\١٨ 

 زرمت _ رحمانخيل  



 وچکالي

 سږ کال مو ترې نه واخېستل ډېر وري په نيمه بيه

 له ميږو راجال مو کړل تندي په نيمه بيه

 ه وينې پري توى کړوراځئ چې د شبنم پر ځاى د زړ

 د شونډو غوټۍ کړلې وچکالي په نيمه بيه

 له نازه يې چې ځمکې ته هېڅ سم کتلي نه وو

 هغې پېغلې بايلل اننګي په نيمه بيه

 دا ډېره موده کيږي دالالن د تيرو تورو

 له کلي د خوښيو  ورې وړي په نيمه بيه

 له مخ نه مو د ښکلو يو ځل پورته نه کړي زلفي

 ورکړي دي زړګي په نيمه بيهبس هسې مو 

 چې توره د بابا مو پسي واخېسته رهي شوو

 ښامار نه مو تر السه کړل غمي په نيمه بيه

 تردي ښه ده چې الندې خزانې مو وي تر خاورو

 چې موږ يو، تري محروم، وړي يې پردي په نيمه بيه

    ١٣٧٨\١\١٩ 

 د کورينو چارو وزارت –کابل   



 د لمبو شمال

 د اختر هالل ته ناست دى ستا د حسن

 ساده زړه ، د اور په سيند کې الل ته ناست دى

 د پالاير د ګډوډ خوب تعبير دې دادى

 سپرلى هم ستا د ښکال کمال ته ناست دى

 زما زړه ستا د خوږو سترګو ليدو ته 

 يو مين د تخيل پالاير ته ناست دى

 بيا د خپلو ځوانو هيلو هديره کې

 ته ناست دىپه ارمان د اننګو مشال 

 جل وهلى د برسات په تمه تمه

 بيا د تورو وريځو ړنګ ديوال ته ناست دى

 دا چې نه مري له اجل سره  جنګيږي

 بس ليدو دا ستا د زنې خال ته ناست دى

 خداى)ج( خبر چې پري د حسن باران وشي

 سحر هسي د لمبو شمال ته ناست دى

                    ١٣٧٨\÷\٢٩ 

 ي دفتربي بي س -پېښور  



 د ابليس پرسر...

 د لمر وړانګې ځليدلې ښکلې ښکلې

 شنر غوټۍ به غوړيدلې ښکلې ښکلې    

 ياد په خير دي، د هغو زمانو وي

 هره ورځ چې مو ليدلې ښکلې ښکلې    

 د شمال له لوري سره سيلۍ پري راغله

 سړې غونچې يې ريږولې ښکلې ښکلې    

 په وطن باندې مو سيورى د کم ديو، و

 ښاپيرۍ به ژړيدلې ښکلې ښکلې    

 نه پوهېږم چې په چا مې زړه پيرزو کړم

 د زړه کور ته دوه راغلې ښکلې ښکلې    

 د ويالې اوبه واهلل چې نن خوږې وې

 ستا کنځا پکې راتللې ښکلې ښکلې    

 د ابليس پرسر پښي ږدو پورته خيږو

 هلته موږه دي ليدلې ښکلې ښکلې    

 نه غلېپه ګلونو د سحر وږمې را

 نه پرې پرخې اورېدلې ښکلې ښکلې    

 څارندوى مېنه –کابل       



 مينې ته

 د اور لمبو باندې ليک نام د چا دى

 په سرو سکروټو ايښى ګام د چا دى

 زما کالم يې په غزل بدل کړ

 دغه له مينې ډک الهام د چا دى

 چې د ساقي تندى مات شوى ښکاري

 مخ ته له وينو مې ډک جام د چا دى

 سندرى ژاړى، ښکال اور کې سوځي

 د چا ښيرې دي ، انتقام د چا دى

 خير به لمر او هوا دواړه غال کړي

 د ژوند په الره کې تور دام د چا دى

 موږ په يوه ګوله ډوډۍ پسي ورک

 مينې! نو تا ته کله پام د چا دى

 دا ستا ښکال يې له لمر واخېستې

 سحر که ستا دى نو ماښام د چا دى

                               ١٣٧٧\٩\٤ 

 کابل           



 شين فصل

 يو باد دى شينکى فصل تخنوي جيبان يې ګوري

 مطرب په نيمه بيه د رباب سندرې پلوري     

 زما په پاکه مينه د سپرلي هم کينه راشي

 په شونډو مې د ښکلو، و، کرلي د ))هو(( توري     

 شايد چې يې اخېستى وي ازار د مينانو

 ګودر باندې چې هره ورځ باران د کاڼو اوري     

 حيران يم ورته ګورمه دې خپل ويده ملت ته

د مړو هډوکي وړي، خو دوي ال  اوس هم ورته      
 ګوري

 شيطان مو په زړه ناست دى او کري د کرکي تخم

 کينې ته مو حيران ګوري واهلل د آسمان ستوري     

 نېيوازې انتظار يمه وږمو ته ستا د مي

 چې راوړي ګوندې ماته پېغامونه ستا له لوري     

 څو تنو زورورو د پېسو په زور ځان خالص کړ

 سحره پاتي شوي د بال خولې ته کمزوري     

                ١٣٧٩\٥\١١ 

 مکروريان –کابل          



 

 

 نيمکښ پلو

 تر پلو الندې يې کاته ما ترې خولګۍ غوښتله

 ه ما ترې خولګۍ غوښتلهشبنم په پاڼو اوريد    

 زه  مالمت په څه وم، ګوره چې لمبه حسن يې

 د لمر له وړانګو تاويده ما تري خولګۍ غوښتله    

 لکه ماشوم چې په السونو باندې وړانګې نيسي

 نظر شو ستړى په مزله ما ترې خولګۍ غوښتله    

 د سوال له لپې نه مې تويي شولې سپېنې اوښکي

 اوبه ما ترې خولګۍ غوښتلهستړى آواز مې شو     

 نيمکښ پلو يې په ټول مخ باندې راخور کړ بېرته

 هلته يو ګل وريږيده ما ترې خولګۍ غوښتله    

 لکه خوبونه د سحر چې هېڅ تعبير يې نه وي

 ارمان احساس ته ژړيده ما ترې خولګۍ غوښتله    

       ١٣٧٨\١٠\١٥ 

 بي بي سي -پېښور       



 کابل ډېر ښکلى و؟

 ابل...؟ک

 هو کابل ډېر ښکلى و

 لکه هغه

 لکه زموږه دليدلو لومړنى مازديګر

 لکه سپرلى، 

 لکه ګل  

 لکه غزل د مينې

 لکه د مينې د سندرو موسکا

 لکه د ښکلې سپوږمۍم غاړه کې امېل د ستورو

 لکه د دوو مينو شپه د وصال

 کابل مې ډېر ښکلى دى

 لکه د ديو تورو منګولو کې معصومه پري

 ار په خوله کې ښکلى غمىلکه دم

 لکه د مينې خزانه،

 چې پري اووه سرى ښامار پروت وي،

 او خالصون يې نه وي  

 لکه د ګلو پاڼه 

 چې يې سيلۍ د اسويلو په ژور سيند الهو کړي



 لکه يوسف)ع( چې خپلو وروڼو،

 بنديوان کړ د څاه   

 چې په خوبو کې لسو ستورو لمر سپوږمۍ ورته سجدې کولي

 هم ښکلى دىکابل اوس 

 لکه زړو جامو کې ښکلې پېغله

 لکه د پېغلې اننګيو باندې سپېني اوښکې

 چې خپل مين پسي په چېغو سروي

 لکه په دار باندې ختلى مين

 چې يې د مينې منکران په تيږو کاڼو وولي

 لکه ملنګ چې په کوڅه  کې يې سپي وداړي،

 امسا يې ورنه اوړکي يوسي

 او دى په ورکو الرو سر وي

 له يخنى نه ريږدي  

 کابل اوس هم ښکلى دى

 لکه په قبر د شهيد د شنو بنګړيو کتار

 او لنډ مهال وي سپارل شوى په پرديو خاورو

 لکه د کونډې فرياد

 لکه د بورې مور يو سوړ اسويلى

 چې چا هېڅکله اوريدلى نه دى



 هو!

 کابل مې ډېر ښکلى دى

 خو...!

 زه تري راغلم اوس زموږه نه و!!!

 پښتونخوا –ران شاه مي     

 

 

 

 

 

 مات ستوري

و ـــــرو کې وهـــــــنګه ناست يو، په ايــــګار له څــــد ان
 ليــــــخ

ړو ـــــيدا کـــښايې موږ پکې پ     
 انونه سوځيدليـــــــارم

مر ـــــــــانه شوه، د ژيړ لـــــره ټګه زمــــومــــــڅ
 واړوــــــخير به غ

 ې شپه شي، زما مات ستوري رالويدليخوب کې ګورمه، چ    

وره چا چاته ـــــــين د پاني پت وو، ګــــــــفاتح
 ياج شووـــــــاحت



ړ ـــــړ خـــــل ته خــــاوس يو ب    
 ورخمه راشړليـــــــورو، له تــــــــګ

وا ته ــــــو هغې خــــه مـــــــــبس پوليس تر زنه نېسو ک
 پريږدي

ر ــپــــــنډ کــــــــــــک    
 لو د رنځو پېټي په وليــــــــــن نه راغــــوط

 وار کړيــــبر خـــپل کـــــتر پښو مو الندې نه کړئ، موږ يو خ

مت د ــــــــــــــد عظ    
 دليـه واوره ښويـــــــره له سره لکـــــــــــــــغ

 چې الف قامت مې دال شو، رنګ مې ژيړ لکه زعفران شو

ي مې ــــــــــــــــګله زړ    
 شي وتليــــظر غــــــــورې وورې د نــــپ

١٣٨٠\١\٢ 

 تورخم



 

 

 د اوښکو ائينه

 دا ستا د سرو شونډو سپرلى يې وليد

 للــــــته راغــــالن دلــــته، ګـــبلبالن دل

 ېګاه دې الس زما تر غاړې تاو، وــــــــب

 ان ستوري پريشان دلته راغللــد اسم

 بنم څاڅکي ستا امېل د غاړېـــــــد ش

 للـــــينان دلته راغــــپرلي مـــــاو د س

 يدلــکو ائينه کې لــــــا مې د اوښـــــم

 للـــــانان دلته راغـــمونه ټول د جـــــغ

 يږيــــــل به ولي اورکې نه سوځـــــکاب

 للــيان دلته راغــــــوا ليونـــــر خــــله ه

 يې غال کړه رانهښکال يې غال، مينه 

 للـــــته راغـــــان دلــــيړۍ ترابـــــددې پ

 کوـــړم ډيوې د اوښــــه بلي کـــه بــــورت

 که زار، يا قربان دلته راغللـــــه يـــــک

 اده ګان و، د سحر په تمهـــــوږ ســــــــم

 انان دلته راغللــــــــــو شيطـــــد تورتم



 

  



 کوترو په وزرونو

 يکوــــــــران يو چې په باد سندرې لـــــشاع

 ندرې ليکوــــنې په ياد ســـــوږې ميــــــد خ

 وله کې ده وژلېــچا موسکا د غوټۍ خ    

رياد ـــــلو د فـــــلبـــــد ب    
 يکوـــدرې لـــــسن

 پکې غواړو د باروت په ځاى رانجه موږ

 يکوـــندرې لـــــوالد ســـــرميو په فــــــپه م

 اندوـدوي مو ولې په ګولۍ موږ ورته خ    

ندرې ـــــــه ازاره يو آزاد ســــل    
 يکوــــــــــل

 وــــه وزرونـــرو پـــوتـــــبي وسي ده، د ک

 اړ زخمي هېواد سندري ليکوـــــــد ويج

 موږ ژوندون ته، د رڼا جام د لمر غواړو    

رده باد ــــا د مـــنه د چ    
 يکوــــې لندرــــس

 ودر رڼو اوبو کېــو ته د ګـــعشوقـــــــم

 رهاد سندرې ليکوـــــــوږ په وينو د فـم

 چې مو شعر ته نذرانې د حسن راکړي    

راد سندرې ــــکلو د مـــبس د ښ    
 يکوـــل



 کال کب  ١٣٧٩د       

 بي بي  سي –پېښور       



 د خندا فصل                                                    

 ښکلي راشي زموږ زړونه يوسي والړ شي 

 بس له سترګو مو خوبونه يوسي والړ شي     

 وتيــــوا را الــــوم خــــودې وشوې له کـــم 

و ــــانونه مــــارم     
 ادونه يوسي والړ شيـــــــب

 و کړيـــندا فصل له شونډو زموږ لـــد خ 

ونه ــفو ته ګلـــتا له زلــــــس     
 يوسي والړ شي

 رض نه ډک السونه را اوږده شيــــــه غــل 

ځه باورونه يوسي والړ ـــوږ له منــــزم     
 شي

 دل کې د خوښيوــــــاندي راوړي په بـــــس 

ونه يوسي ــــزلـــندرې غــــبس س     
 والړ شي

 له کوم خوا به داسې څوک را پيدا نه شي 

 ۍ او ټوپکو نه يوسي والړ شيرمـــــچې م     

 دايهـــويه خـــرځي لــــبيثه ارواوي ګــــــخ 

 زموږ له شپو نه سحرونه يوسي والړ شي     

 وټيو راشيــــــې په سرو غـــــر وږمــــــد سح

 ستا له شونډو نه خوندونه يوسي والړ شي



     ١٣٧٩\٥\٢ 

 اسالم خيل –زرمت                



 د غاټول لپه

 ردونه خو چا هيڅ ونه وېلـــه ناکــانې لـــــــــــد زم 

الي شوه ـــمن دې کاڼو نه خــــل     
 ېڅ ونه وېلـو ما هــــخ

 مر وشيندلىــــوږه په لــد وينو سور رنګ يې زم 

و ــــيدله خـــــــوږه لـــــم     
 ېڅ ونه وېلـــومې رڼا هــــمظل

 ړــه ماته کزموږه توري لوى ښامار پېنځلس ځاي 

ېڅ ونه ـه)ع(د فرغون ږيره يې تار تار کړه موسى     
 وېل

 د سره کمون له السه سرې وينې جاري شوي دلته 

ه وخشت ته بشرپالې )!( ــــدغ     
 څ ونه وېلــا هېـــــــدني

 وـــانونو کې خـــيد شويو ارمـــا د شهــــق زمـــپه ح 

 مــــپه کې هــــاټول لـــــد غ     
 ا هېڅ ونه وېلــــــــتږې دع

 يلې بي نوا راستون شوـــــاڼيو نه بي هـــــګو مــدن 

ېڅ ونه ـــسوړ اسويلى يې له خولې ووت ګدا ه     
 وېل

 با به راځي ـــــې ســـــــــدو يې چـــــته يې په ته د وع

 سحره ښکلو پخپل ژوند کې رښتيا هېڅ ونه وېل



      ١٣٧٩\٤\٧ 

 اسالم خيل –زرمت       

يادونه: د دغه شعر رديف )وېل( د پکتيا، پکتيکا، غزني او لوګر په ځينو سيمو کې يو څپيز 
 ادا کيږي چې دلته او ددې کتاب په ځينو نورو شعرونو کې هم يو څپيز ادا کيږي.



 

 

 ورک غمى

 رلى به راشيــــــو دوى وايې پســــمان مې نه شي خـــــــګ

 رګى به راشيـــــــره روږدى، دى موږ ســــزه وايم مرګ م

رونو ـــــکال پسي د تورو غـــــــپرلى ښــــــــــس
 اته تللىـــش

 يداره ته يو چې ژوندى به راشيــت بــــــــره په بخـــــــدوم

 بر خوا ته ناست دىــــالر د قــــيم دى، وږى دى، د پــــيت

 پردى به راشي ومـــړم کـــرڅ کــــډوکي به يې خـــــوايې ه

 ويــــک ورک کــــورى د ټوپـــګ سيــزموږ له سره بدرن

 پټ ګونګوسى دى د سپين لمر غوندې سړى به راشي

يالب ـــــــــوه ســــوده وشـــــــره مـــــــډې
 ه په زوره وړىــران

 يــمى به راشـــــــو چې ورک غــــړو اوبو کې الس وهــــخ

 ريــــى نه لـــالصــــخ عجيب وطن دى پکې توري شپې

وګى به ـــــــــــر يې تور لــــــــله د سحـــــته به په هي
 راشي

      ١٣٨٠\١٢\١٦ 

 څارندوى مېنه –کابل       






