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 اې عشقه نامراد

 
راتر  ېی ېد سندروزولن ېولوستل چ هڅ ېی ېوکګاو خدایزده زما په سرو ستر مړک رګېاند خمار

 .ړېک ړېغا

ووند کوم  ېشيبو ک راماتيکوډولوټعمر په تر  رېدخپل ت ېوکځشپو ور ېزه په د ېيده ، چپوه ایيښ

پوهيده ،  ایيښدي،  يړک ښېخ ۍزما په مر ېولګمن ېمينښوری ېخپل ېمين ېپوهيده ، چ ایيښاو 

 ېچ دهېپوه ایيښلولم او بالخره  ښېدابدي افسانو کر ېپه کتاب ک وګد یو چادستر ځشپه او ور ېچ

)شعر( داتروحي  ېخو یواز. ………کاريښپه شان تشه او پو چه  وليډراته دمات کن ۍړن ولهټ

 وتهګدیو چاتورو ستر ېی لهځ رډېکوي او  ېغزون ېک ګر ګپه ر ېم ګترن ړاو ترالهامه لو ټيټرا

هره شيبه یو شعر رایاوي ، یاخپل یادخوشال یادحميد  ېکوم، دمين ېاندړپه شان و ۍالډ ۍدیوازین

 کاروان او یا هم داجمل اند.یاد حمانیادر

په  ګڼېيښ ېولټ ېاو خپل ويټپ خهڅرا ېتياوګړنيم ېولټ ې)شعر( خپل ېک وشپوځور ېهمد په

او اجمل  يځتله په الس نه را مينهښوری ېدکره کتن ېامله م ېاو کيداى شي له همد وراننباسيګستر

 ده. ښېای ې( زماتر مخېاو چين ېشعري مجموعه )هيندار يمهېخپله در ېشيبو ک ېاند په همداس

 نهڅېړدهغه عاطفي  نهړيڅ ولومنطقيټتر هړدشعرپه ا کهځ ىړماهم تاوان نه دى ک هړوک هګټاجمل  که

 ېدپيریانو قصيده ی ېدمين ېچ هړهم هغه ز هړکاردى او ز هړدز ېدمغزونه ، بلک نهڅېړ ېده او داس

 وي. ړېپخه ک

په  ېی هږڅشوه خو ل ړېست ونټ، ل ونټپه ل ېوکڅ( په سماهګارواپوهنه دانسان دالشعور )ناخودا ېنو

 کارهښدانسان تر  ېچ لړایله همدومره معلوم ک ېی ېک دوږپه او ړۍپي ېشلم ېولټالس ورغلل او د

اویو شمير  وتمایالتوټ، عواطفو ، پ دونوږ، ارثي لي یکوړعقل ) شعور ( ورهاخوادغریزي ا

 دزروخزانه . ېروالندپرته ده لکه تر خاو ېمجموعه داس هټیوه پ احساساتو

 هړپيوند ک ېورپس ېاو دای تلښون ېورپور ېونکړيڅادبيات او ادبي  والړېمطرح شوه ن ېچ داخبره

 ېوي . همدلته و ، چ ېدږته ورن ېساح اهګدناخودا ېعاطفي انعکاس هماغه دى چ ولوټتر  ېچ

 . بولهډو ېهنریت سينه ی هګاو دن دلېودر ېسرک يړشعراو موسيقي په لوم

کلونو وروسته  ونوګهلن تر زر  ېشو چ ړته حق ورک(ویتهګ(اسماني  ېله مخ ۍتيور ېنو ېدهمد

شو  لړراورسوي،  اوپرایي ناظمانو ته حق ورک ېی هګاو د )فاوست ( تر پالن ړىک ۍووند ايب لځبو
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سپينهاو فليا الهم  ېاو ) ميو ( چ يړتمثيل ک ولهډوڅ دوکيسهېته دادم )ع( دراکوز ېمکځ ېچ

 خهڅشعر  ېدهغه له د ېبلک ړتعجب ونه ک دوېدشعرپه اور ېچای دهېل ردانهګسر ېک پوڅپه  سنيدد

 : ېخوند واخيست چ ېی

 ایدىځدیدوېدستورو دو ېچ ېباند پوڅاو ارامو  پرتورو

 . يځاو  يږراتاوی يږسو سن په شان تاوی هېږاو فلينادز سپينه

 
په شان  ېدزلزل څېسم ېتور ېدهغ ويښراوی اهګناخودا دهېدانسان و ېدى چ واکځهغه  عشق

، که همدا عواطف او احساسات  په  یشوي عواطف او احساسات بهر ته راباس ټاو هلته پ زويړل

شول انسان  ېپات ټکلماتو تصویراوتمثيل شي شهکاره شاعري ده ، خو که پ ينوګوبه او اهن هږخو 

 ي.و ىړک ښخ ېک انځپه  ېاتش فشان ی ولټ کهځليونی شي  ای ګیا ملن

کيني او  هړاو پر ز يڅېږپا هړشعر له ز ږبرهان غ ېبرهان دى او شعردهمد وندلوېدخداى )ج( دپ عشق

نه مني  ېی وکڅدوه مخونه دي ، او که  ېسک ېزرین ېخو عشق او شعردیو کهڅدعشق کوردى  هړز

 ولولي: ېداند دا عزل د

 جانان ېد صنم غوند مځلمان پوټمستو  په

 جانان ېحرم غوند پالم د ېک هړهم په ز اوس

 توري کالښ ېد مقدس مړو هڼپر پا هړز د

 جانان ېد زمزم غوند ېپه اوبو ک یلڅښ ما

 يړسرخي پيدا ک ۍنر ۍخومار نر ېم ېک ليمو

 جانان ېد چيلم غوند ېک رګشي مازی رایاد

 ده يګوسه خوارو زاره زند ېکه ب وڅهر خير

 جانان ېد ستم غوند يځزما پریو ېووند د په

 ېدي؟لمر یمه اخيست ېچير ځېری! وخاونده

 جانان ېشبنم غوند تويښت ېم لګله  هړز د

 
 ترپایه

 ېاخيست نهېسرچ ېی خهڅرموې)الشعوري(ز اهيګدهغه له ناخودا کهځصميمي دي  ېاند غزل داجمل

بيا  رهېراولي په ت ېشریک یو ورمو تردم ، منترالند ېک اهګپه قومي ناخوا ورسرهږمو ېچ هګرنڅاو 

 هم وي. يړک هېښراو اهګناخواا دهېشان درد مو وکه دعشق په 
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وبنيو او تصویري ترکيبونو دکارولو  کليوښد  ېاو په غزل ک يځرګ ېلر خهڅله تفنن اوتکلف  اند

 ېویلي وو چ ېپه نيت کوالى نو خامخا به م ېداليکنه دکره کتن ېکوي، که دپخوا په شان م هڅه

 راغلی دى . ېتراغيزالند ېدراني دتغزلي وب ویشرددرډې اوږل ېمجموعی ک ېد ېاجمل اند په خپل

 :ورئګو

 لپاره ړىسرونه یو س یرډ وليټل ږمون

 له غمي لپاره وکڅ ويڼچا ګېش ېچ لکه

 هم وکرو لونهګسره  ږکه مون مکهځدغه  پر

 د تندي لپاره يڼته کا ږمو ږوکيټ پکي

 مګټویل ستوري  هړتيره توره تر مال ک هغه

 د بري لپاره هړک ګج ېهم السونه پس ږمو

 مني ېچير ېی ېباند لګخلک دي ، په  بدبينه

 وجود نه مني بس د یو اغزي لپاره لګ د

 ترپایه

ساده او صميمي الره  ۍخپله پخوان ېدومره ورته وایم چ ېله مخ ېدمين ېنه کوم او یواز ېزه داس خو

 .يړنه ک رهېه

 دى. ىړخوندي ک ېارپاره یي شعرکچ کليښده د ) تنده ( په نامه په  ېدى چ ګداهغه خوند او رن او

یو بل بریالی  ېدچارپاره فورم په شاعرانو ک ېسره لري چ انهځمجموعه دازیرى له  يمهېاند در داجمل

 ېی ېوب رولهډېد ېچ دهېرخڅراو ۍپه دومره خوند او چست ېک رډګ ېزلمی هم ورزیات شو او په د

 :ړپورته ک کړت

 يړو یوړيڅله شنو  ڼېپا ۍشينک باد

 مزه نه شته وروګورګواورو او د  ږس

 چينارونه هړپه غا يڅنا ېی اوس

 شينکي رود د سندرو مزه نه شته د

 ىخومار لکه سکوت پرکلي خپور د تریخ

 قيمتي ده وګد بن ېپه کلي ک ږس

 هړوک ېنځ هګډ یروډوسول  غنم

 قيمتي ده وګخود د غنم رن ېک چم

 
 ترپایه
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له نظره  ېارای ړېزل خوند لري او دبيان او کالم دبشپاو ترنم له پلو ه دغ ۍفورم دموسيق چارپاره

فورم دى ، که  ېپور هړعجيب په ز خهړخو دشعري کيفيت له ا کهځپراخه لمن ،  رڅېدازادشعر په 

 وڅ پهنو کوالى شي  یدهډنه رالن ېاو په یوه بيت ک تلښغو دولږاو ګېپان ځدشاعردنظرشاعرانه من

موضوعي  وڅ ېراتله نو کيداى شي په یوه چارپاره ک هښ هګڼ هډراولي او که وینا لن ېی ېچاپارو ک

الس سم نه  ېی ېپه ازاد شعر ک ېامله دقافيه والو شعرونو پلویان چ ېشي ، له همد لړک اىځ ټېوټ

 کارواخلي . هڅفورم  ېنيمه تمثيلي شعرونه وليکي کوالى شي له د يړکه غوا يږچلي

 ېکلښپه مراتبو  ېاو ترازادو شعرونو ی ګېبيل ۍبریال وڅ ېک ېمجموع ېدغ ېاند په خپل اجمل

 دي. ېنمون

ترجمان  ړېهم ویلي و اجمل دخپل ووند دچاپيریال او دودیال محيط پياو ېما مخک ېچ هګرنڅ لکه

نيسي او خومار خومار مو دسپين غره ترلمنو ورولي  السږبيازمو لځیو  ېاو چين ېهيندار”دى ، 

 ېسندرمار ېترالسه شي یاخو دکوم ګبن هڅیو  هګله قلن ګزیارت دملن هړهلته دکوم زا ېوندګ

 ده. ېداس ېراولي نو چ رتهېوبګترخوبولو ستر ېمين ېمو دخپل ېپټ ېغلېپ ۍغرن

 یاهو

 والېغفورل

 ، خيرخانه مينه کابل

 شپه ړۍعيسوي کال لوم ۲۰۰۳د
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 غرل

 ىشو ېله چانه پات ېچ ړېک ېنار ېهغ هړدا ز

 ىشو ېما ویل مانه پات ړته الس ک ترټژر  ما

 

 ولهړشروع ک ځد یو عشق په  نوم له سره لمون ې! چهځرا

 ىشو ېعمر جانانه پات یرډمانه هم دا  له

 

 پلوري يګنجونو د چيلم په لو وګد دن ایستښ

 ىشو ېپات وانهځنا ېکلي په خانانو ک د

 

 ىخومار نه د وګد بن هڅ ېپه ليمو ک ېم سرخي

 ىشو ېاروانه پاتله ک کوښله او ېچ ېاور د بل

 

 ېکښاو ېک وګستر وپکټ ېالس ک ېپټ ېک وډشون په

 ىشو ېراته داسي د بابا نه پات ىد عادت

 

 یو چا داغلو هړدي یو وخت راته دا ز ېیاد م ها

 ىشو ېتپخوانه پا یرډپه سينه له  ېم پټ دا

 

 ېواخل انځتم شه کنه خون به پر  ږ!ل هږودری ىها

 ىشو ېنه پاتتوپا ېک وټوګپه  ېم لګ یوروست

 

 ۱ـ۱۰ـ۲۰۰۲

 اونټ ور،شاهينښپي
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 غزل

 
 مړنو خامخا جانان به غوا ړپورته ک ېکه الس م

 مړایمان به غوا ېایمانه دومره نه یم چ ېب هڅ

 

 خلک يړله زورورو به خق غوا يځبه را ځور

 مړبه غوا ریوانګ یمه،ړوال ېبه داستا مخ ک زه

 

 که مې یوه دوعا قبلېږي نو په لمر کې باران

 سره زرغونه لکه لينده پاس په اسمان به غواړم

 

 دومره اسانه دومره ژر نو ځنې څنګه تېر شم

 زه دخپل ټوټې زړګي تاوان به غواړم!جانانه 

 

 منم السونه مې ګرو کړي سوادګرو د چم

 خوکه مې خوله په واک کې وه افغانستان به غواړم

 

 ۱۲ـ  ۱۰ـ ۲۰۰۲

 پېښور
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 غزل
 

 وک د غمي لپارهلکه چې شګې چاڼوي څ

 موږ لټولي ډېر سرونه یو سړي لپاره

 

 پر دغه ځمکه که موږ سره ګلونه هم وکرو

 پکې ټوکېږي موږ ته کاڼي د تندي لپاره

 

 هغه تېره توره تر مال کړه وویل یې ستوري ګتم

 موږ هم السونه پسې جګ کړه د بري لپاره

 

 په ګل باندې یې چېرې منيبدبينه خلک دي،

 ي بس د یو ازغي لپارهدګل وجوړ نه من

 

 غواړي خو ټوله بس چې غېږ ورنه راو څرخوي

 خوبيا یوه خندا شي بس د ليوني لپاره

 

 د دوى ليمو کې هم د ژوند مينې څپې وهلې

 هوسۍ خو ښکار نه وي یوازې د زمري لپاره

 

 ۲۷ـ  ۹ـ  ۲۰۰۲

 پېښور
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 غزل
 

 خداى خو دې نه اخلي زموږ ځنې دا ځينې خلک

 و څو تنه دي د مينې خلکزموږ په منځ کې ی

 

 څومره دې ژر توره را وکښله له تېکي ځينې

 ناځوانه کلي کې الشته د تورې سپينې خلک

 

 که ګل پسې یې اقتدا د عشق په نوم وکړل

 په دې کوڅو کې به بيا نه تویوي وینې خلک

 

 ما او جانان یو بل به ستورونه کم نه ګڼل خو

 خلک که مو تر منځه ااوسېداى نه د بد بينې

 

 دجبر تورې تا دکلي سترګور وخواړه

 عجيبه دا چې سترګې نه لرې او وینې خلک

 

 ۲۰ـ  ۱۱ـ  ۲۰۰۰

 

 پېښور
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 غزل
 څانګي څانګي مې په ستړي ژوند خوره شې

 دکمره د سر څېړۍ کږه  وږه شې

 

 په لېمو کې مې لمبې لوستلې نه شې

 ته دا تورې سترګې وخورې چې ړنده شې

 

 ۍ وریځې دې  راشيبه نمر شم او نرزه 

 چې باران شي او ته زیړه زرغونه شې

 

 د توپو د سوداګرو رنګين ښاره!

 ته دې هم لکه دا کلی هدېره شي

 

 زه به سيوري ته د اوښکو در روان شم

 خداى دې وکړي چې د اوړي سره غرمه شې

 

 زه چې تږى شپون له دنګ کمره راکوز شم

 ته دې ټوله د سپين غر د غېږ چينه شې

 

 ې تک زیړ د سينې له درده واړومزه چ

 ليونۍ! ته له خندا نه تکه شنه شې

 

 ۲۵ـ  ۱۱ـ  ۲۰۰۰

 پېښور
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 غزل
 هغه ټپې، ټپې څپې او انګازه یې نه شته

 اوس هم راځي دکونړ سيند خو هېڅ مزه یې نه شته

 

 هغه چې  موږ ورته په اوښکو کې ګالن کرلي

 خپله خو څه چې د راتللو اوازه یې نه شته

 

 ټپي بيرغ په الس  ژڼې ترې چېرې پریوت خدا زده

 اس یې  خولې خولې راورسيد کېزه یې نه شته

 

 که له خپل وږه ليلی راواوښته نو نيغه ورځي

 د مجنون کور خو بيابان دى دروازه یې نه شته

 

 زغره لري، د بل چا ټپ په ولو نه راوړي خو

 چې د دښمن سر په کې و ټومبي نېزه یې نه شته

 

 ه ده چې ما خوار ته سندرې راوړيیو ښکلې تند

 انده! که دانه وي، نو نوره انګېزه یې نه شته

 

 ۲۰ـ  ۱۱ـ  ۲۰۰۰

 پېښور شاهين ټاون
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 غزل
 

 شيبه نيمه مې مخکې وه والړه ښاپېرۍ

 زما خبر پوره نه وه چې الړه ښاپېرۍ

 

 هغه  که د واورینو غروله څوکو شوه راکوزه

 ېرۍسالم به ورته وکړي د ښار واړه ښاپ

 

 ښکال یې د ښایست له وسعتونو نه وتلې

 بس ټوله ده د سرو ګلونو ژباړه ښاپېرۍ

 

 سړې سړې څپې یې له تصویر مچکی اخلي

 والړه د کونړ د سيند پر غاړه ښاپېرۍ

 

 له اوو رنګونو جوړه لکه زېړه زرغونه

 کږه لکه لينده  ښکاره په شاړه ښاپېرۍ

 

 هاتکې تورې سترګې درنه خپلو اوښکو یوړې

 نو چا ویلي تاته  وو چې ژاړه ښاپېرۍ
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 غزل

 

 

 جانان ېد صنم غوند مځلمان پوټپه مستو 

 جانان ېپالم د حرم غوند ېک هړهم په ز اوس

 

 توري کالښ ېد مقدس مړو هڼپر پا هړز د

 جانان ېد زمزم غوند ېپه اوبو ک یلڅښ ما

 

 يړسرخي پيدا ک ۍنر ۍخومار نر ېم ېک ليمو

 جانان ېد چيلم غوند ېک رګشي مازی رایاد

 

 ده يګوسه خوارو زاره زند ېکه ب وڅهر خير

 جانان ېد ستم غوند يځزما پریو ېژوند د په

 

 ېدي؟ لمر یمه اخيست ېچير ځې! وریخاونده

 جانان ېشبنم غوند تويښت ېم لګله  هړز د

 

 پورته مړته ک راغونوڅ ګېهم ستر ېکله م ېچ

 جانان ېغوند مړد ل يړپه سينه راک کټ نو

 

 يړزخمونه شمار ک ولټ هړته د ز ېیوډاند کله  ېچ

 جانان ېپه غره د سپيده دم غوند راوخيژه

 

 ۲۵ـ  ۱۲ـ  ۲۰۰۱
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 غزل

 
 هلته چې نيت دى یو ښایست ته جيلخانه جوړه کړي

 څو ليوني وایي  چې دادې ميخانه جوړه کړي

 

 کله مې اوښکې پورې وخانده او وګوره بيا

 ه کړيونه جوړلمر چې باران ته مخامخ شي زرغ

 

 وخت به راځي څېړۍ به نوې څانګې وغځوي

 بازان به بيا په سپينو غرو کې اشيانه جوړه کړي

 

 بنګ یې ورېږي له لېمو چې غرنۍ چينه کې

 کوچۍ له لپې نه اوبو ته پيمانه جوړه کړي

 

 جانانه! زه او ته به عشق ته زندګي وبښو

 څوک به زموږ له مينې ژوند ته ترانه جوړه کړي

 

 ۳ـ  ۱۲ـ  ۲۰۰۰

 

 پېښور
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 به بال نه خلک له کلي وځي بيا د لو

 خدایه! په کومه خوا به ځي ستړي ستومانه خلک

 

 ته مې په سيورې پسې هم توره له تېکی باسې

 خو ستا د حال پوښتنه تل کوي له ما نه خلک

 

 موږ ته خپل سيوري هم پر ځمکه باندې نه دى پاتې

 ې اسمانه خلکموږ بې  ستورو خلک موږه ب

 

 زما جانان په کار دى، زه به ترې جانان غواړمه

 ایمان به غواړي له څښتنه بې ایمان خلک

 

 شېخه! زه مۍ او ميخانه یو سره چاليدي

 ډېرې خبرې جوړوي دلته له ځانه خلک

 

 ۱۲ـ  ۱ـ  ۲۰۰۱

 پېښور، ارباب روډ

 

 

 

 

 



انداجمل      www.samsoor.com   هېندارې او چينې  

 تنده
 

 یارانو ته ! ۍد شاعرانه دوه رهارګ: د نن ۍالډ

 

 يړو یوړيڅله شنو  ڼېپا ۍشينک باد

 مزه نه شته وروګورګد واورو او  ږس

 چينارونه هړپر غا يڅنا ېی اوس

 شينکي رود د سندرو مزه نه شته د

 

 ىخومار لکه سکوت پرکلي خپور د تریخ

 قيمتي ده وګد بن ېپه کلي ک ږس

 هړوک ېنځي هګډ یروډوسول  غنم

 قيمتي ده وګخود د غنم رن ېک چم

 

 يځ وکڅاوس  ېپور ”یتریل” او ”يوڼياګخو“

 زور نه شته ېهغس ېسينه ک” ازمون“ د

 وي خو ېک ځبه د یارنو من ”صداقت“

 د ویالو هغه شور نه شته ېک ”ۍیالډب“

 

 ”رودواله”  ېارڅنه  ېالر ېته لوی چا

 ږېت ېنجون ېورڅڼد کلي  ېشو

 ىد کډ وڼله تورو کا ودرګشين  هغه

 ږېت ېنجون ېورګستر ېزورو
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 ړېنه ک ېچا هم مات ېرو خارد جوا ږس

 نه شو پر شودیارو ګډ ګیشرن ېقلب د

 ؟ ېبيا هم کله پخال ش”  لهګ وابځ“

 د کوکنارو لونهګاو  هړرود غا د

 

 وچ شو ړىپرتمين کون” !پرتمه”ږس

 يږنه نه تيری ”وڼسرکا” له  رګمازی

 ېتيرباس ګېسراب ستر یې ږېش ېسپين

 يږله شنو درو نه نه تيری پوڅ په

 

 شوه ندهړ ېدباران پس کيڅاڅ ۍکوچ

 دي هړم ېله تند انښاو ېک هړغا نيس د

 دهږد هيليو کيسه پری!” پرهره  ”نور

 دي هړم ېکبان له تند ېدږاوبو رو د

 

 و”  ېغن” وارو  ېده غر مو ب غجيبه

 نه مر مر تلل” کدیخيلو” کال هم له  ږس

 وه ېنه ویل عجيبه خاموش هڅ چا

 للهيندارو کاروانونه په خيبر ت د

 

 يږپرخه هم نه راوری یکڅاڅ ېچير

 ”البونهګ ېک يلهڅپه  ”يږوکيټ نه

 واوري ېسندر هڅ وکڅبه ”  ېرود تال ک د“

 ”ونهړزخمي ز ګېانڅدي لکه  ېدلته پر ”
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 تم شي ؟ هګنڅبه  ۍاپيرښسندرو  د

 وچکالي ده ېچم ک پوټد ” فریاد “ د

 !” هښخو” واوري هګنڅمهين غزل به  ستا

 غریبي ده یرهډ ږس ېک کليوالو

 

 وړدعا وک هړدوا ېچ هځیاره!  ”ارهڅ ”

 یوو باران ته ږېت ىپه خدا هړوا هږمون

 وړغوا ځېوری ېبه سپين ېسندرو ک په

 سبحان ته وړپورته ک هګډالس په  ېچ هځ

 

 ىشو لیته و ۍوچکال ېسخت واديپر مهال د ه يړد او ېم کال ک ۲۰۰۰: دا شعر په  ادونهی

 . ىد
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 زلغ
 

 سپينې جامې، سپينې پګړۍ، له څېرمې سپينې تورې

 زموږ دکلی هر سړى ساتي زرینې تورې

 

 دي خو بيشکه ددې ښار د پرښتو قاتالن

 خو چې دې خلکو چېرې پټې کړې رنګينې تورې؟

 

 خدایه! چې ولې مو داڅو کاله ترڅنګ تړلي

 زیاتي درنې شوې راته تيکو کې سنګينې تورې

 

 چې کينې مخامخ یو بل ته دوى ته دا عار ښکاري

 دوى ته اوس سخته ده چې ووینځي له وینې تورې

 

 موږه یې جنګ ته  ور وتلي وخوراغی اخر

 زموږ سرونو باندې سيورى د بې دینې تورې

 

 بس یو څلور صفه باڼه مو فاصله وه ترمنځ

 زما او هغه منځګړې وې حسينې تورې
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 رایاد شي چې ولې په دې ښارکې د رود شرنګ راته

 چې تل لمر په لویدو شي لکه بنګ راته رایاد شي

 

 یوشين دود  د چيلم د رباب ترنګ راته رایاد شي

 چې کله ها زیارت هغه ملنګ راته رایاد شي

 

 له هسکه چې شي تورې ورېځې غره باندې راکوزې

 ماشوم شمه د سرو روسانو جنګ راته رایاد شي

 

 ړه واخليبال عمر مې تېر شو خو چې اوس مې سا

 منې چې دمور غېږه د پالر څنګ راته رایاد شي

 

 چې باد کله خوږه وږمه د غرو له غاړو راوړي

 شپنې! ستا د ټټر الچي لونګ راته را یاد شي

 

 کوڅه کې د خالي کارتوسو کړنګ مې چې تر غوږ شي

 کوچان راته را یاد شي د اوښ زنګ راته رایاد شي

 

  ۲۵ـ  ۳ـ  ۲۰۰۱

 پېښور پشتخره
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 !ته ړېسندر غا ېيو
 

  ېشاعر ید شين کل ېی ېبه چير ېچ

  ېسندر ېنه اورم د ،ېکارښنه ته  اوس

  ړوطن هير ک وڼد کر ک ېژر د ومرهڅ

  ېزورور ړېال ېينځ ېلر وکرهڅ

 

  يږنه درسي ېنار ېچ ېلر دومره

  ېبختور ېنه اور زوډد  ږبه غ اوس

  سوي چينارونه وڅ ېورګبه نه  اوس

  ېبرجور ېانګکال ګېدن ګېنړ

 

  ىد ټپ هړپه دو ولټ! راغه ږېپوهي اوس

  ېبرډدي  ویيدلښسپين غره را له

  غرمه ده کندهټ ید کل رګمازی

 ېورګستر  هګستا په رن ېورک ېينځ

 

  ړىو ېچير ېیا قربان د ړېال ېچير

 منکر دي ؟ ېنځ پوټله  ېد یرډ دلته

  هړبيرته راو ې! ها سندرېزورور

  کر ديمن ېينځله نغمو  ېکسان د وڅ
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 ! ېمين ېکوترو په غومبر باند د

  يړرانه غوا ېد ۍاپيرښ! ېمسافر

  ېوای ېپټ ېاوس ها نيم ژواند ېد رود

  يړرانه غوا ېد ۍجينک ږېت ږېت

 

 

  یلړت ېو نغمو پور ېژوند د ې!چىها

  ېبلبالنو ته په یاد ی یشين کل د

  ېتل په ترنم ترنم وای ېد نوم

  ېی ماشوانو ته په یاد ولوټ وال

 

 قبرونه نه وو؟ څېکو ېیاد دي چ ېد ها

  ېنه لر یوه د شين کل ېچ هدیه

  جام شو ګد رن یکل ولټبه  ېک لګکوکنار

  ېکوتر ږېو ږېک ېبه پر ېيدځرګ

 

  شول ټپ ېسپين غرونه به وارو باند ېچ ها

  ېخبر ېلړک پوڅسيند به په  ړکون

 راروان وو ېبه په ویالو ک ېجانغوز

  ېورګورګ ېسر ېتک ېپک ېبه راغل یات

 

  یاور اخيست ېيرمڅغرو له  ولوټنو  اوس

  وروګورګاو  یوړيڅد  ېوچ ګېانڅ

  ېارګناهګ ېولټهم دي اوس  ېپټ ستا

  وچ د شمله ورو ېک ېستون یاقربان

 



انداجمل      www.samsoor.com   هېندارې او چينې  

  له غره نه يړپاخه جانغوزي  نه راو رود

  تروښد ن ګېانڅ ځېرا ېاوبو ک په

  ده ماته ۍد شپانه شپي ېراغه ک په

  نه شته د تنزرو ونهږغ هږخوا  ها

 

 

  ىد ړم ګملن ېببر سر ېزیارت ک په

 تل دم ته برابر وو ېچيلم به ی ېچ

 ؟ ېکين ېبه چير زړ؟ م ېد ېچير غنم

  کروښسره ل وښدي له پ ړېو هڅ هر

 

  ېسندر مار ېمست ىا ېی ېته چير نو

  ېمار يهټ ېشينکي کلي وتل د

  وی هړم ېد ېپس وګړد شنو بن ګ! شرنراشه

  ېدرته الر ېارڅمو هم  ڼې!کا راشه

 

 وړک ېسور بيرته تران ېراشه! چ راشه

 وړک ېزمان ېچ ېراشه! راستن راشه

  وړسکوت د خومار مات ک ېراشه! چ راشه

 وړک ېپورته پيمان ګېبيا به غبر راشه

 

 

  ۲۷ـ  ۳ـ  ۲۰۰۱

 پېښور
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 ژړا

 ډالۍ
 مورته مې چې د عظمت او استقامت غونډۍ وه

 

 زه څومره بدمرغه یم خدایه! چې

 ډزي، جګړه، ژړا او زه سره په یو ورځ پيدا

 مامې ترپایه دخوږې مورکۍ په سرو سترګو کې

 چېرې څپه د خوښۍ ونه لېده

 ان چې زلمې شوم او هغه خوارکۍ هم مړه شوه

 خومایې شونډو کې یوځل د خندا ونه څاره

 مور مي  ټول عمر ژړل

 وليدهمورمې نړۍ د خپلو اوښکو له هيندارو 

 مورمې ټول عمر له ژړا سره وه مينه کړې

 اوس چې له ځان سره یوازې شم له ځان پوښتم

 چې ایا ټولې ميندې 

 ږيېهاچې زموږ د دې سپېرې خاورې په سر اوس

 له اوښکو جوړې دي ژړا پورې یې ژوند تړلی؟

 کنه یوازې زما مور خوارکۍ

 په اوښکو اوښکو او په ډېرې ژړا ځان وواژه!!

 

 ۸ـ   ۴  ـ ۲۰۰۱

 پېښور
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 انځور

 دبودا سترې مجسمې ته

 دژوند کتاب نه مې لرغونې افسانې ورانوي

 څوک یې له پاڼو نه څو سوې ترانې ورانوي

 

 بيا نو د بنګو د کنډول ليوني چېرې الړ شي؟

 دوى که همدغسې له څېرمې ميخانې ورانوي

 

 مال په تېره زمانه د کفر ګوته ایښې

 ور دپيمانې ورانويپه زوړ دیوال یو زوړ انځ

 

 ذوق د ماشوم جانان یې خدایه ښکال چېرې منې ؟

 دزړه له دړې مې تصویر د زمانې ورانوي

 

 جانان! ستا خيالي انځورنو ځنې چېرې پټ کړم

 دابت شکن حاالت د زړونو بتخانې ورانوي

 

 کوم یو شاعر یو وخت ښکال پسې دېخوا راغلی

 کلونه پس یې څوک د پلونو نښانې ورانوي

 

 یو وخت به وي چې رود به وچ شي غر به شور نه لري

 دوى که شينکۍ څيړۍ وهي او اشيانې ورانوي



انداجمل      www.samsoor.com   هېندارې او چينې  

 غزل
 

 

 دچا د رڼو اوښکو شاهدانې وي ډیوې

 دې کور کې چې سهار پورې روښانې وي ډیوې

 

 راڼه د اسمان ستورې مې د الرې الروي وي

 له ما سره خو ټوله شپه روانې وي ډیوي

 

 پاچا تور بېرغ رپېږيتر څو چې د تيارو د 

 دې ښار کې به تر هغې پورې ګرانې وي ډیوې

 

 چې سوزي د زلميو په تنګيو مزارونو

 دتاندو ارمانونو تر جمانې وي ډېوې

 

 زما له رڼو اوښکو سره سمې دمې ژاړي

 چې ولې دومره ډېرې مهربانې وي ډېوي

 

 ۱۲ـ  ۵ـ    ۲۰۰۱

 

 پېښور
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 چينه
 

 ؟ړېبارک ډېک ېپه کوم خواد ېدروم ېچير

 ګېبن ګېنړ ېيرروانڅپه  ېپڅد

 پریوزي ېدرپي ولټستوري به  هڼدارا

 ګېغنم رن دکليږزمو ځې ېچ ته

 

 هړجو ېی ونهګانړدلمر له سپينوو ته

 ېتخليق رازی کليښد تنڅښدلوى  ته

 ېاوس ېچ ېک وډداندپه وچوشون اى

 ېسازی ېدنغم ېپټد ېاوازی ته

 

  ېی هڼر ېتکه سپينه ی کهښاو لکه

 ېی واوبوچينهږپين غره دخو! دسواه

 ېاوازی ېنغم دزبوردداودي

 ېپيغله زمزمه ی ۍدکوچ دایلبند

 

 دي ېپيال ېکډدنور ېد ګېستر ې!چاى

 ېميخانه ی يرروانهڅپه  ۍمږدسپو

  کلي اسمان پر تاودان دى ولټ ېدد

 ېزرغونه ی هړجو ونوګله اوو رن ته
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 پيداشي ؟ ېپه دغه کلي ک وکڅپه  بل

 يړراسره ژا ېهدیر ېبه لوی ېچ

  نيسي کوتهښبه لپه بيازمااو وکڅ

 ؟ يړراسره ژا ېبه جناز وکڅ وایه

 

 ؟ هږوغيګانځله سویو يړبه تاوه ک وکڅ

 ؟ ېماشومانو ته سندر ېایښبه  وکڅ

 خوبونه وایي؟ وکڅشينکي رودته به  ېد

 ؟ېورګورګ ېرانيسي تر ېبه لپوک وکڅ

 

 کلی په یادشي ګنړخداى خبرکه  بيابه

 ېلر ېاوس ېه غرونه پورغرون بيابه

  به درنه هيروي اتالګروددشرن دمست

  ېاونه سندر ېپټ يځنه در بيابه

 

 ړېبارک ډېک ېپه کوم خواد ېدروم ېچير

 ؟ړېو ېکوپيمانښبه داو ېرېچ وایه

 داوراوکلي ېکيس ېيوکګانن

 ړېو ېداغ داغ له زمان ېبه د لګوګاو

 

 ! شه تم

 وشي ېپه غرونو واور ېوندګشه ! بيا تم

 مهربان شي ېشپوک ېخداى به په د ورهګ

 لکه داستاسرشاره حسن ټم ټک بس

 شي پوروانڅپوڅهلمند به په  مست
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  يځرګ ېځېور ېسپين وکهڅ هګبزر په

 باران شي بوېش بوېبيابه په ش ورهګ

 يړوک ڼېبه به چينارونه پا ورهګ

 روان شي ودرګبيرته به شينکی  ورهګ

 

 !ېزورور ېدروم ېچير دهږپری نوهاى

 ېسپينوغرودحسن اینه ی ېدد

 اسمان پرتاودان دى دچمږدازمو

 ېزرغونه ی هړجو ونوګله اورن ته

 

 ؟ېچير ړېو کوبهښاو وڼدر داکچکول

 ګېوملنڅرکوډکن ېزما دد اى

  ېپریوز ېدرپس ولټستوري به  هڼدارا

 ګېله دغه کلي غنم رن ځې ېچ ته

 

 

 ۲۰۰۲-۵-۱۲کوزبيار       ڼېياګخو
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 ورې څڼورې مساپرې الړېڅه سترګ

 خدایه! زموږ د کلي نجونې څومره لرې الړې

 

 هسې نه بيا له ژڼيو تش راولي ټول اسونه

 دا پاچا وپوښتۍ چې کوم خوا یې لښکرې الړې

 

 دنګه شمشاده! ورته ګورې، اوالنه رالوېږي

 ستاپه کږو الرو د کلي ملغلرې الړې

 

 خلياوس یې ارزان پلورو خو هېڅوک نه شته نه یې ا

 سودا ګرې الړې خاونده! کومه خوا د زوړنو

 

 سږ به ملنګ باب په لپو غنم و نه شيندي

 سږ د شينکی زیارت ګنبدې نه کوترې الړې

 

 هغوى چې تلې نومازېګر یې لوپټو کې یوړ

 ورسره ژوند الړو، ټپې الړې، سندرې الړې

 

 داند له زړه نه یو چا ځوانې هيلې داسې لوټ کړې

 ه څوکو چې نښترې الړېلکه دسپينو غرو ل

 

 

 ۲۹ـ  ۹ـ  ۲۰۰۱

 خوګياڼی، کوزبيار
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 غزل
 

 چې دمست ملنګ د عشق کچکول یې مات که

 خداى یې وواهه لښکر او ټول یې مات که

 

 کوم بدرنګه یې غږ واورېده او الړو

 مالیان یې راخبر کړه ډول یې مات که

 

 نيمه شپه ده شپون ویده دى ليوه راغی

 ول یې مات کهواخ! خاونده د ورکيو شپ

 

 مقدسې د سجدو هم څه ونه ویل

 خو زما د ميو ډک کنډول یې مات که

 

 بيا خو مار اخيستې مالمت نه دى اند

 چې د پښې الندې تنکی غاټول یې مات که

 

 ۶ـ  ۹ـ ۲۰۰۱

 

 خوست ښار
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 ویروونکې اوس رڼا د دغه ښار ده

 ماته هر څراغ بال ددغه ښار ده

 

 کوڅو کې ورک دىیوښایستو کې پل په دې 

 چې بدرنګه هره خوا ده دغه ښار ده

 

 دلته نه ښکاري، څوک څه پېژني ستوري؟

 عجيبه غوندې فضا د دغه ښار ده

 

 چې له سترګو یې راڼه ستوري وریږي

 یو ملنګه بس ښکال ددغه ښار ده

 

 وایي! زر سرونه مخکې ورته پرې کړئ

 پېرۍ ناسته پر پاچا ددغه ښار ده

 

 و پورته شويمحلونه یې په وین

 له سرو جوړه کال ددغه ښار ده

 

 انده! ځه اوړى ترې سپينو غرو ته الړشو

 څه لمبه لمبه هوا ددغه ښار ده

 

 ۱۰ـ  ۱۰ـ ۲۰۰۱
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 بدرنګ
 

 څومره بدرنګ دي داشين سترګي او سور مخې خلک

 زما د کلی هغه دنګ ښایست همدو وواژه

 اوس راپسې دي او زما په ړنګه بنګه غېږکې

 شهېدې ښکال مړي وژني زما د کلي د
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 که ستړى ستړى خوبولی له شوګېره نه وم

 نوپاڅېدلې به اشنا د لمر په څېره نه وم

 

 ته چې ګالب وې نو زه هم لکه شبنم ورېدم

 ته چې هينداره وې نو زه هم بې تصوېره نه وم

 

 دا چا ویل چې جوار ګرومه د شنو خالونه

 ره بې ایمان بې ضميره نه ومجانانه! دوم

 

 دیو نيمګړي عشق ټپه ومه که لوستې دې وې

 په زوړ دیوال باندې څه بې مانا لکېره نه وم

 

 اند دیو ړنګ او غنم رنګ حسن مریدوم مرید

 زما د عشق طریقه یاده وه بې پېره نه وم

 

 ۱۶ـ  ۹ـ  ۲۰۰۱

 جالآباد
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 نه وې که د سپوږمۍ په څېر ستومانه له شوګېره

 نو به په شنه سهار کې ښکلې د لمر څېره نه وې

 

 داټپه مارې،څڼورې به په چا پسې تلې

 ته که دشين ګودر د ټولو نجونو مېره نه وې

 

 خدایه که کلی مو روښانه ډیوونه وسوى

 زموږ ګېلې به بياله بخت اوله تقدیره نه وې

 

 تېر کړ سږکالې موږ هم په سړو جواریو ژمې

 ې په کلی کې فقېره نه وېسږکالې ښه وه چ

 

 هغه رڼې لکه د اوښکو چينې ټولې وچې

 کنه دا نجونې بې هيندارې بې تصوېره نه وې

 

 دایې دا څو کاله د سپين غره او به نه دي څښلي

 د اند غزلې پخوا دومره بې تاثيره نه وې

 

 ۲۶ـ  ۱۰ـ  ۲۰۰۱

 پېښور
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 وو يړس ګودکلنڅوګودجرڅ ڼوداتڅ

 وو يړس ګدجن ېکلی ک پهږکسان زمو ېپات

 

 ړېوال ډېجن ېلویڅشته ؟ په  ېرېهغوى چ اوس

 وو يړس ګغنم رن ګېستر ېتور ېون ګېودنڅ

 

 دى ېچيلم له مستانه یارانویوپات دشنه

 وو يړس ګملن ېدد ونيېل رببرسرىډې

 

 وژل راغونهڅ انهښشپه رو ولهټ ېایګبي

 وو يړس ګوبدرنڅ ېوکڅارکوښد اروانګبي

 

 ېوکد ډې، نودوى ک ړېک ۍزند ېی ېسندر ېهاچ

 وو يړس ګنډ ولډد ګدسيتاردنري ترن ېچ

 

 نه شوه کيتهښ ېاندړشو ، خودبل په و ېپ ېی سرونه

 وو يړس ګدنن وتنهڅیو ېکلي ک ې!د انده

 

 

  ۲۶ـ  ۱۰ـ  ۲۰۰۱

 پېښور
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 بيا مو ګرېوان ته شو اوږده د تورو سرو السونه

 مونږه د امن په نوم ایښې په سره السونه

 

 تور څرمنې او شين سترګې یې هوسۍ وولي چې

 دومره خو لنډ نه و خاونده ددې غرو السونه

 

 اوس ددې ښار په هر څراغ کې راته ته ښکارېږې

 ته ښوروم په اشارو السونه ) رڼا (هرې 

 

 خدایه!  مغروره ملکې په تندي غشی وخوړ

 له سپينې غاړې یې تاوېږي د سپرو السونه

 

 وانۍ خېر ترې غواړمدچم دشين فصل د تاندې ځ

 ددعا لپه ګرځوم په هدېرو السونه

 

 ۲۸ـ  ۱۰ـ  ۲۰۰۱

 

 پيښور
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 غزل
 

 

 و ګپه ژوند تن يګپه دارزان ېچ ىړداس

 و ګجن ېپاچا سره ی وانولهېدد

 

 ېو ېپټ ې، خوله ک ېیوډ ېی ېليموک په

 و ګنڅ وستورولهڼشوى در لېراب

 

 دازیارت ودان و ېیارانو باند درى

 و ګورباب و، بل ملنچيلم و ، ی یو

 

 ژوندى و ېکلی پر ېچ ېو ېوسندرڅ

 و ګو ، درود شرن ګنړک لېو ، دب ګزن ښداو

 

 یاره ېیور رهډېنو تر ړېال ېچ ته

 و ګستا رن ېک راغونوڅ ارپهښ ېدد

 

 ېاوراخيست ېهم د ې! ستا ميخان غهېدر

 و ګنړنه  ېله د ېودرخوبګخوارږزمو

 

 باور نه و ېزیارتو ی روډې ېد په

 و ګمرید تش درباب دنري ترن اند

 

 ۲۸ـ  ۱۰ـ  ۲۰۰۱
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 واه! د حسن له سپين غره بېله شوې

 سپينه واوره له کمره بېله شوې

 

 ستا تر دوو سترګو نېغه در رسېږي

 یوه الر مې له ټټره بېله شوې

 

 اوس یې هېر دى هغه مست غومبر یې نه زده

 اوس له خپل سېله کوتره بېله شوې

 

 راته د وینو څاڅکيرود راوړي، پرې پ

 شينکۍ څانګه له نښتره بېله شوې

 

 شپونکی شته دى خو نرۍ ګوتې یې نه شته

 له شپېلۍ نه یې سندره بېله شوې

 

 انده اوس یې په خوبونو کې نه وینم

 څوک مې داسې له ځيګره بېله شوې

 

 

 ۱۹ـ  ۱۲ـ  ۲۰۰۱

 

 پېښور
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 هندارې اوچينې

 
 تېخدایه! په کلی کې یوه هينداره نه ده پا

 ډېره موده وشوه چې ټول خپلې څېرې نه وینو

 زموږ د لوى زموږ د شين کلی بال اینې

 دتوپ درنو غږونو ماتې کړلې

 پاتې یې ټولې مالیانو د تصویر په ګناه

 له یو څېر مې د فتوو

 په دورو ووژلې

 کلونه وشوه چې ټول کلي کې هينداره نه شته

 خدایه! رڼې چېنې، رڼې ویالې دي هم وچې کړې

 اوس به نو خدایه! ددې لوى کلي شډلې پېغلې

 کاږه واږه خوار واره پيکي په څه کې جوړ کړي

 او داټن څو مامستانه ژڼي به

 خپلې ببرې څڼې چېرې وینې

 

 ۲ـ  ۱۰ـ  ۲۰۰۱

 پېښور
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 کتارنه لرو ودراوشينګخو رراشيګمازی

 لرو ارنهډاباددى خوچيلم نه شته بن زیارت

 ويړجام ا کډسه موله ال ديږمونه پری خلک

 نوخپله خوله هيچاسره کارنه لرو کنه

 وخومارماتووګناکله بس په شنوبن کله

 ، کاروبارنه لرو اریوګواوزړوک هڅنو زیاتي

 دفوالدوپه تندیو اخلو درومواوغشي

 لرو وزارنهګد ېهم الس ک هېږیوه ت هږمون

 ساتو ېسينوک کليښرډېهم کوواو مينهږمو

 یارنه لرو ېخلکوک ېد تياووایمښر خوکه

 یو ېپه یوکلی ک هړواږمو ېوشوه چ کلونه

 په یو بل اتبارنه لرو ېوشوه چ کلونه

 وایو ېی ټباسواوپ نهږیاقربان سره غ اوس

 سيتارنه لرو ېموده کلي ک رهډېدا ېرانګ

 وځرګنه ور لځیو ېپلوهم کال ک ېدميکد

 هم نه یو تسبيح نشته دستارنه لرو مالیان

 اوسي ېرونوپورداووسيندونو غ جانانږزمو

 دلبر نه شته دلدارنه لرو ېچم ک ولټ ېخودمود

 خپل غنم په بارانو لویوو ېلکه للم بس

 وارنه لرو ېدروداوبو ک هږمون دچينو،ږمو

 کوو ېجانانه سره خوله په خوله خبر لهږمو

 ریبارنه لرو ېک ځمن ېنه وینو په د ېی تياړا

 يښېږخو ېپټلکه  ګنړوشګړهم دبن ېیږزمو

 نجونوسره تارنه لرو ریونورلهڅې داندپه
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 تبعيد
 اورې!؟

 په شنه سهار د تبر د خرپا غږونه

 اورې!؟

 دپېغلو پېغلو څانګو د زګيرویو اواز

 یا تادي لپدلي؟

 دچم مخکې د مرغيو ځالې 

 لکه د ژڼي اټنچي له سر لویدلی لونګۍ

 په سپين ميدان خورې ورې پرتې دي

 غوږشه!

 وهي چې په لوګرو د لوګرو سردار چيغې

 دا ونې پرې کړئ!

 ونې ماتې کړئ چې څانګې کوي

 داونې پرې کړئ

 کنه ټولې مرغۍ بېرته راځي

 الددې سيمې د مرغيو د تبعيد کلونه نه دي پوره

 اورې!؟

 په شين سهار د تبر د خرپا غږونه

 اورئ؟

 دپېغلو پيغلو څانګو دزګيرویو اواز

 

 ۱۸ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 پېښور
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 هېره
 

 جلۍاى د ښکال دغره د کلي 

 دا تصور دې رانه واخله زیاتي

 غواړمه هېره دې کړم

 داسې دې هېره کړم چې ټول عمر دې یاد پاتې شي

 زه په شاعر زړګي نور دومره پېټې نه شم وړ الى

 اى د ښکال دغره د کلي جلۍ!

 نورمې د خيال هينداره ستا تصور نه ځایوي

 څومره ستومانه څومره ستړى دى ژوند

 لونه وروسته)خيردى(ماپرېږده چې ک

 دشنې ویالې پر غاړه سيوري الندې خوب راغلی

 غواړم خپل تېر خوبونو بيا ووینم

 واهلل چې ډېر ستړى یم

 

 ۲۶ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 کوزبيار خوګياڼی

 دلوى اختر ورځې
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 يو ټپي اشنا ته!
 

 زما د ړنګ کلي ټپي زليمه!

 له د سوې ونې ړنګه یاره !

 تر دې کږې ځوانۍ دې وګرځمه

 ز که غنم رنګه یاره!زما نا

 

 چې ستا نرګس ځواني یې نه ليدله

 دا زورر به ښایي زړه نه لري

 چې ګالبونه هم په غشو ولي

 دوى به نو سترګې او لېمه نه لري

 

 څه عجيبه کلي کې ژوند تېروو

 پکې د قاف دغرو دیوان اوسېږي

 ګرانه جانانه ! مينه څه پېژنې؟

 چېرې چې دومره قاتالن اوسېږي

 

 و جنګ سره په یو ورځ پيدامونږه ا

 څومره بدبخته زند ګي تېروو

 غرونه مو هم څه خونړي غرونه شو

 دلمبو سيوري ته ځواني تېروو
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 ګرانه! له اوښکو پرته هېڅ نه لرم

 پړ یم چې ټپ ته دې پټۍ نه شومه

 چې دا ستا درد په کې راټول کړمه ټول

 د چا ملنګ مسته ځولۍ نه شومه

 

 الس پورته کړو ګرانه راځه چې دواړه

 ګيله د لوى څښتن تر دره  یوسو

 دواړه ګرېوان شکو و ښېرې به کوو

 سوز به له سوي مازیګره یوسو

 

 خدایه السونه یې په بند کې مات کړې

 چې چينارونه په ګوليو ولي

 سترګې یې ووځه چې هېڅ نه ویني

 هغه چې غشي په هوسيو ولي

 

 

 کوزبيار خوګياڼی
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 غزل

 
 سترګو کې صنم به سره ساتوپه سترګو 

 راځه چې په کې واړوو حرم به سره ساتو

 

 چڼ چڼې به ترې شړو د ټپو په اوازونو

 د کلي کروندې، پاخه غنم به سره ساتو

 

 بنډار او مازیګر خوبه جانانه سره پالو

 زیارت به سره ساتو او چيلم به سره ساتو

 

 اخر به درڼې چينې پر غاړه دمه وکړو

 پل اخلو قدم به سره ساتوپه پل پسې به 

 

 اشنا د زړونو زور که مو دوخت جبر اوبه کړ

 دېره، منګی، ستيار د چرسو دم به سره ساتو

 

 ۲۷ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 

 خوګياڼي کوزبيار
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 غزل
 

 دعایې کړم، ثنا یې کړم، د خداى درته یې لېږم

 راټول چې کړم له سترګو نه باران په دواړو لپو

 

 زیګر چينې ته راشمخومار مې چې راوخلي ما

 دبنګو په نوم وڅښمه جانان په دواړو لپو

 

 حيران شوم ستا تصویر مې ال په سترګو کې ژوندى و

 تصویر مې خپل اوبو کې کړلو وران په دواړو لپو

 

 جانان لکه کوکنار تر زهرو تریخ تر ګالب ښکلی

 ما څښلې درڼو اوبو په شان په دواړو لپو

 

 و شي ستړې تنده ماتهګرېوان مې چې پرې لوند شي ن

 خوښيږي مې اوبه لکه دهقان په دواړو لپو
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 غزل
 

 الس کې مې ایښې دى ښکاره دى زړه مې

 لکه نښتر اره  اره  دى زړه مې

 

 په کې ښه ډېر څلي او ډیرې جنډې

 منې! اوس لویه هدیره دى زړه مې

 

 کوچۍ په پام یې وړه چې ونه غورځي

 ېپه رب سپارلی تا سره دى زړه م

 

 یوځل یې ولوله ایمان به راوړې

 یوه سپيڅلې سپياره دى زړه مې

 

 لکه توتي په کې یو ښکلې اوسي

 انده! زرینه پنجره دى زړه مې

 

 ۲۵ـ  ۱۱ـ  ۲۰۰۱

 

 پېښور بورډ
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 غزل
 

 داسې خالي خو د ښایست له زورور نه و

 دچينارو کلی خو بې له سترګو رونه و

 

 ګوزه شوله؟چې دا کوچۍ څنګه سپېرې شونډې را 

 سپين غر خو داسې بې مماڼو بې ګور ګورونه و

 

 ها څانګې، څانګې، لختې، لختې نجونې نه شته کنه

 دا  مازیکر خو بې ټپو او بې سندرو نه و

 

 هغه ترې توره د دښمن په ټټر ونيوله

 خو خوند یې خوا کې د خورو ورو ملګرونه و

 

 انده! راغه سږکال غاټول ګالن ونه ټوکول

 غاړه شور د زرکو د تنزرونه و درود پر
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 غزل
 

 

 پروا روان دى ېترشاپه ورانو الرو ب کرښل

 پاچاروان دى ېپه کوم لور ۍتښوپو ېخویږل

 

 اسونه ولټراولي  يوتشڼنه بيا له ژ ېهس

 خان توره ایستلی وارخطاروان دى دکلی

 

 پروت ېولي ک ېی وپکټ یټليګ وډپه شون ېپټ

 ه خندا روان دىته پ ګدي اوجن یڼژ دغرونو

 

 دي ېلڅښاوبه  ڼېر ېچين ېهم دشن کليښ ېد

 دى اروانګاو په شرن ېپڅ ېپڅلکه رود  ېچ

 

 تبرواخلي ېتر ېنشته چ وکڅ ېغره ک ولټ! په  خدایه

 دى اروانڼقاتل ، غره ته په ر وونوګددن

 

 دمه ديږاند به کوم کمرته کي ړېست ېچ خدازده

 دىپه شاروان  ېیډدژوند پن ېوشول چ کلونه

 

 ۱ـ ۱۲ـ  ۲۰۰۱
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 چيلم
 

  ته اریانوډاو دکندهار دشاعرانه بن يالڅه

 

 شنو تاکونو اوراخيستی ېبيا ی وایه

 يڅکندهار بياپه لمبو نا شایسته

 داور په غشوولي وکڅ ېبيای وایي

 يڅراپا يړسر پورته ک ېچ هګانڅ هره

 

  ېدوینو ليک يړبياارغندراو وایي

  زلمي زلمي سرونه ېی ېک پوڅ په

 روان وي ېسپين زري کبان پک لکه

 وندونهړپرى شوي م کډ یوګړبن له

 

 يځرګ ېتښپر ګدمر ېارکښ چاویل

  وژني ېپټدماللو  وډپه شون او

  راغلی وکڅیو  ينګرګبيالکه  وایي

 وژني ېتران ېدکلي شن دنيکه

 

 وګستر نيراغلی د ش کرښبيال وایي

 لیړورخوګ ېک ورېښپه پ خوایوب

  ه شتهن ېرېماره چ پهټ یومالله

 لیړاورخو غلیېپ ېسوي هر ېژب
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 خپاره دي يګپراسمان لو ېبيای ېوای

 وژلي ېچين ڼېبيار تندرونو

 نه دى ېپيکی هم په تندیو پات یو

 وژلي ۍغشو ددامان شپن داور

 

  هلته سندرواوراخيستی چاویل

 ؟ېرېچ انګارملنډ! دبن يالهڅه نو

 دشينکي چليم مين وو ېچ ټک ټک په

 ؟ېرېره یاران چما پهټ سندماره

 

 وي ېدسواراورکوربن څېارکوښد که

  به مات وي ارچيلمډ! نو هاغه دبن واخ

 يړنه ک ېخداى د يړنه ک ېخداى د يېږلو ېم هړز

 بياخوبه دشنوسندروقات وي کنه

 

 

 ۲۰۰۱-۱۲-۱  ورښپي
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 کوچۍ!
 

 دې په خيالي وربل دي دوړې پرتې

 خولې خولې له غره راکوزه شولې

 داورږلۍ ورېدهبيګا په غره 

 ښه شوه چې ته له غره راکوزه شولې

 

 کوچۍ! پوهېږې؟ چې مې څومره په زړه

 دڅيله مست اوښ دزنګ کړنګ وریده

 لکه دپرخې مې د خيال پر للمه

 ستا د ټټر د پاولو شرنګ ورېده

 

 خو ته اى مستې سندر مارې کړچۍ

 خولې خولې ستړې ستومانه راغلې

 الدې په څڼو کې تاوېږي لو ګي

 رګې دې ډکی له ژړا نه راغلېست

 

 ليونۍ کومه ده؟ رمه دې چېرې

 غوږ ته د ښکلې کنګړي شرنګ نه راځي

 بيګا خو بيا په غره لمبې ورېدې

 تا خو ویل چې غره ته جنګ نه راځي
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 شونډې دې وچې او سپيرې راوړې

 ولې؟ په سپين غره کې ګورګورى نه وې

 ها چې قامت کې لکه ته دنګې وې

 نښترې نه وې هغه څېړۍ هغه

 

 راخپور پر تنديپيکی دې جړو پړ 

 لکه چې بيا لمبو چېنې وژلي

 ها چې به تاپکې وربل جوړاوه

 چا هغه ټولې اینې وژلي

 

 څه ناروا دي څه بې رحمه راځي

 دکېږدۍ سيورى دې بادونو وړي

 هاچې به تاو په تندي ټومبلی

 هغه سور ګل وحشي السونو وړي

 

 ارېدهلکه چې دود کې سپوږمۍ نه ښک

 دتندي روڼ ټيک دى تيارو خوړلی

 او د ټټر ها لونګين ځونډى دې

 دپيرانګي د اور لمبو خوړلی

 

 کوچۍ پخير راغلی تر اوښکو دې جار

 راځه تر څو به یې والړه کينه!

 موږه ته هم داکلی پاتې نه دى

 یوشيبه درود پر غاوه کينه
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 داستا مين شاعر نور هېڅ نه لري

 ورسره یو له زخمونو ډک زړګی

 او دیو څو ټپي ټپي سندرو

 یو مات سيتار اویو منګی ورسره

 

 راځه زما د زړه ورشو کې اوسه

 ژى ډکوه مې له زخمونو ځنې

 ې کړه د ویر سندرىغېږ کې راټول

 زما دزړه له پر هرونو ځنې

 

 کوچۍ راځه دواړه په ګډه ژاړو

 زما او ستا په ځمکه سيوري ورک دي

 دازمو خپل غرونه زموږ نه دي

 اوس په اسمان هم زموږ ستوري ورک دي

 

 ۲۹ـ  ۱۲ـ ۲۰۰۱

 

 

دا شعر مې له سپين غره هغې راښکته شوى سانولې کوچۍ ته ليکلی و چې پر تورې بوړې وروستيو بمباریو ترې 

 د کوچانی ژوند ټول شته اخيستي وو او له غره یوازې پخپله سانيواى زموږ کلی ته راکيوتې وه
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 غزل
 

 سن دى او ټول رومان رومان دىټول چې حسن ح

 دى ورځو کې و دګرانې بيخي دا ستا په شان دى

 

 راشه کنه اوس خو ویالې بيا ډکې روانې دي

 ډېره موده وروسته په تاال کلي باران دى

 

 خداى به زرکې راولي، او بيا چينې تاندې شي

 الخو په غره واورې اوري، ال خو غرودان دى

 

 کلکه پاللې دهیار مې دى، غربت راسره ښه 

 ټول عمر د سيوري غوندې ما سره روان دى

 

 څو ساړه نغري پکې او څود خاورو څلي دي

 اوس مې دزړه کلی لکه وران افغانستان دى

 

 دادتصور پاچادى، لویه پاچا یي لري

 چا ویل چې اند د خپلو اوښکو بندیوان دي

 

 ۱۲ـ  ۳ـ  ۲۰۰۲

 پېښور
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 غزل
 

 ې جانان دىنه په کې چيلم پاتې دى نه په ک

 کلی په یو مړاوي مازیګر باندې ودان دى

 

 اوس هغه روښانه څراغونه په کې نه شته خو

 بيا هم زما کلی دى په ما باندې خوګران دى

 

 ځار یې له خوماره،په کنډول بنګو یې مات کړمه

 ګرانې! کنه ستړى ژوند خو ټول ارما ، ارما دى

 

 وایي چې به ځمکې باندې روغه ورځ ونه وینې

 چاپسې چې دې ملنګ څيرلې خپل ګرېوان دى

 

 ستاسو د روښانه ښار په تورو کيسو پوه نه دى

 دامين سړى خود شډلو غرو د هقان دى

 

 نه یې وینې ستا خودې دا غټې سترګې ووځي

 اند خو دې کلونه و شول سيورى ته روان دى

 

 ۱۲ـ  ۳ـ  ۲۰۰۲
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 ۍالډ
 : هښته  دهماغه پر کر يالګاسحاق نن ليښب خداى

 

 سيورى دخنجردى ېپه کلي باند ال

 ردىګساقي شته نه جانان شته مازی نه

 

 يځرګ ټېاوس هم پ ۍرېاپښارښ ېدد

 زوروردى ېددیوپه شانت وکڅیو  ال

 

 رهېو یټبو یټکمراوبو الکمر،

 خطردى ېغرونو ک ېخود التراوسه

 

 ولیځتو ماسک غور ېدپاچاحالدد

 کردىښسپاهيانو سرل ولوټد اوس

 

 ېجوکه پات یرهډ ېک هړپه ز ېدشپ ال

 مرورالله شينکي اسمانه لمردى

 

 نه شته ېسيورى نه شته شمل ېروکېد په

 هم ال تراوسه مساپردى اوچيلم

 

 سوزي ېک يږاوس هم په تنکي  و غنم

 ردىګموسن ېک زېاوهرکا هرلختی
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 يېږغره نه اوس هم راکز امارلهښیو

 ودردىګ ېپه د ګقلن ېی التراوسه

 

 ېپات ېشپ ېه دت ېکروند ېدمين ال

 ېمو شرد ېک وګماشوم په ستر دماشوم

 

 يېږمالوم ېهم هره شپه له لر اوس

 په غر دى ېاور هماغس يدلیګل

 

 پلوري یګمر يوګجين يوګپرتن

 ردىګناست تورجادو هړپر غا ودرګد

 

 باسي ېبي سره تن ېهم هاغس اوس

 ردىګورځدکلي هغه ان الژوندى

 

 شي کوچ په وکا ۍبه هم یووخت کوچ شپه

  د سپين سحردى وندړخو مات شوى مو م

 

 ېورک ېالر ېتښدکلي نه دتي ال

 هغه بختوردى هړال ېلر ېتر ېچ

 

 يالهګباران شته ، نه چانان شته دى نن نه

 یوموساغردىېړدپ ىږت ومرهڅ

 

 ۱۸ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲
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 زړه
 زما زړه که چېرې ستا سينه کې ځاى شي

 نوواهلل چې له خپل ځان به غېږه تاو کړې

 ټ بهچېرې پ

 یو خاموش ځنګل ته الړشې

 دومره لرې چې

 هېڅ غږنه در رسېږي

 درڼې چينې ترڅنګ

 داسې کينې                                         

 چې خپل ځان درته اوبو کې مخامخ شي

 بيا به هر څه درنه داسې یو دم هېر شي

 چې قيامت پورې به خپل تصویر ته ژاړې

 

 ۱۵ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 پېښور
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 غزل
 

 تګ را تګ به ميکدې پلوته ډېر کړم

 نورڅه داسې چل په کار دى چې تاهير کړم

 

 زما ستاد تورو څڼو شک پرى راشي

 زه چې الس کله له شپې نه را چاپېر کړم

 

 ستا په څېر یو خوږ غزل چا راته کښلی

 تالوت یې هره شپه په زور اوزېر کړم

 

 پرې چې داغ داغ یې انځور ستا د خندا وي

 ه به زړه ددې شينکي اسمان په څېر کړمز

 

 بېرته ګرځم خو چې کومه باندې الړ شم

 تاله څومره ګړنګونو نه را تېر کړم

 

 ۸ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 

 پېښور
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 رود ته
 عمر دى ډېر څپې دى مستې مستې

 روده! روان روده! ودان دې اوسې

 لکه له غره را روانې نجونې

 ټپې ټپې، رومان رومان دط اوسې

 

 ! که نه یې نو به زموږ کلي تهروده

 پسرلنۍ ځواني له کومه راځي

 داخو نو ته یې چې په ستړو اوږو

 دي بهارونه تردې سيمې راځي

 

 بيا به د کلي ښکلې ښکلې نجونې

 خواږه خواږه خوبونه چاته وایي

 چې ستا له شورسره ټپې ملې کوي

 دوى خو سندرې ټولې تاته وایي

 

 کېبيا به د اوړي ستړو ستړو شپو 

 ستا سندریزترنم څنګه واور

 په کې ګوډ ګرې توتکۍ اوسيږي

 موږ خو دې زر نغمې له شرنګه اورو
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 رود که نه یې نو ویالو کې به بيا

 وایه څوک څنګه ګنډېري رانيسي

 نجونې به سپنې پایڅې پورته نه کړي

 جانغوري رانيسي چې ستاراوړي 

 

 داببر سرى د زیارت ملنګ به

 څه ډکوي په مالذان کوهي له

 ستا له رڼو اوبو چې نه شي تازه

 چرسيان یاران خو چيلم نه ډکوي

 

 شپنه به بيا کوم ځاى کې ژى ډکوي

 اوس خو دې غېږ ته ړنګه بنګه راځي

 په دې رڼو رڼو ویالو کې به مو

 دڅيړۍ وچ ښاخونه څنګه راځي

 

 روده سالم! روده! لوګی دې شمه

 مستو څپو کې دژ نغمې تړلي

 موال مه وچوهسږ دې تر ډیره 

 تاپورې ټول کلي اسرې تړلي

 

 عمر دې ډېر څپې دې مستې مستې

 روده روان، روده! ودان اوسې

 لکه دغره نجونې ګېډۍ پر سرو

 ټپې ټپې رومان رومان دې اوسې

 ۲۴ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 کوزبيار ، خوګيانی
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 غزل
 

 هغه مغروره، ليونۍ هغه سرشار نه شته

 هخاونده! کلي کې مالله ټپه ماره نه شت

 

 چې دا هوسۍ جلۍ به خپلې سترګې چېرې ویني

 چينې دې وچې په دې ټول غره کې هېنداره نه شته

 

 په کروندو کې سږ کال غېږې غېږې بنګ والړ دي

 خو ها جلۍ هغه ځولۍ هغه خو ماره نه شته

 

 څلور یارانو په بزرګه څوکه ناسته کړې

 دا چا ویلې چې دې سپينو غرو کې الره نه شته

 

 ا به په دېرو زموږ را وګرځي خومنم چې بي

 تاره نه شتههغه نرۍ هغه اوږدې ګوتې سي

 

 پر هغه هم یو ښکلې نوم چاپه داغونو کښلی

 له یوزړګي نه سيوا هېڅ را سره یار نه شته

 

 ۲۲ـ  ۱ـ  ۲۰۰۲
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 وربلونه
 

 وچ شي ېمست رود به داس ېچ ېچابه ویل

 شي ۍهيل ېولټ ړېنه به م ېله تند ېچ

  یراش ګله جن يوڼژو ېاسونه به ب ولټ

  شي ۍونيبه ل ۍکلي جينک ېد د

 

  هدیره به دومره راشي ېویل چ چابه

  وي ډېبه هم جن ېد کلي کروند ېچ

  يږتاوی ېلمب ېبامونو به مو سر په

  وي ټېلوپ ړېو ېبادونو به تر او

 

  شي ګیونګسندرمار شپون به  ېویل چ چا

  شي ېپر ټېغ ټېغ ېبه ی ېوتګ ۍشپيل د

  به ۍجنک ېلکه ون ېګج ګېج

  شي ږېشي په مال به راک ېمات ېمات

 

  توپان راشي ېبه داس ېچ ېمنل چا

  يړله سيند نه به جاله او جالوان و ېچ

  ناست وي هړغا ېبه د سيند پور رډګکو تور

  يړبه په غيران و ایستښکلي  ولټ ېد د
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  شي ګکلي خان به ج ېد د ېمنل چ چا

  پلوري يګبه د چيلم په لو ۍجينک

  شي یجومات مال به ليون ىد لو او

 ورييبه د خوارانو د سر س ورانوي

 

  ورک شي ېکليوال به داس ېمنل چ چا

 د چا الهور شي ورګنصيب به د چا  ېچ

  یوسي ېته دم راغوڅ ېبه غرب ک وکڅ

 یتور ش هګبه هم له رن وکڅبه سپين شي  وکڅ

 

  شملو شي ېبه سرونه ب ېمنل چ چا

  شي ورګپردي به ستر کلي نه ېد له

  ېهير ډۍلن يړبه هم ک ېنجون ودرګ د

 مساپر شي هړزلمي به وا ټڼا د

  

 بادونه راغلل رډګوګد قاف د غرو  هڅ

  ړېرانه یو ېی ټېلوپ ېلر ېلر

  ړېکلي چپه ک ولټد  ېی ېون ګېدن

 ړېرانه یو ېی ېاو شمل وربلونه

 

 ۶ـ  ۲ـ  ۲۰۰۲

 

 ورښپي
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 غزل
 

 ومې بهانې وژليخداى خبر بيا  دې په ک

 بيګا له څېرمې دي چا ټولې ميخانې وژلي

 

 چې به ستومانه هوسۍ تنده اوس په څه ماتوي؟

 دې ظالمانو خو رڼې رڼې چينې وژلي

 

 سهار یې مېږى ګډې وډې په فصلو ګډې وي

 بيګاه لمبو د پورې غره غېږ کې شپنې وژلي

 

 زما یې یو نوم زده د چم د ښاپيریو قاتل

 بکۍ که پښنې وژليکه یې تاجکې اوز

 

 چې نه یې ته، او نه یې زه، نه یې هغه قاتل دى

 بيا نو د کلي خيالي ژڼي زمانې وژلي

 

 اند چې یې تل څښي د یو چا په مقدسه نامه

 وایي چې ډېر خلک دي، داسې پيماني وژلي

 

 ۱ـ  ۱ـ  ۲۰۰۲
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 غزل
 

 توپانونو قيامتونو شاهدان دي ومرهڅد 

 اوسه ال ودان ديدا د غرونو کلي دي تر  خو

 

 یو سي ګډېنه  وڅکو ېله د ۍاپيرښ ېد زیاتي

 ته راروان دي ارښ ېد قاف له غرونونه د دیوان

 

 و ېدږسره ن یرډزیارت او جومات  ېکلي ک په

 د یو چيلم یاران دي ېم هړاو مال دوا ګملن

 

 خوب اخلي ېله ليمو نه م يږيټاو پ يږليځ

 شان دي ستوري بيخي داستا په هڼرا وڅنن خو  دا

 

 يږورکي ېک هږغي پوڅد سيند د  هډشنه جن یو

 جالوان دي ڼېد یو ژ څېغو ټېم ګېغبر دوه

 

 غليځ ښېپ څېاو لو  ېوه ،ناريېوای ېپټ

 خویونه ال تر اوسه د دهقان دي وڅ ېکپه اند 

 

 ۲۱ـ  ۱ـ  ۲۰۰۲
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 غزل
 

 نه لکه سيند څپې څپې ستړى ستومانه راغلې

 ان راغلېنه لکه ستورى په هوا باندې جان

 

 مامې ځواني زیاتي درنو څپو ته وسپارله

 د سيند دې غاړې ته ناوخته جالوانه راغلې

 

 لږ پرې په پام اوره چې څړیکي یې راویښې نه کړې

 په دې ټپي غرونو کې بيا چېرې بارانه راغلې

 

 تاخو ویل له رڼو ستورو به ځولۍ ډکوې

 ته خو له نيمې الرې بيرته پښيمانه راغلې

 

 ټپې الس کې ټوپک پټکي کې ګل نه لري خوله کې

 څنګه یې ومنم چې ته له روهستانه راغلې

 

 زه دې کلونه وشول کاڼې زړه ته الر لټوم

 خو ته زما زړګي ته څومره په اسانه راغلې

 

 ۸ـ  ۱ـ  ۲۰۰۲
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 دبنګو بو ټی

 
 هاچې له غره خولې خولې راکوز شو

 اود رڼې چېنې پر شنه غاړه مودمه کېښوه

 ى پيڅکه هواره کړه په لمونځ کيناستېتا دټيکر

 بيا دې له شنو بنګړیو ډک السونه لپه کړل

 او ژبې الندې

 دې سویو بوټو باران وغوښته

 غره ته دې بيا راتګ د عادې وکړه

 اوس په هماغه ځاى د بنګو یو درى بوټي راشنه

 لکه ستادرې خالونه

 څانګې یې هسې لکه ستاد بنګړو ډک السونه

 بلې ته خورېد دعا لپې دى ق

 او هر ماښام ستاها سپېڅلې مقدسه دعا

 دغرني باد سره ګډه وایي

 له تندې وچ غره ته باران غواړي

 او ستا د بيا راتللو هيله کوي

 

 ۳۰ـ  ۱۲ـ  ۲۰۰۱

 

 پېښور
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 غزل
 

 وس د مرګ او ژوند په تار باندې والړ دى

 زیاتي ګل وطن په دار باندې والړ دى

 

 سولې توغ دىدیو چا الس کې د سپينې 

 دسرونو په مينار باندې والړ دى

 

 له وړې لپې یې لویه دعا لویږي

 هاما شوم چې پر مزار باندې والړ دى

 

 وایي ډېرې تورې سترګې به را باسي

 د پردیو فوځ په ښار باندې والړ دى

 

 هانرۍ ګوتې له تورې ماشې څرخي

 له مودو ګرد په سيتار باندې والړ دي

 

 ه ښکال ګوريیو څراغ کې یوه ورک

 دې ماښام خو اند پر الر باندې والړ دى
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 غزل
 

 څه که غر ډک دى له کرکڼو په کې بېرې پاتې

 دکلی چټې پېغلې نه شوې ورته ډېرې پاتې

 

 راځه ته کينه زورورې درته ټولې وایم

 څو خاطرې مې دي په زړه کې تېرې هېرې پاتې

 

 په خړه شناخته یې د سرو شونډو یو مهر ښکاري

 پلونو نښې یې له قبر نه چاپيرې پاتېد

 

 بيا د سپين غره پر سپينو څوکو سرى لمبې تاوېږي

 بيا د کبليو شونډې وازې دي له وېرې پاتې

 

 بس د سپوږمۍ په تتو وړانګو کې لمونځونه کوو

 اجمله! کلی کې رڼا او ډېوې چېرې پاتې

 

 

 ۲ـ  ۱ـ  ۲۰۰۲

 کوزبيار خوګياڼی
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 غزل
 

 دواړه راته یو ځاى راکړل چې رب سندرې او درد

 ښایي پر ما به یې همدا د ویر روزګار پيرزوشي

 

 بس څو شيخان و چې دا لویه ميخانه یې لوټ کړه

 کنه په خداى که د ساقي پر موږ خومار پيرزو شي

 

 جبر دى جبر د تاریخ د پړاوونو جبر

 کنه تنکی زلمی د کوم ظالم په دار پېرزوشي

 

 سي خبرې د شر که مو څو تنه تر منځ یو نه

 زموږ خو خداى که پر یو بل د ګل ګوزار پېرزو شي

 

 مور مړى اند یې خدایه! هغې باندې چېرې منې

 له موره کم وي چې که هر څومره د پالر پېرزو شي

 

 ۱۲ـ  ۸ـ  ۲۰۰۱
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 غزل
 

 دادې څومره د سرور جامې اغوستي

 واه تا بيا د لمر د نور جامې اغوستي

 

 کړي ما دې مړ کړي مالیان دې دار پيدا

 ما هم هسې د منصور جامې اغوستي

 

 ما سينه کچکول د مينې درته راوړ

 تا دغج تا د قصور جا مې اغوستي

 

 مقدسې چې دې زاڼې کړې، راکوزې

 ستا ټپو خور زبور جامې اغوستي

 

 دالشرنګ د تورې نه دى اورېدلی

 دى سړي تش د باتور جامې اغوستي

 

 غواړم نو له چا به پر شين کلي رحم

 دلته ټولو دي د چور جامې اغوستې

 

 

 

 

 

 

 



انداجمل      www.samsoor.com   هېندارې او چينې  

 بنګ
 

 اى! چې دا څومره ژر دې ومنلې

 ددغو خلکو درواغجنې کېسې

 ددوى په سترګو کې خو شر اوسېږي

 ددوى نو چېرې زده د مينې کېسې؟

 

 ماته  اوس هم لکه ایمان سپېڅلی

 راته په شانې د سپين غرښکلی یې

 درود په څېر مې زړه پر تاودان دى

 که د بنګو مازیګر ښکلی یېل

 

 ته خپه مه شې، چې خومار مې واخلي

 ډکه پياله کړم په سربنګ واړوم

 دکلي ونې لکه ته ښکلې شي

 زه د رڼې چينې تر څنګ واړوم

 

 ستاڅو غزلې مخکې وغوړوم

 بس تر ماښام یې یادوم یادوم

 ماښام تياره شي رانه تورې ورک شي

 نو ورته اوښکې بلوم، بلوم
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 ژونده مي شپې باج اخلي خو له ستړي

 په تصور یې ستا روښان ساتمه

 نوم دې اوس هم په ترنم اخلمه

 په دې یو څو تورو ایمان ساتمه

 

 پرېږده لګيا دې وي خو مه یې منه

 ددغو خلکو درواغجنې کيسې 

 ددوى په سترګو کې خو شر او سېږي

 ددوى نو چېرې زده د مينې کيسې

 

 ۱ـ  ۱۱ـ  ۲۰۰۲

 هوټلکابل، سپين زر 
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 څانګه
 ډالۍ

 زماکليوال یار نوران شا خومار ته

 

 په لېمو کې مو سورخي وړل تر داره

 څه په نيمه کې دې پرېښود له الره

 مازړې پيالې کړې نوې تاتوبه کړه

 مازیګر دې له ما وواخيسته خوماره !

 

 زه او ته خو دیو بل له زړونو جوړو

 ته وېزما یاد دي چې ته زه وم او زه 

 موږه دواړه یوه څانګه د یو ونې 

 فاصلې خو مو جانانه! تر منځ نه وې

 

 په لېمو کې مو له دوده بغاوت و

 موږه دواړه پر یوه الره روان و

 نه مو دار نه مو د ستار د چا منلو

 که باغيان و موږ دواړه نو باغيان و

 

 زه او ته خو د شنو بنګو ګناهګارو

 ونډې ایښيموږه دواړو په یو جام وې ش

 زه او ته به چې تمامه ورځ خومارو

 په ساغر به مو ماښام وې شونډې ایښي
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 موږ خو دواړه د یو درد ترجمانان و

 موږه دواړه خو د یو پير مریدان و

 مه کاپرو نو بيا دواړه کاپران و

 کنه دواړه ښه سپېڅلې مومنان و

 

 خو چې ګرانه! بيا ته څنګه جنتي شوې

 ې دوزخي شومزه د ځمکې پر سر هس

 ته د نور پرښتو کومې خواته یوړې !

 زه د تور پاچا، د تور زندان بندي شوم

 

 

 

 ژمی
 

 دپروین پژواک د یو شعر ژباړه

 

 چې هر سهار له خوبه پورته شمه

 نو د کوټې په یخ وهلې ښېښه

 دګرمو ګوتو پر سر

 ستادنوم توري ليکم

 بيا له هماغې نه پيرون و څارم

 لی کله راځي؟چې به ) شينکی ( پسر
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 ګالب
 

 

 دپروین پژواک د یو منثور شعر ژباړه

 

 چې ها لومړى سورکی ګالب مې درکړ

 هادى په یاد پاتې دي؟

 ماها ګالب ته وه هر څه ویلي

 او هغه هم و تاته ټول وویل

 خوهۍ افسوس چې ته د ګل په ژبه نه پوهېږې ؟

 

 خوب
 دپروین پژواک د یو منثور شعر ژباړه

 

 کله چې مړ شو

 نو تنکی زلمی و

 او په دې نه پوهيده

 چې دا مرګی څه شی وي؟

 کله چې ټولو ژړل

 هغه د خپلې مورکۍ الس ونيوه

 )او په کرار( یې و ویل!

 لکه چې خوب مې راځي

 بيامې لږ ژر بيدار کړه
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 ربابي
 دپروین پژواک د یو شعر ژباړه

 

 ماته رباب وښایه

 زه د سندرو اواز نه لرمه

 چې درته ویې وایم

 ویو لوى درد لرمهخ

 چې په تارو به یې درته وغږوم

 

 غزل
 

 

 چې له تنو نه بېلوي د ګل وریښمين السونه

 خداى خو دې مات کړي په مړوند کې د ګلچين السونه

 

 سږکالې بيا په شنو درو کې د ځوانيولو دى

 سږکالې بيا غېږه کې راوړي د کونړ سين السونه

 

 ږينور مو په لپو کې تر عرشه دعا نه رسې

 زموږ پرې زموږ نه شته د امين السونه

 

 خوب کې یې وینم چې د کلي په ویالو کې راشي

 له تکو شنو بنګریو ډک وتکه سپين السونه
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 ڼات
 

  شو ګنډ ولډد ېغرو ک ېبيا که په د ېچير

 شي اڅبه په ن ېهدیر ېواهلل چ په

 يڅبه له تورو خاورو پا يڼژ ګدن ګدن

 يش اګډپه  ېرمڅېبه له  ېک ڼات او

 ېوشو ېغرونو واور ېبيا که په د کله

 شي ټۍبه پ پونهټ ړۍيڅ ۍدشينک

 وي اىځدمه  وړبه دست هړدرودغا

 شي ۍدېږک ۍدېږبه نو بياک هېږغ دغره

 راشنه شي يټکمرکمربه شنه بو په

 چينارونه به ژوندي شي اوروژلي

  دمرغانو ېالځبه شي  رونهګسن

 شي يړکلي س ولټ ېکورو به دد په

  راغله رتهېب خوماره بيا ها ېرېچ

 شي ېخانېبه م ېوران کلی چين ېدد

 په یاد شي ډۍبه بيا لن هلکانو

 شي ېبه دنجونو پيمان ګېستر ېتور

 بدمرغي ده یرهډباداره ! وال  خو

  مومات ، خوماره نشته ، وچکالي ده ولډ

 کلی دخنجرسيوري ته پروت دى الخو

 دخونخوارو پاچایي ده التراوسه
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 غزل
 

 

 خوارهم نه یو ودومرهږ، رانه خدای ېش ته خپه مه

 غبارهم نه یو ېمخ باند ېهيندار ڼېدر ستا

 

 ارووځ وانيځ ولډیوه کن ولهډدشون ېداچ

 خمارهم نه یو یرډ ۍرانګليونتو ب دى کنه  یو

 

 کاريښداسر اوهغه راته ورغوى  ددنيا

 پاچایي لرو ناچارهم نه یو ونوړدز الخو

 

 اوندانخ هړیو ز ېمين ېیو ېژب ېدیوږمو

 هم نه یو ارښمخي هم نه یو ، دکلي یو ، د دوه

 

 ووځالس غ ېورپس ووګهم لویدلي ج اوس

 بارهم نه یو وږهم نه یو ، دچاداو يړالست

 

 لرو ېخپل سيتاره سره یو لمن خبر له

 دتبو او دستارهم نه یو ېکيسه ک رپهډې
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 وړریاضت شروع ک وګبس کله ددوه ستر ېهس

 نه یو ارهمګرو او زبال کارونه نور ل کنه

 

 وروګنه ور ېهم نه یو دچازرو پس يږو

 خا هم نه یو ېنه دى دچادالر ښهم خو شرمو

 

 يښبری ګېستر یووتهډارښخو تراوسه مو د ال

 په الرهم نه یو رډېله سپين غره راکيوتی  هږمون

 

 وړنا کله دچا حسن ته ليمه کچکول ک کله

 دسردار او دبادار هم نه یو ېکيسه ک کنه

 

 وړو ېونوکړدرد په ز ګېانڅ ګېانڅسره خاندو  سب

 په شپه او په سهار هم نه یو ړیاران یو ا داند

 

 

 ۱۲ـ  ۱ـ  ۲۰۰۲

 پېښور

 

 

 

 

 

 

 

 


