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 . دسريز ې په ځاى

  

 نامه په دمينى

 دزړه په شاړه كرونده كې مې دهيلو سپرغۍ وكرلې ،

  . دښاپيرۍ په څڼو وځنګيدم اودآرمان

  بيا مې دتيږو په ساړه ذهن كې ،

  دتودې مينې په نوم ،

  .دزړه په وينو ديوې بلې كړلې 

   په دښته كې مې ،  دشپې

  . خاپونه ولټول  په سپيروشګو ، دګلونو دپښو

  هيركې ،اودبادونو په شګلن ب

  دسرو غټيو دمزار څيلي ته ودريدم

  اودخداى ټول كلى مې ،

  چې شپه او ورځ پكې داوښكو بارانونه كيدل

  په يوې اوښكې ،

   په يوې ورستنۍ اوشكې ،                                           

  . پسې ولټاوه                                                                                 

  دغمونو دڅپر كي وروستۍ پاڼې ته وروستى ټكى شيچې 



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  خوته به وايې چې وروستۍ اوښكه ،

   مرغۍ شوه ،                                                                                

   او هوا ته ،                                                                                               

  . الړه                                                                                                                        

 *        *       *   

  كله چې باغ كې ، تبر شين شو دنارنجو په خاى ،

  ماته دشنو ونو دمړينې افسانه ياده شوه ،

  او زړه مې وټوكيده ،

   ،   لوى شو                                     

  . بيرته ورژيده                                                       

  ټوټې ، ټوټوې شو ،

   پاڼې پاڼې شو ،                

  . دباغ په ونو وغوړيده                                      

  خبرومې په غوږ كې انګا زې كولې» چا«دكوم بې نومه ، نا څرګنده 

  كله چې ونې مري ، شمال لګيږي ،

  كله چې ونې مري ، نرى نرى باران وريږي ،

  كله چې ونې مري ،آسمان په چيغو چيغو ژاړى،

  سيندونه ساه وركوى،
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  او چپه كېږي غرونه،

  او بيا له كومهنا څرګنده ځايه،

  يو الس راوزي، چي رڼا حپروي،

  يو الس راوزي، چى بادونه تړي،

  "يو الس راوزي، چي له ډاره يى، د تبر خوله كي ژبه سوزي

  خو ما كتل چې ونې مړې شوې،

   ګالن ورژېدل                                                                 

  په شنو باغونو كې د تبر ترانه جاري شوه،

   د مرغيو ځالې ونړيدې، په وچو څانګو

  .او خو نړۍ سيلۍ په ټولو كلى كې وچلېده

  شمال ونه لګېده،

  نرى نرى باران ونه وريده،

  ه نړېدل،غرونه ون

  سيندونه ساه ورنه كړه،

  او د اسمان له تكو شنو سترګو نه، يو څاڅكى ونه څڅېده

  له ناڅرګنده ځايه،

   ونه غزيده، د باغ په لوري الس

  د خداى په ټول كلي كې،
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  چا د زخمي نښترو سوې ساندې وانه وريدې،

  چا د سېليو وزر ونه تاړه،

  .چا د تبر ژبه غوڅه نه كړه

  .خبرې مې تر اوسه ال په ذهن كې دي" چا"  څرګندهخو د بې نومه نا

 *        *       *   

  اوس لكه سټړي سرګردانه مرغه،

  د باد په ورانو كنډوالو الوزم،

   كنډوالو كې، مې د هيلو،  په ورانو د باد

   سره ګالن،                               

   لټوم                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٠     اپريل /    آلمان                                                          
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  شرط ن３يدم
 وم زلمى زه پيغله، ته چې يادشي ماته

 ګرځيدلې سكروټې مو رګوكې په

 نيولى و، دمينې اور مو وجود ټول

 كيدلې پورته سپرغۍ مو نه ليمو له

 ،                                           پسرلى و 

   دنيا ټوله ښايسته وه ،      

  دوږمې كاروان ،

   وو،    شيندلي                                       

  . عطرونه                                                                           

  دځوانۍ په ميو مست وو موږه دواړه

  .له غمونو موخالي وو، زلمي زړونه

  ې شوم چې دې ښكل كړم،زه په مينه درنژد

  .دهوس په دنيا سم كړم قيا متونه

  تا مې الس په شونډو كيښود ،

   :  بيا دې وويل                                                                   

  چې اول مې تور پيكي ته ،

   ،  سورګل                                                               
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   راوړه،                                                                                        

   . بيامې ښكل كړه دسوركو شونډو سرونه

   ،  اوسورګل

  .زموږ دځوانې مينې ، شرط شو 

  زه له هغې ورځې وروسته بيا تر اوسه ،

  . سروګلو پسې ګرځم  سرګردانه په

  كله سمې لټومه ،

  ه ، كل                                        

   غرونه ،                                                         

   كله دښتې اوميرې،                                                                       

   كله،                                                                                   

                                                                              . باغونه                                                                                              

  له هر چا نه دسرو ګلو پته غواړم ،

  .په سرو ګلو پسې لويې الرې نغاړم

  نه مې ستا دپيكي ګل ،

   چيرې ،                                                         

   پيداكه ،                                                                              

  نه پوره مو دنيمګړې مينې ،
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   شرط ،                                                          

   شو                                                                           

  نه مې ښكل كړل ،

   ،   ستا دسرو شونډو                                                

   سرونه                                                                                 

   ،  نه سمسور شول                                                   

   نښتيځلي ،                                                                   

   .  ارمانونه                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣/٨/١٩ /   آلمان                                                                                        
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  دكوترې خوب

  كوترې خوب ليدلى

  چې اور نفسه سارايي بادونه ،

  .ه بيرته ستنيږ ي دسارا غيږې ت

  كوترې خوب ليدلى

  چې دلينديو فصل ،

  پرون ږلۍ وواهه

  او نن ، دكلي بزګر

  خپلو پټيو كې ، غنم و

 *        *       *   

  كوترې خوب ليدلى

  چې دچنار لوڅه ، لغړه ونه ،

  .بيل په تنكيو پاڼو پټه ښكاري 

 *     *      *   

  كوتره ناسته ده دكلي دويالې له پاسه

  ګه ،دتوت دونې په بر بنډه څان

  .اوپه اوبو كې دليدلي خوب تعبير لټوي 

  ٢۵/١٢/١٣۶۶     كابل                                                    
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  هينداره دږلۍ

 راووړ اوږو په مخشر يې تــــه ميــــــــكدي

 راووړ اوږو په غر تـــــــوبـــــو د زاهــــد چي

 كې لمبه سره په ډېوې د دى ثـــيـــر تـــــا څه

 راووړ اوږو په سر خپل ورته پتنګ ــــــېچ

 شول سپين دواړه كسي مې غم په داشنـــــا

 راووړ اوږو په نظر مي اوښكــــــو د سيــــل

 كي الر كړمه بــــله  يـــــې  بــــــه  شمــه  دزړه

 راووړ اوږو په سحر مــــــړى شپـــــي د كـــه

 راووړ ږواو په ســـمنـــدر څـــاڅــــكي يــــوه

 ښـــــكاري وينــــــو پــــــه ســـــره لمنه فق دا

 راووړ اوږو په لمر زخمـي وريځو تـــــورو

 ټـــــيـــو غـو  د  ده ه قــــتــلګـا جوړه  هتل د

 راووړ اوږو په سر خپل ورته ل غاټو سره

                                     

  

  

                                           

                                                     كابل   ګولى غبر /١٣٧١
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 سيلۍ توره

 رژوي بــــــاغـــــــونه، كوي غوغــــــا دي، نه بادو

 ګلـــــــونـــــــه،رژوي رنګيـــن ټوي، لو ونې شنې

 غـــــــوړيدو د پـــــيــغام و راوړى پــــــرون وږمــــې

 رژوي بـــــــهـــــــارونــــه راغله، سېلۍ تــــــوره نن

 دوعــــدو بــــــــه ســــــرا لـــــــه الوتى را بــــاددى يو

 رژوې ځـــــوابــــــونــــــــه، مې جانان د شــونډو په

 خبر دى نــــــه زاهــــــــد يــــې نـــــه جلوي له حسن د

 رژوي ايمانونــــــه او كوي ـــكهپــــيـ ســـــجــــــدې

 خرابات په دېره شو مــــســـــجـــــده، لــــــه ت راوو

 رژوي نه غــــــړي،ثوابو كي پښــــــو پـــــه دخـــــــــم

 ثر كو د تنده نـــــه او سكـــــــروټو لـــــه ويـــــــره نــــه

 رژوي ارونـــــــهخمــــــــ پــــاســـــــــــه له دتـــخت مال

 پېرزو دى نه ما هم،په يې ياد تش چې  يږي ښكر

 رژوي نه پـــــــلــــــو كــــې څه كو دجانان مې رقيب

 رابر شول ستوري بيا يې كي أسمان په ګو دستر

  رژوي خــــــوبونه چـــــــې ري ښكا ته را يې شوګير

   ١٣٧١/٢/٢٠ كابل
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 پامان خداى

 كابله زخمي، پامان خداى الړم درنه

 كابله زخمي ځان، زما روحــــــه، زما

 څاڅي وينى مې زړه له خــــو الړم درنه

  كابله زخمي قربان، تانـــــــه جار، تانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ډګر يې هوا كابل د

              ١٣٧١ ګولې غبر د  
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 ځمه درنه

 ځمه درنه ده، مــجبوري ځـــمه، درنــــه

 ځمه درنه ده ريخوا مې كې قسمت په

 وطنه شي نه غـــصه پـــه مــــاتـــه ګوره

 ځمه درنه ده نــاچـــاري پــيــښــه راتـــه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هوايي ډكر كابل

 

   ١٣٧١ ګولې غبر د
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 غلې نغمې

   ته ځم  پـــــه بــڼو ستوري زنګـــــــوم داشنا كلي

  سترګې په الره غــوړم ، دآشــنـــــا كلي تـــــه ځم

  ى خاموشه ، ګودر شړ ، كوڅې له دوده ډكېكل

   ، دآشـــنــــا كلي ته ځم رقيـــبــه ، كډې بــــاروم

  پـــــــــه شـــپو لـــړلي سـرګردانه مسافر وختونه

  ورو ، ورو له سره تيروم ، دآشـــــنـــا كلي ته ځم

  ريښې ريښې ګريوان مې الړو درقيــب ګوتوكې

   ځم   كلـــــي تــــهدننګ ځولۍ پيوندوم ، دآشنـا

   بلـــبــــلــــه پردى بلبل له غــــږه بيګانه ، ګل لـــه

  .غـــــلــې نـــغمـــې مــــــې ژړوم دآشنا كلي ته ځم 

  

  

  

  

  

  

   آلمان    ١٩٩۴/فبروري 
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  دبادونوشپه

  دباران شپه ده ، دبادونو شپــــــه ده

  دزړه په كور مې دغمونو شپـــــــه ده

   ورو يې په ناز خوځوهشماله ورو ،

  ديار په زلفو دګلـــــــونو شـــپــــه ده

  دايې خندا په اننګـــــو كـــې ويــــده

  كه په ككو يې دنــا زونـــو شپـــــه ده

  وچ او ال نده پكې په ګډه سوځـــــي

  زموږ پـه كلي داورونـــو شپـــــــه ده

  دلمر پــــه څڼوكې خځلې زانــــــګي

   د دوزخونو شپه ده  جــــنتپـــه شنه

  نــه شنه خنــــدا نه تبســــــم دګلــــــــو

   دخوبــونو شپه ده په باغ پــــريوتې

  ونـــــې له ويــــــــــرې تنفس نه كوي

  شپـــــه ده ، دتورو توفانونو شپه ده

  ټوله دنــــــيا درڼا ســــين كې المبي

  هزموږ په بـــــــرخه ، دعمرونو شپه د

  ډيوې خاموشې ، ميكدې ويجاړې
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  دتورو تپو ماښــــامونو شــــــــپه ده

  

  ٨/١٩٩٣/ ۶ ـــ   آلمان

  لولۍ دنيا

  بيا يې خـــــواږه خــــواږه يادونه په ما لوبې كوي

  بـــيــا يــې خـــنــــدا ده چې زما په ژړا لو بې كوي

   ريـــښې لمنه له اغزو ډكه ده بـــيــا مـــې ريـــښې

  ـيــا دخـــزان سيـــلۍ دګل پـــه خندا لو بې كويبـ

  بيا مې ځليږي دبڼــو پـــه ســــر لـــړزانــده ستوري

  بيا مې دتو رې شپـــې قسمت ، په رڼا لوبې كوي

  مــــــغــــل كاتـــه يــى هيروي رانه انګريــز وختونه

  خوشحال غيرت مې دشملې په رڼا لوبـــې كــــوي

  ي خمار ، زه دعمرونــو تــــــــږىخمونه تش ، ساق

   دى صراحي په صهبا لــــو بـــــــې كوي بدل مهال

  كلـــــــــه دمـــا ، كلـــــه دتـــا ، كلــه دبـل غــيږه كې

  لولۍ دنيا ده ، هم په ما هـــم په تا لوبـــــــې كوي

   مې داشنـــا په الس كې دزړه ټو ټې ټو ټې ښيښه

  ــــغــلو په ځـــــــــــال لـــــــوبــــــــې كــــــــويلكه ماشوم يې دشـ
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  هغه چې وژني مــــې په مــــــــړي مــــــې هــــــــم هـــــغــه ژاړي

  شــــهــــيده ســـــاه مـــــــې دقــــــــاتــــــل پـــه ژړا لــوبــې كوي

  ــــاد پــــــــه اوږو دبــــ  خـــــــورې ورې ګلبويه زلــفــې يـــــــې

   پــــه چا لــــــوبــــــــــــې كـــــــــوي  لكه قصې دمينتوب چــــې

  نــــــه مــــې ما ضـــــي په شــــغلو پټ نه مستقبل په ستورو

  پرون ايرې ، نـــــــن مــــــې لــــــــوګــــــــــى په صبا لوبې كوي

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩٩۴/ مارچ  /۶    آلمان
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  دوينو پسرلى
  پـــــســــــــــرلى پــــــه وطــن راغى

  ګل او نه بورا شته خــــــو نــــــــــه

  نــــــــه پــــه باغ كې غوټۍ خاندي

  . نـــــــه ګلـــــونـــــــه په صحراشته
  *       *      *  

  نــــــه دغـــــــرولــــمنې شنــې شوې

  يې شپيلۍ شتهنــــــه شپونكى نــه 

  نـــــــه د مـــيـــــږو قـــطــــــارونــــــــه

  نــــــــه كــــوچى نـــه يې كيږدۍ شته
  *       *      * 

  نــــــــه دمشـــكو كاروا ن راغـــــــى

  وزر خپور شـــــو نــــــــه د عطـــــــرو

  ه ،نــــــــه بيديــا پـــــــه ګلــوپــــټــــــــ

  . نــــــه سپيره چمن سمسور شـــــــو
  *       *      * 

  نــــــــه پــــــــه غــــــرونـــو غوړيدلي

  شنــي قالــــيــــنــــې دشنــيــــلـــيــــو

  نـــــــــــه لـــــه ونـــــــو پــــورتـه كيږي

  وآوازونـــــــــــه دمـــــــــــرغــــيــــــــــــ
  *       *      * 

  نـــــــــه دشــــنـــــو ويـــــالو په غاړه ،

  ټــــــــــوكيـــــــدلـــــــي ســــره ګلونه

  نـــــــه پــــــه دښـــــتــــو كې بـــليږي

  دغــــــــاټـــــولــــــو څـــــراغـــــونــــه
  *       *      * 
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   پــــه هــــوا راغلېنــــــــــه هيـــــــلۍ

  نـــــــــه د زاڼـــــــو زنــــځيـــــرونــــــه

  نـــــــــــه آواز د تــــــوتــــــــكـــيــــــــو

  . نــــه د ســـــاچـــو پـــــــــروازونــــــه
  *       *      * 

  نـــــه دنــــيـــمــــو شــــپـــو سنـــــدرې

  ــــى هـــــــى دكاروانـــونـــــــونــــــــه ه

  نــــــه شوګير دعـــــــاشــــــقــــــانـــــــو

  . تـــــودوخـــــــــــه د عشقونو نــــــــه
  *       *      * 

  نــــــــه بــــريښنــــا د سپينـــــو ليچو

  شــــتـــــه نه د شنو بنګړيـــو شــــور

   د بـــــارخـــــوګانــــــــــونــــــه ځـــــال

  . نــــــه د ســرو مـــــــچكو اور شته
  *       *      * 

  وطـــــــــن راغـــــــــى ، پسرلى پــــــه

  خــــــو نـــــه ګل او نـــــه بـــلبل شته

  نـــــــه د پــــيــــغلو خنـــــداګانـــــې

  . اوربل شته پهنـــــــه ګـــــلونــــــه 
  *       *      * 

  نــــــــه دريـــــاب درياب صهبا شته

  نــــــه څـــــپې څـــــــــپې مستي شته

  جـــــنــــون د تــــــودو غــــيږو نـــــــه

  . نـــــــه دمــــينــــې ليـــــوني شـــته
  *       *      * 

  ــــــوره تړلېنـــــه خــــــوشــــحـــــال ت

  د افـــــغـــــان دنـــنــــګ لـــــه پـــــاره

  نــــــه ولـــــس لښــــــــكـــرې ايستي
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  . دمــــــغــــل اورنـــــګ لـــــــه پــاره
  *       *      * 

  د زردشــــــــت اورونـــــــه مـــــړه دي

  ورهدســـــــوما پـــــيـــــالـــــــــه نسك

  دبـــــابـــــــا پــــــګـــــړۍ ده جــــــــړه ،

  . ابــــــۍ نــــــــاستـــــــــه ده سر توره
  *       *      * 

  دكـــــــابـــــــــل لــه ســـــــــــوي زړه نه

  پـــورته كيږي شنـــــــــه دودونـــــــــــه

  ـــــــــــــاره ،لــــــه زاړه بـــــــــاالحــــــصــ

  . فريادونـــــه پـــــورتــــه كـــــيــــــږي
  *       *      * 

  پــــــه كــــــــنډوالو كې دبـــــــخـــــدي

  دكـــــــــارغانـــــــو شـــــــورماشور دى

  دهـــري پـــــــه ديـــــــــوالــــــــونـــــــــو ،

  . خپور دى ـــانو وزردګـــــــــونــــګـــ
  *       *      * 

  درســتـــم دتــــــخـــــت لـــــه پــــاسه

  ګـــــيــــدړ نـــقــــــــــــل دزمـــري كــــا

  آشيانه كــــــــــې دګــربـــت پـــــــــــه

  . ټــــــپــــوس ناست دى سروري كا
  *       *      * 

   پـــه ورشوګانــــــــــودهــــلــــمـــنـــد

  داغـــــــزيــــــو بــــــــــــــــاران ووري

  دزاړه بــــــســـــت پــــه مــــاڼــــيـــــو

  . دســــــــرو ويــــنـــــــوګالن ووري
  *       *      * 
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  لـــه ګلـــــــــزاره نــــنــــګــــرهـــــــــاره

  ـــــو ځــــال تــــلــــلـــېدګلـــــــــونــــــ

  دروښـــــــــان پـــــه كــــالـــه وير دى

  . لــــيـــالتـــلـــلې د خــــــوښـــــيــــو
  *       *      * 

  دنــــارنــجــــو ستـــونــــي غوڅ دي

  دښوون ښـــاخـــــونـــــه پــــــرې دي

  ــــۍ ده ،ژبــــه ګــــونـګ دبــــــلبـــــل

  دبـــــــورا وزرونـــــه پــــــــــــرې دي
  *       *      * 

  الـــــيــــنـګار په اور كـــــې سوزي

  اليشــــــنـــګ پــــه اور كې سوزي

  دود جګيـــږي لـــــه پـــــــاميـــــــره ،

  . لوى ســـالنګ په اور كې سوزي
  *       *      * 

  ـردي بـــــهــــار وږمــــــې ديدپــــــــ

  راچلــــيــــږي پــــــه وطـــــــن مــــــې

  دغـــــليــــــم دفـــــــــــكــــــــــر دوړې

  . راخوريــږي پـــــه وطــــــن مـــــــې
  *       *      * 

  پــــــه عــــــزت پـــورې مــو خاندي

  كا شــــملوسپـــــــــكاوى مــــــو د 

  سپينوي مــــــو ، تــــــوروي مــــــو

  . مسخرې مـــــو پــــــه پــــښتـو كا
  *       *      * 

  وطــــــن كــــــې دې بهــــار بهــــــار

  اوس خــــــزان خـــــزان ميــشته دى

  په دې ګل ، ګلبڼ هيــــــوادكــــــې ،
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  . ــــه دىمـــــيشتــ داغــزو كاروان
  *       *      * 

  دې خـــــنـــدا خــنـدا هيواد كــــــې

   ه  د    ا  ړ  ژ  ړ ا ،  ژ  ړ ا ،  ژ  ا و س

  دژوندون نــــغمـــه خامـــــوشــــــه

  . دمـــــــــرګـــــونــــــو واويـــــال ده
  *       *      * 

  سمانهآ هــــــره شـــپـــه لـــــه شنــــه

  ستــــــوري لــــويــــــږي ،رانــړيږي

  درڼــــــــــــا دبـــــام لـــــه پـــــاســـــه

  . دتــــــيــــارو ډمــــــې نــــڅيـــــږي
  *       *      * 

  شــــبنــــم ســــــور دى ، ږلۍ سره ده

  چمن ســـــور دى ، بيديا ســــــــره ده

  برې ســـــــرې ديسـرې ، خ شونډې

 . خنــــــدا ســـــــره ده ،ژړا ســـــره ده
  *       *      * 

  دى بــــيـــــا د ويـــنــــو پــــســــرلى

  بــــيـــا دويـــــنــــو بـــــارانــــــونـــــه

  بــــــيــــا دويــــنـــــو غوټۍ خانـدي

   ګلـــــونهبــــيـــا د وينـــــو ســـــــره. 

 

 

 آلمان

١٩٩۴اپريل   
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 درڼا په بڼو

  دمجنون دزړه تــــڼـــــاكه ، دليال په بـــــڼــــو زانـــګم

   ، دآشنا په بڼو زانـــګم څاڅكى اوښكه دحسرت يم

   ، دسبــا زرغونې هيلې  دپــــرون سپـــيره يـــــــادونه

   ، دسبا په بڼو زانـګم دزخـــمــي مــاضــــي پيغوريم

  داميد پــــــلوشه تــتــــه ، دتــيـــارو ډيـــــــوه روښانه

  په دې تكه توره شپه كې ، درڼــا پــه بـــڼـــــو زانــــګم

   صهبا پــيــــاله نـــسكوره دحسين سا قي تر څنګه ،

  په بڼو زانـګم  ، دګنـــاه  دلمبو دخداى په وړانـــــدې

  ـــا زې مـــــې دخوښيودخندا په اوږو وړمــــه ، جـــنــ

  دخــنــدا پـــه بــــڼــــو زانــــګم  لمن لو بم ،   دماتم په

  هلته سر ديار په وره كې ، دلته سر پـــه زنـــګانـه يم

  هلته خاورو سره خـــاورې ، دلته بــيــا په بڼو زانګم

  په مذهب دبد مستۍ كې ، نه كافر نه مسلمان شوم

  ه كومه ، دصهبا په بڼو زانګـــــمخـــم په ســر پــو رتــ

  

  

  ١٩٩٣ / مى /  آلمان                                                                      
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  دشپې په څڼو كې

  يو ځلې بيا لــږ ښــــكاره شــــه ، زلـــــفـــې وښــــــوروه

   ، زلـــفـــې وښـــــوروه دحســــرتــونــو مــيـلمــنه شــــه

   څڼو كې مې شپې دي ، شپې په شپې تيروم  پهدشپو 

   شه ، زلفې وښوروه دلمــــر خــــاتـــه دوخـــت شــــغــله

  يوســـف ترى الړو د كنعان كوڅې شوې شــــــړې پاتې

  د زليخــــــــا د مـــــخ جلوه شــــــــه زلــــفــــې وښـــــوروه

  ژونـــــدونترخه خمار مې زهر جنې كړې تـــــرخـــــې د 

  ته د صهبــا ډكه پــــيـــــاله شـــه رلــــفـــــې وښـــــــور وه

  لكه خــــوبـــونــــــه راتـــــه ښــــكاري مسافر وخـــتــونه

   ، زلـــــفــــې وښـــــوروه ته د يـــــادونــــــو سلسله شــــه

  الن رژوي بــاغ ګـرځي ګ  ســــــېــــلۍ دمــنـــي بـــاغ پــه

   خـــــوږه وږمـــــه شـــــه ، زلــــفــې وښـــــوروه د پـــسرلي

  ګوره دا مــــات ســـر مې چي هېڅكله ټيټ نه كړې چاته

  زمـــــا پښــــتـو زما شـــملـــه شـــه ، زلـــفــې وښــــــوروه

  

  

  ١٩٩۴ / ۴  /٢۴      آلمان              



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  داغز په څوكو

  انــتـــــظار بـــــاســـــم ،   دايې دوصل

  كــه داغـــــزو پــــه څــــوكو الر با ســم

  په سر ورځمه په پــــــښـــو ورځـــــمــه

  دا ځل آرمان مې د ديـــــدار باســـــــم

  نن يې ساقي راته په خــم كــــــــې راكه

  چــــــې دتـــــمام عــــمر خــــــمار باسم

  ـــامه تر سهاره پو رىشــــپه لــــه ماښ

  زړه كـــــې تصويــــر مې ددلدار باسم

   مې دزړه په دړه  ګــوتو دخيـــال پـــــه

  انـــځور دمينـــې دمـــــزار بــــــاســـــم

  تـندى په تشو ســـــجدو نه سولــــوم

  دعشق نـــــــاره په ســــــر ددار بــا سم

  د پر خې سترګو كې هيندارې ګورم

  ـــې مـــــې دتــيږو له بازار باسمپښـ

  

  

  ١٩٩٢ /  نو مبر      آلمان                          



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  ددوزخ په څنډو

  راشه تر څنګه مـــــــې حســــينـــه ســـــــاقي

  دزړ ګي ســـــــــره نــــــازنـــينــــــه ســــــــاقي

   ، دريــــــاب جـــــامونه راكـــه  درياب  راكه

  ــمــــر تـــږې يــم ، خــــمــــونـــــه راكــــــهدعـ

  ســــــــا قــــي سكـــــروټــــې راكه ، اور راكه

  درد راكه ، چــــــــــيغې راكه ، شـــــــور راكه

  دخـــــم تر څنګه مــــــې بســيا كه ســــــا قي

  داګونګه ژبــــه مـــــې ګويـــــا كه ســـــــاقي

   ده ساقي ـپې پــــه دښته كې مې شپهدشـــــ

  شـــــپه مــــــې دزړه پــــه كور خپره ده ساقي

  راكه دمـــــــيوو سبــــــــــاوون راكــــــــــــــــه

   راكـــــه ژونــــــدون راكـــــــــه درڼــــــا جــــام

  راكه دلمـــر غـــــوندې روښــــانه شـــــــراب

   بې پا يـــانــــه شـــــراب   ــيـــله پ راكه بــــې

   ځان ووينم هـــغـــه شـــــراب چـــــې پـكې

  ځـــــال دحســـن دجــــــانــــــــان وويـــــنـــــم

   دابـــې خــونده ژوندون  چې پكې هير كړم
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   ، بـــې ګر ځنده ژونـــــدون دابــــې ثـــمـــره

  ې شمه ، چې ورك شم پك  ډوب  چې پكې

   پكې  چې له درند و غمونو سپـــــك شــــم

*       *       *   

  ســـــاقـــي بـــيــا راغـــې دغـــمـونو ماښام

  تياره ماښام دما ښـــا مـــونـــو مــــا ښــــام

   زمانـــــه بـــــله شـــــــوه  ساقي راځـــــه چې

  وه اودانــــــه بلـــــه شـــــــ لومه شـوه بـــــــله

  بيا زوړ زاهــد پــــــه تـــــوبـــــو بــار راغلى

  بيـــا ددرو غجـــنې تــــــقــــوا وار راغــــلى

   بـــيــا تكفير دمينې بيــــا مـــحتســـب دى

  بــــيــا دتسبو لړ شـــو زنـــځير دمـــــيــــنې

*       *       *   

   بادونه دخزان ســـــاقــــــي بـــيـــا راغــلــل

   دتــــوفـــان بــــادونـــــه  بــادونــــــه اورين

  بـــيــــا دوږمــــــې سينه كـــــې سـا وچه ده

   خوله كې خــــنــدا وچــــــه ده بيا دغوټۍ

   له غـــمه څـــيــرې بيا د غو نچې ګريوان
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   زړه له مـــــا تـــمــــه څــــيــــرې بيا دبلبل

  ميكــــــدى بــــلې كــــــړوساقي را ځه چې 

   بـــــلــــې كـــــړو تياره رابره شـــوه ډيـــــوې

   خــــمــــونــــه پـــــه ســـــر  راځه چـــې واړوو

  تــــر خـــــو ابـــــــو كـــــې سره اورونه په سر

  راغـــلې غـــم دتـــــيــــريـــــدلــــو نـــــــه دى

  ــــو دمــــــړيــــدلــــو نــــه دىداوږى ديــــــــ

  دفلك ســترګې ريــــا كارى ستـــــرګـــــــې

  درغجنې ستر ګې ګناهكارې ستــــــرګې

   بيا سرې ښـــــكاري بيا خونړۍ ښكاري

  بــــــــيــــا داورونــو سلسلې ښــــــــكاري

*       *       *   

  ساقي راځه چې بيا پيالې جــــــــګې كړو

  ټــــو مستيو نــــــه پــــــــردې جګې كړوپ

  راځــــــــه ويــــدې نشې راويښې كړو بيا

  بــــــلې لمبې نشـــــــې را ويښې كړو بيا

  بــــيـــــــا درنـــــدانـــو هنګامه جوړه كړو

  بــــيـــــا د مستانـــــو غلبلبه جــــــوړه كړو
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  ز وګوروبــــــيــا د غــــوټۍ سترګو كې نا

  بـــــيـــــا پــــه دانـــه كې دژوند راز وګورو

  واورو د ګل د غـــــــوړېـــــدو ســــنـــــــدره

  دشـــــــنــــــه غـــــــزل دټـــــوكيـــدو سندره

  دمـــــيـــنــې لــوبــــه پـــــه فـكرونو نه شي

  په خامو خامو تــــدبــيرونـــو نــــــه شـــــي

  ه د زړونـــــو بلــــيـــــدنـــــــه غــــــواړيمين

  مــــيـــنــه له ســـــره تــــيرېــــدنــــــه غواړي

  مينه پــــه اوښكو كـــــې خـــنـــدا لــټـــــوي

  مــــيــنــه ســـكروټــــو كــــې بـــقـــا لــټــوي

  ـــــهراكه د مينــــــې پــــــــه نـــــــــوم اور راكـ

  راكــــــه د تـــــــاك د ستـــــرګو تــــــور راكه

  ســــاقـــــــي له ځــــــانـــــه وركيدل غواړمه

  د مـــيـــو و جــــام كـــې ډوبـــــېدل غواړمه

  خندا مې هيـــره لــــــه ژړا نــــــه پــــــــر دى

  ـر دىله ځــانه تـــللى له دنــــيـــا نــــــه پــــــ

  ساقـــي د لويـــــې ګناه تــــــور مــــاتـــــوم

   تــــنـــــده پــــــه اور ما توم  دا دوز خـــــــي
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  چا ځان بــدل كړ، چا كـــــو څـــــه بـــــدلـــه

  څوك د رنګو نو پـــــه خــــم و لمبــــېـــــدل

  څـــــوك د وخـــــتــونـــــو پــــه باد ورپېدل

  مقتدي او ځوك په امــــام پسې الړڅوك 

  څوك په انګور او څــوك جـــام پـــسې الړ

  څوك يې كعبه څوك بــتـــخانه كې غواړي

  څوك يې د سهوې يه سجــــــده كې غواړي

  :خو

  زه لــــــه ســــــجــــــدوو زه لـه بتانو ستړى

  زه له دروغجنو امـــامـانـــــــو ســـتــــــړى

  ـــــنــــا پــه نا آ شنـــــــــا كلي كېزه نا آ شـ

  ستر ګې نمجـــنــې د خــــنـــدا كلــــي كې

   ګـــنــا هګار   ګنــــاه   بې  زه ګنا هګار زه

  زه د سپيڅلې اقــتــــــدا، ګـــنـــا هـــــګار

  ســـــاقــــــي په ميوو كـــــې لمبل غواړمه

  كول غــــواړمهد ګناه پــــيــــټــي ســــپــــــ

  لـــــه ځــــانــــه تـــښــــتـــم د جانان په هيله

  له كوره وځــــــم د بــــيـــا بان پــــــه هيــــله
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  زه د دوزخ پــــــه څــــــــنــــــډو ولــــو بيدم

  زه د جـــنــــت ګلــــو كــــــې وســـــــوزيـدم

  ګـــــيــــدمزه د كوثرو په خيـــــــال وزنـــــــ

  زه د وختنونو پــه ټــــــال وزنــــــګــــيـــدم

  ما خپله وركه پيـــــدا نــــــه كــــــړه چېـــرته

  ما هغه تللې زما نه كــــــړه چـــــېـــــرتــــــــه

  د نور په هيله په تــــــيـــــارو واوښـــــتـــــم

  ــــزو واوښتمد ګل پـــــه لــــټــــه پـــــه اغـــ

  په سپينو سپينو كــــې تــــــور ولــــيــــدل

  غوښتل مې نور څه، خــــــو ما نور وليدل

  راكه ساقــي راكه سپېــــــڅلــــــې اوبــــــه

  د تاك له ســــتـــرګــــو څـــــڅېـــدلې اوبه

  راكه چې ويې څښم لمبــــه، لمبــــه شـــــم

  ره لـــــمبه شــماور شم، سكروټه شمه، س

  سا قي راغلــــى يــــمــــه وار مـــــا تـــــــوم

  سا قي د ټول عـــمـــر خـــمــــار ما تـــــــــوم

  

  ١٩٩٣ /    اپريل   /    آلمان
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  ښكار 

  كلونه وشول، بسرلى نه راڅى

  څمكه بوره پاتې ده،

  . چا ونه كرل شړ شم

  زموږ د كلى بز ګران،

  يندۍ په الس، ل                   

   ښكار ،                                   

  . د كوتروكوي                                                  

  زه به د ګلو، زيړي، غونچي،

  دآشنا،

  زلفو ته،

  له كومه

  راوړم

  كابل

  

  

  

  ١٣۴٩/ كب



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  ګزمه

 ده ګـــزمــــه بــاران د ده ګــــزمــــه بـــاد د

 ده ګـــــــزمــــــه ـــانتــوفــ د كلى پــه زموږ

 جــونګړه تاال  دي پــــــه زړه د مـــې بــــيــا

 ده ګـــزمه خپـــــګان د ده ګـــزمـــه غـــــم د

 سنــــــدره بــــلبـــل د بــوى،نــــه ګل د نــــه

 ده ګزمه حزان د  كــــــې راغ او بـــــاغ پــــــه

 ســتـــم اغـــيــــارو د ژاړي بـــــه څــــــــو تـــر

 ده ګـزمه جــــانــان شــــه،د زړګـــــيــه،تـــــم

 ږلــــــــۍ سكـــــروټـــــو د اورى ګلــو پـــــــه

 ده ګزمه شيطان د كــــې حـــــرم خـــــــداى د

 غوټۍ نيمزالې سترګو ســــــــرو پــــه ژاړي

 ده ګـــزمــه  نتــــــاال د ګـــډه چــــمـــــن پــــــه

 شوه پــــاتــې كعــــــبــه اونــه مـــيكده نـــــه

 ده ګزمه "خان"  د   كله   "شېـــــخ" د كلــــــه

 

    

                                    ١٩٩۶/ ۵/ ١٩ آلمان



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 توبې اغزنې

 اخــلم ســالم په شونډو له يــې خــــوله

 اخــــلم  انــتقام ، بــخــتــه  خـــپــله  لــــه

 ګونــځوه مه راتــه دې تــندى ســـــاقـــي

 اخلم جام ستـــوګو مــستو له يـــې نــــن

 تــوبي اغــــزنې  وي دې ستــــا زاهــــده

 اخلم پــيغام  نـــه  ټـــيـــو غــــو  لــــه  زه

 څه نو شوه  پردۍ  خندارانـــه دې كــــه

 اخـــلم كــام بـــه نــه دردونـــو خــــپــلو

 سپموه مه  رانـه  دې كــــابــل  مـــــخ د

 اخلم باګرام تر ستـــرګو پــــه دې نـــاز

 راته ينه ګـــلور شـــــې  شــېبـــه  هـــــره

 اخلم ګام كې كوڅــــه  أشــنـــا د چـــــې

  

  

  

 آلمان

  ١٩٩۴/۵/١۵  
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  ساقي دګلو وخت دى

   مسته پياله راكهساقي دګلووخت دى ، يوه 

   له عقله مې پردى كه ،په جنون مې مبتال كه

   رڼا كه ډيــوې دمــــــــيوو بلې كه ، تيارې رڼا

   ماتـــم له ســـــــره واړوه ، وختونه په خندا كه

   زاهد رسوا كه دزهد شپه سبا كه درواغجن

   دجام په لمبوپــــاكې ، تورې نښې دتقوا كه

   تورو ماښامونو كه ، پهڅـــــــپې درڼا پورې 

   . دشپې زلفى جړاو كه ، دسكروټو په اللونو

 * * *  
   دښتــــو راوختې لښكرې دسرو ګلو په شنو

   ككې دوريځو سرې شوې دالماسو په لونلو

   چــــــــمنه ، آوازونه ، دبلبلو راخـــــيژي لـــــه

   غــــــــاټولو په سر ايښي رنګينه پيالې دملو

   راوړې مستو پيغلو په وربلو ګلوغــــونچې د

   وږې زلفې يې خيشتې كړلې په عطرو دسنځلو

   درنګونوپه تمامې دنيا پلنې څـــــــپې شــــوې

   . په سرو غميو ډكې شوې دشنه آسمان لمنې

 * * *  
   ساقي دګلو وخت دى ، ګاللي شول غاړې غرونه

   ګلكڅونه درنګ په سين كې المبي ، يخ وهلي

   ه پــــــه دړه كاږي لمر ، دزرو انځورونهدغــــــــــر

   غوټيو ګريوانونه په شنه سهار كې پرانيستل ،

   پــــه خـــــــــړو دښـــــــتو اوري ، دياقوتو بارانونه

   دسنبلو اميلونه سپــــــــرلي پـــــــــه غـــاړه راوړل

   په غره او په راغه كې ، دوږمې زلفې خورې دي

   . بيا درنګ اوبوى چينې دي له ځمكې خوټيدلې

 * * *  
   ساقي دګلووخت دى ، بيا دوران شو دمستيو
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   په مړو بوټو كې وچليــــــــده ســــــــا د پسرليو

   پيغام دژوند راوړى غزلبولو تــــــوتـــــــــكيو

   ددښتې ناوې كيښودل خالونه د كيــــــږديـــــو

   ـــوقالينې غوړيدلي ، په ډاګونو ، په غونډيـ

   صهبا په تږيو ويشي خوږې شونډې د شهــــيو

   دمشكو عطر وشيندل په غرونو كې هوســـيو

   . اوږۍ دغوټۍ پورې شوې د څانګو په غړيو

 * * *  
   پورته كړو جامونه ساقي دګلو وخت دى راچې

   په چيغو كړو روښانه ، دا خـــاموشه ماښامونه

   زړه كې بل كړو سره اورونه دتورې تروږمۍ په

   د درد په ستنـــــــــــه و ګنډو ، د زړونو پرهرونه

   زلفو كې وټومبو ، دسپين سهار ګلونه دشپـــې

   د باغ له سترګو ووينځــــــو ، د يخ ژمي خوبونه

   راووځو له ځانه او ور ګډ شوو په جهان كــــــې

   . جانان كـــي ځان ووينو له سره بيا په سترګو د

 *        *       *   

   اقي د ګلو وخت دى ، بهارونه ال ژوندي ديس

   رګونو كې اورونه ال ژوندي دي دتاك مـــړاوو

   دمينې دردآبــــاد كې ، فريادونه ال ژوندي دي

   دسترګو په چينو كې ، دريابونه ال ژوندي دي

   ژوندي دي ال ماتـــې ارادې نه دي ، هوډونه ال

  ال سوي پتنګان نه دي ، اورونه ال ژوندي دي 
  دا بــــــاغ به بــــيا خړوب شي د بلبلو په سندرو 
   .دا ونــــــــې به سينګار شي ، درڼا په مرغلرو

  كابل

  ١٣٧٠ورى 
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  پاڼه دنكريزو

 پريوتم دبهـــــــــــار قدم شوم،په دوږمـــــې هيله

 ښـــــارپريوتم په شوم،دبلبلو دغـــونچې سيورې

 موندهو كې لمبو سرو په مې دګلو ښايست شين

 پريوتم ديار ګوتو شوم،په دنـــــــكريـــزو پاڼـــــــه

 واخيسته دساندو درباب كې سلګو په مې سوز

 پريوتم تار د كې نغمه په ، شوم سربنــــدې د ساه

 كړه خپله هستې ټوله زمـــا ، غمه يار د خـــــــــو تا

 پريوتم مزار په ارمان دخپـــل ، ملنګ لكـــــــه زه

 شـــوې پورته كلې له دزړه زما ، لمــــــــبه لكه ته

  پريــــوتم انګار، لنيزه خوږ په ، ايــــــــــره لكه زه

 

 

 

 

 

 المان

         ١٩٩٨  دسمبر 
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 غميزه دكابل

 دى جـــــنګ كال څپيلي په ،  ،جنګدى دى جنګ

 دى جنــــــــــګ كابــــــــل نـــازولي ، ښكلي په بيا

 ګــــــــوګله ســــــوري  ـــــوريسـ له خيژي يې دود

 دى جـــنګ كابـــــــل نړيـــــدلـــــــي ،  سوي په بيا

*       *      * 

 دى نه كابــل ،   ده  كــــــربــــــال ،  دى نــــه كابـــل

 دى نــــــــه كابــــــــل ، ده بيـديــــــــا  خړه دوحشت

 دى ماتـــم ،  دي  ــېچـــــــــيغــــ پكې  خواته هره

 ده نــــــه كابــــــل ،  ده خــــــــنـــــــــدا تــــرې مروره

*       *      * 

 ژاړي  كابـــــــل نـــــازولـــــــى ،  ژاړي كابــــــــــل

 ژاړي كابـــــــــل زورولــــــــى ،   دښــــمنـــــانــــــــو

 خـــــنــــــــداوه لـــــــه هډكــــــــ خوله يې به مدام چې

 ژاړي كابـــــــــل ، دردولــــــــــى  غمـــونـــــــو اوس

*       *      * 

 كـــې كــوڅــــه هــــــــره دكابـــــــــل  ژړاده بـــــيـــــا

 كــــې كــــــــــوڅـــــه هـــــــــــره دكابــــــل ده واويال
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 ايـستلي تــــورې خـــــــوا هـــــره  ــــويـــــــزيــــــدان

 كـې كــــــوڅــــه هـــــــــره دكابــــــــل ده كربـــــــــال

*       *      * 

 وطنـــــــوالو  ،  پــــــريـوتــې بال كابـــــــل پــــــــه

 وطــــنـوالو ،  پـريوتې ژړا  كـــــــور هــــر پــــــــــه

 دى اواز دمرګ بــــــوى دوينــــــو خـــــوا ههـــــــر

 وطـــنــوالو ،  پريوتـــــې وبـــــا وطــــــــن پـــــــــه

*       *      * 

 سوزي كابل  دي لمبـــــــې سرې زي سـو كابـــل

 سوزي كابل ، دي ې جګړ باندې كور پـه كـــــور

 دي ناست غونډۍ په دخير ورته ديــوان سپـيـن

 سوزي كابل ،  دي سلسـلې ســـــــــكروټــــــــــود

*       *      * 

 شــــو وران وطــــــــن دنيكونو ، شو وران كابل

 شو وران وطــن دغيــــــــــرتونــــــــو دافغـــــــــان

 مـرې نـــه ولـــې ،  چوې نه ولې ! كشه هنـــــدو

 شــو وران ــــنوطــــــ  داننــګونو ، كابــــل چــــې

*       *      * 

 ســـوزي كابل ، كيږي پــــــورته لوخـــــړې شنې
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 ســـوزي كابل ،  بـــهيــږي اښـــــــــــكې دپغمان

 وايـــــــي داســــــى چــــيغو چــــيغو په آسمايي

 سـوزي كابــــل ،  كيــــــږي ايرې . سوزي كابل

*       *      * 

 شـــــته هنـر نه  پــــــوهــــه نه وسا كې كابل په

 اثرشـــــتــه نه ،  شـتـه قلم نه ،  شتــــه كتاب نه

 خـتــلې را ده دجـــــــهــــالت شــــپــــــه هســــــې

 شته لمر اونه ښكاري پكې  ســتـــوري نـه چـې

*       *      * 

 رشمجـــا درنـــــه كابـــــله زخـمــي زخـمـي يـــــه

 شــــــــم جـــــــــار درنـــــه ګله دپــــګړې دافغان

 كيږې ايرې سوزې اوركــــې پـه  دوحـــــــشـــت

 جــــارشـم درنــــه ګـــــوګله له پورتــــــه دې دود

*       *      * 

 كابله شوې وسه بـې څـومره خـــوار څـــــومــــره

 كابــــله ، شـــوې  خــسه هره له ،  له ازار چـــــې

 شـول نــه پــكار هيڅــــوك دې  ورځ په دماتـــم

 كابله شوې كسه بـې تــه پـــــيښو خـــــو تــــــــــر

     ١٩٩٣ جنوري       آلمان      
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 لټه په ديقين

 لوستلي مې كـــــې "سيپارو "ګو دستر ستا

 "نه  آيا تو"  دتــــلـــپـــاتــــــې خــوږې مــــيــنې

   كړل" قضا" مې څه پرواده كه لمو نــــــــځونه

   ستړې نه شوې  " ذكر "يا مې شوندې ستا په

   ســـپيڅــــلى درته ساتم" مسجد"دخپل زړه 

  .بـــــــلــــــــوم پكې داوښــــكـــــــــو څــــراغونه 

*       *       *   

  , دې ونــــيـوه بــتـــــانو" كعبه"چــــــــــى دمخ 

  الړل پـــــونـــه خا زاړه مې نه تندي لــــــــــــــه

 يم نـــــــــه داګــر ســـو دسجدو هسې خو زه

 ژاړم تـــــــــه دوزخ ســــره نه غواړم جنت نه

 كړم نه ماته " طـــهــورو " په  به  "روژه "خو

 " ذكـاتــونه"كه نصيب مې شول دشونــــډو

   ,الــو په تـــــمـــــه نه يمدكـــــــــــو ثــــرو دپي

  غـــــــــــــــواړم درځني ديدن يو يوازې بس

 كــــــې پـــــــيـــــدا په ستا لټوم وركه خپله

 يم بيا ته چينې " يقين" د تږې "  شــك "د
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 كړې جوړه كې زړه خپل په مــــــــې معبده

 يادونه شنه دمينې  ستايـــــــــمــــه پكې

*       *      * 

 ځاركړم تـــــــرينه به دت عبا عمر دټول

 كــــــړې ګناه پـــه منلى مې شپه يوه كه

 شم تـــــــــيــر به نـــه جنتونو رنګينو له

 راكـــــړې راتـــه سكروټې پياله يوه كه

 نـــــــــشــــته مـــــې پروا دعقبا او ددنيا

  ثوابونه كړل توى كې پښو په  دعشق ما

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ١٩٩٨  /     دسمبر   آلمان
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 جنازي

 وړو جنازي أرمــــــانونو د ورځ هـــــــره

 وړو جنـــازي دګلونو  تــــــه يرو هــــــــد

 پالو اوښــكو په كرونده دبـــــــــــادونو

 وړو جنازي بـــــهارونو شـــــهيــــــدو د

 شوه جزيره دوينو بــــــــاغچه داميــــــد

 وړو جنازي وزورنو دشنو ــــــيدوږمــــ

 غواړو لمر نه سيوري له شپي دبدرنګي

 وړو جنـــــــازي ســهارونـــــــــو دګلمخو

 ستوري دقســــــــمت لټوو كي ايرو پــــه

 وړو جـــــــنـــــازي ديادونو دهـــــيندارو
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 كاليزه

  اوتبجنه شپه كې ،  په هغه توره

  له كلي كډه وكړهچې تازموږ 

  . ، په اښكو با ندې ووينځله  ما دې دتلو الره

   ،  دپله خاورې مې او ستا

  .په خپلو ستګو باندې ومو ښلې 

 *        *       *   

  په هغه توره او تبجنه شپه كې ،

  چې تا زموږ له كلي كډه وكړه ،

  يوه ترخه او رژوونكې سيلۍ

  پوله په پوله او كوڅه په كوڅه وګرځيده ،

  .اودخندا كالن يې ورژول 

  له هغې شپې نه بيا تراوسه پورې ،

  زموږ دكلي دبامونو په سر ،

  څوك كشمالي نه كر ي ،

  او دويالې په غاړه ،

  ويلني نه ټو كيږى ،
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   دشنې جلګې له پاسه ، او دګودر

  . څو كودي پاتې دي  له سرو منګيو نه يوازې

 *        *       *   

   نه ،له هغې تورې او تبجنې شپې

  چې پكې تا له كلي كډه وكړه 

  دادى كلونه تير شول

   ډيرې پاڼې واوښتلې ، اودزمان دكتاب

   دبامونو په سر ، نه بيا دكلي

  چا كشمالي وكرل

  نه دويالو په غاړه ،

  ويليني وټوكيدل

  .او نه ګودر بيا په منګيو ، پټ شو 

 *        *       *   

  په هغه توره او تبجنه ښپه كې ،

  ه كلي الړېچې ته ل

  .خندا له كلي الړه 

  ګالن له كلي الړل

  او اوس دكلي په آسمان كې ستورى نه ځليږي ،
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   دوريځو تور ټيكرى اغوستى سپوږمۍ

  آسمان له ځمكې مرور ، ځمكه له ستورو ځنې ، 

  وږمه له باغه بيګانه ،

   ګل ،                                         

   له بلبله ،                                                                   

  . پردى                                                                                                 

   ،   ده دماتم كاليزه  اوهره ورځ هره شيبه

   ، دغم كاليزه

   دستم ،                          

  . كاليزه                                          

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣۶۶   ۴/ ١۵     كابل                
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       ؟  ماڼۍ كه جونګړه

   ، نوره دې نه يادوم

  نور دې دكور له مخې نه تيريږم

     په اوښكو نه وينځمه  كوڅه نور دې

   دچنار په ډډه نوم مه ليكم ،  دكلي نوردې

   باندې نه موښمه  په سترګو نور دې دپله خاوري

   .اونور دې الره دګودر نه څارم

 *       *      *   

  آرمان، آرمان هغه خوږي د انتظار شېبې مې،

  .چې ستا د زلفو په دار و ځړيدې

  آرمان، آرمان د هيلو تاندې نا زنينې غوټۍ

  .چې ستا د مينې په اور وسوزېدې

  آرمان، آرمان هغه د كلي د سنځلو ګالن

  چې د نا پايه پسرلي په سهارونو كې مې

  .وړولستا د راتلو په الره وغ

  اوله رنګينو اميدونو نه مې،

  تا ته د زړه په سر ماڼۍ جوړه كړه،

  خو ته يوازې د يوې شېبې، يوازې د يوې،
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   لنډې شېبې له پاره                                                                     

  زما د هيلو رنګينه ما ڼۍ ته ننوتې ،

  بيا دې په سرو منګلو ،

  ه په وينو،زما د زړ

  زما د هيلو د ما ڼۍ په ديواله وليكل،

  چې دا جونګړه خو زما د اوسېدلو نده

  او بيا د تل له پاره،

  .زما د زړه له كوره ووتلې

 *       *      *   

  نوره دې نه يادوم،

  نور دې د كور له مخې نه تېرېږم ،

  نور دې كوڅه په اوښكو نه وينځمه ،

  نور دې د كلي د چنار ،

   په ډډه،                    

   نوم،                                

  . نه ليكم                                          

  

  

٧٠/۴/١٩ ١٣كابل     
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 خبره رڼا د

 شوه هيره خبره رڼا د شــــوه شـــپـــــــــــه

 شوه هېره خبـــــــــــــــــــــره زما چې نه تا

 ووري زړه پــــــه مې يادونه خواږه ستا

 شــــــــــــــوه هېره خبره چا هر د مې نور

 شــــوه ورانه نيا د شوه، ميكده ورانه

 شـــــــــــــــوه هيره ه خبر صهبا د نه خم

 يې وايم ورته راغــــــلـــــــه كه ويل ما

 سور وينو ســـرو په غوټيو د شو باغ

 ـــــوهشـــ هــــيــــره خبره خندا د نه ګل

 نـــــــوم پـــه سبا د كړه وعده يې هيره

 شـــــوه هيره خبره بيا يې نــــن ئكاري

 شــوه هيره خبره بيا يې نن ښـــكارى

 شـــــــوم ته ځلېدو يې منتظر پـــــاتې

 .لمر نه د ځال خبره هـــــــيــره شـــــــــــــــوه

  

  آلمان

   نومبر١٩٩٣
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 د ونو ماتم

  اخـــتلــــــــــــــې ده، سبا نشــتهشپــــــــه ر

  تيــــــــاره رابــــــــره ره، رڼــــــــا نشـــــــــته

  خــــمـــــونـــــه تش دي ميكدې ويجاړې

  شرنګ د پـــــــيالو نشته، غوغــــا نشته

  بـــــلبـــــــــالن ځـــــــي ونــــو ماتم نــيـولى

  ــې خندا نــشته شــــونډو كـــ  پــــه د ګل

  مجنون د تورې شپى په دښته كې ورك

  شـــغله د حسن د لـــــيــــــــــال نــــــــشــــته

  نــــــــــــــه د تاك لور، نه يې بربنډه نـــڅا

  هــــــم يـــــــــې لـــذت هـــــم يې ګنا نشته

  د زاهد عمر لـــــه درواغـــــــو نــــــه ډك

  ــه پكــــې رښتيا نـــــشتـــــهيوه شـــــيبــ

  دنيا له ښكلــــــو ښاپېرو ډكـــــــــــــه ده

  خواږه كاته مې د آشــــــنا نـــــشتـــــــــــه

  كلى هغه دى كوڅې هغه دي خــــــــــــــو

  د ليونو پكې غــــو غــــــا نـــشتـــــــــــــه
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  ما ښام شو ډيوې ولګــــــــوه! ساقي 

  ي پر ېوتي دي ځال نشتــــــــــهستور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩٩٧   مارچ/ آلمان
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 ښار دسكروټو

 كيښود رخسار په خال خونړې بيا يې نن

 كيښود ګلزار په ښايست يې كې جلوه په

 شه دسلطنت رښتيا پـــــــه يې عشقه،وړ

 كيښود ښار په دسكروټو مې تخت دزړه

 زاهده ومهشــــــــــــ تـــــير در دې جنته له

 كيښود ديـــــار كې دروازه ســــرپه مې نن

 نشته داغونــــــه دسجــــدې مې تندې په

 پريښود زنـــــار او زنځير مې كې ميكده

 شوم قــــــــــــربانې سادګيو دخپــــــلو زه

 كيښود دمار كوتڼۍكې په الس مې چې

 كه زړه پـــه راتــــــه بل اوريې راغله پرون

 كيښود مزار سوې پــــــــــه راته لګ يې نن

 كاوونه وګوره ناخوالې وخـــــــــــت ددې

 كيښود دبهار نوم يـــــې ژمـــــــې ساړه په
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 د خداى په ژبه

  جانانه پا څېږه ډيوه بله كه

  د زړه روښانه مملكت مې تروږ ميو ونيو

  ستر ګې مې نه غړېږي ، الر نه وينم

  هوا درنده ده دلته،

  . سا نه اخلم                       

  .كړكۍ مۍ پرانيزه د باغ په لوري

 *        *       *   

  جانانه پا څيږه ډ يوه بله كه

   په ژبه نه پو هيږم زه د ابليس

  ماته د خداي په ژبه و غږيږه

  نور له ديدنه د شيطان ستړي يم

  لږ راته مخ د پر ښتو وښيه

  لږ مې نظر په رڼا ولمبوه،

  څڼو وزنګوهلږ مې د لمر په 

  .لږ راته حورې د شغلو وښيه

  پدې درنده هوا كې ،

  يوازي كركه ووري ،
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   كركه خاندي،                      

   كر كه نا څي ،                                        

  او د خوږې مينې تنكي ګلونه

  .دو چو شونډو په سپيرو د ښتو كې و سو زېدل

  ه،يوازې كركه ده چې نا څې د ابليس په ژب

  زه د ابليس په ژبه نه پو هيږم،

  ما ته،

   د خداى ،                

   په ژبه،                                         

   و غږيږه                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٧١كابل غبرګولى 
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 شاړې كوڅې

  وران دى مالتونه، كوڅي شـــــــــــاړې دي

   غمونه، كو څي شــــــــــاړې ديلور په لور

  سوزي مې د كلي شنې با غچې پـــــــــــكې

  بل دى سره اورونه، كو څې شــــــــــاړې دي

  الس كې مې دمينې ګالن مــــــــړاوي شول

  جړ دي وربلونه، كو څــــــــــي شـــــاړي دى

  نه د پېغلو جوش نه د زلـــمـــــــو خــــروش

  كو څــــــي شـــــاړې ديشړ دى ګودرونه، 

  وخت د بې ننګۍ دى دنيــــا بـــــــــلــــــه ده

  مړه دي غيرتو نه، كوڅـــــې شـــــــاړې دي

  نه د سهار ستورى نه د لمر څـــــــــړيـــــــكه

  بر دي تورتــمونه، كو څــــــې شـــــاړۍ دي

  تشې ميكدې، خــمـــونه تش پـــــراتــــــــــه

  ې جامـــونه، كوڅــې شـــــــاړې ديتش پك

  زانګي مې قسمت د شپې په زلفــــــــوكې
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  شپې دي او خيالونه، كو څـــې شاړې دي

  تللې ده خــندا نـــــوره لــــــــــه كلــــــي نــــــه

  ووري ما تمونــه، كو څـــــي شـــــــاړې دي

  ټيټې چې شملي شوې جنډې جكې شوې

  كوڅې شــــــــاړې ديسره شول مزارونه، 

  توره تـــروږمـــــــۍ ده الرې وركــــــــې دي

  مـــــړه دي مـــشالونه، كوڅي شـــاړې دي

  ١٩٩۶ اپريل     آلمان

 

 خوب

  ويده وم خوب مې ليده،

  چې د شپې دروند او پړ سېدلى بدن،

  زموږ د كلي د غونډۍ له پا سه

  د سپين سهار، 

   په دار،                                     

   ختلى ،                                                       

   ځړېدلى، ښكاري                                                                        

  ويده وم خوب مې ليده
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  چې د لمر پېغلي او زرينې، نا زنينې لوڼې،

   د ګلبو ټو په قالينو باندې، زموږ د كلي

  خاندي،

   مستي موي،                

   نڅاوې كوي                                                

  .او په خمارو، شپو وهلو ځانګو وېشتي د رڼا جامونه

  .ويده وم، خوب مې ليده

 *        *       *   

  ويده وم، خوب مي ليده،

  چې يو بيساري، ګاللي پسرلي،

  ز موږ د كلي، باغ، په سراخيستى،

  او د غو ټيو بهير،

  .نو لښتو كې څپې، څپې رنګونه كريزرغو

  ويده وم خوب مى ليده،

  چې ډلې، ډلې كليوالې مسافرې مر غۍ،

  بيرته ستنېږي له پرديو نا آشنا پا غونو،

  او بيا له ډېرو كلو وروسته،

   د خپل كلي ،                                               
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   د چنار ،                                                                            

   په څانګو،                                                                                               

   د ناز خوبونه كوي                                                                                                                          

  ويده وم،

  خوب مې ،                   

   ليده،                                        

  خو چي را پا ځېدمه،

  سترګې مې پرانيستلې،

  . و مې ليدل                                                      

  دشپې بو يناك او پړ سيدلى بدن،

  لكه ورسته او كر غېړنه وږمه،

  زموږ د كلي په كو څو كې ال تر اوسه جاري،

  لې،او د لمر، پېغ

   نا ز نينې،                                        

   او حسينې                                                                 

   لوڼې ،                                                                                        

  زموږ د كلي د ديوال تر شا هما غسې په خوب ويدې وې

  او باغ،
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   تر اوسه،                  

   رژېدلى،                                         

   نښتېڅلى ،                                                               

  . پروت دي                                                                                              

  نه غو ټيو بهير،

  نه د ګلونو كاروان،

  ونو څپې ،نه د رنګ

  نه د مر غيو د وزرونو، اوز،

  او نه د لښتو تنفس،

   چمن،                                                 

   خالي،                                                                 

  . له ټولو                                                                                 

  يوازې شپه،

   يوازي دود،                          

   يوازې خړه و سپنيزه هوا،                                                       

  .زموږ د كلي په كو څوكې ، جاري

  المان

  ١٩٩۵نومبر 
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  نا هيد

   بله كړه د سرو وينو ډيو ه نـــــاهـــــيـــد  توره شپه كې

  اهـــــيــــدچيغه د پاڅون شوه دننګونو حماســــه نـــــــ

   پــــــورې كه  د ابليس د هـــــــــوســـو نوپه كور اور يې

   شــــمله نـــــــاهـــــيـــــد  ووته له ځانه، شوه د ټول ولس

   سرو ګلو غو نـــــچه نــــــاهــــيـــد  پاڼې ، پاڼې پرېرته د

   ســــــره نــــــاهـــــيد وځلېده،وخند ېده، سرو وينو كې

  د ماللې د يادونو سره جنــــــډه نـــــــــاهـــــيــــــــــدهغه 

  هغه د اقغان د غير تونـــــــو تــــــرانـــــه نـــــــــاهـــيـــــــد

   يې غوغا كړه په خامــــــوشــــــو ماښــــامـونو كې ګډه

  .بــــــله يې ړڼا كړه، تـــــروږمـــيــو د وخـــــتــونـــــــو كې

*       *       *   

  ګل د بېغلتوب،يې د قاتــــل د غــاړى هـــــار نــــه كــــه

   حسن د وحشي هــوس ښـــامار نــه كه ښاد يې په خپل

   يــــــــــې د قدرت د لېونو پر تندي وليكل "    نـــــــــه "

  لړ د تورو زلــــفــــو يــــې بـــــې ســرو ته دستار نـــه كــه

  يې كه له ځانه د يـــــاغـــي ستـــــم نـــاولــــــــى السلنډ 
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  تور دښمن د خلكو يې له ځــــــــانــــه ســــره يار ته كــــــه

  جګ غيرتې سر يې ټيټ په مخ كې د اغيار نـــــــه كــــــه

  ځان يې قرباني كه، خپل غرور يـــې ترېنه ځار نــه كـــــه

   ننــــــګونو بام ته وختهستورى شوه، سپوږمۍ شوه،د

  .كړيكه د،غيرت شوه، د يادونــــو بـــــام تـــــه وخـــتـــه

*       *       *   

   تـــــــــا د ويـــــنـــــو ځـــــــال ولـــــيـــــده   !ووايه اسمانه

  تــــــــا د شـــــهــــــادت د نـــــاوې،مسته خندا ولـــيــده

  ندې ميــنـــــه لـــــيــــــال ولــــــيــــدهتا په خپل هيواد با

  تا په خپل هيواد بانـــدې مينــــــه لــــــيـــــــال ولــــــيده

  تا يې پــــه تــــــنــــــــدې باندې ليكلې وفـــا ولـــــــيـده

  تا يې په خوږو سترګو كې راز د مينـــې ولو ستـــــــــه

  ــــــلې حــــــيــــــا ولــــــــيـــدهتا يې اننګيو كې سپېڅـــ

  تا هغه سپر غۍ،هغـــــه د تورو برېښــنـــــا ولـــــــيـــده

   پـــه لمنه كې د ستـــــــورو نــــــڅـــــــا ولـــــــــيـده تايې

   مــــوږ ســـــرونه ټـــــيـــــټــــوو ورتـــه  !وګوره اسمانـــه

  . سرو ستر ګو ښكلوو ورتـه  ــــــهخـــاورې د پښو يې پــ

*       *       *   
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  ووايه اسمـــــــــانه تا د شپې قا صــــــــــــدان ولــيـــدل

  تا د پرښتو جامـــــــــــه كې تور شيطــــانــــــان ولــيدل

  تا د افغانــــانـــــــــو د عـــــــزت تــــــاجـــــر ان ولــيـــدل

  ـــــږي، خــــونـــــړي قـــصابــــان ولـــــيــدلتا د وينو تـــ

   علـــــمــــــــه شيخـــــان ولـــــيدل تا په كتا بونو بار بې

   اميران ولـــيــــدل   سپـــــــاره تا دكنډوالو په تـــخـــت

   كــــــې زنګي غالمان ولـيدل  په خـــــــــاوره تا دننګ

   ؟  دهــــــــيواد ملنګان ولـــــيــــدل ـوتا دچـــــــلتارو نـــــــ

  څنــــــــګه ښــــــكاريــدل دتــــــروږميو دښامار بــــچي

  .دا په غيرتي كابل ، پـــــريوتــــــــي دنــــاتــــــار بـچـي 

*       *       *   

  دا زخمي كابــــــل ، دغـــــــه پــه سرو وينو لـړلى ښار

  تــــــــــورو منګلو تــــــه لويدلــى ښـار   ،   داد اهريمن

  دادتـــــــا النــــــــګروله ستــــــــــمه سوزيـــــدلـــى ښار

   پـــــــــه سلو ژبوغږيدلى ښـار  خـــــوله  داپـــــه پــــټــــه

   په ماتــــــمـــــونــــــــــو ژړيــــــدلـــــى ښـار دا هره شيبه

   ، زمــــــــوږ د پيغــــــــلو نازولى ښــــار اردادګلو ښــــــ

   هردښمن ته دريــــدلـــــــــى ښـار داپـــــــه جـــــــګه غاړه
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  داديــــــرغـــــــلګرو دسپـــــرو دستـــرګو خـــــــلـــى ښار

   پـه ويــر ، وژړيــــد  بــــيا دخپلو لوڼــــــــو او زامنـــــــو

  ـــــوانـــــو زړونو په زلميو وينو ولمبــــــيــدبــــيــا دځـ

*       *       *   

   ، دلته خومرګونــــــــه ستړي شــــــــوي دي  يه اسمانه

   ستړي شوي ، فريا دونــــــه ستــړي شـوي د ي چيغې

  الرې ستړې شوې دي ، ګامونــــــه سـتړ ي شــوي دي

   شوي دياوښكې ستړې شوي ، ګريوانـــــونـه ستړي

  هيلې ستړې شـــوي ، ارمانـــــــونـه ستــړي شـوي دي

   ستــــړي شـوي دي  ، غمـــونه زړونه ستړي شوي دي

   دوزخـــــــونـــــــه ســتـــړي شوي دي دلته په جنت كې

  دلته په ګلونــــــونــــــو كې اورونـه ستړي شـــــوي دي

  ـــــــدۍ پـريـوتې دهدلته پـــــــــه دې خاوره ، دستــــم غ

  .دلته پـــــــــه دې خلكو ، دماتم غـــــدۍ پـريـوتـــــې ده 

*       *       *   

   دپــــــــيــكار وګـــــــوره وګـــــــــوره اسمانـــــــه ، اراده

   ، هــنګامه دايـــــــثار وګـــــــــوره الره دغيرت كــــــــې

  ره غاټــــــــــول دبـــهار وګـــورهژمي دتــــــــــاريخ كې س
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   په رخـسار وګـــوره ســــــــــره غيرتي وينه د ناهـــيـــــد

  دلته ويـــــــــره نــــشته له ســـرونــــــــو ســره لوبــې دي

  دې لمريـــنـــــــه خــــــاوره كې ، دستـــورو مزار وګـوره

  ن ور څيرې كــړيپـــــاكې پلـوشې بــه يې دشپې ګريوا

   ، تــړون دســــهـــــار وګـــــــــــــــوره پيغلو دكابل سـره

   دسجــــــــدو نـه دي دايــــــاغي ككـــــــرې اهريمــن ته

  .دلته دستم تــــورې جنــــــــډې درپــــــــــيــدو نـــــــه دي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلمان

  ١٩٩۴    مارچ
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 راځه چې وژاړو

  وژاړو په چيغو چيغورا ځه چې 

  دلته خو نور څه د خندا لپاره پاتې نه دي

*     *        *   

  دلته رڼې مېكدې وسوزېدې

  دلته نشې په وير بدلې شولې

  چې د مستيو هتګامې وې پكې،

  الړې هغه كوڅې ، شډلې شولې

  دلته، وحشي بادنو ټول ګلونه ورژول

  دلته تر خو سېليو شنه باغونه و سوزول

   ته يې شېبې شمېرلېچې ستا راتلو

  چې ستا پلو نه يې په عطرو وينځل

  هغه تنكۍ،

   تنكۍ،                    

   غوټۍ،                                  

  . بهاره، پاتې نه دي                                                   

*     *        *   

  هلته چې ما او تا، د ميني په سپېڅلي نامه،
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   په ښار كې بلې كړلېد زړونو شمې، د قصو

  هلته چې موږ د شپې وزرونه، په لمرينو پلوشو و تړل 

  هلته چۍ موږ د مر جاني اوښكو ځالنده غمي

  د ارما نو نو د ما ڼۍ په دېواله وټومبل

  تاندې غو ټۍ مو د وږمې په الر كې كړلې

  .كودړي هم اوس د قصوله ښاره پاتې نه دي

*     *        *   

  ه بولي،دلته د تاك ونه كافر

  دلته سندرو ته زندۍ اچوي

  دلته د پوهي دروازې تړلي

  .دلته، تخته او تبا شير اوس شيطاني توري دي

  قلم، څوك نه پېژني ،

  كتاب معنا نه لري 

  دلته په شونډو اوس يوازي د ټوپك قصه ده،

  د الفبې، خوږې نغمې له خو نړي نا تاره پاتې نه دي

*     *        *   

   او هغه جګې د چنارو ونېهغه د كلي سپيدار،

  چې يې سرونه رسيدل تر شنه اسمانه پورې،
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  د مجنون ولې غوندې،

  اوس يې سرونه په پښو لګيږي

  اوس هغه سبر قامتونه، ياره پاتې نه دي

  راځه چې وژاړو،

   په چيغو،                               

  . چيغو                                                 

 ه كېد باد په كجاو

  مال د باد په كجاوه كې راغي،

  مال د وريځو د اوښانو له كاروانه سره،

  په ښار راننوته

   كې يې،"خورجينه"او په 

  يو څو نا چلې

   له تا ريخه غورزېدلې                     

  . راوړي "كرښۍ"                                                        

  .ي له ښاريانو نه خندار را نيسيمال، كوڅه په كوڅه ګر ځ

*    *       *   

  مال ټوپك غاړې ته واچاوه، جګړې ته و الړ،

   كوي، جامې رنګوي، "غزا"مال
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  مال په سپينو، نا زنينو ګوتو،

  د خپل لنډي ټوپك ما شه راكاږي،

  . په كاله باندې يرغل راوړى "كفر"مالد 

*    *       *   

  زين كېښوده،مال په سپينه بادي اوښه باندې 

  .مالته ګوره

  ،"شهيد " شو، هم  "غازي" هم               

   هم سالمت،                                                           

  . بېرته تر كوره راغى                                                                          

  كروټې كريمال بزګر شو، په پټيو كې س

  مال د سرو لمبو سترۍ ټولوي

  .او د لو ګيو درمنده ته له خندا شى شين دى

*    *       *   

   ووت "محرابه"مال ياغي شو، له 

  مال د خداى خو نه په تيږو ولي،

  مال په سر د كاغذي ګلونو تاج راوړى،

  .مال د تخت په طال يې مور ګو ال سو نه ايښي

*    *       *   

  ، بې پوښتنې د جنت په دروازه ننوت،مال بې سته
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  مال ساقي شو،

   مال ويشي د كو ثرو،                     

   پيالې،                                                      

  .مال د حورو، له غوښنو ګالبې شونډو مچكې اخلي

  . شمله بنګ و تړل "سپېڅلې"مال په سپينه او 

*    *       *   

  .بارن شومال 

   مال، باد شو،                  

   مال، وورېده،                                      

  مال د وريځو له ړندو سترګو نه و څڅېده

  او مال سپين شو،

   مال سور شو،                     

   مال تور وخته،                                       

  ، په ښاروغوړيده،مال د تورې شپې څادر شو

  او مال سيورى شو،

   خونه پوهيږم،                           

  چې د څښتن، كه د شيطان سېورى

  .د جانان سيورى، كه د ځان سيورى

  ١٣٧١/٣/١۵كابل 
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  د زړه په بتكده كې

  ګرځم دزړه په بتكده كې مې بتــــان مـــــاتـــــوم

  ـــــاتـــــومكعبه د هيلو ورانوم، سردارمـــــــان مـ

  چې مې د خيال په تېشه و توږه په خپل ذهن كې

  هغه د ټول عمر انځور مې د جانـــان مــــاتــــــوم

  ګدا خو نه يم چې خيرات به له فـــلكه غـــــــواړم

  غرور د غره اوبه كوم، خوله له اســـــمان ماتوم

  زړه په درياب ور ګدډوم اميل د اوښـــكو اوبم

   ماتوم، خوله د باران مــــا تـــــومسېپۍ د هيلو

  چې يې زموږ په كرونده كې لمبـــې وكــــرلــــې

  بادونه ريبمه،السونه د تـــوفــــــان مـــــا تـــــوم

  زاهده تا كه ميكده كې پــيـــالې مــا تــې كړلې

  .زه له تو بو نه توبه ګار يـــمـــه، پيمان ماتــــــوم

  

  المان

١٩٩٩/٢/٢٠  
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 د اغزو په سر

 په سر خـــپـــــل رانـــــه پردي شول، د پـردو
 ګل راته اغزي شــــول، د اغـــــزو پــــه ســــر
 مـــا نن څومره راټيټ شولو آســــــمان پــــه

 ستوري مې ځـلـيـــږي، د بـــڼــــو پــــه ســــر
 ژبې يې د سـتــرګــو راتــهـــه وويــــــــــــــل،

 يــــې د لـــمـــبـــو پــه ســـــر دى تېروهژوند 
 تېر شولو بـــلـــبــلـــه د ګـــلـــونـــو وخــــــت
 ســــر اوس دې زنده ګي شـــوه د اغـــزو په

 ګــوره د اشـــنـــا پــســرلــنــى ښـــايــســـت
 خـــانـــدي يـــې ګــالن، د انـنــګو په ســــر

 رواغجنې شوېسترګې د خير دى كه يې
  پالمه يې مـــيـــنــــه، د لــېـــمــــو پــــه ســـر
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 سكروټې په جام كې

  تـــــــوره تــــــروږمــــــۍ ده رڼا نه راځي

  شپـــه ډېـــــــــره اوږده شوه سبا نه راځي

  راغى پـــــسرلــــى خـــــــو پسرلى نه شو

   راځي را نهبــــــڼ پــــه ويـــر اخته دى بو

  ګوره چې وعدې دې د رواغجني شوى

  سره و خورې رېباره آشــــنــــا نـه راځي

  هسي له توبو يې تــــوبـــــه ګاره كــــړم

  خولې ته مې توبـــــه لــــه ګنا نه راځي

  خاورې د كوڅې يـــــــــې بادوي په سر

  ټول كلى مجنون شو لـــيــــال نه راځي

  وټـــــي واچوهجام كې مې ساقي سكر

   دوا نــــــه راځـــــي سوى زړه ته يــلــــه

  

  

  

  

  ١٩٩۴ مې     آلمان
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  د باد په ورانو كنډوالو كې

  د باد په ورانو كنډوالو كې مې يو ګل وليده

  پاڼې يې زيړې، او په شونډو كې يې

  د خندا،

   رنګ،             

  و، وچ                          

  نه يې وږمه پېژنده،

  .يې قصه د غوړېدو ياده وهنه 

  د باد په ورانو كنډالو كې مې يو ګل وليده

  د مخ كتاب يې له غمجنو افسانو نه ډك و،

  په هره پاڼه يې داغونه د خزان پاتې وو،

  .اوهر څپر كى يې يوازي دخزاناو رژېدو قصه وه

 *        *       *   

  د باد په ورانو كنډوالو كې يو ګل،

  د يو ې مينې په نوم

   يو بې پا يه پسرلي په هيله،د

  دواړه منګولې لګولې د زمان په لمن،

  دباد،
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   په ورانو،           

   كنډوالو،                            

  ..... كې                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ٢٠٠٢/٢/٢٧          المان                         
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 راشه پسرليه

   ه پـــســــرلــيــــــــه ، دغوټيو له بارا ن سرهراشـــــــــ

   سره سيل درنګ او بوى سره دمـــشكو له كاروا ن

   راشه دغوټۍ له سترګو پريمــــينځه رانجه دخوب

   درما ن سره راشه د زخمي زخمي غــاټولـــــــــو لــــه

   راشه چې جړاو شي پـــه غميــــــو ، نښتيځلى ، باغ

   لــــــه تـــــوفـــــا ن ســـــــــره ليه ، دګلونوراشــــه پسر

   . راشه چې دونو په ښــــــاخــــــونـــــوپـــــاڼـــې وناڅي

   . مــــماڼـې وناڅي باد تـــــرانـــــې ووايــــې ، دغــــرو

 *        *       *   

   ژمى دى خفه نه شې دګلونودغونچـــو پــــــــه ځـــــاى

   په الره زخمي زړونـــــه غــــــوړولـــــي دي همونږ درت

   خير كه وچكالي ده نه شبنم شتــــــه نــــه بارا ن اوري

   ستا دراتلو الرې مو په اوښكو ، پريميـــنـــځلي دي

   لګـــــولــــــي دي اور مو په سر وړى ، خو ډيوې مو

    ديزړه د تروږميو كې مـــــــو ستوري ځـــــلــــولـــــي

   لـــــمر راوله زمـــــــونـــــــږ كلي تــــــه! راشه پسرليه 

   . بيرته يې پخال كــــه ، د عــــــمــــــرو مـــــــرور راوله

 *        *       *   

   باغــــــونــــــــه مـــــــو ساړه ژمي وهلي دي راشه چې

   لۍ زپلي ديراشه چـــــې ګلـــــونــــــه دخــــــــــزا ن سي

   دبــــــوټــــــوپـــــه رګــونوكې سا وچه ده راشه چـــــــې

   راشه چــــــــې غوټيـــــوپــــــه سرووينو كې لمبلي دي

   سوځيدلي ، چــــــــمنــــونـــــه رژيــــدلـــــي دي دښتې

   كرښې دقسمت يـــــــــې پــــــه لمــــــبو راته ليكلي دي

   ونو ، دسوځـــــــونـــــــو كـــــتـــــاب واړوهداور بس دى

   . بـــــــس دى پــــســـــرلــــيــــه ، دغـــمونو كتاب واړوه

 *        *       *   
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   څه دى بهار څه دى ، چې رڼــــــا دمستــــــۍ نــــــه لري

   لري سا دمستۍ نه لري ، صهبــــــا دمـــــــستۍ نـــــه

   ه لري ،سور اور دمــــيـــــنــــې نـــــه لريشور دمينې ن

   لري څاڅكو دشبنموكې ځــــال د مـــــستــــــۍ نــــــــه

   څه دى بهار څه دى ،چـــــې مـــــوسكا دغوټۍ وريبي

   دمسنۍ نه لري څه دى بهار څه دى ،چــــې خــــنـــــدا

   يڅه دى بهار څه دى، چــــــې ويــــدې نغمې پا نه څو

   . كړي ،شنې وږمې پا نه څوي تاندې غوټۍ ويښې نه

 *        *       *   

   راشه پسرليه ، چـــــــې دلـــــمــــر ګـــلـــونـــه وخاندي

   توره شپه سبـــــا شــــي ، دسحـــــر ګلـونــــه وخاندي

   وخـــــــانــــــدي باغ په خندا سر شي ،لر او بر ګلونه

   ــې شي پيغامبرګلونه وخانديراغ غونچې ،غونچـ

   ګلـــــونــــــه وخــــانـــــدي بيا دپيغلو نجونوپــــه ټټر

   غر په ګلو پټ شي په كمــــــر ګلونــــــه وخــــــاندي

   دګلو څراغونه بيا بل شي پــــــه سپيــــــــرو دښتو ،

   پــــــــورتــــــه شـــــــي ،رپانده دغاټولو بيرغونه بيا

 *        *       *   

   سپيرو دښتو كې سا د ژوندون وكره راشـــــه پــــــه

   راشـــــــــــــه په ســـــــړو زړونو كې اور و جنون وكره

   بيـــــــا روښــــــــانـــــــــه كه دمينې دمزلونو الر راشه

   راشـــــــه د ليـــــــلي زړه كـــــــــې وفــــا دمجنون وكره

   تــــږې تالې دوږمـــــــې په مييو مستې كه شـــــــــهرا

   راشــــــــــه د مـــاښا م په دښته ، سپين سباوون وكره

   راشــــــه پســــــرليـــــــــه ، بــــــاغ ته ناوې دګل راوله

   . سانـــــــدې تــــــــــــرانې كه ، وزرمــــاتى بلبل راوله

 *        *       *   

   ركــــــــــــــې دبګـــــــــرام درنه جامونه دسوما غواړيت

   شورغواړي،شررغواړي ،نغمې غواړي ،نڅا غواړي
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   پيغلې دبخدي درنه دردونــــــوتـــــــــه دوا غـــــواړي

   كې دبهار مسته خنــــــــدا غــــــــواړي بيا په نو بهار

   ــلې والــــــوزيپريږده له قفسه ، ښايستــه بـــــلــــبـــ

   غوټۍ له تا نه شـــونډې دموسكا غواړي دازخمي

   زيب يې د پيكيو شه ، ګـــــــــالب دګريوانه يې شه

   . سوز يې د سندرو شه ، ربــــــــــــاب دزنګانه يې شه

 *        *       *   

   ن وختونــــه بـــــهـــــارونه شي بيا به دا خزا ن ، خزا

    ، شډل ډاګونه چـــــمـــنـــــونــــــه شيبيا به دا شډل

   ،اغزي باغونه سره ګـــلونـــــــه شـــي بيا به دا اغزي

   بيا به په رنګينو ګلو ، ښكلي وربــــلونـــــــــه شـــي

   غم وهلي ماښامونه ، ســــهــــــــارونــــــه شي بيا به

   شيبيا به دسپين غره غاړې ته ستوري اميــــــلونه 

  بيا به دكابل لمنه ډكــــــــــه پــــــه ګلــــــونــــــه شي 
   . بيا به د بابا پګړۍ جړاوه پــــــــه لــــعـــــلـــونو شي

 *        *       *   
  تا كه پسرليه ، دګلونــــــو ګـــــيــــډۍ راوړلـــــــــې 
  لې تا كه د وږمې په وزر تـــــانـــــــدې غـــوټۍ راوړ

  تا كه درڼا ناوې له تــــــورو شپــــــو راوايـــــستـــــه 
  تا كه دبارا ن د رڼــو څــــــــاڅــــــكو ډولۍ راوړلې 
  تا كه په خــــــــــاموشــــو ماښامونو كې شور وكره 
  تا كه زخمي زړونـــــو تـــــه د مـــينــې پټۍ راوړلې 

  پاتې شې په زړونو كې ته به ابدي شې ، تـــــه بــــه 
   . ته به د ژوند سا شې ، په ډاګونو ، په باغونو كې

  

  آلمان

١٩٩٩/٢/٢٠  
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 پردى
 پيژني نه مي څــــــوك يـــــم پــــــردي دلـــتــــه

 وايې نه سالم هم ته ســــالم مـــــي څـــــــوك

 ګڼي نه ځـان سره ځانه لـــه مـــــــي څــــــــوك

ياس راته څــــوك  وايې نه نـام او دننګ ل 

*       *      * 

 ويشلـۍ خـندا سره چـا لـــــه مـــــي نـــــــــه

 نــــــــــه مــــــي لـــــه چـــا سره ژړا شـــريــكه

 شــان يـو مينه سره نورو له مــــــي نــــــــه

 شريـكه ســا سره نورو لــه مـــــي نـــــــــه

*       *      * 

 ڼــه پا  شــوي جال وني لـــه  لـــــــكـــــــه

 خـــيـــستي سرا پـــه سيلـــــۍ زمــاني د

 غه مر وهلي تــــــوفان دشــــپــي لــــكه

 اخيستي وزر مي ســــړوبــــادونــــــــــو

*       *      * 

 قيصه تښتيدلې ده يـــــا لـــــه لـــــــكه

ــــــــنذه دچـــــا نــــــور  شم نه تخنولى 
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 هيله وركه كي شپـــــــو په دوخت لكه

 شم نه تـــــــودولي زړونه دچا نـــــــــور

*       *      * 

 سربـــــاز شوي مات كي سوبه په لكه

 ستـــــړي جهـــانه لــه ستــــړي، ځانه له

 مـــــين مـــــه نــــاكـــــا كي مينه په لكه

 ستړي نه پيـــــما له ستړي، هوډه لكه

*       *      * 

 چــــــت او نه اسما تر سروو مي هلته

 ګڼې مــــي اتخور خير يم، پردي دلته

 خاوره خپله په ومــه اتـــــل هــــــلــــته

 ګڼي مـــي تور يمه، وياړه بي دلتـــــه

*       *      * 

 راغلم بارنـــه له سكروټو دســــــــرو

ـومــــتـــــوتــــــ  د  ته ر ښا ليو ږ د نـو 

 راوتښتېـــــدم نه وريځو تـــــورو له

 ته ښار سېليـــــــو د او باد د راغـــــلم

*       *      * 

 تږي ميني د ويــــنــه شرقي زمـــــــــا
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 كي قــــدم هر په ده كـــركــــه دلته خو

 ليـــــــوال خبري پــــستي يـــــوي د زه

تهخودل  كي چــــــــم په زما دي تيږي 

*       *      * 

 جنت په څـــــــه ستايې يې دوزخي ته

 كوي څه چمـــــن ته يې صحرايې، ته

 يئ وړ ېدلـــــو ز دسو لرګى  وچ تــــه

 كوي؟ څــه ګلشن څه، باغ په يې ستا

*       *      * 

 بولي مي وحشي شم تي پا ليرې كه

انهر  شــم  ورنژدي  كــه  ټولوي ځان 

 كوي كركه   غـاړمه و  ميــــــنه  كـــه

 نړوي دنيا وكوم، كــــه كــــر كــــــــه

*       *      * 

 راته دي غزي ا يې څانګي ټو بو د

 كه ډ پيغوره له يې خنـــــدا دګـــــــل

 څـــــاڅي  زهر ئي نـــه ونـــــو  وړو له

 كه ډ اوره سره له يې اروا ځوانــــــه

*       *      * 
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 يم ټى بـــــــو غرو جــــــګو د وطن د زه

 كيږم شين نه كي چـــــمـن پردي دلته

 ده ښخه ريښه مــــي كي خاته لمر په

 كيږم شين نه كي ګلشن غربي دلته

*       *      * 

 پيژني نه مي څوك يم، پردي دلته

 دي هلته پت زما او عــــــزت زمــــا

يپـــــرد دلته  ځايېږم نه كي جـــنت 

 دي هلته جـــنـت زمــــا دوزخ، زما

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٩٩۴آلمان اكتوبر 
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  د جانان سترګو كې

  بيا د ارمان غوټي رژيږي ، د جـــانـــان سترګــــــو كې

  ږلۍ د مني راوريږي، د جــانان ســـــتــــرګــــــــــو كې

  ـــو ښكــــــاريد شپې سريزه ده تور تم په بــــــرېــــــدلــ

  د تور ماښام ستوري ځلېږي د جانان ستــــــرګو كـــې

  لمر شهيد شوى كه افق زموږ په وينو ســـــور شــــــــو

   سره غاټول دي چې ټوكېږي د جانان سترګو كـــې  كه

  دجانان سترګو كې زما د ژوند بيړۍ ډوبـــه شـــــــــوه

  ـــــــو كـــېياغي توفان دى چې بهېږي د جانان سترګـ

  شو ر د ځوانۍ دى كه لذت د يوې نـــــوې ګـــــنـــــــــاه

   نڅېږي د جانان ســـــتـــرګـــــو كې كه د تاك لور لوڅه

  لكه چې بيا په محـــتسبـــه بـــــــال واوښــــــتــــــــــــمــــه

  سپېره قسمت راته ګوا ښېـــږي د جانـــان سترګو كې

  دې د زړګې جونـــــــګړې اور اخيســـتى بيا "كاوونه"

  كه د هوس لمبې بلېږي د جانـــــــان ستــــرګو كـــــــــــي

  آلمان

                                                                     ١٩٩۶/٩/١۶  
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  اندېښنه

 
  انـــــديـــښنــــه د يوې ونې يه سر نه ده

  ــوه بـــاغ د رژېدو دهانــــديــښنه، ديـــــ

  كه يوه چيـــنــه ړنده شي باك يې نشته

  د تمام كلــــــي ويــــــالـــــه په وچېدو ده
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 د آشنا پل

  د يار په مخ زلفې خورې خـو نـــــه دي

  الر اختلې تورې شــــپــــې خو نـــه دي

  سر ټيټوم د آشنـــا پـــــل ښــــكلـــــوم

  زاهده ستا تشې سجدې خونـــــه دي

  زه به نو ولې ترې پر هېز كــــــومـــــه؟

  پيالې د ميو ودي، توبي خو نــــه دي

  شيخه، ستنې دې كه ناولې ګوتـــــې

  د ښكلو زلفې دي تسبې خو نـــــه دي

  زړګيه روڼ به دې كړي دود به نه شي

  د مخ شغلي يې دې، لمبې خو نه دي

   ميوو ډيــــــــويراځه چې بلې كړو د

  ال ورانې ميكدې خو نـــه دي!ساقي

  كا وونه تمه د وفا ترې مــــــه كـــــړه

  مغربي نجونې پښتنې خو نـــــه دي

  آلمان

  ١٩٩٧/ سپتمبر 
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 مړي ډيوې

  ساقي دورغجنې دې وعدې شوې، ډيوې بلې نــــه سوې

  په مېكده كې ډيوې مړې شوې، ډيوې بـــــلې نـــــه شوې

  ه تش، پيالې نــسكورې، مېـــــــــكدې ويــــــجاړېخمون

  بيا د زاړه زاهد دورې شوې، ډيوې بلې نــــــــه شــــــــوې

  سپو ږمۍ په ورېځو كې ويده، ستوري دودونو كې پټ

  د تورې شپې زلفې خورې شوې، ډيوې بلې نه شــــــــوې

  پــــــكېتشه بيد ياده نه ليال نه يې كېـــــږدۍ شـــــتــــــه 

  خاورې دې اسرې شــــوې، ډيوې بلې نه شوې!مجنونه 

  يوه سپرغۍ وه ځلېــــــدله د ايـــــــرو پــــــه مـــــنـــځ كې

  اوس هرې خواته سرې لمبې شوې، ډيوې بلې نه شوې

  باغ كې چوپتيا ده، ونې زانګي د ماتم پــــــــه څــــڼــــو

  ې بلې نه شوېد ژمي شپې څومره اوږدې شـــوې، ډيو

  چا يې په ياد چېرته نه شـــمه او نــــــــه ګل كېښــــــــوده

  د سرو غاټولو مرۍ پرې، ډيوې بــــلې نــــــــه شــــــــوې

  د جانان غمه د زړه كور راتـــه روښــــــــانـــــــــه كه تـــــــه

  تورې تيارې شوې، ډيوې بلې نه شوېبيا تور ما ښام، 

  ١٩٩۶/٩/٢٣  آلمان 
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 له دېوالونو سره  

  هره شېبه له خړو خړو دېوالونو سره

  د زړه خواله كومه

*     *        *   

  هر سبا يې چې مې له خوبه سترګې و غړېږي،

  د خړو و سپنو تړلې دروازه وينمه

  او د كوټې د ديواله له داره زوړنده كو چنۍ كړكۍ

  چې د هوا غلى تصوير يې له زاړه او سو ليدلي قابه ګوري راته،

  او ديوالونه، بس يوازې دېوالونه، چې ال سونه يې وركړي يو له بله سره

  او ورو په ورو رانژدې كېږم ماته

  كله چې ساه با سم،

  .لكه څپېړه مې په مخ لګېږي

  خو زه لګيا يم هر ورځ له ديوالونو سره،

  د زړه خواله كومه

*     *        *   

  چې د ما ښام لښكر ې راشي خپلې تورې جنډې ،

  د ديوالونو په ير ور پوي،

  د لمر ګزمه ستړې ستو ما نه بيا له دنګو دنګو غرونو واوړي
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  زه د څلورو ديوالونو په ساړه تا بوت كې وغزيږم،

  او د خوبونوښاپېرۍ مې، په پئتو وزرونو،

  ه،ځان سره بوزي كومې ليرې نا آشنا سيمې ت

  چې نه كړكۍ، نه ديوالونه، نه دو سپنو تړلې دروازې وي پكې

  .نه څوك هوالكه تصوير په قاب كې بنده ساتي

  زه لكه ښاده او آزاده مر غۍ،

  .هر خوا والوزمه

  هر خوا وګرځمه

  د هرې ونې په تنكيو پاڼو زړه و موښم

  .د هر ګلپوټې د غوټيو خوږې شونډې ښكل كړم

  . ترانه ووايماو د هر چا غوږ كې د مينې

  كله چې ستړى شم راوګرځمه،

  او د خپل زړه د نيا ته ننوزم

  بيا له ختيځه تر لوېديځه، له شماله تر سهيله پورې،

  بيرته هماغه د يوالونهاو د وسپنو تړلې دروازې ووينم

  او د كوټې د ديواله له داره زړوندې كوچنۍ كړكۍ

  چۍ ګلوزره وږمې،

  و سو لېدلي قاب كې بندې ساتيلكه د مړو تصويرونه، په زاړه ا
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*     *        *   

  زه له دې خړو دېوالو ستړى يم،

  زه له تړلو وسپنېزو دروازو ستړى يم،

  زه لخ دې زوړندو كړ كيو،

   له زړو قابو نو                                        

  . كر كه لرم                                                                 

   كابل پلچر خي زندان                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣۶٧/٨/٢۵  
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 دوينو جام

  يه آسمانه ، بيــــا دې څــــــــــه لـــــــوبـــــــــه آغــــــــز كــــــــــړه ؟

  بيـــــــا دې كــومـــــــه غمپــــــروره نغمـــــــه ســــــــازكــــــــړه

  عـــــــــمــــــــــرونـــــــو غـــــمـــــــكده شـــــــــو د  ټول وطن مـــې

   ، ورتــــــه خانــــــده ، ورتــــــــه نــــــــازكــــړه  زړه دې يخ كه

*       *       *   

  دآسمــــــان په الس كـــــې بـــــيـــــا دويــــــنـــــــو جــــــــام دى

  ـربـــــانـــــــــــۍ تـــــــــه زمـــــــــــا الم دىبــــيا يې كړى ، قـــــــــ

   دريـــــــــاب شــــــــــو ټولوطن راته دســـــــــــــروويـــــــنــــــــو

  . ده ، هر سهـــــــــار راتــــــــه مـــــــاښـــــــــام دى  ورځ مې شپه

*       *       *   

   ، ايــــــرې كـــــــيــــــــــږي زيدوحشت په اور كــــې ســــــــو

  دوطن هستــــــــــي مــــــــې ټـــــــوله نــــــا بـــــــــــــو ديــــــــــږي

  دښــــمـــــــــنـــانــــــو هـــــــســــــــې اور راتــــــــه كـــــــــرلــــــــــى

  .ـور رازرغـــــــونــــــيــــــږي چــــــې يو ريبم ســــــــــل يـــــې نـــــ

*       *       *   

   ســــــــتــــــم دوران دى پــــــه وطــــــــــــن كــــــــــې دوحشي

  هر قاتل اوس قهرمــــــــــان دى پـــــــــه وطــــــــــن كــــــــــې
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  رو ويــــــنـــــــــو ســــــــــــــــره ده پــــــــــــه ســــــــــ دوطن لمنه

  جــــــــوړ دسرو وينـــــــو بـــــــــاران دى پــــــه وطـــــــن كـــــــې

*       *       *   

   ، دبــابـــا وطـــــــن مــــــــــې ســـــــــــوزي ســـرې لمبې دي

   تـــــــن مې ســــــــــــوزي زړه مې سوزي ، ځـــان مې سوزي

  ـــو مـــــــې ســــــكــــــــــــروټـــــــــــې راوريـــــــــږيپه ګلونـــ

   ، ښايســـــــته چـــــــمن مـــــــــې ســـــــوزي باغ مې سوزي

     *        *       *   

   شو  چې ال س وركه دښمن  تــــه مې »   دوست   «  هر يو

  ـــــن شـــــــــــو اوس اهــــــــــريــــــم  ،   مې چې باله اهورا

   ، زه يـــــــې بــــــور كړم  ، زه يې چور كړم  هر يــــــــو راغې

  . زمــــــــــــــا وطـــــــــــن شـــــــــــو   ،  هريو الړه قربــــانـــــــي

*       *       *   

   ، ولس خوار شـــــــــــــــو   ، ملت چور شو وطــــــن وران شو

   او څوك په بل نـــــــــــامـــــــه ازار شـــــــــــــــــو   هڅوك په يو

   شوه  " ډوډۍ "   شول ،نه" كالي " نه  شو، " كـــور"نه مــــو 

  څه چې پـــاتــــې له نــــــيكو وو ، تــــــارو مـــــــــار شـــــــــــو

*       *       *   
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   ، ما ښــــام ويـــــنـــــــې ــږيســـــهــــار ويـــــنـــې رابــــهيــ

   ويــــنــــــــې   جـــــــام  له صراحـــي نه ويـــــنــــې څـــــاڅـــــي

   لـــــــــويــــــــه خــــــــــدايــــــــــه څه دوينو زمانه شـــــــــــــوه

  .ــــــــــېاغاز وينــــــې راته ښـــكاري ، انــــــجـــــــــام ويـــــــنـ

*       *       *   

   ؟  ، وطــنداره  تـــــــا پــــــه كــــــومــــــه ګـــــنــــــاه وژنــــــي

   لــــپــــــــاره ؟  صــــــب  غــــــــا  بـــــيا دكـــوم    يې قربــــــاني

   ؟ ړي نــه نــــــور څه غوا ستــــــــــــا له ورانو كـــــــنــــــډوالو

  .چــــــــــې الس نــــه اخـــــلي دښــــــــمـــــــن لــــــــــه دې ازاره 

*       *       *   

   مــــــــور شولــــــــه ســـــــــرتــــــــوره  دوطن سپين ســـــــرې

   ګــــــــــــوره داسمـــــــان دنـــــاكردو بــــــــــــــهيـــــــــر تـــــــه

   كـــــــــــې ده والړه  پـــــــــــه دريـــــــاب وس د ويـــــــــنــــــــوا

   پــــــــرون وه پــــــــه ســــــرو ګلــــــــــو كې سمسوره  چــــــــې

*       *       *   

  چــــــــې دګلـــــــــــــو دانـــې وكــــــــــرم ، اغــــــزي شـــــــــــــي

   زړه وركړم بـــــــــــــازاري شـــــــــــي خ تــــــــه چـــــــــېهر ګلر

   زه اقـــــــــــتــــــــدا وكــــــــــړم  پسى چې "  امام  "هـــــــــــــــر
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  دمسجـــــــد لـــــــــه كونجه پورته شي ، عاصــــــي شـــــــــي

*       *       *   

   په بل نامه خـــــــــــــــــراب كـــــــــــــــــړېچاپـــــــــــه يو او چا

   چا په سرو لمبو كـــباب كـــــــــــــړې  چا ايـــــــــــــــرې كړې ،

   !  لــــــــــرې وطـــــــــــــنــــــــه نــــــــه پو هيږم څــــــه ګـــــــنـــــــاه

  . ويـــــنـــــــو دريــــاب كړې چـــــــــــــــې داهسې يې دســـــــــرو

*       *       *   

   شـــــــي محــــــتـــــــرم شـــــــــــــي دمــــــلــــــت په اوږو سپور

   هــــــــــم صـــــنم شـــي  ،  ، هم ساقي شي هم كــــــــــــعبه شي

   ورتــــــــــه ژاړي ــــر هـــــــــم پــــــــه قــــــبـــــ  يـــــــې وژني هــــم

  . قاضــــي يې دستـــــم شـــــــي   ، هم هــــم قـــــــاتـــــــل شـــــــي

*       *       *   

  لــــــــويـــــه خــــــدايــــــه تــــــــــه دا تـــــــوره شپه رڼــا كــــــړې

  ـــــيـــــــا كـــــړېټول افغان بيرتـــه په خپــــــــــل وطـــــــن بســ

  شــــــــــــيطـــــــــــاني تــــــــروږمۍ وولۍ پــــــــه ســـــتـــــــــورو

  .ورنـــــــــــــه خالصه دافــــغـــــــــــان دزړه دنــــــيـــــا كـــــــــــړې 

  آلمان

  ١٩٩۴جون 
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   :   حسام ته .ح  .   م  ، ښاغلي دكتاب ليكوال »   زه كابل يم« د

   ، يو پيغام   يو ليك

  يــــــه دوطن دارما نــــــــونــــــو يـــــــاره

   دفريـــادونـــــــو يــــــــاره يـــــــه دولس

   اودقــــــــلــــم شـــــريــــــكه زما دغـــــم

  يـــــــه دكابل دماتمــــــونــــــو يــــــــاره

*       *       *   

  ـــــې دزړه په سوزيدلې دښــــتـــــهتامــ

  بيا ديادونو اغــــــزي وټــــــــو كـــــــول

  تا مې دذهن رژيدلي بـــــــاغ كــــــــــې

  بيا دغـــــمــــونـــو ګالن وغــــــــوړول

*       *       *   

  تامې د سترګو د ا ســــــــمــان لمـــنې

  ـــړلــــــېبيا دماتم په وريځــــو ولــــــ

   بې فرياده اښـــــــــكې  تامې بې وسه

   په مزار وشيـــنـــدلــــــې  بيا دارمان
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*       *       *   

  تا مې دذهن وزر ماتى مرغـــــــــــــه

   دكنډوالو ميلــــمــــه كه بيا دكابل

  تامې دژوند داميدونو قــــــاصـــــد

  .بيا دوطن دهديرو مـــــيــلمــــــه كه 

*       *       *   

  الړم دخيال په وزرو والوتــمــــــــه

  په سوزيدلي كابل وګر ځــــيـــــدم

   په تـــــــمــــــه دوركو هيلو دلــټون

  .په نړيدلي كابل وګـــــــرځـــيــــدم 

*       *       *   

   كه هـغه ښكلې كابـــــل پيدا مې نه

  ــــــلدافغانانو نـــــازولـــــى كابـــــ

   ، زما منلې كــــــابــــــل  كابل زما

   دګلو څلې كابــــــل  ،  ښكلې كابل

*       *       *   

  دښـــــايسته دزړه پــه ســـــرمــــــــــې

  دسپيرو خاورو ډيرۍ لـــيــــدلـــــــې
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  په هر قدم او هره لويشته كې مـــــې

  .دسوو هيلو غونډۍ ولــيدلـــــــــــې 

*       *       *   

   سيــمه   مسته  دمينې په شور هغه

   هديره ښكاريـــــــږي لكه خاموشه

   او دنسترنو باغچـــــــــــه داكاسي

   ښكاريږي  ، سپيره له ګلو تشه ده

*       *       *   

  چايـــــې هوس دسـوزيدلـو كـــاوه

  چا يـــې ارمان دنــــــړيدلـو درلـود

   ) ١( نه غوښتل چا يې په زړه يو زر زخمو

  .چا يــې امـيد دپر ز ېدلو درلـــود 

*       *       *   

   اور پورې كه  په څيرې ګريوان چا يې

  چايې لمن چايې لونګۍ پټه كــــــــــړه

  چايې تاريخ ترېنه ځولۍ كــــــې يووړ

  چايې دهيلو ناوكـــۍ پــــټـــــه كـــــــړه

*       *       *   
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  تالى نه شـــــــــولچايې وياړونو ته ك

  چاته يې جـــــګ سر دمنـــــــلونـــــه وه

  څوك يې ړانــــده و عـــظمتونو پسې

  . يې برم دلـــــــــيــــدلو نـــــــه وه  چا ته

*       *       *   

  چايې پګړۍ له سره كـــــوز كـــــړلـــه

   دانتقام بــلې كـــــــــړې چا پرې لمبې

   ريښې كه ورته يښېچا يې ګريوان ر

  چاورته شمې دانجام بــلې كــــــــــړې

*       *       *   

  نــــه يې سهار دى دشــغلو ملګــرى

   ښكاريږ ي نـه ما ښام، رنګين رنګين

   دلمر په مينــه مسته   سپوږمۍ نه يې

  .نه خويې ستوري ګلوريـن ښكاريږي 

*       *       *   

  سينګار  په ګالبـــــــو   يې بـاغونه نه

   په غاټولــــــــو ښـــــكلـي نه دښتونه

   پرتــــم پـــاتــې دى  ماڼيو كې نه يې
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   چا په ننګ پـــــــالـــلـي نه جونګړې

*       *       *   

  په وينو سره ښـــكاري لمــــــنه دښــار

   ژاړي پر هر پر هـــر يې مړه نــنګـــونه

   څڅيږي وينـــې له زخـــمي زړه نه يې

   ژاړي ويرژلې ســـايې تاريخـــونـــــه

*       *       *   

  د شنه اسمان مخ يې پـه وريځو ككړ

  شپه يې بهېږى په كو څو كـو څو كې

  هر لور اوږده دې د ستم ال ســــــــونه

   په كو څه كو څه كې مرګ يې نڅېږي

*       *       *   

  په هـر څپك خـاوره يې وينې پر تې

  ـدم يــې رژېدلي ګالنپـــه هـــر قــــ

  پـه هـر لښتــه يې ز مو للي غو ټۍ

  پـه هــــر ه څانګه سو زېدلي ګالن

*       *       *   

  ا ســـــما يې، دغه زخـمي پـهلوان
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  نور درزمـونــــــو افسانې نـه وايې

  دغه د تيــــرو پــــر تــمـونـو راوي

  د سترو ســو بـو تـرانـــې نه وايې

*       *       *   

  هېره ده» رودابه« او» مهراب« نور يې

  زاړه رازونـــــه نــــشتـــه» زال« نور يې د

  پاتــې دى» شغاد« اوس يې په ذهن كې

  يادونه نشته» رستم« ،»رستم « نور يې

*       *       *   

  ګانـــــــو نشته» كا كه« اوس پــــكې نوم د

  اوس پـــــكې مړه دي د مــــــرۍ رسمــــــونه

  اوس پــــــكې ملتې دي سپيڅلې تــــــــورې

  اوى پــــــكې ورك دي د دستار ســـرونــــــه

*       *       *   

   )٢( غيرت ويده دى » اكبر« ، »اكبر«نور يې 

   )٣( ننګونه نشته  »  امان، امان« نور يـــــــې 

   )۴( نور يې مشكي، مشكي شملې ټيټې دي 

   )۵( رزي فكرونه نشته نور يې طــــــرزي، طـــــ
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*       *       *   

  حـــــســـا مـــــه ، تـــــا خــــو د كــابل په لـــو ټو

  د اوښــــــكو ډيـــــــرې ډيـــــوې بـــــلې كــــړلې

  تا د بې ګــــــوره شهــــيـــــدانــــــو پـــــــه يــــــاد

  ې كــــــړلېد خلـــــكــــو هېــــــر ې شمـــــې بــــل

*       *       *   

  تــــــــــا د قــــــلم پـــــه هـــنــــر مـــنــــده ژبــــــه

  وطــن، وطـــــــــن ســــنـــــــدرې وويــــــلــــــې

  تـــــا د ســـــــرو ويـــنــــو د دريـــاب په غــاړه

  ــــــېد مـــــرغلــــــرو مــــــــرۍ وپـــــيــــېـــــل

*       *       *   

  تا د قــــدرت د لــــيـــــونــــــو لـــــه مـــــــخــــه

  دديــــن ســــپــــيــــڅلـــى نـــقاب و غـــورزاوه

  تا د مـــــنكـــــــرو زاهــــــــدانــــــــــو جـــــــرم

  پــــــه خــــپـــلو چـــــيغـــــو چـــيــغــو ولړزاوه

*       *       *   

  تــــــــه دريــــــا خــــــر قـــــه پــــو شــــانــو پيې

  د ننګ پېلوځې پـــــه الس و ګــــر ځــــيــــــدې
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  ته له دروغـــــجــــنـــــو ا تــــــالنــــــــو ســــــره

  د خـــــپــــل قـــــلـــــم پـــــه تـــوره و جــنګـېدې

*       *        *  

  دا هـــــــورا پـــــــه نــــــوم راغــــــــلي يـــــــــاران

  ګـــــــــوره زامـــــــن د اهــــريــــــمــــــن وخــــتــل

  د پرښتو جــــــامــــه كــې پټ شيــــطـــــانـــــــان

  و حشي ســـــــر تــېــري ددښــــــمـــن وخـــــتــــل

*       *       *   

  شـــــپــــــې بــــــړ ېـــــڅــــي د رڼــــا د ښـــمناند 

  دزرو غـــــلـــــه دي هــــنـــــر څــــــــه پــــېــــژ نــي

  دالـــه كـــتـــــاب او لــــه قــــــلـــــمه پــــــــــــر دي

  د علـــــــم او پــــــوهــــې سنــــګر څـــــــه پـېـــژني

*       *       *   

  له غــــــلـــــو نـــــه تــــمـــه د انـــصـــاف مــه كوه

  له قصابانــــــو قـــــضــــــاوت مــــــه غـــــــواړه

  دبې عزتو، عـــــــزت نـــــه خــــــــو ښــــــېــــــږي

  له بې غيرتــــــــو نـــــــه غيرت مـــــــه غــــــــواړه
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  يــــنـــــــو د ثـــــروت ســـــــوداګردا د ســــــرو و

  د محبت په ژبـــــــه ، نــــــــه پـــــــوهــــــيـــــــږي

  دا د مــــرګــــــونــــو د ښــــامــــــار قــــا صــدان

  د ژوندانه په معنـــا څـــــــه پــــــــو هــــــېــــــږي

*       *       *   

  ـــــــعـــــر كــــــــــــې اتـــــــــالندا د پـــــــرون د م

  د خپـــلو خـــلكـــــو قـــــــاتـــــــالن وخــــــتــــــــل

  داد وطـــــــــــــــــــن دازادۍ جـــــنـــــګيــــــالـــــي

  خــــــــپــــــلـــــــه د نـــــور و غــــالمــــان و خــــتـل

*       *       *   

  د بــــــــــربـــــنــــــډو پـــــــــرښـــــتــــــو ميــنا ندا 

  د دنــــــــــيـــــــا يـــــــي جــــنـــــت خــــوبونه ويني

  داله هيــــــنـدارو نه بـــــېــــــزاره شيــــــــــخــــــان

  تورو كو دړو كــــــې مـــــخونــــــه ويـــــــنــــــــــي

*       *       *   

  راځـــــــه چـــــې لــــوڅـــــې كــــــړو نــــاولې څېرې

  راځـــــــه رســــــوا كـــــــړو درواغــــجـــــن اتـــــالن

  دا د ګــــــــنــــــاه او د ثــــــواب مــــــــــــا لــــــــكان
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  ـــداراندا د جـــــــنــــــــت او د دوزخ واكــــــــــــــــــ

*       *       *   

  راځه په چيــغــــــو كـــــــې لــــــــمبـــــــې وكــــــــرو

  راځه تـــــــــــاوده كــــــړو يـــــخ وهـــــــلـــــي زړونه

  راځه د هــــــيـــــــــــــلو غــــــــو ټـــــۍ و نـــــــــازوو

  نــــــــي بــــــــادونهراځه چـــــــې ايل كړو خــــــــــزا

*       *       *   

  راځه وږمــــــــــه شـــــو بــــــاغ پــــه باغ و ګر ځو

  په سپېرو لښتو كـــــې غــــونــــچــــې وكـــــــرو

  راځه د يـــــــــوال د ســــــــكــــــوت و نـــــــــــړوو

   وكـــــــــروپه وچو شونــــــــډو تـــــــــرانـــــــــې

*       *       *   

  راځه د تــــــــــور مــــــاښــــــــــام پــــــه تــــوره دړه

  ښكلى تــــــصـــــويــــــــــر د سبـــــاوون كــــــــاږو

  راځه د مـــــــــــرګ د هـــــيـــــــوال پــــــــه تــــنـــدي

  د ژونــــــــــــدون و كاږوځالنـــــــــده لـــــــيـــــــكه 

*       *       *   

  باور مـــــــې نــــــه شـــــي چــــــې د ورېځو مور به
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  د شنه ا ســــمـــــان پــــــه مـــــخ خپـــــره پاتې شي

  باور مــــــې نـــــــه شــــــي چــــې دا تــــورشپـــه به

  ــې ديـــــره پــاتې شيد لمــــــر پـــــــه كلـــــي كــــــ

*       *       *   

  دا د ســـــــر كــــــښــــــو تـــــو فــــانــــونـــــو وطن

  سر د ستــــــــــم مـــــــخـــــــې تـــــه نــــــه ټــــيټوي

  دا د رزمـــــــونـــــــــو پــــــه بـــــټـــــيــــو كې پوخ

  ـــګــــيــــو زنـــــځـيرو نه قبلويد بــــــــــې نــــــنــ

*       *       *   

  بيا بــــــه را پــــــا څــــيــــــږي دا سـتــــــړى ولس

  بيا بــــــــه راويـــــښ شــــــي دا ويــــــده ننګونه

  بيا بـــــــه پـــــخـــــــال شــــي مــــــــرور اشنا يان

  انـــــــي هـــــــوډونـــــــهبيا به تازه شي پـــخــــــو

*       *       *   

  بيا بـــــــه نـــــــو تــــــــورې تـــــا ال نګرې څېرې

  په تــــــكو ســــــپـــيـــنـــو جــــامــــو نه پټېږي

  بيا بـــــــــه لــــــو ټــــــمـــــارې ستـــــمګرې ډلې

  ــــدۍ نــــه بــــرېــږيد عـــــــــدالـــــــت پـــــه ګــ
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  بيا بــــــــــــه د لــــمــــر ګلــــــونـــــه و غوړيږي

  بيا بـــــــه ســـــحـــــر پــــه ځـــليــدو لور اشي

  شپـــــــه بـــــه د شپــــــې كلــي ته كډه وكړي

  بيـــــا بـــــه سپــــېــــدې پـــــه برېدلوراشي

*       *       *   

  ــــــيــــــا بـــــه مــــو تـــــاج شي د غنمو وږىب

  بيــــــا بـــــه سپـــــرلــــــى شي د بابا په وطن

  بيــــــا بـــــــــه جــــا رېـــــږو يـــــو له بله ځنې

  بـــــيــــا بـــه را پلنه شي رڼا پـــــــــــه وطــــــن

*       *       *   

  ــه كابــــــل شي د ننګو نو كا بلبـــــيــــا بــــ

  د تــــلـــــژونــــديو پـــــر تــــمــــونـــــو كا بل

  د ټـــــــــول افــــغــــــان د امــــيـــدونو كابل

  د بــــــــــريــــــالــــــيــــو ارمــــــا نــونو كابل

 رئسو ، چې ISIكسنان د استخبارتي سازمان  پورې د پا١٩٨٧ څخه تر ١٩٧٩ جنرال اختر عبدالرحمان له ١
تر نامه الندې د جګړي نقشه يې په ...... لوى ارمان يې د كابل سوزول او ويجاړول و او د ژرګو نو زخمونو 

  .سر كې درلو ده

  وزير مخمد اكبر خان. ٢

  ا عليخضرت امان اهللا خان. ٣
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  مال مشك عالم. ۴

            محمود طرزي                           .۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٠٠مى /  آلمان                                                                                   
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 تللې شيبې

  تا ته يا ديږي هغه تللې شېبې ؟

  هغه د ګلو غوندې،

  ښكلې، رنګينې، نازولې شېبې،

  چې دې د سترګو د اسمان په تورو تورو شپوكې

  مينې د رازونو ستورى و ځلېدم،لكه د 

  او هر شپه دې له ما ښامه تر سهار ه پورې

  د خپلو ستر ګو د كتو په ژبه،

  »ميننې « ماته د

  »باور «  د                           

  »ارمان «  او د                                        

  . خوږې قصې كولې                                                       

٢  

  تاته ياديږي هغه تير، هغه تر خه هغه اغزن وختونه؟

  هغه په تورو وريځو بار هغه دود جن و ختونه،

  چې دې د سترګو د اسمان په تكو تورو شپوكې،

  كو چۍ،» مينه « 

  پردى شو،» باور  «                              
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   شې شو لې، د ارمان شغلې خامو                                                       

  زه دې د سترګو له اسمانه، د باران د يوه څاڅكي غوندې و څڅېدم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩٩٣جنوري / المان
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 كابل ته

  درنـــــــه لــــوګـــــى شم، ګرانه كابـــــــله

  زمـــــوږ د نــــجـــونـــو، د پېكې ګلــــــه

  وجود مــــې سوزي، زړه مې رپــــېـــــږي

  ې درتـــــه ســــــركړم د غــــم بدلــــهچـــــــ

*       *       *   

   له څيرې نه  ماتــــــم څـــــڅېـــږي، ستا

  خندا دې څـــه شـــــوه، سرور دې څه شو

   شوه، هستي دې څه شوه  مستي دي څه

  غېرت دې چېرتــــــــــه، غرور دې څه شو

   شته  ماښام ماښام يې، سهــــــار دې نه

  روت يې، بهـــــــــار دې نه شتهپه ژمي پ

  لمر دپرېـــــــوتى، سپــــوږمۍ دې تللې

  د رڼو ســــتورو، سينـــــــګار دې نه شته

*       *       *   

   ښاره د ګلـــــــو ښــــــــاره، د ښــــــــــــــكلو

  ښـــــــكـلي دې الړل، ګالن دې وســــــــول

  ـــــــه شنو دودونوفضـــــــا دې ډكـــــــه لــــ
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  ونــــــي دې وســــــــوې، مرغان دى وسول

*       *       *   

  په سپينه ږيره دي اوښكى څــــاڅـــــــــــي

  له زخمي زړه دې وينې بــهـــــــــــېـــــــږى

  په شنه لمن دې غـــــــــــاټــــــــــــول د وينو

  ـــــــــږيرازرغونــــــېـــــــږي او راغـــــوړېـ

*       *       *   

  په سر دروې، سكـــــــروټــــــــــــــې ووري

  په الله زار دې، خــــزان پـــــــــرېـــــوتـــــى

  ونـــــــې لـــــغــــــړې، ګلــــــونــــه مـــړاوي

  .پــــــــه شنـــــــو بـاغو دې توفان پرېوتلى

*     *     *   

  ــــام دې، اخـــېــر د ورېځود لمر پـــــه بـــ

  شينكـــــــي اســـــمان دي پټ په دودونو

  غېـــــږه دې ډكــــــــه له شــــهيــدانــــــــو

  خـــــــلــــــك دې ستـــــــړي لـه ماتمونو

*       *       *   

  خندا دې چور كړه، وحشي بـــادونـــه



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  غرور دې مات كه، بي غيـــــرتـــــلـنـو

  ــــستــــــي دې يـــــــوړه داړه ما رانـوهـ

  غوټۍ دې لوټ كړې تورو كارغـــانـو

*       *       *   

  زه درنـــــــه لـري ، پـــردي وطـــــن كې

  په يــــاد دې سـوزم ، په يــاد دې ژاړم

   ، له غمه مـرمـــــه  هر شـــــيــــبـــــه دې

  اړمپه غشق دې پـــــــايـم ، په نوم د وي

*       *       *   

  د ګلـــــــو ښــــــاره، د ښكلـو ښــــــــــاره

  زخمي كابله، ورانــــــــــه كابـــــــــــلــــه

  سوى كــــــــــــــابــــــله، ويــجـاړ كابـله

  ښكلـــــــــى كابـــــــلـــــــه، ګرانه كابـلـه

  المان

  

٢٠ / ۵ / ١٩٩٣  

   ليكوال او څيړونكي، اوراښاد محمد صديق روهي په وير كيد افغانستان د نوميالي
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  .د روه مليار

 
  هغه شنه اسمان ځــــالنــــــــــده ستـــورى

  هغه په پټه خوله ويانــــــــــــده ســـتورى

  هغه د وركو كاروانــــــو نــــــــو هـــــــادي

   څپانـــــده ستــــــــورى هغه د نور د سين

*       *       *   

  هغه پــــــــه سپيـنـو مـــــــرغـــــــــلرو مين

   مــــاڼــــــــــــو هغه د ميــــنې د دريــــــاب

  هغه د حــــســـن د تصويـــــــر انځـــور كړه

  هغه غږ اود كـــــتــــــــــــــاب مــــــــاڼــــــو

*       *       *   

  زارونـــــــو مليارهغه د روه د ګـــــــلــــــــــ

  هغه د حـــسن د بــــــــــاغـــونــــــــو مليار

   د دښـــــتـــــــــو د ګلـــــــونــــو مليار هغه

  هغه د پـــــــاڼــــــو د رنګـــــــونـــــو مليار

*       *       *   

  ستورى و، ستورى شو له ستورو سره
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  تالړو د تلليو په قطــــــــار كــښېناس

  ښكال به چېرته خپل تصوير و ګوري؟

  په ايينه باندې غبـــــار كــښېــــناست

*       *       *   

  د شپو ځنګل يې په سكروټو وويشت

   اور وكـــــــره  كي يــــــې   په دښته  د يخ

   د رڼا په ميوو  مست كـــــړل زړونه يې

   كــــې يـــــې شـــــــور وكره په ساړه بزم

*       *       *   

   يې د شمې غوندى وســــــوزاوه ځان

   وركــــــړه  ته يې رڼــــــــا تياره محفل

   غــــــږ وبښه خاموشو تورو ته يــــــې

   ســــــا وركړه مړو قلمونه تـــــــه يــــې

*       *       *   

   فصل كې  د وچكالـــــۍ په دغه شنډ

  يار الړوګلونــــه پاتــــې شـــــــــــول مـــل

  څوك به پالنــــــه د غوټيو وكــــــــــړي؟

  . پرديسه شــــــوه، بــــــــهار الړو وږمه
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*       *       *   

  څوك به ساقي شي په دې توره شپه كې

   ووېشي څوك به جامـــونــــــــه د رڼـــــــا

   وپالې څوك بـــه د ستـــــــور د ميخانې

  ا ووېشي؟څوك بــــــه مستانو ته صهب

*       *       *   

   مندو ګوتو څوك بـــــــه د خيال په هنر

   تصوير جوړ كړي  نه له تورو تيــــــــږو

  څوك به له زېــــــړو رژېـــــدلــــــو پاڼــو

  د رنګينه ګلو بهـــــيــــــر جـــــوړ كــــړي؟

*       *       *   

  ـرۍژاړي د روه د ســــــردرو ښــــــاپـــــېـ

   ګلــــــونه غـــــــواړي تشو پيكيو تــــه،

  له رژېدلي، بــــــى ملياره بــــــــاغــــــــه

   اوازونــــــــه ، غـــــــواړي د بلبالنـــــــو

*       *       *   

  هغه د مــــيــــنــې د ښـــــــكال انځور ګر

  الړو د تلليو په قطار كښــــېـــنــاســــــت
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  ه چېرته خبل تصوير وګــــــوري؟ښكال ب

  په اينه باندې غبار كــــښيــــــــناســــــت

  المان

  جون ١٩٩۶

  

 د ماښامونو په دار

   راځي وس راباندې وكوه، ګيله مې په خــــــــوله نه

  دود مې كه اسمانه خو شكوه مې په خوله نه راځي

  ى دىمينې مې د ژبې په سر نـــــوم د يــــــار كـــــــرل

   خوله نـــــــه راځي  په  مې  څه وكړم زاهده چې توبه

  سر به كله شمــــــه د لـــمــبــــو پــــــه بـــيـــه وركړمه

   خوله نه راځي   و ساتم، پلمه مې په پت به د عشق

  هسى يې د سپينې خولې په تمه تومتـــــــي شومه

   خوله نه راځي   مست يې په كتويمه، بوسه مې په

   يې د تسبو په لړ كې كفر د ابلــــــيس ولــــيـــدما

   سجدو نه يم، زه د سر د ټيټـــېــــدونه يم  موړ يې

   خوله نه راځي   مې په   قصه  توره د تسليم! وخته 
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  هر تورى زخمي دى، هر غزل د وينـــــو رنګ لري

  هيري مې سندرى شوي، ټپه مې په خوله نه راځي

   د پــــــرښـــتـــو غـــــله ـت درواغجنه د جنــــ شيخه

   خوله نه راځي   و كول، هغه مـــــې په  تا چې دلته

   پورته كړې ته خو به مې غږ د ماښامونو پـــــه دار

   خوله نه راځي  زه به چيغه چيغه شم، روژه مې په

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .كابل

  ١٣٧١  ١٨د غبرګولي 
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 د خزان تصوير

  راغىبيـــــا خـــــزان پــــه ګلو 

   نيـــــسي بـــــــاغونه بيا ماتم

  بيا چمن په ويــــر اختـــه دى

   ســــره ګلونـــــــه  رژېږي بيا

*       *       *   

   اوښان ګرځي  د وريځو بيـــا

  د آســــمان په كرونـــــــده كي

  بـــيا د بـــــاد اســــــونه ځغلي

  .د افق په شنه باغــچـــــــه كي

*       *       *   

   تــــــــه ګوريُ د خـــزان نقاش

  رســــمــــوي تــــصويـر د مني

  د چمن په ښكلې پـــــا ڼــــــه

  .خپروي تصــــويــــر ړ مــــني

*       *       *   

  ځنګله خـــړه چــــوپـتيا كې

  د سفر سرود غــــــــږيـــــــږي
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  د غمجن ماښام پـــه شونډه

  .ــزل چلېږيد مـــــاتــــــم غــ

*       *       *   

  مــــــرغــــــۍ الـــوزي له ونو

  د تــــــودو سيــــمو په لوري

   وايـــي  تــــــرانــــــې د مينې

  خپروي د ژونــــــدون توري

*       *       *   

  طبيعت څومره رنګين دى

  دنيا څومره ښايستـــــــه ده

  ژوندون راز دى د رازونــــو

  لــــــو نو سلسله دهد فــــصـــ

*       *       *   

  كلــــــه پـــــاڼــــــــې رژېدلي

  كله موج وي د ګــــلــــونـــــو

  كله ټوله دنــــــيــــــا خــــــړه

  . د رنــــګونـــو كله شور وي

     ١٩٩۵   ١٠/   ٩آلمان  
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 زرغونې هيلې

  ـو باغه يــــادونــــ  زما وطنـــــه يـــــــه زما د شنو

   ارمــــــانــونــــو د دمـــــــي مـــنــزله زما د ستړو

  زما جنـــت، زمـــــــــا دوزخ، زما ثــواب او ګناه

  زما سپـــرلى، زما خـــــــــزان ، زما د مسنې ګله

*       *       *   

  و مې ليدل چې په غمجن زړګـــــي دي اور ولګېد

  پورته شويومي ليدل چي له سيني نه دي لمبې 

  ومي ليدل چې د سكروټو په توفان الهو شــــوي

  ومى ليدل چي له لمنې دې ايرې پورته شــــــوى

*       *       *   

  ومي ليدل چې د اسمـــان لمـــنــــــه ډكه شــــــوله

  ستا د سرو ګلو پــــــــه رنـــګيــــــــنو رژېدلو پاڼو

  ـې شولېومې لېدل چې د افق شونډي ګلګونــــــ

  ستا د غوټيو په نيمزالو نښتېځلو پــــــــاڼــــــــو

*       *       *   

  ومې ليدل چې خوشحـــاليو درنه كــــــــډه وكړه
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  ومى ليدل چى دركــــــې وچ شول د خندا ګلونه

   بـــــــادونو ورژول ومى ليدل چــــــى د خـــــزان

  ــديا ګلونه سر درو هـــــم د بـــيـــ  د شينكيو هم

*      *       *   

  ومى ليدل چي په باغونو دې لمبې پورې شوى

  ومى ليدل په چمنونو دې اورونه كــــډ شــــول

  لګيدوومې ليدل چي په بلبلو دې مــــــاتـــــــــم 

  ومى ليدل چي ګلبوټو دې لـــــوونـــــه ګډ شول

*       *       *   

  وله-اندې بره شـــومى ليدلچې توره شپـــــــه دربـــ

  ومى ليدل چې ورېځو هير كه سپين سبا درځــــــني

  ومى ليدل چي سپوږمۍ پريوته او ستوري توي شول

  ومي ليدل چـــــــې مــــــــروره شـــــــــوه رڼــــــا درځني

*       *       *   

  خو يه وطنه يه زمـــــا د شنو يـــــــادونـــــــو بــــــــاغه

  ېلۍ، تل به د ژمي تاړاكــــــــونه، نـــــــه ويتل به س

  ورېځې به وركې شـــــي، د لـــمـــر لوڼې به ونڅېږي

   تر وږمۍ، دا ماښــــــامـــــونه، نه وي تل به دا توره



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

*       *       *   

   اوږده هم شي تلپاتــــې نــــه ده  شپه ال كه هر څومره

  نې نـــه وي وي جاودا وريځې كه هر څو مره تيارې

   يخ وهــــلې او ســــــړې سېـــــلۍ بــــــه د ساړه ژمي

   روانې نه وي تل د باغونو پــــــــه رګـــــونـــــــو كې

*       *       *   

  د پسرلي نــــــاوي بــــــه وسپــــــړي د زلفو ولونه

  په شـــــــنه لمنـــــه بـــــــه دې وټومبي غمي د ګلو

  غــــــــاټولو په رنګينې شي شګنې تالېپه سرو 

   سيالي د ګلو په چمنونو كې بـــــه جــــــــوړه شي

*       *       *   

  باران به پاڅوي له خوبه د ډاګـــــونــــو بــــو ټــــي

  وږمــــه به بيا سوو، سپېرو لښتو ته سا وركړي

   سبرګې شبنم بـــــه پر ېمينځي په مينه د غوتيو

  ــــه د ګلـــــو انــــنــــګيــــــــو ته ځال وركړيلمر بـ

*       *       *   

   به روان شي د رنګـــــونو بـــهـــير په خړو دښتو

  په سپېرو بوټو به رابره شــــــــي دګل سنـــــــدره
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  په سرو غو ټيو به جړاوي شــــــــى د ونو غاړې

   سندره راخپره شي د بلــبـــــل  په باغ او راغ به

*       *       *   

  په تورو ورېځو كې به تم شي د سكروټو باران

   به وچ شى د لمبــــــو ګلونه  د شپې په څڼو كې

  د تر وږمۍ سينه به څيري شى د لمر پـــه توره

  د شفق باغ كې به سمسور شى د سبېدو ګلونه

*       *       *   

  بيا به ګالن په وربل كېږدي كليوالې نجونې

   مرغۍ باغونو ته ستنې شي مسافرېبيا به 

   وكري بيا به په غرونو كې غرڅې دمشكوساه

   مهاجرې مرغۍ  بيا به په ځالو راخورې شې

*       *       *   

   دښتې بيا به د ګلو پــــــــه سين و المبي شډلې

   دا سپېره ډاګونه   خړوب شى په شنېليو بيا به

  يلېبيا به د باغ په زړه كــــې وټوكي زرغونې ه

   سره يادونه بيا به د تيږو ذهـــــــن ونـــــازوى

  ١٩٩۶     آلمان   دسمبر
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 الري 

  زوى مې زما په ژبه نه پوهېږي،

  زه مې له پالر سره، يوه مسجد كې لمونځ نه كوم،

   الره،   په خپله الره ځي او زه په خپله پالر مې

   زموږ الرې، زوى مې

  منسوخې،

  .كږې الرې بولې

  .ځان لپاره بله نوې الر لټوي  او د خپل 

   او د ستور داسي دى،  زموږ د ژوند دود

   پوهېږو  د بدلون په هنر ښه موږه د الرو

  خو د ځانونو بد لولو سره روږدي نه يو،

  ځكه خو ټول عمر

  په الره كې يو،

  منزل ته،

  .نه ريېږو

  ١٩٩۴دسمبر  آلمان 
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 يه غمه كور دې ودان

  يه غمه، كور دې ودان،

  ژوند پدې سړه دښته كېچې دې د 

  پدې اغزنه، ناڅرګنده الره،

  يوازې،

  .پرې نښودم

  يه غمه،

  كور دې،

  .ودان

   مې بار په اوږو، زه لكه ستړى مسافر ، ژوندون

  پدې اغزنه،

  ناڅرګنده،

  الره،

  په شپو او ورځو،

  ځم،

  روان يمه،

  .مزلونه وهم

  ته،
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  لكه خوږ او وفادار،

  ملګرى،

  تل راسره يې او قدم په قدم،

  زما د ستړي ژوند،

  .شېبې شماري

  او د ژوندون پدې اغزنه، ناځر ګنده الره،

  .ما سره د رومې او ستل راكوې

  غمه،

  يه غمه،

  وفاداره

  .غمه

  زما د ستړي ژوندون،

  ياره،

  .غمه

  

  

  

  ١٩٩۵/١١/٣ آلمان 
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 تشې پينې

  زړه نـــــــه مــــې څــــاڅــي، درپسې وينې

  ، يــــــه نـــــازنينېد ګلــــــــو لــــــښتـــــې

  ستـــــــا پـــــه ستــــم مــــــــې، قلم قلم زړه

   مې، جامې رنګينې ستـــــــــــا په تومت

  نـــــــــــه مـــــــــى هېرېږې، نه در رسيږم

  لـــــه ليــــــري مـــرمـــه، نژدي سوزېږم

  خـــبــــره نـــــه شـــــوي زمـــــا لــه سوزه

  .ــــره نــــــه شــــويــــــزمـــــا له مينېخبــ

  سهار رانــــغـــــى، بـــيــــا مـــاښامونه

  بـــــيـــــا د غــــلچــــــكو شپو،ير غلونه

  !ځالنـــــده لـــــمــــــــره، څپانــــــده لمره

   راخــــــورې كـــــه، زلفې زريــــنـــــې لږ

  نــــدان خاموشهمېـــــكدې ورانـــــې، ر

  نه ځوك عاقل شته، نه څوك مدهــوشه

  د تاك رګـــونه، پاتــې لــــــــــه جــــــوشه

  تــــشــــى پــــرتــــــې دي د ميــــــوپـينې

  ١٩٩٧   آلمان  دسمبر
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 د الينا سندره

  زمـــــــا لغــــــمــــانـــــه، ښايسته لـغــمــانـــه

  ـادونــــــه په زړه ووري راتــهبــــيـــــا دې يــــــ

  بيا مې په خوب، بيا مې په خيال كې ته يې

  بــــيــــــا دى غــــمــــونـــه پــه زړه وورى راته

*       *       *   

   لـــــه مـــــور جــــال شــــوى ماشوم  لكـــــــه

  هـــــره شېــــبــــــه درپـــــــســـــې وژړېــــــدم

  ـه د تـــــــورو مـــــــاښــــــامـــونو شمهلكـــــــ

  درپـــــســـــې ويـــــلې شــــــومــــه وڅــڅېدم

*       *       *   

  نــــــــور دې پــــــه شپولو كې شپانه نه وينم

  نـــــــور دې تـــــــالـــــــو كـــــــې رمې نه څري

  انو ډك دينــــــور دې نــــــاوونــــــــــه له ايو

  نــــــــور دي پــــــه غرونو كې غرڅې نه څري

*       *       *   

  بـــــيــــــا دې حـــجـــــرې ســــړي، پــرتې دي

   لــه زلمو نه تشې بــــيـــــا دې دېـــــــرې دي
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  بيــــــــا دې د ښكلـــــــو ګــــــوډرونو غاړې

  .و نه تشېلــــــه پـــــېغلــــــو تشې، له منګ

*       *       *   

  بيـــــــا د ســــكـــــــــروټـــــو په سين ننوتې

  بــــــيــــــا دي سينـــــــه پــه لمبو وسوزېده

  بيــــــا دې ګـــــرېــوان له غمه څيرې څېرې

  بيـــــــا دې پـــــګړۍ لــــــه سره وغورزېده

*       *       *   

   وتله  لـــــــه ذهـــنــه و"ــګارالـــــــــيـــــنـ"د 

   د لــــوى پـــر تـــم سندره"الـــــــــيــــنــــا"د 

   پـــــــه شونډ و غوړېده"اليـــــشـــــــــنګ"د

  د غـــــــــم سنـــــــــدره، د ماتـــــم سنــــــــــدره

*       *       *   

  ټ په تورو ورېځو كې پـــــــ"كلـــمان"بيا دې 

   په سېالوونو كــــــــــــې ډوب"ساالو"بيا دې

   په سرو سكروټـــو ســـــتـــي"سنګر"بيا دې 

   په شنو دودونو كې ډوب"منــــــګو"بيا دې 

*       *       *   
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   اخيستى  نـــښتـــــرو اور "نــــــرنـــګ"بيا د 

   ووري  پــــــه ګلــــــو اور "وايـــــــګل"بيا د 

   مـــمــــــاڼي وينې ژاړي"ــــــرنـــــجك"بيا د 

   اور ووري  په ښكلو"ســـايګل"بــــيــــا د 

*       *       *   

  بيا د غــــــاټـــــولو غـــــاړې ټيټې ښكاري

   نـــــم څـــڅــــېـــږي  بيا د نرګس له سترګو

  بيا د ګالب په تـــــــن كې ويــــنــــه وچــــه

  ــلو نــــه مــــا تــــم څڅېږيبيا له رامبـــېــ

*       *       *   

  بــيــا دې دانـې، دانـــې د اوښكو غمي

  له سترګو څاڅـــــي، امـــېــــدونـــه كري

  د اور اوويـــنـو په تـــبـــجنــــه دښــــتــــه

  .د سبـا نـــي بـــهـــــــــار ګلــــــونـــــــه كري

*       *       *   

  ــــانه، ښايسته لـــغــــــمـــــانــــــهزما لغم

  ستا حماســــــــه مــــــې د وطـــن سنـــــدره

  ستا د ننګـــــونــــو د يــــادونــــو قـــــصــــه

  .زمــــا د ســــــاه، زمــــــا د تـــن ســـنـــــدره

  ١٣۶۴كابل  چنګاس 
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 د بلبل ساندي

   كاكل شـــــيكه وږمه يـــــې راروانـــــه د

  د دي وچې دښتې ترخي به ګل، ګل شي

  ماته څانګه داغزو شي چۍ الس وروړم

  د رقيب په الس كې لښته د سنـــبل شي

  د زاهـــدزړه بـــــــــه له خپله ځانه تورشي

  كه يـــې ستــــــرګې آيينــې ته مقابل شي

  د زړه پاڼې، پاڼې ګل بــه تر ېنه ځار كړم

  ــنا بيا راسره خپل شيكه مې تللى آ شـــ

  د آشنا په ا صالت بــــــاندې پوه نه شوم

  كله جوړ تر ينه پښتون كــــلـــه مغل شي

  چـــې غـو ټۍ په خپله لنډه خندا خاندي

  تـريـنه جـــوړې سوې ساندې د بلبل شي

  زنــګوم بــه يـــې د سترګو په زانګو كې

  .كــــه نصيب راته خوبونه د كابـــل شي

  آلمان

١٩٩٩/٨/٢٠  
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 زولنې

  

  ساقي په جام كې راوړلې، اورينـــې زولنې

  د عقـــــل لېــــونـــيــــو تـــه، د مينــې زولنې

  ساده زړه ته مې ګوره په هــــر چا كـــوي باور

  بنګړي ورته ښكارېږي پــــو الدينـــې زولنې

  خاونده تشې مه كړې دا كـــــــوڅې له ليونو

  كې پر تـــمينې زولنېما تېږي چې يې پښو 

  دروايې خله زاهده وي دې تا تــــــه مـــبارك

  دا تور نصيحتونو او داسپينې زولنـــــــــې

  پرون مې ښكلول د آشنا لېچو كې بنګړي

  بيګا مې خوب كې وليدې رنكينې زولنې

  ما ښام مې باغ كې واورېده سندره د اغزو

  .سهار د ګل په پښو كې وې زرينې زولنې

  

  

  لكا ب

  ١٣۶٧تله 



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 د رڼا جام
   

  تا ته به ياد وي كه نه،

  هغه شيبه چې ما په مينه مينه،

  تا ته د زړه جونګړه پرانيستله،

   ته و بللې،  ته مې د هيلو نښتېځلي باغ

  ما ويل ته به راشې

  او پسرلى به راشي

  او توتكۍ به په وزرونو كې ګلونه راوړي،

  او دغو ټيو ښايسته ډمې به،

  دونو په بام و نڅېږيد وچو لښتو د يا

 *        *       *   

  ما ويل زه به ستا د سترګو له روښانه چينو،

  د رڼا جام وڅښم

  او د ژوند ون هره شېبه به د رڼا په سين كې ولمبوم،

  .او تر وږمۍ به مې د زړه له سزېدلط ئاره وباسمه

  .حومره ساده ومه زه

 *        *       *   
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  زه د وږمې تږى وم،

   د رتلو الر څار له،ما د باران

  .ما په شنو لښتو كې د سرو ګلو خوبونه ليدل

  ما ويل ته كه راشې

  نو پسرلى به راشي،

  زه به د شنې وږمې به شنو وزرو والوزمه،

  په غرور غونو كې به و ګرځمه،

  د وچو بوټو په رګونو كې به شور ويښ كړم

  دسپېرو څانګو په غوږو كې به ايت د ژوندانه ووايم

  .ځا يه هيلهڅومره بي

 *        *       *   

  تا ته به ياد وي كه نه،

  خو زما هيره نه ده،

  هغه شيبه چې ته زما د زړه جونګړې ته راننوتې،

  بيا مې د هيلو باغ كې و ګرځيدې

  د لمبو ختې دى به غاړه پرتې،

  .او په پښو دې د سكروټو سرې پڼې ښكار ېدې

  ستا له راتګه سره،



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  . سمندر پرېوتهزما د هيلو باغ د اور په

  نه مې وږمه وليده

  نه سترګو د رڼا جامونه،

  نه ټو تكيو په وزرونو كې ګلونه راوړل

  .او نه باران په وچو د ښتو د الماسو دانې ولو نلې

 *        *       *   

  اوس مې د زړه جونګړه،

  د تر وږميو په څپو كې ډوبه 

  اوس مې د هيلو نښتېځلي باغ كې،

  د سرو غو ټيو په ځاى

  .د سرو سكروټو، سره ګلونه خاندي

  زه د رڼا د جام په ياد په خپلو ټولو ساده ګيو ژاړم،

  .او په خپل زړه كې مې د هيلو د مزار په څلي، او ښكي شيندم

  

  

  

  آلمان

٢٠٠٠/٧/٢٠  
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 دهيلو په مزار

   ، شيخه ستا يې پــــې څـــــــه   تشومه كه زه جامونه

   يې پــــې څـــه داغومه ، شيخه ستا زړه په سكروټو

   دعقل زولــنــــــې غـــــــواړمـــــــه كه له ساقي نه مې

  كه زنځييرومه شرنګومه ، شيخه ستا يې پـــــې څــه

   زيــــــان يـــــــې څـــــــــه دى كه دتقوا له ښاره ووتمه

  كه خرابات جاروكومه ، شيخه ستا يـــــې پــې څـــــه

   ترې وصال دحـــورو ېته دسجدو كچكول كې غواړ

   ، شيخه ستا يې پــې څــه  زه يې كچكول نسكورومه

  زه له ما ښامه تر سهـــــاره پـــــــه مــــــــزار دهــــيـــــلو

   ،شيخه ستايــــــې پــې څـــــــه داوښكو شمې بلومه

  چې دآشنا كوڅې ته ځمه هــــــر بـــــيــــګاه او سـبــــا

  وږومه، شيخه ستا يې پــې څــــههلته مې سترګې خ

   غوغــا كـــــــرمــــــــه تورو خاموشو ماښامونو كې

  ويدې نشې راپارومه ، شيخه ستا يـــــې پـــې څـــه

  كابل

٢٨ /۶ / ١٣٧٠  
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 دكاروان په هيله 

   خبز لوڅې سترګې ، ستا هغه مستې

  چې يې په سلو ژبو ،

  . راكاوه  ماته سبق دمحبت

   شپو كې به يېاودساړه ژمي په

  زما دزړه كوډله ،

  .مدام روښانه اوتوده ساتله 

  اوس دسړې سيلې په توره شپه كې

  ستړې ،

   خاموشي ،                   

   اوسړې ،                                          

  . ښكاريږي                                                            

  و دخبرو تږىزه ستا دستزګ

   ، نا څرګنده دښته ، دشپې په توره

  لكه ستومانه مسافر چې ديو څاڅكي اوبو په تمه ،

   ، ناڅرګنده ، كاروان الره څاري دكوم بې نومه

  دشپې په توره اوشګلنه دښته ،

  دتا دسترګو دخبرو دكاروان په هيله ،



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

   شپې                                                                   

  . تيروم                                                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٩٩٩ / ۴ / ٢۶       آلمان                                               
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 هير

   چــــــــــې دې نـــــــــه ويــــــنمـــــه كلونه وشول

  سترګو دې لـــوستــــالې نــــــــه شـــــــــمغزل د

  نور مې داســـتــــــړې ســـــرګــــردانــــــه نـــــظر

   دســـفـــــــر الروى ــ ــ داداغــزنـــــــو اوږدو الرو

  .ستا دخوږو سترګو چينو كې لمبوالى نه شـم 

*      *      *   

  ــه غــــــاړهنور مې د سترګــــــــوردګـــــودر پـــ

  ستا د پــــښــــــو پــــلو نـــه هم نــــــــه ښكاري

  نور مې د شونډو دبېديـــــا پــــــه څــــــنـــــډو

  -په دې شګلنو بې بــــــــهــــــــاره تــــــالـــــــو-

  ستا دبوسې ګلونه هــــم نـــــــه ښـــــــــــكاري

*      *      *   

   د خـــــيـــــال په اسمان نه ځلېـــــــږمنـــــور دې

  نور مې د خوب كلي ته هـــــم نـــه راځـــــــــــــې

  داسې ښكار ېږي چې هېركـــړى دې يــــــــــــم

  د ګلـــــــوريـــنــو خـــاطـــرو لــــه بــــاغــــــــــــه

  .د وچ لر ګي په شانې ليرې غورزوالى دې يم
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  ــغــــه اوريــــنــــــه ميـــــنــــــــــهزما او ستا هــ

  چې ځلېد لـــه،بــــلــــــېـــــــد لــــــــه مــــــــدام

  هغه د تورو ماښـــــــامــــــونـــــــــو ډيـــــــــــوه

  -لكه د شپو په زړه كـــــــې بلـــه شــــــــمــــــــه-

  ــــــــــــــدام ، خنديـــــدلـــــــه مـ چې سوځېدله

  اوس پــه كې اور نه شته ، سپرغۍ نــــــه لــري

  .اوس له رڼــــــا ډكه ځـــــــولـــــــۍ نــــــه لــــــري 

   دزړه په قـــــــــاب كــــــــــــې خو ال تر اوسه مې

  يوازې ستا دمخ تـــصــــويــــــر پـــــــاتـــــــې دى

  ـــــــه ډولۍ كې ناستهيوازې ته مې يې دذهن پـ

  .يوازې ته مې لكه وينه په رګـــــو كــــې جــــاري 

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٠ ـــ   نومبر    ـــ   آلمان
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  :  تــــــــــه " ځـــــــــال " زمــــا كــــــوچـــــنـــــې                                                        

  ونه   د انځر

   ونه ګل ونيسي ،كه دانځر

   باغ كې وكرمه زه به مې سترګې

  او ترسبا پورې به

  د وږمې الرا،وڅارم،

  او دا ټوټې،

   ټوټې،                 

   ټوټې،                                

   زړه به مې،                                                   

  د شنې وږمې په الره،

   پاڼې،                                                     

   پاڼې،                                                                     

  . وشيند مه                                                                                       

  كه د انځرو ونه ګل ونيسي،

  زه به مې ستړي اوساړه السونه،

  د باغ په وچ لښتي كې وبهوم

  .كړمهونې به ويښې 
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  او د سپېرو لښتو په ذهن كې به،

  .دسرو غټيو ترانه وكرم 

 *        *       *   

   د انځرو ونه ګل ونيسي،  كه

  زه به د ورېځو له ړندو ستر ګو نه،

  په جل وهلو بوټو،څاڅكى

   څاڅكى،                                                     

   وڅڅېږم،                                                                            

   خوبونو پاڅومه او پسرلى به له درندو

  انځرو:كه

   ونه،                          

   ګل،                                          

  . ونيسي                                                      

  

  

  

  

  ١٩٩٨- اپريل - المان                   
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 اق ننګيال په وير كېدځو انير ګ شاعر اسح

 ګل او ستورى

     ١  

  ته لكه ګل ، 

  لكه له شنو وږمو نه هيره غوټې ،

  . په سړه څيله كې وغوړيدې  دساړه ژمي

   اروادې ، خپله توده

  .په يخ وهلو څانګو وويشله 

 *       *      *   

   ستورى ، ته لكه

  لكه پاك او ځليدونكى ستورى

  په تورو تپو شپو كې ،

  ن په تندي وځليدې ،دشنه اسما

   شغلو دې ، او په زري

  .دشپې شډلې كوڅې ووينځلې 

 *       *      *   

  تا دسمسو رو پسرليو دراتلو په هيله ،

   په هيله ،  دغوړيدو  دباغچو  دسرو ګلو تا
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   په ياد ، تا دبلبلو

  تا دسندرو په نوم 

   دساه د ټوكيدو په هيله ، په مړاوو بوټو كې

  خپل ځان ، 

   وږمه ،                                 

   وږمه ،                                                

  . كړ                                                                    

 *       *      *   

  تا د رنګين ښايست تلپاتې تصوير،

  د شعر په ښكلو ګوتو،

  وكاږهد سپېرو تيږوپه تخته 

  او خړو تورو ته دې،

  .د رڼا رنګ وركړ

  تا د سپوږمۍ په غوږ كې،

  .د لمر زرينه ترانه جاري كړه

  او د بې نوره شپې په څڼو كې دې،

  د ابدي رڼا،

   ګالن،                     

  . وټومبل                                    



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

                                             ٢  

  ه لكه ګل،ت

  لكه له شنو وږمو نه هېره غوټۍ،

   په تور فصل كې، د بې بهاره كال

  دتر خه بادپه لمن،

   پاڼه،                               

   پاڼه،                                            

  . ورژېدې                                                         

  ،ته لكه ستورى

  لكه پاك او ځلېدو نكى ستورى،

  دساړه ژمي تكو تورو شپو كې،

  د شنه اسمان له سترګو،

   څاڅكى،                                                 

   څاڅكى،                                                             

  . وڅڅېدې                                                                            

  

  

  

  ١٩٩٨ - مى-آ لمان



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 بدله كوڅه

  اشنا پردى ، كوڅه بدله ښـــــكاري

  ټوله دنيا راته ، شډله ښــــــــكاري

  پسر لنۍ ښكاليې وغـــــوړيـــــده

  دګلو باغ يې له وربـــله ښـــــــكاري

  بلبله پام كوه بې هــوډه نــه شـــــــې

  سنبلــــه ښــــــــكاريالره اغزنه تر 

  اسمانه نور مې هــمت مــــه ازمايه

  تاته ما ڼې ماته كو ډله ښــــــكاري

  څومره اوچت دى افغاني غرورمې

  دسوال غونچه راته خځله ښكاري

   راشه كه وزر تــــــــــــودوې پتنګه

  ال يې دحسن ډيوه بله ښــــــــكاري

   كه شغلې شهيدې دګلو جوش دى

  .ته ، تر كابله ښــــــكاري چې له هرا

  المان

١٩٩٧ /٧/ ٢  
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 شپه ده

   شـــپـــــــه ده  دلـــمر په كلي باندې ، بره

  دژمي شــــپه ده ، بې سحره شـــــپــــــه ده

  سپــــوږمۍ ويده ده ، ستوري نه ځليږي

  لكه مـــازديګر تر مازديګره شـــــــپه ده

   ډوببلخ او هـــري په تــروږميو كـــــــې

  له بــــدخــــشانه تر خــــيبــــره شپــــــه ده

   دشـــــغا لـــــويدلى رستـــــم په څــاه كې

   ، له پـــــر هره شـــــپـــــه ده ډكه لـــه درده

  نـــــوروته لمر دى په قســــمت ورغــــــلى

   ، بــــــرابـــــره شپــــــه ده زمــــوږ په بر خه

  وريځو كې بريښنا شوه چيرېپه تــــورو 

  كه يـــــې لــــــه زلـــفــــو مـــروره شپـــه ده

  ګـــــــل دوربــــل دې راتــــــــــه وځــــــــلوه

   ، ســــتمګره شـــپـــــــه ده جانانه شپه ده

  المان

١٩٩٨ /٣ / ٢٧  
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  ديا دونو په ماڼۍ كې
 

  ماته يادشي څومره سخته اوترخــــه وه

   نه جال شوو ځ چې موږ له يو بلهغه ور

   والړې ، زه په خپـــلې ته په خپلې الرې

  .دژوندون په لويه دښته كې تنها شو و

*       *       *   

   داوښــــكو ستا له سترګو څڅيدل غمي

   ترخه موسكا خوره وه خوپه شونډو دې

  نه خوراته څــــه وويل نــــــه مــــــا څـــــــه

   وروستۍ شيبه وه پوهيدو چې دوصال

*       *       *   

   و  لوستلى تو قسمـــــت مادې ســـترګو

  مادې زلــفو كې ليدلې تورې شپــې وې

  ما ليدل چـې تورتمونـــه وه په مــــــخ كې

  .ماليدل چې راخورې تـــورې تيــارې وې 

*       *       *   

   چې د اغزوپه څوكـــو تګ دى پو هيدم



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

   ښـــــــــكلول دي پوهيدم چې دسكروټو

   په كوچني بې وسه زړه كې پوهيدم چې

  .دغمو دلويــو غرونـــــو ځـــــايـــــول دي 

*       *       *   

  اوس چې ګورمه دوخــت دغرو له شانه

  التر اوسه مــوږ هماغسې تنـــــهــا يـــــو

  نه مو الرې بيرته بيا يو بل تـــه رســــــي

  .ــه بـــــيـــايـــــو نه دمينې ناوكۍ منزل تـ

*       *       *   

   پــه زړه كــــې  هماغسې  خوتر اوسه مې

   خواږه يــادونه  دي ستا خواږه ال ژوندي

  هره ورځ مې سترګې تاپسې غـــــړيــــږي

  .هره شپه راسره مله دي ستا غــــمــــونــــه 

*       *       *   

  ــــــېراته ګرانه يې تراوسه راته ګــــــرانـ

   كې ستا دميــنې اوربــليـــــږي المې زړه

  المې اوس هم دخوبــونو ښاپيـرۍ يــــې

  .الدې مخ راته يالونو كې ځلـــــــــيـــــږي 



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

*       *       *   

   دلندو سترګو هنـــدارې المې اوس هم

  تشې نه دي ستا دسترګو له تصــــويــره

  ـېالمې اوس هم د يادونو پـــه ماڼۍ كـــ

  . اسيـــــره  يوه شمه پــــــــه لمبو كـــــې ده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المان

  ٢٠٠٠    اګست
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 دپوښتنو تصوير

   ، دچا په هيله ،  پرديسه چيرته ځې

   وهې  په لوري الره دكوم آرمان

  .منزل دې كوم دى ، دمه ځاى دې چيرته ؟ 

   او په كومه درومې ،  له كومه راغلې

  پدې اوږده ، 

   كږه وږه الره ،                                    

  . تڼاكې پښې                                                                                 

   په ستړو اوږو ،  پيټى دې دژوندون

   په بڼه پرتې ، دالرې دوړې دې

  .ددواړو سترګو دكتاب پاڼې دي ډكې له پوښتنو ځنې 

  پدى اوږده اوډبرينه الره ،

  وانونه تللي ،ډير كار

  ډيرو ستومانه مسافرو مزلونه كړي ،

  خوچاته پته نشته ، 

  چې له هغوى نه څوك ،

   منزل ته                                                    

  . رسيدلي ، كه نه                                                                           



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

   اواغزنه الره ،  په ډبرينه او دتاريخ

   يو تصوير پاتې دى ،  هغو ټولو نه يواځېله

   دپوښتنو تصوير ،  ، بې ځوابه ، يو بې حسابه

   ، آرمانونو ، تصوير ، درژيدلو ، نښتيځلو

  اودغمونو ، تصوير ،

   !  پرديسه

  . ؟    ځې ، دچا په هيله چيرته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المان

٢٠٠٠ / ٧ /  ١٢  
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 توره ږلۍ

  ـــلۍ راوړهپه پلو كې يې شــغلـــــه پـــــه بــ

  كه آسمان په ګريوانه كې سپوږمې راوړه

  درڼا ناوې پلو په مـــخ راخـــــپـــور كــــــــه

   دتــرو ږميـــو ډولــــــۍ راوړه تورې شپې

   پـــــه تـــــمــــه والړم زه دګلو دغونـــچــــو

  خو اغزيو نــــه مې ډكـه ځـــــولـــــې راوړه

   پـــــه ســـــر اخيستىدلمبو غو ټيـــو بـــاغ

   وريځو تـــــكه تـــــوره ږلۍ راوړه سپينو

  وچوي دونو وينــــــه پــــــه رګــــــوكـــــــې

  درواغجن پسرلي يـــــخه ســــيــــلې راوړه

   كړي  چې دخپلې غاړې هار پرې ښايسته

  ماغريب ورته داوښــــكو ډالـــــــۍ راوړه

  ـوري ځـــلــــيــــږيدبڼو په سر يې بيا ستــــ

  داسې ښكاري ماښامــــــونـــــو ِدۍ راوړه

  دآشنا دسڼــــو بــــــوى لــــــه كلـــــــي ووت

  . دزلــفــــــو ګــــيـــــډۍ راوړه  لمره ته ورته

  ١٣٧١  / ـــ ثور   كابل



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  دلمر له باغه
 

  زه به دلمر له غوړيدلي باغه

  يو څو تازه ګلونه وشكومه

  . به پرې رنګينه كړمه   دزلفو توره شپهاو ستا

   دالماسو دانې ، زه به دپرخې

   وږمې په تار كې وپييمه دشنې

  .او ستا په غاړه به يې وځړوم 

   او دتل لپاره ، كه ته يو ځلې

  زما دزړه كور ته راننوزې ،

  او بيا دمينې په نوم ،  

  راته هماغه هيرې شوې ډيوې ولګوې

  ره ،هغه چې ما اوتا په ګډه س

  دلويې مينې په نوم ،

   ايښې وې   زموږ دهيلو په ماڼۍ كې امانت

  المان

  ٢٠٠١     اپريل

  



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

   هم له تخت، هم له تابوته

  نوردې څوك نه پيژني ،

  . نه اخلي   ، نوم په خوله  څوك هم نور دې هيڅ

  نور له هرچانه ورك يې ،

  نور له هر چانه هير يې

   نه سپاره په ياد يې  نور نه دپلي ،

  او هغه سپين آس دې ،

  ـــ چې له هر څه او هر چا ګران ودرته ــ

   پردى شوى ښكاري ، نور ستا له ياده

   . اوته له هر څه اوله هر چا نه پردى يې ورته

  نور دې له غږه دچا زړه نه ريږدي

  نور دې له چيغو دچا ځان نه رپي ،

  .نور ، هم له مينې ، هم له كركې تش يې 

  نه دې په ګل ،

   نه دې په تيږه كې ،                                       

   اثر ،                                                                            

  . پاتې دى                                                                                              

  ه سرحده تير يې ،نور دژونديو ل



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  نور دې څوك نه پيژني ، 

  نور ،

   هم له تخت ،         

   همله تابوته ،                                          

  . هيريې                                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المان

١٩٩٨ / ٢ / ٢٨   



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 دعا    

   تاته مې السونه په دعا نيوليبارانه

  تاته زارې كومه ،

  .لږ خوزموږ په سوزيدلو كروندو ووره 

 *        *       *   

   دتيرو په شان ،  لكه  خوهم سږ كال

  داسې ښكاريږي پسرلې نه لرو، 

   سنځلو ګل ونه كه سږ كال خو هم

  بوى درامبيل نه را ځي ،

  . كې رانه وړي دنارنجو غوټۍ   زلفو  وږمې په

 *        *       *   

   خو هم باغ ته نرګس رانغى ، سږ كال

  ګالبو كډه وكړه ،

   ، ونې سا نه باسي  نيالګي له ځانه سره ژاړي

  .مليار په باغ كې دتبرونو بزغلي كرلي 

 *        *       *   

  سږ كال خو هم غاټول ونه ټوكيدل ،

  او په ګل خيزو دښتو ،



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  دګنډيريو زهرجنې څانګې وغوړيدې ،

  و چيان رانغلل ، په بيديا كې كيږدۍ پلنې نه شوې ،ك

  .تشو كنډرو كې اور ونه لګيد 

  جړاوې نه شوې په ځنډيو داوښانو غاړې ،

  رمې په تالو باندې سمې نه شوې ،

   په شونډو پورې نه كړه ،  كې شپيلۍ شپانه په شپوله

   پاتې دى ، څړتون خالي

  هوسۍ دغرو څوكو ته وختلې ،

  . ديو ه څاڅكي اوبو په هيله   له نيولېګړي آسمان ته خو

 *        *       *   

   سرود ونه غږيد ، سږ كال خو هم دتو تكيو دوزرونو

   دمسجد په نړيدلي چت كې ، زموږ دكلي

  دتوتكيو په ځاى ، 

  .تورو غومبسو چتې جوړې كړلې 

   ووايې " ابا بيل"څوك به آيت د 

   ، څوك به كاڼو

   ،  دسپيرې دښتې                                                    

  . پيالن وولي                                                                                               



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 *        *       *   

  سږ كال خو هم تا لندې ونه خندل ، 

   ،  برقي قمچينه دغور غوري بابا

   .   ذاسونو په مال غبرګه نه شوه دتورو وريځو

   ، سمان له تورو تپو سترګواو دا

  . څڅ يده   يو څا څكې ونه »رحمت « د 

  موږ له اوږدو مزلونو وروسته ، 

   داوبو په تمه ،                                                                              

   ته،  سراب                                                                                                               

  . ورسيدو                                                                                                                                                     

 *        *       *   

  بارانه ووريږه ،

  تاته زارۍ كومه ،

  .يو ځلي بيا زموږ په كلي پسرلې راوله 

  

  

  

  المان

  ١٩٩٣     اپريل
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  په لمن دايمان

   ستوري څاڅي دګريوان پــــه لمــن المې تراوسه

  دزړه دودونه مې لګيږي داسمان پـــــه لـــــمــــــن

   دســپرلــــي ډولــــــۍ كــــــې دګلو ناوې نا اميده

   دخزان پـــــــــه لـــــمـــــن زخمي بلبل ورته ژړيږي

  غم تــيـــــــروم په   دى مسافرې شپې  پردې وطن

  كاشكې يوه شيبه ويده واى دجانان په لــمــــــن

  وجود مې اور اخلي سوزيږمه ، لمبه لمبه شــــم

  چې دسكروټو باران ګورم دافغـــان په لــمــــــــن

  ساقي له خم نه مرور ، خم له صهبـــا نه خالــــــي

  دميكشانو ډلې ګرځي دبيا بان پـــــــه لـــمـــــن

   بيا هماغه محتسب وختونه يا زوړ زاهد دىب

  بيا مې داغونه دي چې څاڅي دايمان په لمـــن

   له زيړو ګلــــــو هسې مې ډكه شوه دزړه دښته

  لكه چې ستوري وي ټو مبلي دآسمان په لمن

  

  آلمان

١٩٩ /٢ / ٢٣۴  
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 دسكروټو په اقليم كې

  

  دسكروټو په اقليم كې ګالن نــشتـــه

   كله زرغونـــيږيپه خوږلن كې غاټول

  بل چيرته يې څاره دوږمـــــې الر! ګله 

  . پسته ژبه نه پو هيږي   سيلۍ ستا په

  

 هيله يوه

 سترګو په كړم پوري يې به خاوري توري

 تلم بــــــو ته وطن بيا ځلي يو قسمت كه

 ګلــــــــو د كړم پرخه بې به اوښكي خپلي

  تلم بو ته چمن ښايست هغه باد كوم كـه

  

  

  

  

  

  



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 نه ګل ته، نه اغزي ته

  له تندې مرمه ، خو ساقي ته مې الس نه رســيږي

  دتر خو ميو، كنډولي ته مې الس نه رســــــيــــږي

  ددې بې رنګه او بې بويه پسرلي په شـــــپو كـــــې

   چې اغزي ته مې الس نه رسيږي ګل خو ال پريږده

  والړه ونـــــهلكــــــه دژمـــــــي دكمـــــره پـــــــه ســــر 

   پسرلي ته مې الس نه رسيــــــږي له وږمې هير يم

  لكه داوښكو څاڅكى پريوتم په خپل ګريــــوانـــه

  تشه سيپۍ يمه غمي ته مې الس نه رســـــيـــــــږي

   په سرو سكروټو سوزم  دهجران  په پټه خوله يې

   اسويلي ته مې الس نـــــه رســيـــــږي ژړامې هيره

   دخوږې مينې تـــــرخـــــــه  ديار  وڅكمهچې پكې 

   ټوټې كودي ته مې الس نه رسيــــــږي دزړه ټوټې

  ماويل وابه خلم كسات ترې دشهيدو شېــــــبـــــو

  .خو ګريوانه دزندګي ته مې الس نه رســـــــيـــــږي 

  المان

٢۵ /   ۶  / ٢٠٠٠  
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 لمر ته سرود

                                                        ٣  

  كه ته په خوب ويده پاتې شې !  لمره

   باندې ونه ځليږې   په آسمان  كلي او يو ځل بيا زموږ د

   تكه توره دړه ، څوك به دشپې په

  .دطاليي شغلو غزل وليكي ؟ 

 *        *       *   

   خپلې ګلبويه زلفې ،  لمره كه ته

  پدې اغزنه شپه ونه غوړوې 

  نو دښتو ،څوك به دژمي په يخج

  .دپسرلي دګلو سين سم كړي 

  څوك به دباد كاږه واږه السونه ،

  .دنسترنو له تنكيو غاړو وښو يوي 

 *        *       *   

   ،  څوك به په غرونو كې

   

   وږمې ويښې                                                       

   .  كړي                                                                                              
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   شونډيو ،  په تنكيو  دغاټول څوك به ددښتو

  .خوږه موسكا وكري 

  څوك به د پرخې نازولې لوڼې ،

  . په وريښمينونوراني ټالو نو وزنګوي  دخپلو څڼو

   بلبالنو په ګونګيو ژبو ، څوك به دمستو

  .دمحبت سندرې وبهوي 

  ي وزرونه ، ګالل  توتكيو  څوك به دځوانو غزلبو لو

  . شدو ولمبوي  دسپين سهار په

   كې ووايي دګل دغوړيدو سندره ؟   په غوږ څوك به دباغ

   !  لمره

   كه ته ،                 

   په خوب ،                                        

   ويده ،                                                                    

  . پاتې شې                                                                                       

  

  

   

  المان

٢٠٠٠ /  ١٠   / ٢٣  
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 دمينې تړون

   زړګي په سوې للمه  ، دزخمي  جـــــــــانـــــانــــــــــه بيامې

   يـــــــادونو بــاران ووريــــده  ، خـــــــوږو ستا دخـــــــوږو

  ـــــــــرو په رژيدلـــــي چـــمــــنبيا مې دمــــــــــړاوو خاطـــ

  .دپسرلي دســـــــــرو ګلــــــــونــــــــــو پــــــاران ووريــــــده 

*       *       *   

   تا نه جال شــــــوې يــــمـــه كلونه وشـــــــــول چــــــــــــــې له

  ږيږيكلونه وشـــــــــــول چــــــــــــې په تا مې سترګې نه خو

   چـــــــــــــــې دنيا لكه زنـــــدان ده راتـــــه كلونه وشـــــــــول

   مې نـــــــه غوړيږي كلونه وشــــــــــــول چــــــــــــې دسا وزر

*       *       *   

  اوس مــــــې يــــاديـــــــږي هغـــــــه تللې هغه تيرې شيبې

  ښكلـــــــي اورنګين وختونــه  هغه دګلــو غـــــــونـــــــــدې

   مـيـــــــو مــــستــــــې ورځـــــــې  پــــــــه  درڼا  دمينې هغه

  هغه ســـــــاده ، هـــغـــــه سپــــيــــــڅلي نازنين وختـــونــه

*       *       *   

  چې مـــې لـــــه تـــــا ســـــــره تړون پــكې دميـــــنې وكـــــــه

   كــې مــې ځان او جهان وپيژنده   پـــــــه غــــيـــــــږهچې ستا
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   درته زه په لمانځه ودريــــدم ته مــــــــې كعبـــــــه شــــــــوې

   مـــې هــــــــوډ او ايـــــمــــــان وپيژانــــــــده ستا په لمنه كې

*       *       *   

  ـايــــــــســـــــت تـــــــه ښــــــ   جنــــــتي ماويل زه به دې جانانه

   ښكلې ســـــــــور غــــــــــزل ولـــيكم دسروغوټيو غوندې

   پــــــــه تــــــــورو څــــــنــــــډو  دتور ټكري ماويل زه به دې

  دلمر په اوښكو حماسه دسره تـــــــــــــــكل ولــــــــيــــــــــكم

*       *       *   

   په حسينو شــــــپـــــــــو كــــــــې ستادزلفو  ما ويل زه به

   وځــــــــلـــــــوم دابدي مينې ځالنــــــده ســـــــــــتـــــــــورې

  ما ويل زه به ستادمخ هغه سپيڅــــــــــلې ســــــــهــــــــار

  دپسرلي دشنې وږمــــــې په عــــــــطـــــــرو ولـــــــمـــــبوم

*        *      *   

   په دتيــــــــــارو اوږده ، اوږده الســـــونـــه ماويـــــــــــــل زه

  ستا پــــه زرينو ، پرتـــــــمــــيــــنـــــو زلـــفــــــو وتـــــړمـــــــه

  ماويل زه به دبـــــــــــــــدرنګې شپــــــــې ناولې كـــــجـــيــــر

  .ــا پـــــــــه غـــــــشو وولــــمـــــــه  درڼــــ دسپينې ورځــــــې
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  خودتيارو دخداى ، بـــــــدرنــــــــــــــګه ارده بــــــــلـــــــه وه

  ستا برخــــه ليك يــې دبادونــــــــو پــــــــــه وزر وتـــــــــاړه

  ـكل دلــــمبـــــو وليـــ ستا په تندي يې آيـــــــا تــــــــونــــــه

  ستا په ټيــــــكري يې دسرو وينو ســمنــــــــــــدر وتــــــــاړه

*       *       *   

  مامــــــرغـــــــلـــــرې ستا له سترګو نه راټولې نـــــــه كړې

  مادې پـــــــــه زلــــفـــــو دآرمان كلونه ، ونـــــــه ټـــــومــــبل

  ـه دې څراغ نـــــه شـــــومــــــهدماتمونو توروشپــــــــو تـــــــ

  دزړه داغلي پـــــــرهـــــــــارونــــــه مــــــې دې ونــــــه ګنـــــډل

*       *       *   

  چې ستـــــــــا دزړه پـــــــــه ښار لښكرې دماتم وخــــــتــــــې

  ــهمايې يوازې پـــــه ســـــــرو ستــــــرګو تما شـــا كــــــولـــ

  ستــا پــــــــه دردونــــــــــو اوپه خپلې بــــې وسۍ مــــې ژړل

  ته ســــــــوزيــــــــــــــدې مادرته هيلـــــه دبــــــقـــــا كــــــولــــه

*       *       *   

  خدايــــزده چـــــــــې ستـــــــــا په زوريدلي زړه به څه تيريږي

   ، بــې وفا ښكارمه ـا تـــــــه به بې هوډهښايي چـــــــــې ستـــــ

  ته به مې وړ دخـــــپـــــــلې مـــينـــې دپــــــــرتم نــه ګــــــــڼـــــــې
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  .تاتــــــــه بـــــــه مــــــــات ښـــكارمه تاته به رسوا ښكارمـــــــه 

*       *       *   

  خوجانانه بې وفا نه يـــــمــــــه ،   مات خـــــــــو بـــــــــه يــــمــــه

  دتومتونو زنجـــــــيـــــــــــــرونــــه په پـــــښــــو ګــــــرځــــــوم

  له تا نــــــــه لـــــيـــــــرې ، پـــه پرديو نا آشنا كوڅــــــو كــــې

   دژونـــــدون پـــــيټى پـــــه اوږو ګرځـــــــوم دمجـــــبــــورۍ

*       *       *   

   باندې قسم كــومه  خوستــــــــا دستــــــــرګـــــــــــو په زيارت

  يوه شيــــبـــــــه دې هـــــم لـــــــــــه ياده جالشوى نــــــه يــــــــم

  دشنــــــــه بــــــــــاور په كرونده مې ال هــــــــــو ډونه شنـــه دي

  . ختلې نـــه يـــــــم  پــــــه تـــــړون باندېدسرو غاټـــــــــولـــــــو 

*       *       *   

  دياد پـــــــــــــه دښــــتـــــــه كــــــې مې څري ستادمينې هوسۍ

  دخوب بـــــاغـــچـــــه مــې ستـــــــا دحســــــــن په ګلونــــو پټه

  ـا مــــه پـــــوښـــلېدذهــــــــن دړه مـــــــې يـــــــــوازې ستـــــا نـ

  .دزړه ماڼۍ مې ستا په ښكلو تصــــويـــــرونــــــــو پـــــــټـــــه 

  المان

  ٢٠٠١  جنوري
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  بهير   دتروږميو

  ستا دزلفو سلسلې مې ديا دونو ســـلســــــــــــلې شوې

  ديوې شيبې خنداوه ، دغمونو ســــــــــلســـــــلې شوې

   ، دتيارې شپې له كنډوهسپوږمۍ مخ دى راښكاره كه

  چې دلمر زرينې څڼې ، ددودونوســــــلســـــــــلې شوې

   ، دآشنــــــــــــــا دقــــــــدم الره په نمجنو سترګو څــــارم

   ، دكلونو ســــــــلســــــلې شوې خو وعدې دنن سبا يې

  اِغې ؟دابهير د تروږميو ،درڼـــــــــا پـــــــه كالـــــــــــــــه ر

   ، دويرونو ســــــلســــــلې شــــوې كه شيبې دخوشاليو

  په وجاړه ميكده كې نه ساقي او نه صهبــــــا شـــتــــــه

  دكوثر داميد تنده ، دعمرونو ســــــلســـــــــلې شــــوې

   ، ددوزخ په څنډو ګـــــــــــــــــرځــــــــم  له جنته راوتلى

   داورونو ســــلســـــلې شـــوېهم ثواب او هم ګناه مې

  مايې زلفې ښكلولې ، په خندا يې راتــه وويـــــــــــل

  چې كاوونه دادې پښو ته ، ددامونو سلســلې شوې

  المان

  ١٩٩٧   اګست
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 دسپلمۍ ګلونه

  چې خندايې وريده ، له اننـــــــګــــــيــــــو

  اس يې اوښكې دغم څاڅي لــه ككــــــيو

  ـــكرو چــــپـــــــاو راغـــــــىدديوانو دلښ

  كوه قاف نه كـــډه وكړه ښــــــاپيــــــريــــــو

  رنګ وبوى يې داشـــنــا دكلي نـــــــــه دى

  كا غذي ګلونــــــه راوړل پــســـــرلـــــيـــــو

  بيا يې موږ ته كوم ناتار په خوب ليدلى ؟

  ــــودآسمان ناولو ستر ګو خـــــــونـــــــړيــ

  دمماڼو لښتې ريږ دي له وحـــــــــشتـــــه

  تبر شين شو په ځنګله كې دڅــيړيـــــــــو

  رژوي زرغونې پاڼې دنـــــــــــارنــــجــــــو

  دلمبو څپې راوړي دي سيـــــــــلــــــيــــــو

  دزنځير ترانه كښيناسته په شــــــونــډو

  ـــــــودشمشير ترانه پريوته پـــه مـــــــري

  نه بلبلو دشنه فصــــــل زيـــــــرې راووړ

  نه خو بيا غاړې تازه كــــــــــړې توتكيو

  خړې تالې سوزيدلې سپيرې دښــــــتې
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  ښكلې نه شوې دغاټولو په غالــيــــــــــو

  نه په شنو جلګو كې بل شول سره اورونه

  نه دګلو لښكر وخوت په غونــډ يــــــــــــــو

  غ كې دمرسلو شونډې سرې شوېنه په با

  نه په دښته كې بيا وخندل ريـــــــديــــــــو

  نه رامبيل زلفې خورې كړې په ګــــــــالبو

  نه نرګس واخيسته ناز دچــــنبيليـــــــــــــو

  نه دمشكو كاروان راغې له خــــتنــــــــــه

  نه په غرو كې عطر وشيندل هوســــــــيو

  نځل دپـــــــــاڼــــــــونه شبنم مخونه ووي

  نه وږمې شونډې تازه كړې دغوټـــــــيو

  نه بيا پيغلو په پلو كې غونچې راوړې

   اميلونه پــه غــــــــــړيــــــو نه يې زانګي

  نه سپوږمۍ شوه دمينو پيـــغــامبــــــــره

  نه را وختلې نجونې ، په بلـــــــــــــــيــــــــو

  يى كړې په جام كېنه ساقي سكروټې تو

  نه راجګې شوې لمبې له كـــــنډوليـــــــو

  نه سوما شته نه مټونه دكـــــــــــوثــــــــرو
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  نه شراب ، نه خوږې شونډې دشــــهـــــيو

  نه دمينې په مزار شمه شـــــوه بــــــلـــــــه

   كې دســـــپـــر غيو " نوبهار   "نه ځال په 

  دبګرام تركـــــــېنه نغمې كړې ، نه نڅا 

  دماتم كالي اغوستــــــــي كابــــــــليـــــو

  نه ګرمي درزم پاتــــــــــې نــــــه دبــــــــزم

  نه شرنګا دزولنو نه د بـــــــنـــــګړيــــــــو

  سپوږمۍ ونغښته دوريځو په ټيكري كې

  ستورو ولمبل دتورې شپې په پـــــيــــــــو

  ه وينو سور شـــــــودسهار زخمي سرباز پ

  مرغلين كڅونه ونيــــــــــول غــــــــديــــــــو

  دتقوا جامې په تن دشيطــــــا نــــــانـــــــــو

  دتسبو اميل په غـــاړه دلــــــــولـــــيـــــــــو

  ديما په تخت جـــــګــــــړه ده دكــــــربــوړو

  ــــو سر دچرمښــــــــكيـــ  دوياړونو تاج په

  ړنګيو ي دنيك وبد دتو پير پولـــــــــــــه

  پروني مخونه سپين كـــړل نـــــنـــــيــــــــو

  په شملو كې يې پرتم دپـــــــــرون نـــشته
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  دغرور هنګامه تللې له پــــــګــــــړيـــــــو

  چې نهنګ يې ځان باله ددريــــــابــــــونه

  ـــــــــواوس يې ګوره په وياله كې داوبړي

  آرمانونه شول پوره دميــــر څـــــــــمنـــــو

  وينې څاڅي دمردانو له كــــــوپــــړيـــــــو

  دزنګي غالم دتورې درنـــــــــــــا وي تـــــه

  دبا با پګړې را كوزه كړه لــــــــمسيــــــــــو

   تورې ســــــنـــدرې بيا هماغه تورې شپې

  دتروږمــــــــــيـــــــوبيا هما غه تور يرغل 

  بيا هما غه محتسب زاړه وخـــتـــونـــــــــه

   دپـــيــــــړيـــــــــو بيا هما غه زړه لــــوبـــــه

   دبل تـــــــــوره دورور غـــــــاړه بيا هما غه

  بيا هما غه سور دزخ ددښـــــــمـــــنـــــيــــــو

  ـــوري ځالنده ستــــــ تورې وريځې توروي

  تورتمونه زنګوي لمر په كـــــمـــــــڅــــيـــو

  دسپلمۍ ګلونـــــــه وړ دوربــــــل نــــــه دي

  چا اخيستې ده ميــــــوه له ګـــنــــډيـــريـــو

*       *       *   
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  دغرور غرمو سر ټيټــــــي ورتـــه مه شې

  دوطن دډګرونو ، نــــنـــــــــګيـــالــــيــــو

  مه دبل سفر ده ستړي مــــه شــــــــېپيال

  .داغـــــــــزنــــــــو اوږدو الرو الرويــــــــو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المان

  ١٩٩٧     اپريل
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 ستوري

  بيګاه سترګو د اسمان ژړلــــــــــي ستوري

  چې د تورې شپې په دار ختــــــــلي ستوري

  هشپه النده سبا شـــوې چې شـــــــپه راغلــــــ

  تر وږمۍ ال تللې نـــده، تــــللي ستــــــــوري

  سپين سهار يې تور ما ښام ته قـــرباني كه

  شپې په غشو د تيارو ويشتلي ســــــتوري

  د افق لـــــمنـــــه ســـــــره شــــــــوله په وينو

  چا پـــــــه تـــــــوره د ستـــــــــم وژلي ستوري

  ــــــه يــــــــــووړلڅه پروا ده كه سيلۍ ګلو نـ

  ما پــــــــه زلــــفـــو د جانان ټو مبلي ستوري

  چا خـــــالــــونــــــه بــــــا يلولـــــــي چا سرونه

  موږ د مـيــــــنــې په سره الر با يللي ستوري

  د رڼا لـــــــه ګـــــريــــــوانــــــــه و تلي ستوري

  ن تشه توره ښكارينن كـــــــوټـــــــۍ د اسما

  .پكې نه ځلـــيـــــږي سپين سپېڅلي ستوري

  ١٩٩۶/٩/٢٨    المان

 



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

 يوار مان

  كلونه و شول چې په زړه كې يو ارمان لرمه

   ښايست او زما لويه مينه چې ستا

  .په يوه شعر كې سره و نغاړ مه

 *       *      *   

  ورځ رانه ټوله د ګلوييو په لټون تيره شي

  شي او دشپې كجير راوالوزي د ښار په لوريخو چې ما ښام 

  او په رنګينو كو څو و غوړوي تور وزرونه

  د ښار واټو نه له ستو ما نه الرويو تش شي

  او بنديز و لګېږي

  نري ، نري كاږه واږه وسنني

  د شنه اسمان په لوري و غځېږي،

  زموږه خړه او خټينه بيړۍ

  .د بې پايانه سمندر په مر جاني كڅو نو و نښلوي

  زه بيا را پا څيږم ډيوه بله كړم

  او د ګلو ييو ځولۍ پرانيزمه،

  قلم راواخلم، كاغذونه تور كړم

  او تر سهاره پورې،
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  ستا د ښايست او خپلې مينې قصيده وليكم

 *       *      *   

  چې د سهر د ګزمې غږ واورم

  زه مې ليكلي كاغذونه بيرته بيا له سره ولو لمه،

  ت ووينم،نه پكې ستا سمسور ښايس

  او نه زما هغه ښيرازه مينه

  قصيده څيرط كړمه

  او ټولو تورو كا غذونو ته مې اور وا چوم

  او په تو دوخه يې تاوده كړم خپل ساړه السونه

 *       *      *   

  بيا چې د شپي كجير له خوبه ويښ سي،

  وزرونه و ټكوي

  او بيرته والوزي د خپلې زړې ځالې په لور،

  تكل د الو تلو كړيد شنه سهر شهباز 

  او له ختيځو غرونو والوزي د شنه اسمان د دښتې په لور،

  او طال يې وزرونه،

  زمونږ د ښار له پا سه و غوړوي

  كو څې راويښې شي، تازه كړي پروني يادونه

  او خبل مخونه د رڼا په پيو بيا وينځي،



                              كاوون توفاني                                                                    وكې                                                                               د باد په كنډوال

  بيا په واټونو د رنګونو باران ووريږي

  .ره پيل شياو د پېړيو تكراري لوبه له س

  زه بيا ځولۍ غاړې ته وا چومه،

  بيا په ګلو ييو پسې مال وتړم

  او ټوله ورځ وايم له ځانه سره

  ګوندې كه نن شپه مې ارمان پوره شي،

  .ستا د ښايست او خپلې مينې انځور و كاږمه

  خو ال تر اوسه پدې نه پو هيږم

  چې ستا ښايست، او زما لويه مينه،

  د يو شعر،

   جغرافيه كې ،               

   څاييداى                                       

   كله،                                                       

   شي                                                                  

  

  المان

   اكتو بر٢٠٠٠

 
 
 
 


