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بييسمسور حب. ن کوونک３ يزايب او ډيپه مخ ترتر نت يانتد   

 
 



 غزل
 مـــينه د اشنا چې را په زړه شي بـــيــــا
 ســــمـــه رڼاورځ توره تياره شې بيــــــا

 

 او ښكې مې راتويې بې اختياره شي
 خيال ته مې راياد هغه كاته شي بيــــا

 

 خدايه مه كړې څوك مېن په مخ د چا

 تل به يې روزګار په ويرانه شي بيــــا
 

ــترګووي چې دا نازونه د خوږو ســــ  

 څه به مې كيسه د ژونانه شي بيـــــــا

 

 هيرې كړمه وايمه چې هير بـــــه شي
 ستا خواږه غمونه راستانه شي بـيا

 

 كــــلــــــه چـــــــې ديدن د اشنا وكړمه
 ډير خواږه غمونه مې په زړه شي بيا

  
١٣۶٣/۶  

مه وال  غالم محمد کا     د زړه للمه                                 
 

 



 مورته
  

 هغه ښكلي توده غيږه
 هغه ښكلي خوږه غيږه
 خدايه څه شوه

 هغه څه شوه
 چي زخمي زړه ته درمل وه

 چيرته الړه

 ال خوزه په تمه تمه

 د راتلو څارمه الره
 هغه څه شوه چې مدام به 

 زموږه كلي
 ښكارېده ور باندې ښكلي

 هغه يو لپه دعا وه
 هغه نيكي وه

ههغه تل پيرزو پيرزو و  

 هغه تل خو ښي خوښي وه
 هغه ډير ه مهربانه

 چي تيارې وې پرې روښان

 چې ډيوه وه چې مشعل وه

 تل زخمي زړه ته درمل وه
 هغه ډيره وه فقيره



 خو په ميندو كې وه ميره

 خدايه څه شوه

 چيرته الړه

 بيا رانه غله پر دې الره
 په رښتيا چې هغه مور وه
 تل زما د زړه ټكور وه

  
 
 
 

كابل/١٣۶۴  
 
 
 
 
 

 د خپلې خوږې مورپه مزار
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 غزل
 

 پــــــــــه خيال كې مــــــــې اشنا ديدنونه ځي راځي
 له ستـــر ګو مــــــــې د اوښكو بارانونه ځي راځي

 
 

 په زړه بانـــــــدې رايادې ستا د ميني ولولې شي
 په تورو تيـــــارو شپو كې ستا غمونه ځي راځي

 
 

 د ښكلـــــــــــو محبت كي ملنګي څه پيغور نه ده
 په عشق كې داسې ورځې ماښامونه ځي راځي

 
 

 يوځل درقيب مخكې راته وخانده موسكۍشه
 بيا څه كه له هر خوانه پغورونــــــــــــــه ځي راځي

 
 

وركړهد سترګو په كاسو كې لږ شراب د مينې   

 نن بيا د كامه وال زړه ته دردونه ځي راځـــــــي
 

كابل/١٣۶٣  
 

 
 

   غالم محمد کامه وال     د زړه للمه                               



 غزل
 

 نـــــــــــــــــن مې عجـــيبه تماشه وليده
 ښكلې راڼـــــۍ مــې په سجده وليده

 
 

 حيران حيران دې ننــــــــدارې ته ومه

 چې ستا په ښونډومې غوسه وليده
 
 

 ځار شم له داسي عـــــــــبادته ځارشم

 ما دې په سترګو كې كـــــــعبه وليده
 
 

 باور به وكړې كه به ونه كـــــــــــړي ته
 نن مې په مينه مينه ښه ولـــــيــــــــده

 
 
 

 قسم په خداى چي دغه سترګو زما
 د كا مه وال غيږ كې خوره ولــــــيده
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 غزل
 

 ځكه مـــــــــــو په نيك نظر منلي دي

 ښكلي خو د خداي پاك نازولي دي
 
 
 

 نه راځي په خـــــوله چې درته ووايم
 زړه مې څو ګيلــې درته سا تلي دي

 
 
 

 زموږه په نصيب كې خنداچېرته ده
ه ټول عمــــر ژړلي ديخدايږو مو ږ  

 
 

 مستو ببر سرو مــــــــــــبـارك مو شه
 بيا څو ليوني پــــــــــه دار ختلي دي

 
 
 

 خاوري كا مه وال شو د اشنا د پښو

 څوك دې مـــــرحلې ته ر سدلي دي
 

 

   غالم محمد کامه وال     د زړه للمه                               



 غزل
 

ـــــينې په كتو شومهپوه چې ستا د مــ  

 ښكاري لېونـــــــــى د نيمو شپو شومه

 

 خيال او تـــــــصور مې ستا ملګري شو

 ګوره چې عــــــادت په شو ګيرو شومه
 
 

 اى نصيبه بيا مې ورولــــــــې څـــــلــــــه
 هلته خو زه پيښ په حادثو شــــــــــومه

 
 

ـــهزه هســــــــــې د الرې دسرګـل ومـــــ  

 پورته كړمه پيغلو دكمــــــــڅو شومه
 
 

 پوه نه شوم چې دا بـــه وي پيرزو د چا
 څنګه زه ميلمه پــــــــــــــه اننګو شومه

 

 نن چې ېي موسكا په شونډو پر ېوته
 هلته زه بيا شــــــــــمار په ليونو شومه

 

١٣۶٧/سټو كنډو، پكتيا   

   غالم محمد کامه وال         د زړه للمه                           



 غزل
 

 ياره ستا د پل مخه سړه ښـــــــكــــــــــاري
 خدايږو داجل مخه سړه ښـــــــــكــــــــاري

 

 ځئ تر ې لېونو يارانو پورتــــــــــه شـــــي

 نن خو د مقتل مخه سړه ښكـــــــــــــــاري
وما چې تصور ورباندې وكــــــــــړلــــــــــــ  

 نور د مستقبل مخه سړه ښكـــــــــــــــاري
 زعرده ارادې مو ساه نـــــــــــــــــيولې دې
 ځكه د تكل مخه سړه ښكــــــــــــــــــــاري

 ستا د شو خو سترګو اثــــــــر چېرته دى

 بيا مې د ګوګل مخــــــــــــه سړه ښكاري
 ښكلي ننګرهار كې غوټۍ مړاوې شي

ــــــــــــــــابل مخه سړه ښكاريبره د كـــــــ  

 

 خلكه كا مه وال بـــــاندې بيا څه وشول

 نن يې د غــــــــــــــزل مــخه سړه ښكاري
 
 
 

ننګر هار/١٣۶٧  
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 په اديرو شو بدل
 

  بدلڅه په ايرو څـــــــــــــــه په لمبو شو

 وطن خــــــــــــــــو الړ په اديرو شو بدل
 
 

 زه يــــــــــــــې د كوم زخم ټكور وكړمه
 چې سمه او غرمې په زخمو شو بدل

 
 

 سبــــــــــــا مو الړو تورو شپو وخوړو

 عشقه منزل مـــــــو په تيارو شو بدل
 
 

 اوس يــــــــــــې تپو زړګيه څله كوې
ل په ويرانو شو بدلهـــــغــــــــه مح  

 
 

 ژبه مې ګونګه خو په سترګووايم
 ژوند مو يارانو په سلګو شو بدل

 
 

 دا د ګــــــــلـــــــــونو مالي چير تللى
 چې ټول چمن مو په اغزو شو بدل

 

كابل/١٣۶٨  
 

   غالم محمد کامه وا     د زړه للمه                               



 غزل
 

وري ده دي وطن كېڅه راغلې مجــــــــب  

 د مرګي حكــــــــــــمراني ده دې وطن كې
 
 

 نه بس مړه يو نه ژوندي يو دا موږ څه يو
 زندګــــــــــي يوه قخطي ده دي وطن كي
 چې موســكا مو ترې يوه شېبه و نه كړه

 دا د چا مـــــــــــــهربانپ ده دې وطن كې
 چې نه سوز شتـــــه نه ژؤا او نه خندا ده

ه شوې خامـــــوشي ده دي وطن كېدېر  

 دا خپل ځان راته پــــــــــردى ښكاريږي
 په خپل كور مساپري ده دې وطن كې
 يود بل وينوته ناست يـــــو خوشاليږو
 عجيبه مسلـــــــمانئ ده دي وطن كې

 ډيري مينې بـــــينوا په كي پرتې دي
 هره مينه ارمانــــــــي ده دي وطن كې

ې لـــــه غمه لېونى شوكامه وال په ك  

 خلكه جوړه تر بګني ده دې وطن كې

لوګر /١٣۶٨  

   غالم محمد کامه وا     د زړه للمه                               
 



رجن ما ＊اميو  
 
 

نډېــــــر اوږو پــــــــا پــــــدسب  

ن ماښام تيارې ديــــد وير ج  
 

رې لرې اوږدې الرېــــــــــــــــل  

و سرې ديـــــا په وينـــبيا زم  
 

ل ارمان مېــــــځه تنكى ژوب  

ورئ ځونيمرګ شوـــــورته ګ  
 

ه غوندې سيلۍ وهـــڅه تر خ  

 د اميد سترګې ړندې شوې
 

ه زلمي زلمي سرونهــــــــــــڅ  

ه اور كې سوزيـــــــدستم پ  
 

غلو پېغلو هيلوـــــــــزه د پې  

اورو ته وړمهـــــــجنازې خ  

 

ل كاب/١٣۶٨  
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 غزل
 

سې ځيــــــــــځوك د حاالتو زير او بم پ  

ې ځيــــه قدم پســـــــــــــــزما قدم ستا پ  
 
 

ادونهــــيا د چا يــــــــــــور راوړه بـــــــتص  

ې ځيــــزړه مې روان شو چېرته غم پس  
 
 

ي ګلېــــې چې ستا يادونه درومېرــچ  

سې ځيـم پــــېونى زړګى مې ســــــدا ل  
 
 

ه وي مدامــــــچې بر ناحقه مې په خول  

نم پسې ځيـــــــه صــــــــځكه مې ژبه پ  
 
 

ر حا التو زوروز وختوــــــــــــن پــــــــــن  

 چې كا مه وال په خپل قلم پسط ځي
 
 

كابل/١٣۶٨  

 
 

   غالم محمد کامه وال                               د زړه للمه     



ېد－لونو جناز  
  
 

اندې اور دى لګولىـــــــكوم قتل ور ب  

ي كې د ګلونو جنازې ديــــچې سپرل  
 
 
 

 چې اغيارو ورته جګ كتلى نه شول

ن د هغو غير تونو جنا زې ديــــــــــــن  
 
 
 

يږم چې دا ولې كا مه والهــــــهنه پو  

ن كې د يادونو جنازې ديـــدې وط  
 
 
 

كابل/١٣۶٨  
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 غو ＊تنه
  

 اى درڼا قاتله
 اى د خو ښۍ زواله
 له تانه كركه راځي
 زموږه كلي ته نور

 دبېوسۍمرګونه مه راوله
  
 
 
 

كابل/ ١٣۶٩  
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ل３يست７ې －  
 

هـــــمــــــــــــــكر وړى يـــــــدې حادثو ته ف  

هـــــــمـــــر وړى يـــكــــــهسې وعدو ته ف  

يـــــه شــــــماته به زما غرور تر مر ګه ن  

هــــــــــــمــــــــستا نا كردوته فكر وړى ي  

هـومـــ خوږو پوه نه شزه خو د ژوند په  

هــــــــمــــدې ورځو شپو ته فكر وړى ي  

ېـــــنــــيـــراځنې هير يې نه كړ غم د م  

هـــــــمـــــــــساقي كاسو ته فكر وړى ي  

هــــراته كړي جوړ د زړه په سر داغون  

هــــــمــــــدې شنو خالو ته فكر وړى ي  

يـــــــــچې له وختونو سره منډې وه  

هـــــــــمــــــــ شملو ته فكر وړى يهغو  

 په كې تا ال وا ال شوې ټولې غوټۍ
ې سپرلو ته فكر وړى يمهــــــــــداس  

ه مې شي راټويې پر مخــــــدانه دان  

و ته فكر وړى يمهـــــــــــــستړو ګېل  

ه واله مدامـــــــــــراته ياديږي كا م  

هـــــــــــــمــــهغو كتو ته فكر وړى ي  

كابل/١٣۶٩  
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 د هجر شپ３
 

هـــــــــ ډكې كيږي چاته وژاړم سترګې مې ډكې  

ه وژاړمهـــــــــاتــــــــدا خپل وطن راته ياديږي چ  
 
 

وڅيـــــــــــچې كله كله شي رايادې د خا پوړو ك  

ه وژاړمهـــــــــــــ چاتزړګى مې تل پسې خوږيږي  
 
 

ه جرګې د كليــــــغـــــــــهغه ديرې هغه حجرې ه  

ه هيريږي چاته وژاړمهـــــــــــط نـــــــــيوه شيبه م  
 
 

ال په تمه تمه باندې شپې تيرومــــــــتش د وص  

  نه سبا كيږي چاته وژاړمه ېــــــــــــــــد هجر شپ
 
 

د روښان و طن كيوشال او ـنن كا مه واله د خ  

نې مينې قتل كيږي چا ته وژاړمهــــــتــــــــــپښ  
 
 

لغمان/١٣۶٩  
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 غزل
 

يونۍــــــــستر ګې چې واړۍ په يو وار ل  

يونۍـــــكړي بيا په سترګو كې ګوزار ل  
 
 

ۍــــونــــــــــيـــــــد چا خاطر كړه لېونۍ ل  

ه الر لېونۍـــــــــــمــــــــلګوي الس په س  
 
 

تا په عشق كې زماـــــــښه راته ګوره س  

يرې تار په تار لېونۍـــــګريوان شو څ  
 
 

 اوس خومى سيورى هم په كا ڼو ولي
ې ژاړي پر مزار ليونۍـيا به مــــــــــــــب  

 
 

  ووېه وال ته دې د مينېـــــــه كا مــك

 كړي به ژوندون درځينې ځار لېونۍ
 
 
 

كابل/ ١٣۶٩  
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 شمل３
 

وــــــــرونـــــــــــــيا به ورپوو ه جنډي په دې س  

وـــــــــرونـــــــيابه پورته كړو شملې په دې س  
 
 
 

ي ا غيار تهـــــبې ننګۍ باندې به ټيټ نه ش  

ه دې سرونوــــي كه ډكې ادير ې پــــــــــــــــش  
 
 
 

اغه ليونى يمــــوه شه زه همــــــــــــــــوخته پ  

ې په دې سرونوـــادثـــــــــــــــــتيرې شوي ح  
 
 
 

 چې د قاام مينه كې مړه شي چاويمړه دي

ې په دې سرونوــــــــــكامه وال ليكي كيس  
 
 
 

كابل/١٣۶٩  
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 غزل  
  

يـــــر وشــــظـــــپه كوم لوري چې د ښكلو ن  

ه شيــــــانـــتــــــښــــسالمي ورته مغل او پ  
 
 

ږيـــــــــيـــــــمار لړم خوړلى ښه وي په دم ك  

يـــــ به نه ش چي د ناز سترګو خوړلى روغ  
 
 

مهــــې منــــــه يـــــكه هر څو وايې نا صحه ن  

ه كې ونه شيـــــو پـــــــتــــــــچې خبره د پښ  
 
 

اندې مستو سترګو وكړېــــڅه كانې راب  

اى نه په صحرا نه په كاله شيــچې مې ځ  
 
 

ه وال كړئ په غزل د حسن تولــــــــــــكام  

 هغه ښكلي چې درانه وي بيا درانه شي
 
 

لغمان/ ١٣٧٠  
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 کو＇９ تورې
  جوړيږې تار په تار چې كوڅۍ تورې

  جوړيږې دار له غريب ليــــــونې كوم

  ګرځې مغروره ټول داښكلې چې نن

  جوړيږې الر قتل د مين دكــــــــــــــوم

  هوينم نه كې په ځاى غماز دغــــيـــر

  جوړيږې وار په وار خبرى زمــــــــونږ

  پرواددوزخونوكوم بـــــــــــــــه څـــــــــه

  جوړيږې سهار هر په وربل چې ستا

  بيا كړه ګرم ټالونه دكــــــمـڅو چــــــا

  جوړيږې ګوزار ته نصـــــيبو بد موږ

  لپاره وال كامه ښكلې دا مــــــــــــدام

  جوړيږې بادر لهك بور، تر كـــــــلــــــه

   غالم محمد کامه وال                       د زړه للمه           



 
 د من／ي او ستار کلي

  
يـــــــــــــــلـــــــپه لمبو وسول د ديرو او د چنار ك  

يــلـــــــار كـــــــډير مې يادېږي د منګي او د ست  

ومې ښكاري درتهــــهغه د لرې كندوالې چې ك  

يكونو او د پالر كليـــته زموږ وو دنـــــــــــــــــدل  

ه يادوي اوكه نه جانانهــــه خبرتاته بـــــخداى ش  

وي ځاى پر دغه الر كليــــوړ شـــــــــــــچې وو ج  

 څه يې د قاف څه د پنجاب د جادوګرو په الس

ا ال د يارنې او در يبار كليــــــې تـــــــومــــــــــــش  

اى چاپرې زړګى قدرې ونه سوزاوهقسم په خد  

ردومي كړه بمبار كليــــــــــــڅه مې پخپله څه پ  

م مخې تهـــــيــــلـــــــچې په ورتلل په اتڼونو د غ  

ليـــــار كــــــــڅه د لوګر، څه د پكتيا او ننګره  

ه كړهــــــچې ماللۍ به په كۍ چيغه د غزا پورت  

يــــلـــــر كپه جوش به راغلل د كابل او كندها  

يغوــــښه راته ياد دي كامه وال ورته ژړل په چ  

ليــپه هغه ورځ چي شوه او ښانو پاندې بارك  

  خوند كلى ، كامه١ /١٣٧١
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 د تورې او قلم خاوند خوشال خان بابا ته
 

  
ه دىـــ خوښ مې نيې له عشقه چې ژوندون شي  

ه دىــې نـــــــــزلفو شپه كه سباوون شي خوښ م  
 
 
 

ه ويـــــــــــــــــدم نـــــــــچي قدم يې د خوشال پر ق  

 كه څوك سل ځله پښتون شي خوښ مې نه دى
 
 
 

ه ويــې نــــــــــــكــــــــعمرازي چې د خوارانو پ  

ىه دــــې نـــــــدغه سركه اپالتون شي خوښ م  
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 غزل
  درقيب سرنه كړمه اول چـــــي غـــوڅ

  كړمه ير سر نه  تا به ښــكلي پګړۍ

   

  قســـم په خداي چي د كابل بدل كي

  داسي د دوي پنجاب كنډر نه كړمه

  ګودر په وينو والړه زمـــــــــــا يـــــې

  ګودر نه كړمه چي  لمبــــــــه يېلمبه

  ګرځه ځه تر هغي لري مـــــــــرګــيه

  څو چي يو دالر اوبرنه كړمه تــــــــر

  غواړمه دژوند په بدل كه رانه ويې

  يــــو موټي خاوره به دي ورنه كړمه
  

  كابل/ ١٣٧٣
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  غزل
  ګوري نه غم بيا نو شـــــې خندا په ېچ

  ګوري نه صنم ګرېوان ريښــــــې زمونږ

   

  درنه شوى  قصور څه بــــــــــــــيا زړګيه

  ګوري نه سم لږ خو ګـــــــــوري كتو په

   

  مدام وي عات دا پـــــــــېـمخو يـــــــود

  ګوري نه ستم او نادودې خـــــــــــپلــې

   

  شو ورك كې تماشه په ستا وال كامه

  ګوري  نه  عالم  نور ګوري  چې  تاله

١٣٧۴  
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  د ليونو لمني
  

  راتـــــــــــــــــه چي نيسي د پردو لمني

  پته د پښتو لمني كـــــــــــــــــړي به بې

   

  يګريوان ته الس راوړ چا چي زمونږ

   څيري د هغي لمني ژربــــــــــــــــه شي

  

  څو يارانو ريښي ريـــــښي به وي تر

   دوران مـــــــــالـــــــــــت د ليونو لمني

  

  څي پـــــــــه اغيارو شولي الړلي خر

   د مال لي او د نــــــــــازولـــــي لمني

  



  ګوته لري نور له ماشي نه دي كړه

   يرو لمنيد كـــــي شوي اوس د اد

  

  شـــــي به رسوا د كامه وال په قلم

  چـــــــاچي نيولي دي د غلو لمني

  

  

  
  

  كابل/١٣٧۴
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  پ＋تو
  دټوكومسخر اوس شــــــــــــــوه پښتانــــــــــــه

  دګيدړاودپيشو شوه مــــــحتــــــاج چـــــــــــي
  

  شول نه كتالى جګ چاته يې شرمه له چې

  پراوږو زمريانو د ي سپــــــــــرېـــــــــږ نـــــــــن
  

  پښتو شوه پښتوڅه چـــــــــــــې وايې ځينې

  پيسو په شوې خرڅـــــــــه پښتووختــــــــــــه
  

  خلك هغه شته نــــــــــــــه مېنه په دخوشال

  هغو كړې ـــــــــــــــــــــرېډغـــ سره فلك چې
  

  بيايې ته كـــــــــــندې مودمرګ تړلې الس

  ليونو ببــــــــــــــــــرسرو شئ خود په لــــــــږ
  



  وال كامه كړه مه ګيله پردونه لــــــــــــــــــه

  دغلو كوي رهبران مــــــــلـــــــګرتيــــــــامو
  

  جال آباد/١٣٧۴
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رهيو اديژوند  
  

 نن په چا وژاړم خدايه
 نن په چا سترګې خوږې كړم

 چاته الړ شم

 چاته كينم

 چاته زړه وايه نژدې كړم

 چاته ووايم حالونه

 چاته كړمه ګريوان څيرې

 چاته خاورې پر سر باد كړم

 هره خوا ستم ستم دي
رځ پر موږه غم دىهر ه و  

 چا راوستى ظالم زور دى

 چې پرېوتى مو پر كور دى

 يوه بده شان اروا ده
 ويروونكې خپسۍ ده

 چې مې ستونې باندې نا شته

 اوزه غږ وايستلى نه شم
 خو په زړه كې ښه بيدار يم

 ځړولى يې پرداريم

 خوله السه مې هيڅ نه شي

 چې خپل ځان ځنې ازاد كړم



 چاته كړمه ګريوان څيرې

 چاته خاورې پر سر باد كړم

 لويه خدايه اوى وطن مې
 دژونديو اديره ده

 د پوښتنې ژبه مړه ده
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 غزل
  پوهېږي زړه په زړه سترګې  په  سترګې

  ي هېږ پو   ڼه با  سره   اشارو  پــــــــــــــــه
  

  كوه  كي  پرده  لږ  خبره   اشـــــــــــــــــــــنا

  پوهېږي نه ښتاپ دى پـــــــــښتو د ملك

  سر پر  شونډو د نو شې مخامـــــــخ چې

  يپوهېږ  ژبه په ګونګ د خــــــو ګونګ

  كړي دې ذكر  زنځير  په تســـپو د دى

  پوهېږي  څه  باندې  مينه پـــــــه  زاهد

  تش  ووايه  ورته  الندي بــــــــڼــــو  تر

  پوهېږي  زه رما  په  وال كــــــــــامه دا

١٣٧۵  
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 غزل
 

و مې په تندي وليكئــــــــتـــــښــــــنوم د پ  

ئــــكـــــيــــــو څو رازونه د زړګي ولــــــــــي  

 
 

وكوــه څـــــــــو پــــــــــــچې ايره شوي د لمب  

نې سپېلني وليكئـــه د ميــــــــــــغــــــــــه  

 
 

 باڼه دې پورته ښه دې ښكته يې نه كړې
ه هم پښتني وليكئـــــاتــــــــار كــــــــــد ي  

 
 

ي دى خور كړى ورتهـتر مــــــــــدزړه د ف  

كئــــي وليــــــــــرونـــــــــڅه ننني، څه پ  

 
 

لېونى كړو راتهې كا مه وال يې ـــــــــچ  

ه مخې لېوني وليكئــــــــــــــــدا روغ ل  
 
 
 

كابل/١٣٧۵  
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 په حساب سره خبري
  

 يم بـــــــــــــــــــــه ليونى خو په حساب سره خبرې كړم
  خبرې كړم ځــــــــكـــــــــــه د تاريخ له هر يو باب سره

  
  او په ايمان پسې راخيستې ده ها چې مې بې دين

  ممبر او له محراب سره خبرې كړم ه لهځـــــــمــــــــــــ

  
 ومې ليد يــــار ، زهد، قسم دى چې په سترګو نن

 نن بـــــــــــــه لــــــــه زاهد خانه خراب سره خبرې كړم
  

  پـــــــــــــــــــر اوږه چي د پرد يو پرون ايښى و اليې

 د غــــــونقــــــــــــاب پوشو له نقاب سره خبرې كړم
  

طـــــــــنه چا په لرو، چا په بروباندې خر څ كړلېو  

 احــــمد يم له مسكو اوله پنجاب سره خبرې كړم
  

 تــــــــاريـــــــخ د هوتكيانو بيا ليكمه شناپوركي
 محمود يم له كرمان اوله كوالب سره خبرې كړم

جالل آباد/ ١٣٧٧  
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م／７ی غزلين  
  

كېږي تپوس وار  محفل كې د رنــــــدانو وار په  

  دار كېږي تپوس  خو په  خـــوارانو  ز مــــــوږ ه د

  
 

  چې په څه ګناه مې وژني په خداېږو نه پوهيږم

 زمــــــا د قـــــتـــــــليدو په لويه الر كېږي تپوس
  
 
 

 قـــــســم چې چاته نوم د يارانې اخيستى نه شو
  چې له رېبار كېږي تپوس زمــــــــوږ خــــو ال څـه

 
 

١٣٧٨الل اباد ج  
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 ＇لوريزه
 ګورمه دنيا ظلم د دي بـــــه څـــــــــــــو

  ګورمه موسي ته فرعون بــــــــيا ځمه

   

  باندي ځان خپل په پخپله مي وژني

  ګورمه خندا په بيا الورتــــــــــــــــه زه
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 غزل
  

 چــــــــې ســال يې دې پېچه واړوله

ږ توبه واړولهبــــيـــــا دې پـــــــه مو  
 

  
غلط شومه زه چې دې په ذكر كې   

 ژر مــــې د ســـهـوې سجده واړوله
 

  
 زاهده نور مـــې ستاله السه ګوره
 داخـــپـــلـــــــه الره كــــوڅه واړوله

 

  
 نن كامه وال د خپل قلم په څوكه
 د زوز ورو كـــعـــبـــــــه واړولــــــه
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 ياران
  ياران ويني غــــټـوراته ـــــــوغــــــټــ پـــــــه

  ياران مينـــــــــــــي بي شوه داڅومره ولي

  پورته ښـــــــــكــــتــــه وګرځيدم كه څومره

  ياران څورښتـــــــــــــــــيني كړل نه پيدامې

  رسيدل ونه راتـــــــــــــــــــه ژوندون په چې

  ياران مړينې پــــــه اوس مي يادوي تش

  خلكه نشم غږايــــــــــــستــــــــــلى رېوې له

  ياران زمــــــــاپرستوني ږدي اوس پښي

  دوا څنګه شي به دردتــــــــــــه دنـــــــــورو

  ياران خواشيني كي منځ خپل په ګرځي

  خدايه وركړې خوورته انصاف لـــــــږڅه

  ياران ناشوني كوي وال كـــــامه پــــــــــه

  ١٩٩۶ماسکو 
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 غزل
  

 خــــيـــــر كــــه زما په كې تاوان دى اشنا

 ډيــــر دې خاطر راباندې ګران دى اشنا
  

 څـــــــــه ګــــــــــــوزاره راســــــره وكړه ګله

  يو څـــــه ارزان دى اشنا اوس خو ديدن

  
 په موږه څه قـــــحطي راښكته كړي بيا
  اشناپــــــر نــــــــورو څـومره مهربان دى

  
 كــــــلـــــــه غــــــوسه كله خوشاله وي دا

  ږلــــــۍ كــــــله باران دي اشنا  كـــــلـــــه

  
 بــــــس دى همدومره ستم بس دى صنم
 دا كامه وال هـــــــــم مـــسلمان دي اشنا

 
 
  ماسكو١٩٩۶
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 غزل
  وليده رخسار مې پــــيمخو د چې

  وليده كار درته مې بيا زړګـــــــــيه

  السه له دنصيب څه دازل څــــــــــــه

  وليده بار اوږو پرخپلو مې ژونـد

  كولو تصور كې خيال په يې مــــا

  وليده رفتار غسې هما مې نـــــــن

  اورونه وزخ د د پرې حرام به شې

  وليده تار زلفو دهغه كـــــــــــه چـــا

  يارانو ليونو مو مــــــــبارك شـــــــه

  وليده ساالر كې سې تا په مې نن

  ماسكو/١٩٩۶
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 د وطن په سر  

  
 ټول مـــې چې ياران دي د كفن په سر
 ګــــــــــــوري مې زخمونه د بدن په سر

  
 پام كـــــــــــوي چې ما پسې ونه ژاړي
 زه يـــــــــــم په دار شوى د وطن په سر
 مه كوى چې سر باندې مې ښي لګي

ريږې د تورزن په سر خو و  تــــــــورې  

 ګور ګــــــين او كه مغل ده ګرمه كړې
 لـــــــــــوبـــــه د وحشت د قطغن په سر
 چېرته يۍ بورا ګانو تاسو چېرته يې

 ګــــرځي ګونګوټان مو د چمن په سر
  

 اور دې لــــــــګـــاوه د خپله السه پرې
 سوزه كامـــــــــــه واله د خوږلن په سر

  ماسكو١٩٩۶
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 غزل
  يونظروړمه دمينې ورتـــــه تــــــــش

  وړمه سر په دې به ګناه دا عشقـــه

  واچوه دحسن خيرات پـــكې تـــــــه

  دروړمه به كچكول دادمـــــلـــنګۍ

  ده ويره څه مكير نكير له مــــاتــــه

  وړمه ټټر سورى ګولو په چــــــه زه

  منې نه دچا مينه ره نو خدايـــــــږو

  وړه ددلبر نازونه څو پرى ـــــشتــــ

  كوې جان دملنګ نغمې پكى وير

  وروړمه ګوتى ته رباب چه كــــــله

  وړمه نه څه بل سركې لـيونې دى

  وړمه اثر پكې دليونتوب ســـتــا

  ماسکو/ ١٩٩٨
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  د عشق جذبه
  نه وي په رګوكي چي د عشق جذبه يې

  هغه واړه حـساب شوي دي په مړوكي

   

  څه كړم ــــورپ نازك بدنه به زهد يــــــــــ

  ګرځيداي د خپل وطن په غرو رغوكي

   

  ګوتي د يو الس دي مــــــــاته واړه لكه

  كــــــــلــــه فرق شته لروبرو پښتنو كي

   

  ښـــــكاري د جانان حسن نظر دي راته

  چي شميرلي په سړوكي كامه وال يې

  ما سكو/١٩٩٨
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 په ３غزل وېي د ) غني (خان يغن شاعر يفلسف د ３ژب پ＋تو د
 الهام

  
 داعاشــــــــــــــورا كه محرم تېره شوه
 د اختر شپــــــه زموږ په غم تېره شوه

  
 د كــــــــــر بــــــال قاتل خجل شو ورته
 چې كـــــــــومه لوبه ه دې چم تېره شوه

  
 چا د كــــــــــوڅو خاورو كې تېره كړله

حرم تېره شوهپه چــــــــــــامحل كې په   

  
 تله چــــــــــــې كنعان ته د يوسف قافله
 پــــــــــه ســــــخته الره د عجم تېره شوه

  
 شيخ د جومات محراب كې تېره كړله

 شـــــــپه د ساقي په زير او بم تېره شوه

  
 د خــــــوب ليده وو كامه واله خداېږو
 ښـــــكــــلې ځواني په يوه دم تېره شوه

 
  د لوى اختر شپه١٩٩٨كو ماس
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ر８４يي په ژوند نه ه  هغه چاته چ３  
 
  

 كه څــــر ګند يې په دنيا متې قدم شي
 د دنـــــــيــــا خلك به واړه ورته تم شي

  
 

 چــــې به نه ليكي طفت دا ستا دحسن

 پـــه ال سونو كې دې مات زما قلم شي
  
 

 نــــــــور به غوره بله ال ره چېر ته نه كړي
 كامه وال كه ستا د كور په الره سم شي

  
 

١٩٩٩فريازيوا، ماسكو ،   
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 غزل
 دى روان قدم په سيــــــورى مــــــې لكه

  دى روان ــــــم+ســ راســـــره غم داشـــــنا
 

 كې الر نيــــمه پــــــه م د پريښو يارانو

 دى روان قــلـم خــــپــل دا مـــــل راسره

 كې كلې زمــوږ چې وشول كـــــلـــونـــه

 دى روان ســـــــــتــــم دا درقـــــيــبــانــو

  كړې كډه تـــــــرى شيبو شحالۍ دخو

  دى روان بم او زيــر په دوحشت زور

 

 يــــادونه دادچا اوسيـــږې پــــكــــــــې

.مې له سترګو ورته نم روان دى ېــــــچ  

١٩٩٩ د اوكراين او روما نيا پر پوله   
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 مورچل او －ودر
  سئ يو  ته  وطن  كابل  ما يم  پر مــــــسـا

  يوسئ  ته  وطن  خپل  ګورى مې  جـــنازه
  

  ښكارېږي خړ  ورايه له يې  غرونه  اوچت

  يوسئ ته  وطن  بل  مې  چېرې  نه  هسې
  

  شوه نه ماته مينه هيڅ مې خلـــــكو دې په

  يوسئ  ته  وطن  ګل  چـــار د او شملو ما
  

  كړې كيسې انګريز مغل يې اوسه تر چې

  يوسئ  ته  وطن  ايــــمل د او  خوشال ما
  

  وي  مبارك تاسې پـــــــر  دې  پېمخي دا

  ډوسئ  ته  وطن شــــــډل او سپېڅلي ما
  



  شي ټكور پكې  زړګــي د مې پرهر  چې

  يوسئ ته وطن چل مور د او ګودر مـــــا
  

  ورشي سره هلته مې  به سترګې خـــلكه

  يوسئ ته وطن ګوګل زخمي  زخمي مـا
  

  واورئ غوږو په زړه د ښه مې وصيت دا

  يوسئ  ته  وطن  غزل  د  به  وال  كــامه

  ٢٠٠٠لندن 

  

  

  

  

  

  

   غالم محمد کامه وال     د زړه للمه                               



   د لوی ＄وان نذر
 نن مې په دربار كې د لوى ځوان نذز منلى دى
 خدايـــــــــــــــږو ما په سر نن د جانان نذر منلى دى

ه شييارانو مـــــــــخكې ګورئ چي تا الر درځنې ن  

 رقــــــــيـــــــــــــب د يار په څڼو د تاالن نذر منلى دى
 ډالۍ به يې كړم غازيانو ته د خداى په رضا خلكه
 مـــــــا د خــــــپــــل وطن په سرپيزوان نذر منلى دى
 مـــــــنـــــــــزل تــــــــه قافله به د يوسف څنګه نه رسي

  په كاروان نذر منلى دىښـــــكـــــــلــــــــې زليخا يې

 بيا به مــــــــــې شملې د لر او بر په سرو هسكې شي
 مال لــــــــــو په جر ګه د ميرويس خان نذر منلى دى
 ځـــئ د دوى په وير د خوشالۍ جامونه پورته كړو

 دوى زمـــــــــوږ پـه منځ كي د خفګان نذر منلى دى
كو څو كې شولبيا ببر سرونــــــــــه راښكاره شاړو   

 چــــــــا د لــــيــــو نــــــــيـــــو په ګريوان نذر منلى دى

 پورته كړئ الســـــــــونه، شئ اهللا ته په زارۍ زارۍ
 موږ د بيټ نيكه پـــــــــه د ستر خوان نذر منلى دى
 ټول مې نــــــــنـــــــــــدارې ته د نړۍ خلك راووځئ

په دې ارمان نذر منلى دىقسم چې كا مــــــــه وال   

،لندن٢٠٠٠/١١/١١  

   غالم محمد کامه وال     د زړه للمه                               



ونتوب اثريد ل  
  

 په تندي خال چي د دلبر ښـــــــــكـــــــاره شي
 لكه بالل چې په ممبر ښــــــــــكـــــــــاره شيبه
 څومره ښايسته وي خدايږو هـــــــغـــــه شيبه

 د پلو الندې چې نظر ښـــــــــــــــــكــــــــاره شي
ا د ستم ماڼــــــــــــــۍ بـــــــــــــــــــــه ولړزويست  

 د ليونتوب كه مــــــــــــــې اثـــــــــر ښكاره شي
 وطـــــــــــنــــــــــــه ســـــــــتــــــــــــا مينه به وګټمه

 چي سرې جنډې مې پر سپين غر ښكاره شي

ـــــاســـــيــــنه پوريبــــــــــردامــــــــــو تـــــــر آبـــــ  

 افغان په بيا لكه د لمر ښكــــــــــاره شــــــــــــــي
 شي به راټول يې نــــــــنــــداري تــــــــــــــه خلك

 د تومتو كه مې د فتر ښـــــــكــــــــــــاره شــــــــي
 دبڼو نښي پـــــــــكـــــي پــــــــــا تـــــــــــــــې دي ال
 كه مې داغــــــــــونـــــــــــه د ځــيګر ښكاره شي
 كا مه وال لوى نـــــــــــذر مـــــــــنــــــلى خدايږو
 آپـــــــــښـــــتــــنـــــــــې كه په ګودر ښكاره شي

٢٠٠٠پاريس   
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 غزل
  دې نشته زمـــــــــــــاګور نشته قبرمې

  دې نشته كور زمــــــــــــا يم مسافر زه
  

  شو ګډ ګودره بـــــــــــى چى ځه زړګيه

  دې نشته لور زمــــــــــوږه ، الر زموږه
  

  به پورى ډهلې تر اصــــفـــــهــــــــانه له

  دې نشته زور هــــغه اوس چليده چه
  

  قسم دې درقيب تـــــــــــــــــــومتونه دا

  دې نشته تور لمن سپينه پـــــــــــر زما
  

  ورته شم لوګې غوندى سپيـــــلنې چه

  دى نشته شور هغه كې كوڅه په ستا

  



  

  دزړه پرهرونه پرى رغيده چـــــــــــــــــــه

  دې نشته ټكور  هغه  هغه سيال اوس
  

  خنذا واله شې كامه زړګې روغ پــــــــه

  دې نشته زور هغه كې زړه په مې نور

  

  
  

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٠بيلجيم 
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 ＇لوريزه
  كه بنګلي ديد لـــــنــــــــــــدن دا محلونه

  مــــــــــاتــه غوره د وطن شاړي كوڅي دي

   

  كړم سپيره كاڼي د سپين غر به پري ورنه

  برجونه د جرمن يا فرانسي دي لــــــــــــــوړ

  لندن/٢٠٠٠
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 الزام
 دى نيولى داسالم كې تندې په دې خال تور

  دى نيولى امام مې دى ، مــــقتدې يې زه دا

  وايه بيړه په قرأت وره څڼه ــــــــــهلــــــــبــ طــــا

  دى نيولې اهتمام دمينې چيرته مــــــــوږ ځو

  ځم غاړه هڅكه هم به محشركى يمه پښتون

  دى نيولى قام دخپل كې سو ال په مې بـيرغ

  ماته شې نن دې قسم مې به و مود د تــــنده

  دى نيولى جام راته ګوتو نريو په جـــــــانـــان

  نه كه او شوئ خبر ځنې وال كامه ويارانـــــــ

  دى نيولى الزم په ښكلى دكوم يې بيـــــا نن

  لندن/٢٠٠١
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 غزل
 پــسې راخـــيـــستــــــى پان تو زمانې د

 شــوله دره ګو بـــى الړه مـــــو بــــــيـــړې

 خدايږو وو نه پكې مو نصيب قسمت

هشـــول مقرره خــدايه لــــــــه تـــــه مـــوږ  

 ورتـــــه ليږلې مې نــــــنـــــــــواتــو پــــــه

 شولــه اثــره بــــــــى مى جرګه ښكارې

 وى نــــه وروړى هم شونډې ال خو ما

 شـــــــــــولـــــــــه ژرمروره ساده هـــــــغه

 ناوكـۍ دښــايست دمـــيــنې زمـــــــــا

 شــــولـــــه دره درپه كې څو كو پردو

٢٠٠١/نلند  
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 غزل
  شم ويــــده ښام ما چه پريږده لږ مې نن

  شم ويــــــــــــــده دقام كې غمونو په چې
  

  راشې كـــــــــــــلــــــــــه به ورځ هغه جانانه

  شم ويده جام په شونډو دسرو ستا چې
  

  وې به قدر دشو شپه خداى په قـــــســـم

  شم ويده دام تور په دڅڼو ستا چـــــــــې
  

  پرما وې راټول خلك دمـالت چـــــــــــې

  شم ويده نام بد مـــــخكښې دكاله ستا
  

  زما به قافله ته مــــــنـــــــــــزل رســــــــــــې

  شم ويده انجام پـــــــــــــــــه التو دحا كه
  



  لپو لپو په څكــــــــــــم وئې چې پريږده

  شم ويده خــــــــــيام لكه پس موده چې
  

  كله اغيارو لـــــــــــــــــــه به وال كامه زه

  شم ويــــــــــــــــده ارام ګنې هم دنيا پر

  لندن/٢٠٠١
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  غزل
  سرغواړمه يــــــــــــــو نه سلوسرونو

  غواړمه ور شملــه كې شملو په ځم

  زما شې ټكـــــــــــور ته پرهرونو چې

  نظرغواړمه هســــــــــــــــې كاته هسې

  پسې وې قام دټـــــــول مې اقتدا چې

  غواړمه ممبر هـــــــسې مــــــــــال هسې

  وڅيرمه دهجران تيـــــــــــارې پرې چې

  غواړمه سحر داسې سپيـــــدې داسې

  پكې شې خود په لږ مــــې بيخودې دا

  غواړمه اثر غوندى لــــــيــــــونـــــې يو

  كې په شې كوشير زړګى ټوټې مې چې

  غواړمه اختر داسې بــــــرات ـــــــېداســ

  لندن/٢٠٠١

   غالم محمد کامه وال     د زړه للمه                               



  غزل
  كړې بار كډې ګلشنه له مې سپرلې چې

  كړې بار كډى چمنه له طيانو طو شـــنو

  شې نه چيرته ستره بې چې خدايه لويـه

  باركړه ې كډ وطنه له لـــــيــــــــو مــــــــــال

  شم نه كتى ته دجانان څڼـــــــــــــو سپيرو

  كړې بار كډې بدنه لـــــــــه الړو مې وحر

  ګرو جادو له دپــــــــــنجاب څه دقاف څه

  كړې بار كډې خــــــــتـــــــنــه له پيريو ښا

  شې نصيب چـــيرته دوطن يې ديدن كه

  كړې بار كډه لنـــــــــــدنه له به وال كامه

  لندن/٢٠٠١
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 غزل
  

نه نه راځيزمـــــــا خـــــو پرې زړګيه ګوما  

 كـــــــړې يـــــــې وعـــده خو جانان نه راځي
 يو ځــــــلــــــــــې يـې د ځان په شانې ووينم
 بــــــــس نـــــور راته زړګيه ارمان نه راځي
 ډيــــــــرې مــــــې دا الرې ورتــــــــه ونيوې
 چې تللى هــــغــــه څيرې ګريوان نه راځي

ي پري تيرې شوېخدابږو د قيامت ورځ  

 ولــــــــي پـــــــردې ځمكه اسمان نه راځي

 اخــــر پسې په غبرګو سترګو ړوند شول
 مــــوده وشوه هيڅ خبر له كنعان نه راځي

  وسولي زمــــــــوږ د نــــظــــرونــــــو للـــمي

 دا ســتــــا درحــــمــــــتـونو باران نه راځي
پـــردو ملكو كي شول الړل مــــســـاپـــــــر   

 ښـــــــكاري نـــــور وطن ته ياران نه راځي

 مـــــــخ دې رانــــــــه واړوه بــــيـــلـتونه بس
 نـــــــو حــــــــوصـــــلــــه د هـــجران نه راځي

  
  لندن٢٠٠١
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 غزل
 كې ګو ستر په كړم دې تاال كړم دى لوټ

  كې ګو ستر په كړم پيدادې ومـــــــه ورك

  كړې خالصې دعشق مې سپـــــارې ټولې

  كې سترګو په كړم دى مال چــــې خدايږو

  شومه پوه هم زه او پوه دى په هــم تــــــــــه

  كې سترګو په كړم دى خطا چې شــوم پوه

  واخيسته غاړه په ټول دې مــــــــــې شـــــــرم

  كې سترګو په كړم دې سال كړم دى خوښ

  دى همدغه خو دى ـــــــــــــزتع كه قــــــــدر

  كې سترګو په كړم دى ګــــدا كړم دې شاه

  لندن/٢٠٠١
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 غزل
 له نورو خلكو يې راتــه ښه ايښى دى
 چـــامې چې نوم د پـــښتانه ايښي دى

  
 در سـره څومره ښكلـــى ښكاري اشنا
 نــن دې دا خال زما پــــه ژړه ايښى دى

  
ـولـــــــــه خپله وداړلهرمـــــــــه دې ټــــــــ  

 خو نوم پر ځان دې د شـپانه ايښى دى

  
 ان له ماښامه ساقــــــــــي تږي ناست يو
 قسم كه څاڅكې مو پر خوله ايښي دى

  
 يو د اشنا د شـــــــــــــــــــــوخ نظر له السه
 بل يې پرې داغ د بيـــــــلتانه ايښى دى

  
ــه د مودو وختهنن يې پرې دمــــــــــــــــــ  

 كامه وال سر ستا پــه ورانه ايښى دى
  
  لندن٢٠٠١
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 د تورې س７ی
  

 د بــــــــريد سرونه پكې پاتې نه شول
 لـــــه هر خوا كيږي مې تيرى پر وطن

  
 چې بدې ســـــتـــرګې د غليم و باسي

 نـشــــتــــــه د تـورې مې سړي پر وطن
 

ر خان د توريارمـــــــــــان راځي د اكب  

  مې پر دي پر وطن  نــــــــن سبـا ګرځي

 

 چې ړ مالت الرې پرې ښې ښكارېدې

 نــــشــــته پګړۍ نشته پټكي پر وطن
 

 د تـــــــــاريــخ پاڼې پرې نازيږي مدام
 چـــــاچـــــــــې وركړې قرباني پر وطن

  
 سردې تـرې ځار كړه كامه واله آشنا

  سيالي پر وطنلــــــــږه دې جوړه كه

  
٢٠٠١لندن   
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 د وطن غمونه خوري
  

 شپه او ورځــي مې بدن غمونه خوري

 څـــــــه د يار، څه د وطن غمونه خوري

  
 راتــــــــه و ګــــــوره جـانان بيا ونه وايې
 زړه مې ګوره چې من من غمونه خوري

  
 خدايــــږو الړو په غمونو ا موخته شو

و په لګن غمونه خوريپــــــه كــا سو ا  

  
 ښه پوهيږم په غمخور زړګي پو هيږم

 يــــــــوه ورځ به د ډيورن غمونه خوري
  

 دې وړو وړو غــــــمـــــــــو سـره به ګالم
 دم ګـــــــړۍ د قــــطــــغن غمونه خوري

  
 تـــــــــه به وايې چي بيغمه به زه ګرځم
 كامــه وال دې په لندن غمونه خوري

 

  لندن٢٠٠١
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 غزل
 وكتو اختر مو نه نه بـــــــــرات مو نه

  وكتو نظر موسكا دچا مــــــو نـــــــــه

  مدام يادكى دچا څې څا ترى وينې

  وكتو ځيګر چا كې سينه مى كـــــه

  پورې اوسه تر ال يې انتظار پـــــــه

  وكتو سحر شپې دهغې مې نــــــــه

  شوله پورته جنازه ديــــــــارانــــــــې

  وكتو ګودر وينو دســـــــرو مې چه

  راكوې څه به سزا داخــــــــــــــــــرت

  وكتو محشر دنيا دى پـــــــه موږه

  ٢٠٠١/٣/١۶لندن 
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زهي＇لور  

  
 ريښي ګرايــون د ملنګۍ ماښام بيا راغلي
 زماد ســــــتـــړي زندګۍ ماښامه بيا راغلې

  
يش دې پر نورو ګډكهد خــــــــو شــــــــالۍ و  

 ماله دې راوړلې سلګۍ ماښامه بيا راغلې
  
  لندن٢٠٠١

 

زهي＇لور   
  

 عـــــشــــقـــــــه ستا د مينې ظهور ليدلى دى

 دارتــــــه پـــــه خـــنـدا مې منصور ليدلى دى
  

 اوس بـــــــه چـــيــرته رانه پټ شي فرعونيانو
 خوب كې مې موسى په كوه طور ليدلى دى

  

٢٠٠٢لندن   
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 غزل
 مــــــوږه خــــــوتــل درته د عا كړې دي
 جـــــــانــــــانــــه چا درته ښېرا كړي دې

  
 تمامه شپه مي ستر ګي پټې نه شوي
 ســـتـــا اندېښنې مې تر سبا كړې دي

  
 راتــــه څــر ګند د ټولو نيت شو پكي
 هــــــم دې امـــــي دې مــــــال كړي دې

  
ـــــــــــه بــــــــه خبرېي او كه نه جانانت  

دوي قـــسمـــــونــه درته بيا كړې دي   

  
 له غير غماز نه كيله مه كړه دې كي
.يا دې ر هبر، يادې پېشواكړي دي   

 
 

  لندن٢٠٠٣
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  ته کاليزې بابادژونداتيايم３ اميرحمزه
  حمـــــــــزه دى كابل په پيښورهم په

  حمــزه دى مشعل روڼ لراوبركې په

  نوم په افتخاركړي يې شاعران ټول

  حمزه دى غزل نوي پښتو د پــــــالر

  دي پراته خواږه يې هـــــــــــــرويناكې

  حمزه دى مل پـــــــښـــــتـــــــودالرې د

  دپښتو كړلوغزل ځــــــوان يې موږته

  حمزه دي دهــــــــــــــرمحفل بابا خپله

  ملګرو ځــــــم الره ـهپــــــــــ دحمزه زه

  حمــــــــــزه دى اول شاعرانوكې چي

  مركزته يوه غونډكړي پښتانه چې

  حمــــــــــزه دى يوتكل كړى دغسي

  كا بل
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 د－ودر جنازه
  

 هــــــــر يــــــــو ســـــحر، هر مازيګر جنازه
 كــــــلـــــــه وي لـــــــــــــر، كله وي بر جنازه

 

ـــوڅــــــــــــې خــوهله سروخوړوكلي كــــــ  

 چـــــــــې شـــــــــــولــه پورته دګودر جنازه
 

 رنګ دنكريـــــزوترې هېر شوي خدايږو
 پـــــيـــغـــلـــــــــــي مى زاړي داختر جنازه

 

 نه له ماتم نه پرې چا اوښكي تويې كړي
 وابــــه خــــــلــــــــــي څوك د مساپر جنازه

 

  ننګ شمله پري ښه ښكاريدهچي مې د

 چــــــــــا مــــــــي اخيستې ددي سر جنازه
 

 زمـــــــا د مـــــيــــنــې ستر مات شوپكې
 وړي پــــــــه تـــــــــور خم مي د نظر جنازه

 

 ښــــوونځي شاړ، روغتون مووتړل شو

 ژاړم مــــــعــــلـــــــــــم اود ډاكــــټر جنازه
 

د كـــــــــافر څه د مسلم له السهڅـــــــــــه   

 مال مــــــــــې اخــــــلـــــــــي د مهبر جنازه



 چي به ترې چــــــيـــغــــــه د غزا جګېده

 شمشاد مي ژاړي د سپــين غر جنازه
 

 چـــــــــــي قــــــــافله يــــي خپله وداړله

 ولــــــــــئ پــــــــه تـــــيـږو درهبر جنازه
 
 
 
 
 

  لندن١٠/١٠/٢٠٠
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و غزل په اقتفا مشاعرې تهيب دي زاخل請 ３ د راحتيدس  
 

 ځان نور مـــــــنزل ته رســــــــول غــــــواړم

 ددې حــــــــاالتـــــــــــوبــــــــد لــــول غواړم
 

  به دې پخپله ليكم بــــــــرخــــلــــيـكه نن

اتول غواړمتـــــنـــــــديـــــــــه نــــــوردې م  

 

 د يو روښانه سبـــــاوون پــــــــه هـــــــيـله 
 داتـــــــوري شــــــپــــې سبـــا كول غواړم

 

 چې په موسكا يي ښايسته كيږې جهان

 د هــــــغــــوشــــــــونــــډوښــــكلول غواړم
 

 چــــــــي تــــل له ميني محبت نه ډك وي

ــــــه زړه كي اړول غواړمپــــــــــه هـــــــغـــ  

 

 چــــــي روغ لــــه مخې لېوني شي ورته

 داســــــــــي غــــــزل نـــــــن اورول غواړم
 

 راتــــــه چـــي اوسي كامه واله زړه كي
 نــــــــن د هـــغـــــو ستر ګو ليدل غواړم

  
 كابل
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 غزل
 

  لپويــــــــارانــــــــو نـــــن يې څښم په لپو

 پرې ږده چي غم پري يوي خواته كړمه
  

 چــــــــي مي ساتلي وه پـــه زړه كې اشنا

 نــــــــن بــــــــه دا ټــوله كيـــسه تاته كړمه
  

 شــــــيـــخـه د الرى مي اغــــزى مه كيږه

 دغـــــــه خـــــبـــــره هـــــــــم مــــال ته كړمه
  

  هـــــــــم كــــومډير ګنهګار يمه خــــــودا

 بيا اراده يوي ګـــــنــــــاه تــــــــــه كــــــړمه
  

 كــــــه پـري منكر شوي كامه واله اشنا
 ښـــــكاره به هر څه دې دنيا ته كړمه
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 غزل
 

 څـــــــه د ســــاقــي څه د صنم ورسيــــد

 موږ له خو تش په زړګي غـــــم ورسيد
  
ــش ديــــدن كوينهڅوك يي ارمان د تـ  

 چـــــالـــه د زلـــفو پــيــــچ وخـم ورسيد

  
 نــــن د پـــيــمخـــــو انـــعامونو كي بيا
 مــــوږ لـــــــــه ديـار جبر و ستم ورسيد

  
 زمـــــــونـــــــږ پر هر پر زړګي پاتې شو
 دوى له د سرو شونډو مر هم ورسيد

  
سمتونو كې نند دې دنـــــيـــــا پــــه ق  

 د كا مــــــه وال بــــــــر خــه قلم ورسيد
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 زړ－ي په وطن
  

 تر خاورو النـــــدې شول زلمي پر وطن
 د جونو ســــپــيـن شولو پيكي پر وطن

  
 لوبــــــــي مـــــې كيږي د زړګي پر وطن
 سيلۍ چـــــــلــــيـــــږي د مرګي پر وطن

  
لي قتلي شوليپكې مې ځوانـــــــي هي  

 د ژونـــــــد راغــــــلې ده قحطي پروطن
  

 د ظـــــالـــــمـــــانـو پر ى زړه نه سوزيږي
 رحـــــــــم تــــــــه وكـــــــړي الهي پر وطن

  
  جري په ستار ګرمئ وي تل چي به هو

 بــــيــــا هـــغــه شپي كله راځي په وطن
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 فتوی
  

دي فـــتوه د كفرو كړهپه مـــــا خـــــو   

 خـــو پـــخـپله دې سجده د كفر وكړه

  
 ما السم ورته يـــــــــو ځل كتلي نه وو
 زاهــــد انــــــو فــــيــــصله د كفر وكړه

  
 پرونى ستم يى خدايږو رانه هير كړ
 كامه وال يې چط كيسه د كفر وكړه

  
 ساهيوال پنجاب
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و مخي  
  

و ستر ګوته مو پام شيچــــــي د ښكلو ټور  

  قضا دمازيګر اود ما ښام شي لــــــــمـــونځ

  
 دا تور خال دې دورو ځو محراب ته وخوت
 يــــــــا كــــعـــبـــه كې چې بالل د چا امام شي

  
 كــــــــامــــه وال تــــل عبادت د يوه مخ كړي
 نـــــــــور كــــاته دې د بل مخ ورته حرام شي
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لغز  
  

  د محفل واګي ګوتو ته مــي راغلي

 اخــــلــــــمـــه له حال د مستقبل واګي
  

  خوله ګوته خپله ونيسې ډير به پــــر

 ومى نـــــيــــوي الس كي د غزل واګي

  شكمن يمه  مـــيـــــر د قــــافلى باندي

 ټــيــنـــګـي كړئ يارانو د منزل واګي
اتهښكاري چــــي السونه مو تري وخ  

 الړي خــــدايــــږو الړي د كابل واګي 

  

 بــيــا به كامه واله چيرته ټينګي شي
  د ګوګل واګي   يو ځل كه خطا شوي 
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غم دقام  
  

 زخـــمــي زړه چي پري رغيږ ي دم هغه دي
 چـــــــي مـــدام دي وې ملګرى غم هغه دي

  
  اوښكو په نم سري وي  د  ډرير سترګي به

  هغه دى   غم كي سري شي نمچـې دقام په

  
  پوه وي  باندي كه  د دنـــيــا په ساز و باز

 چــــــــي لــــه عشقه نا خبروي كم هغه دى

  
 اګوړه حټك،پښتونخوا
 دوشال بابا مزار
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請تيو  
  

 زما خــــوږو يارانو دا وصيت درته كومه
 راته ښي بــا جه خاني په ځنګدن وغږوئ

 

  
جانان مي كفن څيريهير مو نـه شي چي   

 دولــــــو نــه اونغاري مي په كفن وغږوئ
 

  
  مرګ د كامه وال ښكلي خبر شي   په چي

  ټول وطن وغږوئ  په دجـــنازى داخــــبر 
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 غزل
 زه چې ستا له مــيــنـي سره مل شومه
 ګل دى په كمڅو كـــيــد وربل شومه

  
وګوره  شــاعره   وخـــــال  اى د خــــط   

  شول مه  هم په پښتو كــي يو غزلزه

  
 زه يـــې هسي تور كي ورته نښه كړم
 زلـــفـو كي راګيره ول په ول شول مه

  
 څـــلـــه مــي له ستر ګو نه پټېږي نن

 جـــــوړدي رقــــيــبانو ته اجل شومه

  
 حال نه وايي خلكه كامه وال ته نن

 دومـــره بي اتباره په څه چل شومه
  
  غونډۍ،ګل.پروان

 
 
 

  

   غالم محمد کامه وال     د زړه للمه                               
 



 غزل
  

رېـــــــبـــــار چـې وكړى د صنم خبرې   

 په دې كې نشته زيات او كم خبرې
  

 زه چــې دا ستا سترګو ته و ګورمه
 رانـــــه شـــــې هــېرې هغه دم خبرې

  ودې كــــړې په مينه مينه چې راته

 چـې سرو غــــوټيو لره شاه وركوي

بنم خبرې د ش ګـــــلـــونـــــــه و كړى  

 راځــــــه چـي ښه سره تر عاړه و ځو
 هـسـى هــــم كيږي چم په چم خبرې
 مـدام خـــبر دى د حاالتــو پـه نبض
 كــــــــوى رباب د زير او بـــم خبرې

  
 چــــې ويده زړه نه په د زرا راولي

  د خولې لـيكم خبرې د كامه وال
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 غزل
نــــــــــمصـــــ راته زړګې په مينې ډيرې له  دى ايښى 

 دى ايـــــــښـــــــى صــنم راته تندې په مې داغ دسـتم

 قسم ښكارې راسره ښايسته او دى ښايسته څومره

 دى ايـــښى صنم راته دلـــيــــونــې نـــــوم دا خـــلـكـــه

 يږم ياد ښه پرى نوكې شقا دعا مـــحـــفـل پــــه چــې

ـــړېدس مـــې مـــعــيـار دغـــه  دى ايــښى صنم راتـــه 

 مــه نـــــا پـــــه دافــــغـــان كې بر لراو يم مشهور چې

 دى اېــــښــى صنم راته دمـــيـــړنـې لــقــــب دغـــــــــــه

 ګـــرځم غاړه هسكــه سترګې جګى چې موال كا زه

ىد ايـــښى صـــنـــم راته پټكې په مې پښتو د ګل  
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 د زړه للمه
  

 د زړه پـــه لـــلــــمه كې مې شين شو جانان
  رنګين شو جانان ال خـــــــو نـــور هــم راته

  
خو بې جوړي ښكاري خـــــداېږو چې نن   

 چې شينكى خال دې په جبيــن شو جانان

  
 د رقـــــيـــــــبـــــــــانــــــــــو څـــــــه پروا لرمه

  شو جانان نچــــــــې مـــې د غاړې لونګي

  
  راترغاړې وځو مــــــــــــا وى راځــــــه چې

 جــــــــــوړ د خــندا نه راته شين شو جانان

  
 اوس بــــــــه يـــــــې څـــنګه عبادت نه كوم
 چـــــــــــې هـــم ستا او هم امين شو جانان

  
د ښـكلو بند ګي ګړه غوره نــــور يــــــــې   

م ستا په دين شو جانانستا كامه وال ه  

ماسكو/١٩٩٧  
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 غزل
 

 نـــــه په هند نه په كابل نه په الهور يم
 د دنــــيـــا غمونو راشي نن په كور يم

  
 زاهــــــدان څـله توبې راباندې باسې
 لـــــه از لــــه شـــــــرابي او شرابخو يم

  
 فرعونيان او يزيدان دې ټول خبر شى

خاوره درى څلور يمال خو پاتې په دې   

  
  چې هيڅ نه وى بده دا وه كامـــــه واله

 ښه خو دا ده چې د ښـــكلو د پيغور يم
 

١٩٩٧ 
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 غزل
 

 سړى شې پاګل كې مينه چې څومره

  سړى شې شامل كې سړيو ئـــــــــــلــــــه
  

  ښكارې داغوره كې مينه په تــــــــه ما

  سړى شې قابل چې دپــــيــــــــــغورونو
  

  مدام وې ښه انتخاب دقـــــربـــــــانـــــۍ

  سړى شې صل حا نو شې ورك چه كله
  

  لرې نه رنګې بد چې خداى په قـــســـم

  سړى شې شامل چې كې طـــــريقت په

  ٢٠٠٣لندن 
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 غزل
 
  كې مې سحر پـــه ژړاشو د تورې شپې په غيږ

 د جــانـــان خــالي السونه مې اختــــر په ژړا شو
 
 

  د رڼـــا ترېنه د قاف دېــــوانــو لوټ كړه ـاوېنـــ

 د كـــلـي شـــاړ ګودر ته مــــې ځـــيګر په ژړا شو
  كــيسه ورته كړه تېره ما چى په سلګوسلـــګـــو

  په ژړا شو قـــســم چــې ټـــول مــحـفل راسره سم

  شرنګا ونه شوه  د پيغلو د بنګړو چى بيا پكې

ــر ي تــه مى ګودر په ژاړه شوخــــړي مــازيــــګـ  

  زمل د اوښـكو چا كړى وي تپوس   واهللا كا به 

  مى ښه خبر په ژړا شو دا دومره لــــوى جــــهـان 

 آه دې پــــــــرويـــــنـــــــو نــــــــنـــــيــــــــــو نــــــاروا ته
  مـــــــال و پــه مــــمبــــــر په ژړا شو طالـــب و كــه

 څـــــوكــــه مـــې زړګې ته تسلې وركړه و نه شو

  سمه او غر په ژړا شو زمـا په ســـــوو ســاندو

 نن مې كامه واله پـه دې وران ويجاړ مالت كې
 ريښې ريښې ګـريـــــوان ته مې دلبر په ژړا شو
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 شوله دنظره
 شـــــــــــــــــــــوله نظره له ښكاريږې راته

  شـــوله رهـــــــــبـــــــره بى مو قافله چې
  

  ال خو كړه ځار سرونه ډير ترى مو كه

  شوله ســــــــره له هــــــــــــــــــم تيره خبره
  

  كې الر نيمه پــــــــه وداړه يې كاروان

  شوله راخبره پرى دادنـــــيــــا چـــــــــې
  

  پــــــــــــــورې اټكه تر ګټلى خو مــــــــا

  شوله  ماهيپره له پيښه ــــهراتــ اوس
  

  خلكو سه ال له ښكارې ظالم دكـــــوم

  شـــــــــــوله وزره بې مې مرغى دخيال
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 غزل
  نشو بنګپه د  اوس  شې نــــه ګــــــوزاره

  نشو په لونګ د شوم خته امو چــــــې
  

  تل كوه دغيرت خبرى تــــــــــه مـــــــــــــا

  نشو په دننګ ريږمه ښــــــــــكــا ښه زه
  

  واړوى سر په مې جـــــــامونه ډك ډك

  نشو په رنګ بد شمه ښه چه دى پريږ
  

  اوبو په دمحبت مينځم يــــــــــې نـــــــن

  نشو په زنګ كړمه لرى زړګـــــــــې له
  

  باندې رتونو زيا پورى دى چيرتـــــــه

  نشو په ملنګ اوس ګرځې وال كامه
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 دعا
 كړي پورته السونه رښتيا په يچ مور هغه نشته

  كړي پورته السونه دعا په اوس څوك به ماپسي
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