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 سحر پښتوشعرنوی د

پښتو شعر په یوې  د چې په هرې ورځې پسې ماښام راتلونکی دی او په هرې شپې پسې سهار، نو دا دی دا
وار یې د دغې  خپلګل سحر دی چې پر علمنوی سحر دغهپه لګېدو دی،  څرکسحر وین یوهاوږدې شپې پسې د 

او ساړه سمنج ګوګل ته رڼایي  تیاره شعرتوراوږې شپې په روڼونه کې برخه اخیستې او په خپلو لمرینو پلوشو د پښتو 
 او تودوخی وربښي.  

د غوړېده نه دهغو پرله پسې او نه ستړی کېدونکې هاندوهڅو زېږنده ده چې په  تعدادد دغسې یو ځوان اس 
. که په دغه دی( څخه د اوسني پښتو شعر د ژغورتیا لپاره رانښلول شوی ابتذال) غیړنتیاوروستۍ لسیزه کې له کر

د نوې ادبپوهنې او نوې کره کتنې دارانو او الواکانو په وړاندې کولو او  وسپېزوبو څانګوال کېبهیر رنتیایېژغو
په خپلو نوښتګرانه زېږنده ییو  شاعرانو ځوانود سحرغوندې یوشمیر یې ترشا ورامنځته کولو سره ونډه اخېستې ده ن

 دی. ښلییو ډینامیزم او خوځون ورب یرتهسره دغه به

الرې نه  ږدېاو او کرغیړنېزمونږ ځوان استعداد ونه هغه  زړې  چېد همدغه نوی ادبي غورځنګ برکت دی 
ي، مګر شعریت بې ځایه یې ځانونه ستومانه کړی دي. د شعر په نامه یې دیوانونه کښل هسېوهي چې نورو وهلي او 

رېښتا دغې پوړۍ ته نه دي رسېدلي  دويچې په دې هم نه دي پوه شوي چې  اته ندي رسېدلي. خواشینونکي بیا د
او هسې خوشې یې په اورولو سره  د خلکو غوږونه کاڼه کړي او په کښلوسره یې هسې بې ځایه کاغذونه تور کړي 

 دي.    

شوی چې د نظم تربریده را  بریالی دېنه کوي خو پر ېریت کلو اتوټوله شاعرانه مخینه تر  احبسحرص د
د سحر دا اته کلن پرمختیایي يون یو  نډهورسي. دغه مخ ته پروت شعري غو را یپوړ او پولېواوړي او د شعرتر 

ورو،ورو را  ځانپه پرله پسې ډول له پېښوڅخه  نګهښکارنده بېلګه ده، دلته لیدل کیږی چې دغه ځوان شاعر څ
نوی ”هماغه  کېګامونه اخلي په قافیه وال ډګر ريډډه لګوي او بیا د نوښت پرلو یښتپرخپل ازم لومړیباسي،
 ”  ازاد نوی“خوا نیسي او په ازاد ډګر کې هم د “ غزلیزه



ما دودیز ناظمان څکه نیم اولسي شاعران بللي چې له اولسي شاعرانو سره کوم جوت توپیر نه لري یوازې دا 
لوست واال دي او خپل د نظمونوه په خپله کاږي او ولسي هغه خپل د نظمونه د سندرغاړواو  توپیر چې دوي لیک

نغوته  کې” شعر څنګه جوړېږي پښتو“نورو مینه والو په مرسته ثپتوي. که نه لکه څنګه چې ماورته په خپل بدلیمیچ 
انو یوازينۍ مخکوالی ښایي په ولسی نیمکړې، په ډېرو برخوکې ولسي شاعران تر نیم ولسي هغو د مخه برېښي. د 

ادبي برېښي هغه هم په چې دوي د لیک لوست په برکت عربي ويیونه  څهخبره یو  چاهمدې کې وي چې ژبه یې د 
شاعرانو څخه راغال کوالی  سمهالههنري انځور له کالسیکو او یاهم له او نویزیات کاروي او د دوي ترڅنګه یو 

تکراري تشبیه ګانو پرته نور څه نه دي، لکه شونډې له  کرغېړنوشي له زړو  وڅېړلشي خوکه هغه انځورهم په ځیر 
وییونه لکه عشق،  متحدالمال. کوم عربي یا پاړسي رنګولاللونو، سترګې له بادامو او زلفې له دامونو سره هم

همدغو نیم  د کېږي،زیاترهمعشوقه ،جانان، دلدار، دلبر ... چې د ولسي شاعرانو په  شعرونو کې کارول  عاشق،
او په  جوړويناظمانو له الرې ورسره پېژندویي پیداکوي. دوي په رښتېنه د ولسي او دیواني شاعرانو تر منځ اړیکې 

به نه ځو د ننګرهار یو ولسي شاعر لکه  رېد دواړو خواوو یو ګډوله بلل کېږي. ل يدې توګه یې شعروشاعر
منځ به ډېر څه سره ګد  داطاهر بینا سره به یې پرتله کړو. ترارواښاد ملنګ جان به راواخلو او له ارواښاد محمد 

پیدا کړو لکه نظمي ژانرونه ) چار بېتې،بګتۍ، لوبي، داستان، غزلې،مقامونه...( او بیا انځورونو چې د دواړو ډولنو 
ونه دي. چې د په شعرونو کې په هماغه یوه بڼه کارول کېږي. یوازینۍ بېلتیا ترمنځ هماغه درانه عربي یا پاړسي ویی

بینا شعر د هغه له شعره سره یو توپیر پیدا کوي، دلته ډیري په زړه پوري د بېنا زنځیري چاربیتې دي چې په سلو کې 
توپیر نه  دومره. نور نو په ژب ښکالیزه برخه کې ورسره له عربي او نورو پور وییونو څخه جوړښت مومي ۹۵٪

ری کوي. د مځنپانګې او ټولیز اړخ له پلوه هم تردې منځ کوي جوتې لري او کله کله ترې ال د ملنګ جان هغه تې
 بېلندې نښې نه لیدل کیږي. 

 دکیږي، دلته زیاته هڅه  یدلشعر کې ډېرې لږې ل ځواننوښتګر هپورتنۍ ځانګړتیاوې زمونږ د نن ورځ پ دغه
نوی سمبول خواته کیږي. له همدې کبله زه علم ګل سحر د دغو مخته پرتو  اوانځور او سمبول اوبیا نوی انځور

شاعرانو په  ګروشعرونو له مخې له اولسي او نیم ولسي شاعرانو څخه رابېلوم او دا حق ورکوم چې د ځوانو نوښت
 لیکه کې ودرېږي. 



نیمګړتیاوې هغه هم  نۍځنې کوچپه اجازه مې  همدهولوستل او د  ترپایهما د ده دغه شعرونه په پوره پاملرنه سر
 خپرېدوښکلی شعري غونډ له چاپېدو او دغهزیاتره په ژبني او تخنیکي برخه کې ورسمې کړې. زه باور لرم چې د 

سره به زمونږ دغه نوی غوړېدلی سحر ال نویو شاعرانه ازمېښتونو او نوښتونو ته وهڅېږي او ال زیات ارت او 
د دغه ښکلی کتاب مبارکي وایم او لمرینه  ته احبته غیږې پرانیزي،سحرصروښانه څنډونه او لرلیدونه به ور

 شاعرانه راتلونکی ورته غواړم.

 مینه په

 ډوکتور مجاور احمد زیار پوهاند

 ۱۳۷۰ لړم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زما د زړه چېوکړم ایا تاسو وینئ  فکرسر په زنګون کـــــېږدم  او  چې!  ئپرېږد

 چینې  ډېرې خوږې اوبه راخــــوټیږي چـــې د بشرتنده ماتـــــــــــوي له

 ” هتګوې“ 

 

 اواز شوی نقاشي عطرو د

خبره  همدالري او وکارنهوظیفې یا حقیقت سره سر لهکه تصادف په پام کې ونیسو نوشعر نزدپه  وپ ادګارالن د
 ”ف نه لري. هدله ځانه بل  بې شعر“څرګندیږي. کله چې وایي  هم نظرکېپه ” بودلر شارل“د 

 هغهپه دواړو کې  ،ځکهحاالت دي راوانيته ورته  بللیدل یو  خوبراوانشناسي پربنسټ شعراو  اوسنۍ د
ته  ساحېاو سانسور په وجه د تحت الشعور لد کنترو عقلچې د او زړه ته رانږدې احساسات تعاطفي تمایال

ځنځیرونه ماتوي او په خیالي یا هنري دنیا کې ازادۍ  عقلاو خوب لیدلو په وخت کې د  ۍاستول کېږي. د شاعر
” هایدګر“ته ورته دي. زمونږ د پېړۍ د مفکر  بلته رسېږي، له دې امله شاعري او خوب لیدل په رواني لحاظ یو 

او تصویرونه د  ه،استعارېد شعر سمبولون وختډېر نوځکهد تفکر او په نتیجه کې د تخیل دښمن دی. ،منطقنزدپه 
په لویدیځ  او” زهره“ يلري او کله حتی یوډول وي.په ختیځ ک دېوالینږ سره استعاروخوب لیدلو له سمبولونواو 

غم  لهتل  نهیې تریخ او بدمرغه وي، می پایمینې بل نوم دی چې پیل یې خوږ او په زړه پورې او  د” افرودیت“کې 
 کړیې په واویال ” اورفه“نه لري او همدا ماته ده،چې  تابکسان د مینې د سختیو  غښتلياو اوښکو سره تړلې او ډېر

شاعر که وغواړي وړونکی شي ماتې د همدې کبله دا اصل چې  لهبوټي او کاڼي وژړول  یې سوزوګدازپه خپل  او
 یې کړي. السههم ورته تمامه شي باید تر همرګ په بی

عقل احساسات وژني ته به وایي چې په دې توګه له مینې او ښکال څخه غچ اخلي مګر په دې  وچاو  منطق
یوري څخه د لپاره مینه اوښکال د عقل له س تلکارکې پخپله عقل لیونی کیږي. شاعر کوالی شي یوځل او د 

 وژغوري.



غوږونه بلکې  ازېد رنګ او توکیو په ورېښمین او رنګین دګرکې ښکال نقاشي کوي او په دې توګه نه یو ژبه
وي بلکې  یوایي او یا یې نقاشي کوي. شاعر نه غواړي یوازي لیدونک څهکه چوپ وي هر هغهسترګې هم نازوي،

کې نورو ته هم د لیدو وړګرځوي.هغه نه غواړي د تړلې  په موجداره رنګ سمبول تصویراوښکال د تمثیل، اومینه 
په اوبو مینځي او په دې توګه د عواطفو  اوښکونورو پټې کړي. نارنجي سیوری د  له ېخبر زړهکړکۍ په مرسته د 

 کوي. زدهګونګۍ دنیا ته خبرې ور 

په ترږمۍ  سمانمونږ ټول دغه له ستورو ډک ا واوسو،شاعر  همهڅه وشي چې په نثر کې  بایدپه اند ” بودلر“د  
 وتلي دي. وانهله ت زموږاما د هغو شاعرانونه انځور  پېژنو غږکې برېښنا د ابشار

دنیا نه ورځني عذاب څخه  واقعيخوند اخلو او د نقاشۍ رنګونه کوالی شي مونږ له  څخهله شعر مونږ
د  زموږدا ځکه چې هنر  ګرځويژوند د تحمل وړ و ږچې کوالی شي زمو دییوازې هنر بهیا په بله ژ غوري،وژ

احساساتو تراژیک اواز دی چې د عقل د کنترول په وجه د ناخود اګاه پراخي سیمې ته په شاتمبول شوی  ماتيوزر 
او سمبول په  رتخیل، تصوی انهشوي او دغه سانسورشوي ارزوګانې او شاته وهل شوي تمایالت د شاعر سرکوباو

او د عقل د قلمرو د زندان له ” شعور اال تحت“خپل امیدونه وینو چې د  کېاثر هنريپه هر ږومرسته ازادیږي، م
 زنځیرونو ازادیږي. 

رنګ  انځورکړي،نقاشکوالی شي د اور په منځ کې ګالن  نقاشد طبیعت په وړاندې واقع دی، مانایوه  هنرپه
له عقل څخه لوړ  نقاشي او. شعر کړيخپل تخیلي انځوربشپړ ېچ يټاکي نږدې دی ووایم داسې رنګونه ترکیبو

به هغه وي چې نقا ش  ر،تمثیلد شعر ښه تصوی کړیانځور وي کله نقاشي کوالی شي د شاعر تخیل انځور تخیالت
 هغه نقاشي کړای شي اما شعر د نقاشي په پرتله د تخیل پراخ ډګر لري. 

 نهزه د پنجرې له شا      

 پریکړی الس وینم زموږ د بڼ        

 اه         

 څومره بې قدره دي پرتې           



 دا جنازې

 شووغونچوسنګسار د                      

 ونې وچ ښاخونه ساندې وایي... د    

چې  لرينوی تخیلي تصویرونه  داسېد شعرونو دغه غونډ چې د تاسې په مخ کې پروت دی،ډیر صاحبد سحر 
کې وجود ونه لري، د تخیل په  یعتشي، داسې تصویرونه چې په طب والیوسیله انځوریې د رنګ په  هرنقاشما 

 دلمرچینه،  دد باران سترګې، ر،پل، وږمینه الر، د خوبونوښا ورود ست ؛دي. د بېلګې په توګه شويمرسته انځور
... د دغه غاړوکې افقد  ژوند،الس، د سپوږمۍ په بڼ کې، رنځور  یشپې اوښکې، د بڼ پریکړ دښاخونو ساندې، 

چې ته  نمونهبله  یوهکتاب ځینې نمونې چې تاریخي افسانوي پېښو ته په کې اشاره شوي ده ډېرې په زړه پرې دي.
 ویښو سترګو خوب لیدلی... پهبه وایي شاعر

 خوب یو شاعر دی د نیمګړي غزل             

  مینوزما د روح په تخته لیکي د دوو             

 داستان                                              

 خوب په اوبو کې د کوچۍ پېغلې د حسن       

 انځور                                                 

 خو زه د مینې په وزرونو خوب ته ورسېدم    

 زه شومه خوب                  

 او خوب پرما                               

 بدل شو...                                                



د سپوږمۍ په رڼا کې د ښکال ننداره کوي. دا ډول تصویرونو په دغه شعري غونډ کې څوځله  شاعرډېرډېرځلي
 تخیليښکال ته لېږدوي هغه د هر حساسات،ځان څرګند کړی دی. یا په بله ژبه په دې کمرنګه ړنا کې خپل ا

د معشوقې د نوم په اورېدو د  ېه باره کې مینه، کېنه امید او وېره لري. کوم عاشق دی چسمبول یا تصویر پ
بې شمیره شیان تداعي کوي. یعنی شاعر د معاني تداعي په مرسته  سمبولوري، دا ځکه چې هر نهاواز وا  خپل،زړه

 هنري تصویرونه انځوروي.  

 و.شاعر د هیلو د غوټیو غوړېدو بڼ به په ګډه سره ووین د

 همدمره اوس

 اسد اسمایي پوهندوی

 کابل پوهنتون

۱۳۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 خوځنده شېبې

 تېرې شوې کیسې دسحر هیرې شوې 

 خوځنده شېبې دسحر هیرې شوې 

 ګوره دمطرب رباب نن څه وايي 

 نن خو ترې نغمې دسحر هیرې شوې 

 ټنډه داسمان هم ګونځې ګونځې شوه 

 چې اسرې دسحر هیرې شوېموږ نه 

 نو ر مې شوګیرې شوې په نصیب ځکه 

 تانه جې وعدې دسحر هیرې شوې

 پوره خو کړه وعده پس له مودو ګلې 

 شونډو نه بوسې دسحر هیرې شوې



 

 کابل    ۱۳۶۸/۱۱/۱۵

 دشپې اوښکې 

 دلمر چینې خو خپلې وړانګې 

 تر افق قربان کړې                                                                                  

 شفق دوينو ډنډ کې ولمبېده 

 رڼا ټپي شوه دماښام په نیزو 

 خو ال امید دسباوون ژوندی دی 

 او ما دشپې دزړه چاودون شیبه کې 

 زموږ دکلي دشنه بڼ

 دشنو مرغو په                                                               

 څوکو                                                                                                         

 دشپې نا هیلې او ښکې 

 ولیدلې                                                                              

۱۳۷۷/۱۲/۱۷ 

 

 غزل 

 سوو ارمانو وينو کې والمبل



 هسې مې اسرو وينو کې والمبل

 دا خو لیونتوب زما دمینې و

 نن چې مې په سرو وينو کې والمبل 

 زه يې دلمبو تناب ته پورته کړم 

 ستا چې اننګو وينو کې والمبل

 هسې بې خزانه سیلۍ راغله پرې 

 بڼ کې سرو غونچو وينو کې والمبل

 چاته که ډالۍ يې سره ګلونه کړل 

 والمبل دلته خو سپرلو وينو کې

   ۱۳۶۹/۳/۱۵ 

 کابل پوهنتون 

 

 دسپوږمۍ شونډو کې 

 ما په تیاره ماښام کې 

 له يو دودجن ماحول نه 

 دتورې شپې له بامه 

 سپینې سپوږمۍ شونډو کې 

 پېغله رڼا ولیده 



 چې زموږ په لور يې 

 سترګکونه وهل                                                                                   

 په طاليي پلوشو 

 درڼه ستوري په الس 

 موږ ته يې زېری دسبا راکاوه           

۱۳۶۸/۱۲/۲۳ 

 شېر شاه مېنه 

 

 نیمګړې هیله 

 خونه د زړه مې له غمو ډکه شوه  

 دو ډکه شوه  مینه ديار له ناکر

 ما چې يې هیله دګلونو کړله 

 باغچه دهیلو له ازغو ډکه شوه  

 وطن مې وسو دباروتو اورکې 

 کلی،کوڅه په هديرو ډکه شوه  

 پېغلې نا امیده له ګودره والړې 

 وياله له وينو د زلمو ډکه شوه 

 ماويل ګل يې ستا په زلفو کې ږدم 



 ښکلې پکتیا مې له لمبو ډکه شوه 

۱۳۶۲/۲/۱۹ 

 پکتیکا  –ښرنه 

 

 دوړانګو وير 

 ته لکه سترګه ديو سپین سباوون 

 زما د خیال په يخ وهلي فصل 

 زما دهیلو په تنکیو غوټو 

 وړانګې دلمر خوروي 

 او په خوږه موسکادې 

 د امید و ګلبڼ ته 

 وږمینه الر جوړوي 

 خو  ماپه  هر مازيګر 

 ځوروي وير دوړانګو 

 دا نا بللې تیارې 

 چې مې همېش ځوروي 

 هو !

 ستا په سپین مخ باندې     



 دخوږو زلفو      

 سیوری                                                         

۱۳۶۸/۴/۱۸ 

 کابل پوهنتون 

 

 

 

 دشبنم څاڅکي 

 دخیال ګلونه له کمڅو ولوېدل 

 دشبنم څاڅکي په ازغو ولوېدل

 ستا دښايست په پلوشو کې ګلې 

 ستورې د هسک له ځلېدو ولوېدل 

 نن راته ست خو دوصال نه کوې 

 سره اننګي يې له لوزو ولوېدل 

 رندانو کبر په خمونو کاوه 

 چې له پیالواو میکدو ولوېدل 

 چې يې په ګلونو کې اورونه کرل 

 ګوره چې دوی په انګارو ولوېدل 



 دې پښتنو پېغلو ته څه نوم ورکړم 

 دل وايي خالونه له موډو ولوې

۱۳۶۹/۲/۲۴ 

 

 

 

 دهیلو جنازې 

 ستړی مې ارمان و، تلوسو يې وينې وڅښلې 

 ګلو کې شبنم و،چې وږمو يې وينې وڅښلې 

 غاړو دافق کې مې دهیلو بڼ کرلی و

 هیله دسباوه ،خوتیارو يې وينې وڅښلې 

 اوس به مې دهیلو جنازې په خپلو اوښکو وړم 

 مینه کې دښکلو ناکردو يې وينې وڅښلې 

 څه پوښتې ټپي وجود،زما دغیرتي وطن 

 يو ځلې خو خپلو،بیا پردو يې وينې وڅښلې 

 راغله دشمال له خو،سیلۍ دپسرلي په نوم 

 پاڼې خو ال څه چې ،د وږمو وينې يې وڅښلې 

 څه کوې تپوس له دې سحر چې رنګ يې ژېړ ښکاري 



 څه دښکلو ناز څه اننګو يې وينې وڅښلې 

۱۳۶۹/۳/۲۳ 

 کابل پوهنتون 

 

 

 

 دوږمو الرې 

 هلته هادي دسیورو 

 دلته شیطان دتیارو 

 دپېغلتوب له خوبه نوې پاڅېدلیې سپوږمۍ

 ګوره په کاڼو ولي

 غواړي تورتم کې ښکېل کړي 

 دامیدونو سحر 

 هلته دوريځو په غرو 

 دلته دشپې په کمڅو 

 دسپوږمۍ مخ ته تور پړونی نیسي

 دباران څاڅکي وژني 

 په دوزخي منګولو 



 او زموږ دهیلو دګلبڼ په لوري 

 دپسرلي دوږمو الرې نیسي ؟!!!

۱۳۶۳/۴/۳۱ 

 غزني ـــ دسردې پروژه 

 

 

 دلمبو پر بستر 

 زړه مې په ياد د دلبر شپې تېروي 

 لکه مین په ګودر شپې تېروي 

 په اشارو، کنايو ژوند تېروو

 منځ کې دوخت جادوګر شپې تېروي 

 نشته خوشال زموږ په منځ کې ځکه 

 چې مغل په خیبر شپې تېروينن 

 څه بې پښتو شول غیرتي پښتانه 

 منځ کې يې بیا سکندر شپې تېروي 

 تر څو به دا خواره واره پښتانه

 په نوم دلر او دبر شپې تېروي

 زموږ دا وران کلی به جوړ شي په څه 



 په کې دمرګ سوداګر شپې تېروي 

 دمخ رڼا ته رسېدلي نه دي 

 وي تورو تیارو کې سحر شپې تېر

 دابه سوغات ستا دياغي مینې وي 

 چې دلمبو پر بستر شپې تېروي 

۱۳۷۰/۵/۲۸ 

 دسپوږمۍ په بڼ کې 

 دشپې په   په سیوري کې رڼا دسحر وپړکېده 

 غوټۍ کې هیله دموسکا ويښه شوه 

 وړانګې دلمر خورې شوې 

 خو :

 دتورتمونو شیطان 

 دهسک په پراخه غېږ کې 

 زړي دوريځو کري 

 او دسپوږمۍ په بڼ کې 

 اغزو ته سا ورکوي 

 داد رڼا قاتالن 

 له رڼه ستوري اخلي                                                        



 دشپې دمرګ انتقام                                                           

۱۳۶۹/۴/۶ 

 غزني 

 

 

 

 ديوې طرحه شوې مشاعرې په لړ کې 

 داوښکو شېبې 

 داوښکو په شېبو کې مې غمګینه زنده ګي ده 

 دمینې تلوسو کې څه نیازبینه زنده ګي ده 

 داهیله وه نیمګړې که جنون  دچا دمینې 

 چې دې ښکلي وطن کې مې دمینې زنده ګي ده

 سیلۍوه سپرلي رنګه،په ګلونو باندې راغله 

 دا چا ويل ګلبڼ کې يې وږمینه زنده ګي ده

 او سپرلي د شونډو وغواړووب يې،نشې دپېغلت

 رسېږو په تکل يې چې مو مینه زنده ګي ده 

 يوه شیبه خوښي ده، بس همدا هم غنیمت دی 

 بس پاتې له غرمې نه تر ماپشینه زنده ګي ده



۱۳۶۹/۷/۴ 

 کابل پوهنتون 

 

 

 

 

 دافق غاړو کې 

 موږ دافق دغاړو هغې خواته 

 دامیدونو بڼ کې 

 دارمانونو سره ګالن وکرل 

 څه مو په ستړو اوښکو 

 څه مو په ستړو او ښکو 

 څه درڼا سحر په پرخه باندې

 هسې تازه وساتل 

 په دې امیدچې دسبا ناوې ته 

 يو دښکال امېل شي 

 خو دزمان ملګرو

 په بېګانه لرونو 



 په دې بنیو سرو غرمو کې ګډکړل  

 دسرو غونچولوونه !!!                                               

۱۳۶۹/۷/۱۹ 

 

 

 

 دښکال پلوشې 

 بیا دستونه اننګو کې ورک شول 

 لکه ګلونه ګلکڅونه ورک شول 

 زما ځواني او امیدونه هسې            ستا دښکال په پسرلو کې ورک شول

 پښتنې اوښکې توېېدلې کله     چې فريادونه اسوېلو کې ورک شول 

 دا ستا کاته زما دشونډو تېری      ګلې په ټګنده غرمو کې ورک شول 

 ښکال دګلواوځال دستورو           ستا دښايست په پلوشو کې ورک شول 

 کاروان به ورسي منزل ته اخر         که نازولي قافلو کې ورک شول 

 ه مینه وړې کاته           ددې حاالتو په لیمو کې ورک شول سحره هغ

۱۳۶۳/۲/۳ 

 پکتیا

 



 

 

 

 

 

 

 دلمرجنازه 

 پوه شومه شپه راغله او دلمر جنازه ووته 

 نن چې يې دمینې داثر جنازه ووته 

 تاته خو ګلونه او غوټۍ ال منتظرې دي 

 ولې دې سپرلیه داسې ژر جنازه ووته 

 پېغلو دمالت مې تور پړونی په سر کړی دی 

 هر خوا هديرې دي د ګودر جنازه ووته 

 بیا به مې شهیدې اوښکې زېری دژوندون راوړي 

 کله که دمرګ دسوداګر جنازه ووته 

 هله به ارمان ددې راکړو ځوابو راشي 

 کله چې په ژوند دې دسحر جنازه ووته 

۱۳۶۹/۱۲/۱۸ 



 ببرک چمن 

 

 

 

 

 

 قبر کیندونکی 

 هلته په شنو فصلونو کې 

 زموږ دکلي دګودر په غاړو 

 په کار لګیا قبرکیندونکي ګورئ

 کله يو بل ته شي په قهر ګوري 

 څو شېبې وروسته د يوبل په غوږ کې

 څه سره ووايي 

 موسکي شي سره                                

 او بیا په کار لګیا شي 

 څومره په بیړه بیړه 

 زموږ دکلي کروندو او شنو فصلونو کې دوی 

 لوی لوی قبرونه کني 



 او ستړيا نه پېژني 

 دواړه دکلي دځوانانو جنازې چې ويني

 يوبل ته وګوري 

 موسکي شي سره                                              

 ژړا دچا دوی اورېدلی نه شي 

 خو...

 زه يې وينم       

 ته يې وينې                                       

 او موږ ټول يې وينو                                                               

 چې ددې دوو قبرکیندونکو 

 په يوه اشاره                                                      

 زموږ دکلي خلک 

 ور ته لیږيديوه او بل جنازې ګ

 قبر کیندونکي هم په مینه 

 مینه                                                                                 

 ورته قبرونه کني 

 ځمکه مړه شوه 

 دوی ال نه دي ماړه                                                               



 او په قبرونو باندې 

 يرې ډکې هد

 ګودرونه ،کروندې 

 ډکې شوې                                                                   

 خو دوی ال ستړي نه دي                                                                       

 دا واړه په کار لګیا دي                                                                    

۱۳۷۰/۳/۷ 

 دزرنګار پارک

 دشونډوپسرلی                                        

 دځوانی عمرمې غمونووخوړ                       

 دستړې الرې منزلونووخوړ                  

 اوښکومې ستاپه زړه اثرونکړ

 لکه شبنم چې سروګلونووخوړ                                                                    

 رنګ مې اول نه هسې ژېړ کله و

 دښکلومینې اونازونووخوړ                                                                   

 دمخ رڼا ته مې نیمګړی امید 

 ونو وخوړ کمڅۍ کمڅۍ زلفو دنج

 کله سپرلی يې دسرو شونډو ولید 



 سحر خو هسې تومتونو وخوړ 

۱۳۷۰/۱/۲۳ 

 کابل پوهنتون 

 داسرو جنازې 

 وړو دځونانوبه تر څو جنازې 

 په خپلو دې ستړو اوږو جنازې 

 دلته دېره دي دمرګي استازي 

 ځکه به وځي دجګړو جنازې 

 غوټۍ به څنګه سره ګلونه سپړي 

 دي پورته شوې دسپرلو جنازې 

 دلته سرلوړي پښتانه اوسېږي 

 ځکه وتلې دپردو جنازې 

 سحره مینه دپی مخو دکړه!

 په اوښکو وړه اوس داسرو جنازې 

۱۳۷۰/۹/۷ 

 کابل پوهنتون 

 دبڼو له کلي 

 جنازې يې داسرو له کلي وځي 



 خودبه اوښکې دبڼوله کلي وځي 

 دوختونو عجیبه شان فیصلې دي 

 سره ګلونه دسپرلو له کلي وځي 

 چې غلیم يې پل په خاوره باندې ايښی

 شرمنده دپښتنو له کلي وځي

 شهامت دپښتنو نه و نو څه و

 جنازې چې دپردو له کلي وځي 

 موږ دوينو دسیند غاړه کې ويده يو 

 څه په وېره دمرګوله کلي وځي 

 دخوشال دتورې شرنګ نن ورته ښايي 

 ي وځي غلیم کله په جرګو له کل

 چا يې هیڅکله پوښتنه هم ونه کړه 

 سحر ولې په سلګو له کلي وځي 

۱۳۷۰/۶/۱۰ 

 کابل پوهنتون 

 ؟ 

 دهديرو او دقبرو خوا کې 

 چې څوک تیريږي 



 دواړه الس پورته کړي 

 او داهلل ج دربار کې 

 ددغو مړو په حق کې 

 هر يو دعاوې کوي 

 خو!

 خو زموږ دکلي خوا کې 

 چې څوک تیريږي 

 پټه خوله تیريږي 

 نه دواړه الس جګوي 

 او نه دعا کوي 

 زموږ دکلیوالو حق کې 

 نه کلیوالو ته سالم ورکوي 

 ځکه هغوی 

 دکلیوالو په ژوندون شکمن دي 

 او نه يې مړو نه يې ژوندو کې شمېري 

 کابل پوهنتون     ۱۳۷۰/۹/۱۸

 شهیدې اوښکې 

 شولې مې تېره بې پروا په قبر 



 تش دې هم ونه کړه دعا په قبر 

 ددې راتلو احسان دې نه منمه

 خاورې پرتې دي اوس زما په قبر 

 اسمان به ولې اوښکې نه تويوي 

 يتیمان ژاړي دبابا په قبر 

 دلته هر ګام کې هديرې جوړي دي 

 قدم کښېنږدي دکوم چا په قبر 

 هغوی شهید شول دوطن الره کې 

 میندې يې ولې کړي ژړا په قبر 

 سحره ښکلی خو داوس لټوي 

 چې څلرګې شنې شولې دتا په قبر 

 کابل پوهنتون  ۱۳۶۸/۹/۱۵

 دستورو پل 

 زه دتیارو 

 او تروږمیو غېږ کې 

 دافق هغې خواته 

 په تورو لړو کې پټ شوی 

 ښار کې 



 شوم دتیارو 

 الروی 

 په ستړو ستړو ګامو 

 دې دچوپتیا

 په ښار کې  

 درڼايي په لټون 

 دستور پل لټوم 

 يو خو تیارې دي ټولې 

 بل خو خوره ده 

 ډارونکې او مرګونې 

 چوپتیا 

 او دا نا پايه الره 

 ال هم اوږديږي پسې 

 هلته له لیري په کمزوري اواز 

 دستوروکلي 

 دجومات 

 دمالغږ رارسي 

 زما په زړه کې 



 درڼا هیلې ته 

 ساه ورکوي 

 زه هم په ستړو ګامو 

 الر  دا نا لیدلې اوږده

 لنډوم 

 او د تیارو په زړه کې 

 دستورو پل لټوم

 ببرک چمن  ۱۳۷۰/۱۲/۹

 دعبدالقادر خان خټک په يو شعر 

 دلمبو تناب 

 دلمبو په تناب زانګو او تیريږي ژوندون هسې 

 نه تر اوسه چا لیدلی دلته جوړ دی شبخون هسې 

 نن زموږ دلته په اوښکو او په وينو ژوند تیريږي 

 په ارمان يې نن افسوس کړ را ياديږي پرون هسې 

 موږ په کاڼوباندې وويشت ديوه او دبل سیوری 

 په پرديو الرو الړو داچې نن يو زبون هسې 

 هرې خواته اوښکې اوري هرې خواته اوښکي ډنډ دي 

 ټول وطن يې راته وران کړه سره ښکېالک دکمون هسې 



  دمغل دسر خنجرو خوشال ټیټ نه شو پردو ته

 وخت ځواب راځینې غواړي چې بل شته دی پښتون هسې

 يوه هیله دسبا وه له ماښام سره شوه ورکه 

 دشفق کوڅو کې ستړی بس کوم يې لټون هسې 

 دسحر دځوانۍ فصل دجفا په لرو لو شو

 دالف په شان قامت يې اوس په څېر شو دنون هسې  

 څارندوی مېنه      ۱۳۷۰/۱۱/۱

 خوب

 خوب لکه ټکنده غرمو کې    

 تر سپیدارو الندې 

 زموږ دزړونو دکیسواو درازونو ګودر 

 خوب لکه خوځند سمندر 

 په خپلو ماتو اوږو 

 ماته دمینې الهامونه راکړل 

 خوب يو شاعر دی دنیمګړي غزل 

 زما دروح په تخته لیکي 

 ددوو مینو داستان 

 خوب په اوبو کې 



 دکوچۍ پېغلې دحسن انځور 

 او خوب 

 دسروګلونو بڼ کې يوښکاري ته ورته 

 چې په ګلونو کې بلبل نه پرېږدي 

 او دنغمو غږيې په خوله کې وژني 

 خوب په تی برکې پتلو مې شي دسزار دمینې 

 خوب دوصال او دهجران پوله ده 

 خو زه دمینې په وزرونو خوب ته ورسېدم 

 زما دمینې عظمت ته ګورئ

 زه شونه خوب 

 او 

 ابدل شوخوب پر م

 اوس دخوبونو ښار کې 

 مینه کوم 

 خوب له کینې نه ډک دی 

 کابل  ۱۳۷۷سلواغه 

 دستورو کفن 

 وژني مې يو ځلې بیا زما ګوره کفن ګنډي



 زلفو په تارونو مې اشنا ګوره کفن ګنډي

 تته شوه ډېوه چايې پوښتنه هم ونه کړله 

 نن تیارې په ګوته درڼا ګوره کفن ګنډي

 اوس مې دزخمي زړګي داغونه چاته وښیم 

 دې مالت کې ژوند ته مسیحا ګوره کفن ګنډي

 شپه که ده تیاره نو درڼا مخه به څوک ونیسي 

 ستوروته له ورېځودلته بیا ګوره کفن ګنډي

 ژوند کې يې پر ما تشه موسکا هم پیروزو نه کړله 

 هغه ده سحر نن په ژړا ګوره کفن ګنډي

 دپوهنې وزارت  ۲۸/۱/۱۳۷۱

 ويرپه نغموکې 

 د لته ژونددی په تیاروکې  

 دلته ويردی په نغموکې

 دلته  ورځ  په ش   په بدله 

 دلته مینه  اشارو کې

 میکدې مو بتخا نې شوې

 دلته  ز هرپه پیالوکې

 دځوانی په پیالمه کې  موږ قتلیږو                     



 (کې اوسیږو۱)چې په قام دامازونو                    

 امیدونه  مو قتلیږي

 ژوندشوزهرنه تیريږي

 شوې موهیلې ځوانیمرګې

 پسرلي موخزانیږي

 سره ګلونه دي لوکیږي

 داغزوباغچې جوړيږي

 نن په کلیوپه ښاروکې

 دمرګي سرودغږيږي

 بس داوښکو وينوسیندکې ورګډيږو                         

 چې په قام دامازونوکې  اوسیږو                       

 چې دمرګ سوداګرخوارکړې

 (شو۲نوپیدادلته  اشیل)

 په وطن  کې ژوندون اورشو

 دامالت راته باستیل  شو

 هرخوا  اوښکې دي غمونه 

 په سرو وينوبدل نیل شو

 له وطن نه چې قربان شو



 دلته هغه نن ذلیل شو

 موږمړه يوکه ژوندي يونه پوهیږو                               

 چې په قام دامازونوکې اوسیږو                              

 زرمت پکتیا۱۲/۶/۱۳۷۱

دامازون قام د ښځويوقام وه چې خپل  نارينه اوالدونه  به يې په ځوانی کې وژل   اولوڼې به يې 

 دجګړې  لپاره روزلې.

 هغه څوک وچې ددغه قام ملکه يې وو ژله.(اشیل :۲)

 

 رنځورژوند

 چاوطن پريښودله دياره والړل

 خزان په لوري له بهاره والړل

 ژونددی رنځوردلته څوک ګرم هم ندي

 کلي  په لوري چې له ښاره والړل

 چاته ژوندون تريخ چاته وطن لمبه شو

 څوک له رقیب  څوک له خپل  ياره و الړل

 الندې پراتهموږ دقصاب  دچاړې 

 هغوی خو ښه شول چې له داره والړل

 شپه ني دمېږوبه نوچاکوله ؟



 پښتانه ځکه له بازاره والړل

 دهسک په الره کې هک پک ناست يمه 

 دوه ځالندستوري په دې الره والړل

 بوی دهډوکواوسرو وينوراځي 

 بلبالن ستړي له ګلزاره والړل

 زرمت پکتیا۲۹/۷/۱۳۷۱

 

 ))ځمکه فسادنیولې((

 (نڅاکوي ،خوشاله ښکاري۱ائیزه )ت

 او په شرابوباندې مست لېونیان 

 له هرې خوا ورته په مینه ګوري 

 تائیزه نڅا کوي خوشاله ښکاري 

 او په خپل الس ماڼۍته اور اچوي 

 سکندر خاندي 

 نندارې يې کوي 

 غږيې له لېرې اورو:

 ــ پرېږدئ ماڼۍ وسوځي...

 او داوبو پرځای پرې واين شیندي نورو هم چیغې کړلې 



 په مشالونويې ماڼۍ لمبه کړه 

 ( چیغې وهي :۲پارمینو)

 مه يې سوځئ

 خو سکندر يې 

 نارې چېرته 

 اوري 

 پخپله چیغې وهي :

 لمبې،لمبې،لمبې ژوندی دې وي لمبې 

 ماڼۍ په اور کې سوځي 

 (۳)بس ټوله ځمکه لوی فساد نیولې ()

 هستي داد پېړيو 

 دڅو شېبوپه مستي له تورو خاوروسره ګډه شوله 

***                                           

 تائیزه نڅا کوي خوشاله ښکاري 

 اوپه شرابو باندې مست لېونیان 

 په مینه مینه ورته ګوري خاندي 

 ماڼۍ په اور کې سوځي .

 څارندوی مېنه ۲۴/۱۱/۱۳۷۱



 دپورته شعر لمن لیک:

 (دسکندر معشوقه ۱)

(پارمینو دسکندر دجګړې لوی او نږدې ملګری و،چې بیا سکندر دفیلوتاس له وژلو وروسته ۲)

 هغه په اکباتانا کې وواژه 

(دغه جمله سکندر په خپل قلم پارمینو ته لیکلې وه او دخپلو تروريستو ملګروپه وسیله يې ۳)

 وواژه . هغه ته ولېږله او هغه يې ددې جملې دلوستلو سره جوخت

 دمرګ يون 

 اوس بې له تابه څه ژوندون تیريږي    

 دځوانۍ وخت په ځیګرخون تیريږي 

 دهغو سترګو بیا لیدو په هیله 

 زما خو شپه ورځ په لټون تیريږي 

 ديتیمانو يې ازار وړی و

 سخت ځنکدن نن په کمون تیريږي 

 دڅومغروروپښتنو له السه 

 سختې شیبې نن په پښتون تیريږي 

 نغمې په ور وکړئ چې وانه ورېدل شي 

 زموږ په کلي دمرګ يون تیريږي 

 سحره مل که تورتمو سره شوې 



 شپه په امیددسباوون تیريږي 

 کابل  ۲۵/۸/۱۳۷۱

 بې کوره سترګې 

 تا زما سترګو سره څه وکول 

 تا زما دوه سترګې بې کوره کړلې 

 اوس به په توره شپه کې 

 چېرې درومي 

 او دې ماښام کې 

 به دکوم کور دروازې ټکوي 

 تا زما سترګوسره څه وکول 

 او اوس مې دواړه سترګې 

 لکه يتیمې خوندې

 دي سرګردانه الله هانده 

 په تیارو کې ورکې 

 او اوس دمینې په کوڅو کې 

 ځانته کور لټوي 

 خیرخانه مېنه  ۲۹/۱/۱۳۷۳

 کابل ژاړي 



 په سرو وينو کې ډوبیږي کابل ژاړي 

 کیږي کابل ژاړي  ځوان بچي يې تباه

 دغو خپلو لیونیانو هسې وران کړ

 چنګیزيان ورته ياديږي کابل ژاړي 

 ( خوښ دی ورته ګوري خوشالي کا ۱نیرون)

 ( هسې سوځیږي کابل ژاړی ۲لکه ټرای)

 بس داوښکووينوسیندکې الهو شوی 

 ورته الس ورکړئ غرقیږي کابل ژاړي

 دپرديو تر پښو الندې فرياد کړي 

 دمرګ کاڼي پرې ورېږي کابل ژاړي 

۲۲/۳/۱۳۷۲ 

 (دلرغوني روم بوالهوس امپراتور۱)

(دټرای ښار چې دلرغوني يونان دلښکروله خوا وران او وسوځول شواو يوازې څوتنه يتیمان ۲)

 ،کونډې...ژوندي پاتې شول .

 دوير کېږدۍ

 دومره په ناز دې کبرجنې سترګې مه راړوه 

 مه راړوهاې دښکالدبڼ مېرمنې سترګې 

 کې به نورژوند په اشارو تېروو ۸درقیب خوا ت



 ګلې بس پاتې شوې لیدلې سترګې مه راړوه

 تا مې له سترګونه دمینې امتحان اخیستو 

 ځکه مې وکړې غزونې سترګې مه راړوه

 زما دمینې په لیدو د اننګي سره نه شول 

 دا مې حاصل و دکرنې سترګې مه راړوه

 هم ونه کړه زما مزار ته دې يواځې دعا 

 په بیرته تلو د دروغجنې سترګې مه راړوه

 مینه ظالمه هڅوي مې خو زه هم پښتون يم 

 بیا به درنه شم بې بلنې سترګې مه راړوه

 زموږ دمینې او ګلونو دغه ښکلی وطن 

 اوس شو ټاټوبی دوژنې سترګې مه راړوه

 سحره تا هم له غريب وطنه کډه وکړه

 سترګې مه راړوهدوير کېږدۍ شوې پرې پلنې 

 میرانشاه ۱۳۷۲

 بیګانه لوګري 

 وطن کې مې بلېږی سره اورونه ال تر اوسه 

 دوينو راروان ددريابونه ال تر اوسه 

 په دې اتل هیواد کې دکمون ورمېږمات شوی



 خودلته سره وژني يوبل وروڼه ال تراوسه 

 دژوند کاروان روان دی ارتقا په لوري درومي 

 خوبونه التراوسه  پښتون نه راويښیږی کړي

 لوګري بېګانه زموږفصلونو کې ګډشوي 

 دسروګلونو دوی کوي لوونه ال تر اوسه 

 قلم جېل کې بندي دی او ريښتیاال زړه کې پاتې 

 په خوله مې لګېدلي و مهرونه ال تر اوسه 

 کابل مې ښکلی ګل و،په ايرو باندي بدل شو 

 بس وينې دي ،ژړاده او ويرونه ال تر اوسه 

 سحره په برېتونو کې دسپین وېښتان پیدا شول 

 خوستايې په شعروکې ښکلې نجونه ال تر اوسه 

 میرا نشاه  ۱۸/۱۲/۱۳۷۲

 دڅپو په وزرو 

 سېالب وزرونه نغاړي 

 له قهره ډک دي په فصلونو راځي 

 او دڅپوپه وزرو

 پیغام دوينو راوړي  

 زه دپنجرې له شانه 



 زموږدبڼ پرېکړی الس وينمه 

 آه،

 ره بې قدره دي پرتې څوم

 دا جنازې ،

 دسنګسارشووغونچو

 دونې وچ ښاخونه ساندې وايي 

 وزې پرې خاندي درومي 

 اوښان په خوب کې په راتلونکي وياړي 

 نور له دې کلي وږمو کډه کړې

 او مهاجرې پرخې بیا نه راځي 

 لمر رانه مخ اړوي 

 بیا  مرور شو 

 رانه 

 لمره له تا پوښتمه :

 ــ دباران سترګو کې دڅه ولیدل 

 سږکال به څه را پېښ شي 

 زموږ فصلونه به راشنه شي کنه ؟

 ـــ سږ کال به فصل شین شي 



 خو داغزيو فصل 

 ونې به پاڼې نه کړي 

 او په هر ښاخ کې به وزغنې شنې شي 

 غوټۍ دتل لپاره مخ پټ کړی 

 نه غوړېږي

 سږ کال به فصل 

 داغزو فصل وي 

 ځکه چې ډېر يې ارمانونه کېدل 

 پکتیاــ زرمت ۱۳۷۶ــ۴ــ۲۱/۲۲

 ناورين 

 پسرلی ژاړي پورته شوې ده دګل جنازه 

 په ارمانجن مالت کې وينو پل په پل جنازه 

 ارمان مې ستا په اننګو کې هسې مړاوی ولید 

 لکه دپېغلو په اوږو دکومې نجل جنازه 

  وحشته نور دال په زړه کې ورته پاتې څه دي

 اوس خو دولیده په سترګو دکابل جنازه 

 بیا څه غوغا ده په دې کلي کې ناورين دی څه دی 

 بیا پښتانه دي ګور ته لیږي ديو بل جنازه 



 دزړه په وينو باندې لیک زما دمینې غزل 

 قلمه ژاړه چې وتلې د غزل جنازه 

 میرانشاه ۱۶/۱۲/۱۳۷۱

 غوښتنه 

 دستاپه ښکلواننګوکې

 يې سپرلی کرلی

 وخنده !

 زموږدبڼ مړاووګلونوته،

 يې زېری ورکړه

 چې دې خزان خزانوختونومو

 نور

 زړه

 تنګ

 کړی.

 کابل۲۲/۱/۱۳۷۵

 داوښکوشبنم

 چې مې دمینې له محفله وځي

 ورپسې زړه مې له ګوګله وځي



 پرې هرسهارشبنم داوښکواوري

 سوي اهونه چې له ګله وځي

 مرګ راته هره ورځ په مخه راځي

 اجله وځيهیلې تنکۍ مې له 

 دلته ښکالدلته ځواني قتلیږي

 ښکلي ګلونه له اوربله وځي

 چايې دحال پوښتنه ونه کړله 

 سحربې هي لې له کابله وځي

۲۳/۱/۱۳۷۵ 

 دوردګوتنګی

 ماښامونه ،سهارونه 

 له دې ظلمونو اخېر موږچېرته کډه وکړو 

 له سرو اورونو اخېر موږچېرته کډه وکړو

 شوی زړه مو چوي  په خپل کاله کې راته ژوند تريخ

 له خپلو وروڼو اخېر موږچېرته کډه وکړو

 موږ دوطن په مینه وسوځېدو سرولمبو کې 

 يو بې وزرونو اخېر موږچېرته کډه وکړو

 زموږپه ژبو او په سترګو پابندي لګېږي 



 له دې وختونو اخېر موږچېرته کډه وکړو

 زموږ په ښکلي وطن بل دي دي سقاوي اورونه 

 موږچېرته کډه وکړو له دې غمونو اخېر

 يو غريبي بل مې دښکلو فراق زړه تنګوي 

 له ستمونو موږچېرته کډه وکړو

 سحر مو غوښت خو په تیارو کې اللهانده پاتې شوو 

 له ماښامونو اخېر موږچېرته کډه وکړو

 زرمت  ۱۳۷۲وږی 

 اوبه که وينې 

 بېل مې په غاړه دی 

 مزدور يمه

 اوبه لګوم  

 شپه ده تیاره 

 اوتروږمۍ خوره ده 

 زه دبادار په ځمکه کار کوم

 اوبه لګوم 

 بادار خوشال دی 

 او له پورته خونې 



 چیغې وهي :

 ژر شه اوبه لګوه 

 او له تیارې نه زياته ګټه واخله 

 چې داپټي اوبه شي 

 زه هم لګیا ه يم 

 اوبه لګوم 

 اوبه له کومه کېږي 

 وياله کې وينې راځي 

 خودومره وينې چې وياله يې اخستالی نه شي 

 آه ،

 څومره ستړی يمه 

 وينې په پولو اوړي 

 ورخ يې په مخ اخیستی 

 پټم يې هم مخه نیولی نه شي 

 شپه ته تیاره 

 اوتروږمۍ خوره ده  

 خو زه په توره شپه کې 

 او دې تور تم کې 



 درڼا څړيکه وينم 

 او باوري يمه ،

 چې شپه تیرېږي 

 ځ شي ژر به ګهی

 ټولوبه وويني چې دا اوبه )!(

 له کونه راځي؟!

 زرمت ــ پکتیا  ۲۵/۲/۱۳۷۲

 انسان

 ځمکه ال هغه وخت پوه شوې وه پرې 

 چې دا انسان ،انسان کېدالی نه شي

 ژوند دانسان په  څېر کوالی نه شي 

 يو به دبل په ضد وسلې جوړوي 

 يو به دبل په وينوژوند تېروي 

 ځمکه ال هغه وخت پوه شوې وه پرې 

 چې لوی اهلل )ج(

 دکايناتو خالق 

 له سپېرو خاورو نه انسان جوړاوه 

 خپلو منلو ماليکو ته يې امر وکړ 



 چې له اسمانه ددې ځمکې 

 هر يو پوړ وګوړئ

 او له دې اوو پوړو نه 

 يو موټی خاوره واخلئ

 ترېنه اشرف المخلوقات وجود کړئ

 خو ځمکه 

 هغه وخت پوه شوې وه ال 

 چې دا انسان 

 انسان کېدالی نه شي 

 او داهلل )ج( په احسان 

 نه پوهېږي 

 ځکه  يې هغه شېبه 

 دخپلې خاورې ورکولو 

 څخه ډډه وکړه .

 کابل   ۱۵/۴/۱۳۷۲

 ورکه مینه 

 زه په ويده مالت کې 

 زه په تیاره ماحول کې 



 يم سرګردانه 

 تورې شپې تېروم 

 او ال په لټه کې يم 

 دخپلې ورکې مینې 

***             

 زمانې ودرېږه !

 چې زه ويده مالت کې 

 دځوانۍ شپې تېروم 

 او تاته نه در رسم 

 چې خپله ورکه مینه 

 او خپل دمینې ژوندون 

 بیا ومومم

 زرمت ـــ پکتیا   ۲۱/۵/۱۳۷۲

 مات منګي 

 په سترګو سترګو کې کاته لیوني 

 نشه نشه ويده ويده لیوني 

 په  خمارو کتو که ښکلې موسکا 

 وايه مین دکړل په څه لېوني



 منګي يې مات کړل ،پېغلې تشې الړې  

 په ګودرونو دي میشته لیوني 

 له روغو خلکونه يې ښه درک کړئ

 چې له دنیانه دي ماړه لیوني 

 ديوه بل سیوری په کاڼو ولي 

 دي له ازله پښتانه لیوني 

 سحره داوطن په اور کې سوځي 

 څو چې ژوندي وي دا اته لیوني 

 پکتیا ــــ زرمت   ۱۳۷۸زمری 

 

  

 دمینې قتل 

 زموږه زړونه خو هغو وخوړل 

 دانتظار ترخو شېبو وخوړل 

 لکه شبنم په سرو ګلونو باندې 

 زما کاته ستا اننګو وخوړل 

 زما نیمګړي ارمانونه خدايه 

 څه غريبي څه جینکو وخوړل 



 ا بنګلې دچا قبرونه جوړ شول دچ

 ځینو پیسې،ځینې پیسو وخوړل 

 زموږ هستي او تاريخي وياړونه 

 خپلوتاال کړل او پردو وخوړل 

 داور دبڼ دمنځ تنکي ګلونه 

 پرخو تازه کړل خو وږمو وخوړل 

 زموږ دمینې روح يې قتل کړلو 

 لکه ګلونه چې اغزو وخوړل 

 پکتیا ـــ زرمت   ۱۳۷۳زمری 

 توني داور له س

 په وينو لژند 

 لور دشپې السو کې 

 په ډېره بیړه بیړه ژبې 

 ريبي 

 سترګو ته ګواښ 

 دنه کتلو کوی

 اودسندريزې لمبې 

 دشعر وزرونه سوځي 



 داور له ستوني نه 

 فرياد کومه 

 څوک دالسونو خاوند شته 

 او 

 که  

 نه ؟

 زرمت ـ پکتیا   ۲۶/۴/۱۳۷۶

 

 

 

 

  


