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 !المـس

 

 .ورځې دي عجيبې

ــې، د     ــاېې  يګ ــوې   ــد د ي ــژون ــر  ې ــار ې ــګ   ډې غــ ، سياســ  او ک  

 .سر ردانه دی

کــوي، بـــاد  ه خـــو ســتا لـــه ېــورو زلفــو ســـره لــوبې نـــ     ؛بــاد را الــوې   

ــه کــې          ــه و ــر دی او پســرل  د الــکرا  پــه ځګ   ــا، بــاد پ ســرونه ريب

 .کولې باسا

بوکيــــو ړښــــکال د رســــمونو، رواجونــــو او ېاويــــ  و  اويــــ  پــــه بو

ســتا د ســتر و   ربــانا   . ولــو غريــ  دی  ټره ده او عشــت ېــر  ېــ کــې را 

خــو د يــوه درد پــه     ؛ ــې هېــره ده، ېــه  ــې اوز هــ  پــه زړه کــې اوســې        

 .څېر، د يوې څړيکې په شان

ځکــه  ــا   ؛ېــر هغــه پچــوا چــې ېــا وويــګ ، لــه ېــا ســره  ــې  يګــه وه          

چـــې زه پـــرې  ـــران يـــ ، زه  ،ټـــول عمـــر لـــه داســـې چـــا ســـره  يګـــه کولـــه 

ن ـــه  يګـــه ده، زه دې پـــه    يـــ  او دا( زه)چـــې ،ځکـــه پـــه ېـــا  ـــران يـــ      

ــه همــدې  ــر څــه ا ل ــ  ېه ــه شــاعري ســتا     . ســت   ي ــا ټول ــاره ز  د همــدې لپ

 .ب کې ېه ز ا ټوله شاعري يې ؛لپاره ده

 ــې د زخمــا ســتر و لــه  چــې       رشــ  پســرل ېد دادی د ژونــد شــپ  

ــه  ــا څچــه خ     پــه يــې ېېرېــ ي او ېــه، چــې ز ــا ټولــه شــاعري يــې،   هــ  ل

ــډ        ــا راغون ــو ځــ  بي ــاره دي، ي ــول شــ رونه، چــې ســتا لپ ــ  ټ م واو زه خپ

 .او خپروم يې

لمــر پــر بــاران وه ــو پــاڼو راوخــوې، ز ــا د خــونې پــر ښي ــه څــو           

ــه      ــې ټولـ ــ   ـ ــه ودريـــدې، نـ ــې ېـ ــې  چـ ــه  ـ ــدل، او ېـ څـــاڅکا راورغړېـ

ــه         ــدې پ ــو ځــ  د ېالګ ــه  ــې ي ــار خون ــه وکــر کــاوه، د ک ــه هک  ورځ ســتا پ
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ــه     بري ــګا رڼــا شــوه،   ــه وخانــدې، خــو داســې ن  ــا  و ــان کــاوه چــې ېــه ب

د کمپيــوټر پــر پــرده  ــې ددې کتــا  وروســت  شــ ر يــو ځــ          ، وشــول

ــه يــې          ــا وکــوې، کتــا  پــوره شــو، خــو ېــه   هــ  ن دا هــر څــه ســتا   ... بي

 .لپاره دي

ــو     ــو  دی، ليونتــ ــول ليونتــ ــا ټــ ــاعري ز ــ ــه شــ ــا ټولــ ــتا ! ز ــ ســ

ه ج ـــړې ســـره ز ـــا د لپـــاره او د انســـان د درد لپـــاره، لـــ وطـــ لپـــاره، د 

ــاره،        ــول نفــرې لپ ــه ج ــړه  ــارانو څچــه ز ــا د ټ ــولې کرکــې لپــاره او ل ټ

 .بس په  ا کې همدو ره ليونتو  ځايي ي

چـــې ز ـــا ټولـــه شـــاعري ســـتا لپـــاره ده، او همـــدې ېـــه   ېېـــه پـــوهې 

ــړې   ــروره ک ــره  غ ــه     ،دو  ــړم، هغ ــر ک ــې زه دې هې ــر     (زه)چ ــا  ې ــر ې ــې پ چ

 . ران وم

 

 .عجيبې شپې دي

شــته، خــو هــر وخــ  چــې ســپون    ــرده شــا نــو وريــ            ســتوري

ــام         ــر ب ــوټې پ ــا د خــو  د ک ــاران، ز  ــه ښــکاري او ب راشــا، ســپون   ن

ــر        ــ    ــ ــد اخ ــ ــه خونــ ــايکوب  څچــ ــه پــ ــاڅکو لــ ــوي، زه د څــ ــي کــ اېــ

ــګ        ــه خــو  ووي ــا پ ــ ي، چــې ې ــه پچې ــې ن ــره،   . ســتر ې   ــه ده هې ــې ن دا  

 .چې سپيګه،  رده سپون   ستا  ېره خوښې ي

ــې د   ــيبې چـ ــه شـ ــړه اورم، د     هغـ ــام ج ـ ــده بـ ــاڅکو او   ـ ــاران د څـ بـ

ــه ســتا لپــاره ده       خپ ــې ټــولې شــاعرک پــه هک ــه وکــر کــوم هغــه چــې ټول

 آيا دا په دې ارزي چې بيا يې خپره کړم؟ –

ــاعر دې            ــو شـ ــې يـ ــه  ګـــا چـ ــه ده، ځيګـــې خ ـــچ دا نـ ــه ز انـ ظالمـ

ــره شــاعري وکــړي، ځکــه خــو       ــه دو ــره  ې ــې ې ــې  يګ ــه دخپ ــې  ران اټول

ــ  ــا خپ ــه   بي ــه زور ورښــي ، اي  ــه روم او دوی ې ــه څــو ره    ب ــوه شــا، چــې ې پ

 ...ره ښک ې يې او څو ره درپسې سوزم  و څ!  رانه يې
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ــه        ــر کو ــ ــه ېــ ــاعرک ليکــ ــولې شــ ــا د ټــ ــه ز ــ ــه بــ ــوهې م، ېاېــ ــه پــ نــ

ســـتا لـــه ســـتر و، ز ـــا ټولـــه شـــاعري   چـــېخـــو درد دادی، ، ي ېـــوغځ

کــه  ريــوان کــې ور  ااو پــه ليــون  يرا ورغــړلکــه يــو څــاڅک  اوښــکه    

 .شا

، چـــې ز ـــا لپـــاره هـــر څـــه همـــدا شـــاعري  ېېـــه هېهک ـــه نـــه پـــوهې 

 .وله ستا لپاره دهټده، دا چې 

 ! وره

بې، ټـــولې خوشـــال ، وياړونـــه،   ې ـــا د ژونـــد  ېـــرې خـــونې شـــ    ز

 ټـــولې بيـــا دااو ديپـــه کرښـــو کـــې پچـــې   کغمونـــه او عـــاطفې د شـــاعر

ــاده      کرښــې  ــه ي ــه شــاعري درې ــه ټول ــه زه خپ  ســتا لپــاره دي، خــو چــې ک 

 : ېړم، نو ېه راېه ووايک

 !يوازې خيال او ېصور؟» 

 زه نه غواړم يوازې په خيال اوېصور کې ژوند وکړم

 «...  اوساو ستا لپاره يوازې په خيالونو کې ژوندک و

 !همدو ره سرسري او سوړ چ ګد

  ــــر ېــــه نــــه پــــوهې ي چــــې د شــــاعر لپــــاره خيــــال اوېصــــور څــــه   

 ! انا؟

چـــې پـــه خيـــال او ېصـــور   ،هغـــه څـــوک هـــر څـــه دی ،د شـــاعر لپـــاره 

. کــې يــې اوســا، ېــه ځکــه ز ــا ټولــه شــاعري يــې چــې ېــه ز ــا هــر څــه يــې  

چـــې  ـــا د واو يتونـــو پـــه  بـــرو وولـــې او راوي   ـــې  ،ههـــه  ـــه کـــوه 

ــد           ــې ژون ــال او ېصــور ک ــه خي ــر پ ــول عم ــا ټ ــ ،   ــدا ي ــړې، ځکــه زه هم ک

 .زه يو شاعر ي ،کړی دی، اخر د خدای لپاره 

 !بې ديېعجيبې ش

څــــاڅکا ويګــــه ســــتر و ېــــه راشــــا او د شــــاعر يــــو  د زړه زر ونــــه 

څـــــاڅک  اوښـــــکه شـــــا  ېـــــرې اوښـــــکې راورغـــــړي او پـــــه ليـــــونا  
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 :يوه شاعرانه ک مه ېرې جوړه شا  ريوان کې ورکې شا، چې 

 ((...ش ر نه دی دا خونا  د زخما زړه دی ))                              

 !ېي ېره سړه،  ېره بې پروا، ووا! خو ېه

 «!!!ل او ېصور يوازې خيا»

يـــو چـــا وي ـــا و، ســـ کال پســـرل  دو ـــره ښـــک   دی لکـــه د شـــاعر  

ــه  .  شــــووه ــه اوز د   ،اوېــ ــه رســــولې يــــې، ېــ ــام ېــ ــا همداســــې  ســ  ــ

ځ ـــه د ښايســـتونو پـــه   کـــوېا ه ښـــکال ن ـــه يـــې، هـــر څـــه ښـــايا اوو 

ېاســــره د ېشــــبيه کېــــدو وړېيــــا  لــــهچــــې بيا ،ځــــ  شــــايګ نــــډکې و 

 !ېه خو د شاعر   شووه يېو و ا، ځکه 

 .خوېه په خپ  دې  سام خبره نه شوې

ــولې شــاعرک،        ــا د ټ ــده، ز  ــه پې ان ــدر ون ــولې شــاعرک و ــا د ټ ــا ز  ې

 .ب کې ېه ز ا ټوله شاعري يېده ،چې ستا لپاره 

 !ددې کرښو  رانه لوستونکيه

 !دا کتا  ولوله

 ېـــه يـــې ولولــه او بيـــا راشــه چـــې زه او ېـــه  ،دا ز ــا ټولـــه شــاعري ده   

 !خبرې وکړوسره 

 ولې له  انه خپه ده؟ هغه چې ،راېه ووايه ېهبيا نو 

 !ولې وايا چې يوازې خيال او ېصور؟

 :ېه بيا ز ا له خوا ورېه ووايه، چې 

 ((!ېه ز ا ټوله شاعري يې))

 

 

 عبدالغفور لېوال

 کاب 

  تمه ورځېګځه څ وېد پسرلا پ۸۸۱۱
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  کـتب 

 

 د بر ک ا صاي  زاده ي  

 يو  ې آز يوه شړک

 وصيده  ې پچه کړې 

  رځو ه کوزړک

 ځوان  ريد دڅرخا پير ي 

 رنګ دې ورک شا کو ې نه کړم

 کو ې باس  

 بګد بچتونه خال صو ه 

 د يګو زړو ريبار ي 

 شکرانه  ې يا  ميز دي يا ېوېان دي يا  رک 

 څوک دسمال راېه خا چ کړي

 ړه کړي خول څوک راجو

   د بر ک ا صاي  زاده ي 

                                       يو  ې آز يوه شړک

 نجونې  ردې رانه ېاو وي
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 ېاويزونه رانه غواړي

  ال ې  راېه په وار وي 

 س  کوپرونه راېه وايا

 خو پروا يې  يره نه کړم

 خدايزده ولې

                     دکوز ک ا په زلميو باندې  ران ي 

  ا ېه راز د دوی  الوم دی 

 يو د خان په لور  ي  دی 

 ب  لېدلې د  ال صاي  لمس 

   د بر ک ا صاي  زاده ي 

 يو  ې آز يوه شړک

 دشګډ ېوې   ې ېه ناس  ي 

 شګډو ښځو ېه ېاويز کړم

  اشو ان له ځې ه خالص شا

 ورېه دم چې زه  ميز کړم

 دبراې د ياشتې سر دی 

 هن  اوله پګجشګبه د

 يوه پيغ ه راېه ناسته 

 زښته  ېره ښايسته ده

 وايا داسې ېاويز راکړه 

 چې  ې پالر ل  بس مان شا
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  يراې  ړی ولور ک  کړي

 خون جانان  ې  ساپر دی

 په دوب  کې  زدوري کړي

 

 

 نيمه شپه چې شا رابره 

 په سګدرو باندې سر ش 

 ټول  اران  ې په هوده دي

 غ وم ورېه شپې  

   ي  زاده ي د بر ک ا صا

 يو  ې آز يوه شړک

 ژرنده  ړی  ې ښه يار دی

  يرې شپې سره يو ځای يو

 ظال  ښه  س  ربابا دی

 دځوان  سګدرې وايو

 شپه چې ښه  ېره پچه شا

 بيا نو ب ه کړو دوه 

   د بر ک ا صاي  زاده ي 

 يو  ې آز يوه شړک

 ژرنده  ړی چې ن  راغ  

 :په خګدا يې راېه ووي  
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 ې ېه غون شه صاي  زاده کيس

 ن  اوړه  ې دخان يووړل 

 کور يې  ک له  ې مګو و

 څوک له ښاره وو راغ ا

 په ان ړيې شور  اشور وو

 يوه ښک ې  ې مګه وه

 په ښايس  وه ښاپيرک

 ک يوالو غوندې نه وه 

 ښکارېدله  کتب 

 :شر ېدله پټ يې ووي  

 صاي  زاده يار ېه دې وايه

 پير خانې ېه دې سالم دی

 و راېه وکړهيو ېا ويز خ

 چې جانان ېه ش   ګظوره

 شکرانه به پوره درکړم

 خدای دې  کړه ادې بوره

  کتب  راېه دا ووي 

 بيا يې راکړدا کاغذ

 ژرنده  ړي ېوبې وکړې 

 وي  يې ورانه ز انه شوه 

  کتب  نه وه بال وه 
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 په خګدا بېرېه ستګه شوه

 :وو ليک ا  په کاغذ کې

 په سګدرو ي   يګه ))

 ون  دنغمو ي  لي

 په يو چا  ې زړه باي   

 غ وي ښک ې شپي  

 يو ېاويز ورباندې وکړه 

 چې  ا   کړي د پ ړک

   د برک ا صاي  زاده دی

 ((يو يې آز يوه شړک

 

۴\ ۸۸\۸۸۱۸           

    ري ګد - تحده ايا ې      



 

 www.samsoor.com  

 

 

 

 

 

 

  يګې ګه دره دـيوه ش

 

 شپه ېوړک په  ز لکړه

 په همدې  ره شوه ېېره

 واړه ورپسې ځو ونه د

 ستا خګدا يو ښک   ېاج دی

 پاز په زلفو س ار اي  

  ا دې  ال نه  ز چاپېر کړ

 ستا پر ولا  ې سر اي  

 دواړه ځو د ځګ  ه لور ېه

 د سپرلا د اب  کور ېه

 څو ره ښک   شي  ځګ   دی

 د څېړيو د  ماڼو

 چې هر  ام درسره واخ  

 زرکې والوځا له کاڼو
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 هغه وړاندې ونې  ورې؟

  ته لرې د سيګد کڅ کېه

 په  بره راېه کيګه

 غاړه دن ه

 سيګه سپيګه                

 شه کوېره راېه کيګه

 چې ستا حس  ېه نساش ش 

 د خپ  خيال و   به واخ   

 د هګر په ښايستو کې

 ښاپېرک به وس  واخ  

 ېه بيا ل  راېه  وسک  شه

 يوه  سته ادا وکړه

 غرن  شه غرن  شه

   شهل  ساده غوندې کوچ

 ستا ېصوير به داسې جوړ کړم

 چې پرې ې ی ج ان  وړ کړم

 آن چې غر ه  پرې  ي  شا

 ليون  شا په اېي شا

 س  چې  ز ورېه را اوند کړي

 زه يې واچوم اوبو ېه

 د  س  سيګد  ستو څپو ېه
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 چې پرې  س  شا بيړن  شا

 لکه آز چې ليون  شا

 د څپو په  سو ورکړي

 څو څاپېړې د غره  خ ېه

 وېه يې خواېه راشو خو زه

 غره او سيګد ېه په خګدا شو

 هغوی دواړه بيا پچال کړو

 د  اشو و زړو غوسه يې

 لوبو لوبو کې ېرې غال کړو

 شګې درې ده اونه اي ې

 د چيګې يې  ې مانه يو

 کان د زړه ېه يې  ز اوند کړه

 دوړو ېې و په  ګ  کې

  وټ  خ  کړه پال و وره

 زړه کې ېېره کړه ز ا  يګه

 اره د خپ  ښايس  ه  سيپ

 سپي  نازک  وټ  را باسه

  ک له پاکو وړو ېي و

 که غم  په کې را ووې

 يا  رک يې وه په  ګ  کې

 بيا نو غي ې ېه رادرو ه
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 يوه  سته خول   راکړه

 نېکشا و ه يې کړې خدايه

 !بچتوره يې کړې ربه 

 ژر شه ژر شه  ز دې راکړه

 چې باران پر دره اوري

 ت اباد وزرونه پرانيس

 زړه د ې ي ځګ    وري

 چې څګ ه  ې په غې  کې! واه

 د باران څاڅکو خيشته کړې

 لکه ېکه سپيګه زاڼه

 د خدای شي  هګر لمده کړې

 د باران د څاڅکو هار دې

 ځا غما غما پر غاړې

  خ آسمان ېه ستر ې پچې 

 خدايزده څه له خدايه غواړې

 ېه دې زنه را ن دې کړه

 چې ېرې جام د کوثر جوړ کړم

 د سيګې له ښک ا رود نه دې

 دا ې ی زړ    وړ کړم

 اخ ظالمې زه دې لوند کړم

 ېه خو لور د شرشرې وې
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 زه دې څاڅکې غوندې ړوند کړم

 ز ا په غي ه کې شه پچه

 چې ېر هغو پرښو و ړ شو

 چې ېرې  ندې وچه ز که

 لکه ستا ېر پيکا  ندې

 د سپي  وچوي ا په شان ده

 چې ل  اور هغ ته ب  کړو

 ېاوده ېاوده آهونهدا 

 د خپ  عشت ورسره    کړو

 زه دې ولا باندې سر ندم

 ېه دې ليچې ز ا پر غاړه

 زه دې شونډو باندې خوله ندم

 ېه  ې زړه نه کيسې غواړه

 

۸۸۱۱۳۸۸۳۱ 

 لغمان
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 دا   ګګ دا پسرل 

 

 ر دی اشي  سپرل  دی سپي  س

 يو رن ي  ک   د   و

 په کې شګې کوڅې د پاڼو

 ز هګر دید نساش د  

 چې د څان و له با ونو

 وروي د ون و پېغ ې

 د  ال  د  ز عګبر دی

 يوې  ڼې ولې  ندې

 څه وري ميګه شان جون ړه

 چې پرې سيوری د څېړيو

 يو ښايسته شانې وزر دی

 په جون ړه کې دنګه

 ده د دوه  يګو ځاله

 يوه ښک ې   که د پسرليو

 ب  د عشت د شيګکا ک ا جادو ر دی

 کې ېاوده دي يو د ب  غي  
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 يو د ب  کتو کې  و  دي

 بس د يو ب  پر ښايس  يې

 پريوې   ن  نظر دی

 چې ناڅاپه ون ه راغ ه

 د شګو پاڼو په کوڅه کې

 د سګدرو او د  يګو 

 څه ښايسته غوندې  حشر دی

 !آهای

 راغ    ګګ راغ           

 ئڅه خيراې د حس  راوړ

  و عشت کې برک  کړه( ج)خدای

 دی دا آواز د و ګدر

 ن  راغ   د عشت چ  ېه

 شګه وبا يې ده اغوستې

 يو کتا  يې دی ېر څګ ه

 کون پچک  يې ه  پر سر دی

 يو ځ  بيا په څرخيدو شو

 بيا يې در  ورکړ پ ې ېه

 څو ره  س   ستانه دی

 له دنيا نه بې خبر دی

 په کچکول کې يې پراېه دي
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 يو څو  ستې خګدا انې 

 يو څو اوښکې څو آهونه

 يو خګجر دیيو زړ   دی 

   ګګ در  ورکړ پ ې ېه

 يو ځ  بيا په څرخيدو شو

 دی د دوو زړونو  ګ  کې

 عجيبه شان سودا ر دی

 ! آهای

 راغ    ګګ راغ            

 ئڅه خيراې د حس  راوړ

  و عشت کې برک  کړه( ج)خدای

 دا آواز د و ګدر دی

 د جون ړې له کړک  نه

 سپيګې لېچې را ب ر شوې

 رنګ شود  ړوند د بګ ړو ش

  ړوند نه دی سپي   ر ر دی

 سرو  ګ ولو کې نيولا

 د پستو زلفو څوېاره

 او يوه د غرور ن ه

 د زړې شم ې ريتاړه

 دا ساع  له خوشال  نه
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 پر   ګګ لکه اختر دی

 ددې هر څه په ليدلو

 يو ځ  بيا په څرخېدو شو

 بيا يې در  ورکړ پ ې ېه

 له جون ړې  رد را ېاو شو

 لمر دیدی يې ستوری عشت يې 

 شي  کتا  يې  خ ېه پرانيس 

 ورو يې ځان سره دا ووي 

 هغه څه  ې ن   وندلا

 چې د ټول ژوندون  سصد  ې

 د هغو په لور سفر دی

 دا څو اوښکې څو آهونه

 دغه  ستې خګدا انې

 دا پرهر پرهر زړ   ه 

 چې ېر څګ ه يې خګجر دی

 دا د زلفو يو څو ېاره

 د  غرورې شم ې ن ه

 بګ ړيواو شرن ا د شګو 

 چې له خوبه  رور دی

 دا هر څه چې ټول يو ځای کړم

 د زردښ  اورب و ه
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 په نها به ېرې را ېاو ش 

 همدا اور ز ا کو  ردی

 دا هر څه په لمبو سوزم

 چې د کرکو ط سمونه

 ه  د ويګو جادو  اې شو

 د جګ ونو ېور ښا ار ېه

  ا راوړی سور سسر دی

 عشت اوله وربانا ده

 عشت اوله وربانا ده

 يو ځ  بيا په څرخېدو شو

 بيا يې در  ورکړ پ ې ېه

 آهای و ړه   ګګ و ړه

 چا خيراې د حس  ورکړ

  و عشت کې برک  کړه( ج)خدای 

 دا آواز د و ګدر دی

 چې د عشت پر ک ا سر دی

 دې کوڅې نه خدای خبر دی

 چې په کوم لور يې سفر دی

 شي  سپرل  دی سپي  سحر دی

۸۸۱۱۳۸۳۱۸ 
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 ړې  ثګوينيم 

 

 ســــــتوري  ــــــاېوم ورنــــــه چــــــړې جــــــوړوم حســــــګه 

 ســـــتا ېـــــر هـــــر وـــــدم  نـــــدې نظـــــر وت ـــــوم حســـــګه 

ــ         ــګ اخ  ــې رن ــه ي ــو ن ــه ويګ ــو ل ــړم ن  وتــ  چــې نظــر ک

ــ    ــېتار اخ ـــ  يـــو چګـــګ اخ ـ ــه يـــو سـ  کســـا خرڅو ـ

ــ     ــور باسـ ــرده بانـــدې انځـ ــه پـ ــ  پـ ــ  د  هـ  رنـــګ اخ ـ

 ســتا د خګــدا ســيوري ېــه پيکــا  نــدې انځــور باســ  

 ړه  ې بيايا شګو خوبونو ېهستا ېصوير چې راشا ز

 غــ  د شرشــرې راځــا  ـــون دواړه ځــو ځګ  ونــو ېـــه     

ــو     ــه يـ ــ  دی زه او ېـ ــي  ځګ ـ ــرل  دی شـ ــک   پسـ  ښـ

ــو     ــوه زړه يـ ــدان د يـ ــر دی  ريـ ــک   پيـ ــو ښـ ــت  ـ  عشـ

 

 ۸۸۱۱وری  –کاب  
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 راز

 

ــه  ــپه وم  ســــــــــ  خرابــــــــ  يــــــــــوه شــــــــ

 د ان ــــــــــــور لــــــــــــه ېرخــــــــــــه آبــــــــــــه   

ــې   ــال کـــــ ــه ټـــــ ــال پـــــ ــدم د خيـــــ  زن ېـــــ

ــې  ــال کـــــــ ــک ا وبـــــــ ــت  ښـــــــ  د  ســـــــ

ــه و ړم  ــوم اســـــــمان ېـــــ  خـــــــدايزده کـــــ

ــه و ړم  ــان ېــــــــــــ  د ښــــــــــــــکال ج ــــــــــــ

 انځـــــــــور ر شـــــــــوم د خپـــــــــ   هـــــــــ 

 صــــــــورې ر شــــــــوم د خپــــــــ   هــــــــ    

 د ښايســـــــ  و ـــــــ   ـــــــې واخيســـــــ    

 د هګـــــــــر دوتـــــــــر  ـــــــــې پرانيســـــــــ    

 ځــــان  ـــــې بيــــا لـــــه ســــره هســـــ  کـــــړ   

ــوم  ــ »زه شـ ــ  « بـ ــړ « زه»بـ ــ  کـ ــې  سـ   ـ

 خپ ــــــو ســــــتر و ېــــــه  ې مــــــه شــــــوم    

ــوم     ــکاره شـــــ ــره را ښـــــ ــه ســـــ ــا لـــــ  بيـــــ
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 منـــــــــــــــازول  شـــــــــــــــ زاده شــــــــــــــــو  

ــه اراده شـــــــــــــوم    ــ   ز پـــــــــــ  د بـــــــــــ

 دا بـــــــــ   ز ز ـــــــــا هـــــــــاې  شـــــــــو   

 پــــــــه اســــــــرارو  ــــــــې واوــــــــ  شــــــــو

 د بچم ــــــــــــــــــــــــــو نګــــــــــــــــــــــــــداره وه

 د يـــــــــــــــاووېو ســـــــــــــــره صـــــــــــــــفه وه

ــه   ــه پاســـــ ــ  لـــــ ــک   ېچـــــ ــو ښـــــ  پريـــــ

 څــــــــو کســــــــان وو  ز پــــــــه  ســـــــــه   

 ېچــــــــ  و جــــــــوړ لــــــــه ســــــــروبچم و   

ــه زرو  ــواوې يــــــــــې لــــــــ ــور خــــــــ  څ ــــــــ

 پــــــــــــــه دې زرو کــــــــــــــې انځــــــــــــــورو

ــاېور و  ــو  يګـــــــــــــــــــــــ  د   ونـــــــــــــــــــــــ

 راســــــــــره يــــــــــو څــــــــــو  ســــــــــتان وو 

ــک  ــاهدان وو ښـــــــــ ــک ا شـــــــــ  ا ښـــــــــ

 يــــــــــــــــــوه پيغ ــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــازولې

ــې    ــو ولــــــــــ ــه اوبــــــــــ ــ  پــــــــــ  د جګــــــــــ

ــرې  ــره    ــــــــــ ــا ســــــــــ ــه  ــــــــــ  وه لــــــــــ

ــا يــــــــــې ســــــــــتر ې ېــــــــــورولې   ز ــــــــ

ــاليا و   ــې ســــــــ ــو  ز يــــــــ ــه يــــــــ  پــــــــ

 پـــــــــه بــــــــــ   ز يــــــــــې صــــــــــراحا و 
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ــاهدان وو  ــه لـــــــــــرې شـــــــــ ــ  څـــــــــ  لـــــــــ

ــان وو  ــک ا  ريـــــــــــــ ــه ښـــــــــــــ  لکـــــــــــــ

 زه غوســـــــــــه وم خـــــــــــدايزده ولـــــــــــې  

ــولې    ز او پ ــــــــــې  ــــــــــې غورځــــــــ

ــړل      ــه کــ ــ  څــ ــا بــ ــړل چــ ــه کــ ــو څــ ــا يــ  چــ

  ــــــا پــــــه زړه کــــــړلټولــــــو هــــــر څــــــه ز

 ښـــــــک ې پيغ ـــــــې  ـــــــې پـــــــر څڼـــــــو    

 ســـــــــــــپيګې  ـــــــــــــوېې را کـــــــــــــانلې  

ــون کــــــې   ــا غــــ  غ ــــــې غ ــــــې يــــــې ز ــــ

 د ښـــــــــــــــــادک ټپـــــــــــــــــې وي ـــــــــــــــــې 

ــالېد ه  ــه خوشـــــــــــــ ــو زه نـــــــــــــ  خـــــــــــــ

ــه   ــه کېد ــــــــ ــور غوســــــــ ــيبه نــــــــ  شــــــــ

  ــــــا ويــــــ  چيغــــــه بــــــه کــــــړم نــــــوره     

ــر و ـــــــــــــــر لـــــــــــــــه زوره    ددې  ېـــــــــــــ

ــه   ــړې چيغـــــــــ ــه وه کـــــــــ ــې نـــــــــ    ـــــــــ

 نـــــــــــه  ـــــــــــې وويســـــــــــت ه کريغـــــــــــه

ــول    ــدل شـــ ــ  بـــ ــو ځـــ ــه يـــ ــر څـــ  چـــــې هـــ

 شـــــــــولښايســـــــــتونه ټـــــــــول شـــــــــډل 

 پيغ ـــــــــــه و ړه، شـــــــــــاهدان شـــــــــــول

 ټــــول بــــدل لــــوی لــــوی ديــــوان شــــول     
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 د هماغـــــــــــه ېچـــــــــــ  لـــــــــــه پاســـــــــــه

 څــــــــو کســــــــان وو  ز پــــــــه  ســـــــــه   

ــروم   ــه زنځيــــــــ ــ  پــــــــ ــې ېړلــــــــ  زه يــــــــ

 د خپـــــــ  ځـــــــان عجيـــــــ  ېصـــــــويروم 

ــاله  ــر زړه کـــــــــــــې وم خوشـــــــــــ    ـــــــــــ

ــه  ــه جدالــــــــــ ــروا وم لــــــــــ  بــــــــــــې پــــــــــ

 خوشـــــــــــــالا  ـــــــــــــې ټولـــــــــــــه دا وه  

ــبا وه   ــه د ســـــــــ ــې هي ـــــــــ ــې  ـــــــــ  چـــــــــ

 يــــــــــوه پې ــــــــــه  ــــــــــې  ې مــــــــــه وه   

 ن ج ـــــــــــړه وهيـــــــــــوه غ ـــــــــــې شـــــــــــا

  اېېـــــــــــــــــــــدل وو ېويېـــــــــــــــــــــدل وو

ــدل وو  ــرن ېدل وو، کړن ېــــــــــــ  شــــــــــــ

ــه غورځګـــــــګ وو  ــډوکا پـــــ ــا هـــــ  ز ـــــ

ــګ وو   ــه جګــــــــ ــره پــــــــ ــړو ســــــــ  اېکــــــــ

 ز ـــــــــــا هـــــــــــډوکا  اېېـــــــــــدل بـــــــــــه

 زنځيرونــــــــــــــه شــــــــــــــرن ېدل بــــــــــــــه

 جګ يـــــــــــــــــــدل وو پرځېـــــــــــــــــــدل وو

 پاڅېــــــــــــــــــدل خوشــــــــــــــــــحالېدل وو

ــه   ــړې ېــــــــــ ــاله دې ج ــــــــــ  وم خوشــــــــــ

ــه   ــې ېــــــــــــــ ــډوکو غ غ ــــــــــــــ  د هــــــــــــــ
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 بـــــــــــــــس عجيبـــــــــــــــه  ـــــــــــــــوزاره وه

 ســــــــــــــرچپه شـــــــــــــــان نګـــــــــــــــداره وه 

ــه ــه  پــــــــ ــې وم بدحالــــــــ ــ  کــــــــ  ن مــــــــ

ــاله   ــې وم خوشـــــــ ــ  کـــــــ ــه زحمـــــــ  پـــــــ

 دې هـــــــــــر څـــــــــــه ېـــــــــــه وکـــــــــــر وړی 

 اندې ــــــــــــــګو کــــــــــــــې پريــــــــــــــوې    

ــه بــــــــ  حالــــــــ  شــــــــو   چــــــــې ناڅاپــــــ

ــو   ــ  شـــــ ــو ويا ـــــ ــې يـــــ ــدارې کـــــ  نګـــــ

ــول     ــدل شـــ ــ  بـــ ــو ځـــ ــا يـــ ــه بيـــ ــر څـــ  هـــ

ــول  ــي کــــــــــې دل شــــــــ  د شــــــــــيبو اېــــــــ

 چــــــې  ــــــې وکتــــــ  بيــــــا ځــــــان ېــــــه     

ــه   خپـــــــ  وړوکـــــــا شـــــــان ج ـــــــان ېـــــ

 لــــــــــه خپــــــــــ  ځانــــــــــه بي انــــــــــه وم   

 يــــــــــــــو پريشــــــــــــــانه  ســــــــــــــتانه وم 

 عــــــــــــــال  و بيچــــــــــــــودي وه  بــــــــــــــ 

ــدايا وه    ــه جــــــــ ــ  عس ــــــــ ــه خپــــــــ  لــــــــ

ــه  ــه ېمــــــــ  خــــــــــدايزده چاېــــــــــه وم پــــــــ

ــه     ــ  عالمـــــــ ــه بـــــــ ــان لـــــــ ــ  ج ـــــــ  بـــــــ

 انتظــــــــــــــــــــــــار و بيتــــــــــــــــــــــــابا وه 

 الـــــــــــــــــــکرا  و پريشـــــــــــــــــــانا وه
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ــه     ــه هاېفـــــ ــو لـــــ ــ  شـــــ ــو غـــــ ــې يـــــ  چـــــ

ــه   د اســـــــــــــــــرار و لـــــــــــــــــه واوفـــــــــــــــ

ــو نــــــــوم دی    ــې لوبــــــ ــد د داســــــ  ژونــــــ

 بــــــې لــــــه لوبــــــو ژونــــــدون کــــــوم دی؟ 

ــپېه يه    ــه دې ســـــ ــ  دا څـــــ ــا ويـــــ  ! ـــــ

ــک يه   ــه ښــــــــ ــه  اڼــــــــ ــ  پــــــــ  !د جګــــــــ

ــوه  ــه نګـــــــــــــــداره شـــــــــــــ  دا عجيبـــــــــــــ

 چـــــــې نـــــــ   اېـــــــه را ښـــــــکاره شـــــــوه 

 وايـــــــــــه دې نـــــــــــه  ـــــــــــرام څـــــــــــه و   

ــه و  ــام څــــــــــــــ ــو پيــــــــــــــ  ددې لوبــــــــــــــ

ــوا  راغـــــ  چـــــې لـــــ  ځيـــــر شـــــه       ځـــ

ــه   ــوير شـــــــــــ ــور د دې ېصـــــــــــ   صـــــــــــ

ــدا شـــــــو     ــې را پيـــــ ــول چـــــ ــونه ټـــــ   ـــــ

ــو   ــا شــــــ ــو ل يــــــ ــدې لوبــــــ ــه همــــــ  پــــــ

 رانــــــه ځــــــان شــــــو هېــــــر پــــــه لوبــــــو     

ــو   ــر پـــــه لوبـــ  دو ـــــره بوخـــــ  شـــــو  ېـــ

 ژونــــــــــــد همداســــــــــــې نګــــــــــــداره ده  

 رښــــــــــکاره دهچــــــــــې نــــــــــ  ېاېــــــــــه د

  ــــــــــونه هــــــــــر يــــــــــو  مثــــــــــ  يــــــــــو

 خپـــــ  صـــــورې کـــــې ځـــــان د بـــــ  يـــــو 
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ــر دی   ــو هېــــ ــه  ــــ ــو هغــــ ــې يــــ ــه چــــ  څــــ

 خپـــــ  ېمثيـــــ  ېـــــه  ـــــو پـــــام  ېـــــر دی 

 پيــــــــدا شــــــــوي داســــــــې نــــــــه يــــــــو    

ــو  ــه يـــ  خـــــدايزده څـــــه وو خـــــدايزده څـــ

 ژونـــــــــــــدون داســـــــــــــې نګـــــــــــــداره ده

ــره ده    ــه راســـــــــ ــر  ر ـــــــــ ــې ېـــــــــ  چـــــــــ

 هــــــــره ورځ يــــــــو نســــــــ  پــــــــه غــــــــاړه

 ک ـــــــــــــــــه خانـــــــــــــــــده ک ـــــــــــــــــه ژاړه

ــ     ــه غـــــــ ــادي ده او کـــــــ ــه ښـــــــ  دیکـــــــ

 کــــــــه رڼـــــــــا ده کــــــــه ېـــــــــور ېـــــــــ  دی  

 دغـــــــــه هـــــــــر څـــــــــه بـــــــــې  انـــــــــا دي

 اصـــــــــ ا نـــــــــه دي ټـــــــــول خکـــــــــا دي 

ــورې    ــې  ـــــــ ــوبې چـــــــ ــه دوه لـــــــ  دغـــــــ

 اندي ـــــــــګې کـــــــــې ورېـــــــــه ښـــــــــورې 

ــو  ــويره دعمرونـــــــــــــــــــ  دوه ېصـــــــــــــــــــ

ــو  ــاديو او غمونـــــــــــــــــــــــ  د ښـــــــــــــــــــــــ

ــوهې ي   ــه پـــــــ ــا يـــــــــې نـــــــ ــه  انـــــــ  پـــــــ

ــ ي  ــدو يـــــــــــې حيرانېـــــــــ ــه ليـــــــــ  پـــــــــ

 دا ژونـــــــــدون داســـــــــې  ر ـــــــــوز دی   

ــې کـــــوز دی     ــاز ده غـــــ  يـــ ــادي پـــ  ښـــ
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 !اله؟خــــــــدايزده ولــــــــې يــــــــو خوشــــــــ

 شـــــــــــانحالهېيـــــــــــا خپـــــــــــه يـــــــــــو پر

ــوهې و   ــرې پــــــ ــدو ره پــــــ ــس همــــــ  بــــــ

ــو    ــ  يــــــ ــا غمجــــــ ــاله يــــــ ــا خوشــــــ  يــــــ

 دا چـــــــــې ولـــــــــې؟ خبـــــــــر نـــــــــه يـــــــــو 

ــه يـــــــو   ــه پـــــــه ښـــــ ــه بـــــــدو نـــــ  نـــــــه پـــــ

 بــــــس خپــــــ  نســــــ  او رول ادا کــــــړو   

 لـــــــه دنيـــــــا نـــــــه ځـــــــان وګـــــــا کـــــــړو     

 هــــــېڅ خپــــــ  اصــــــ  ېــــــه نــــــه  ــــــورو 

ــورو   ــې ښـــــــ ــ  کـــــــ ــاهري ېمثيـــــــ  ظـــــــ

ــ     ــان خپــــ ــده ځــــ ــه پې انــــ ــا و نــــ  هيچــــ

 د اصـــــــــ ا څېـــــــــرې ج ـــــــــان خپـــــــــ 

ــد ــو نــــــــوم دی   ژونــــــ ــې لوبــــــ  د داســــــ

 بــــــې لــــــه لوبــــــو ژونــــــدون کــــــوم دی؟ 

ــام را    ــې ال ـــــ ــه  ـــــ ــ  زړه ېـــــ ــا ويـــــ   ـــــ

 نـــــــــــــــــاکرار يـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــ  آرام را

 نګـــــــــــــــدارې او دغـــــــــــــــه لـــــــــــــــوبې  

ــوبې   ــه ســـــــــ ــاېې دغـــــــــ ــه  ـــــــــ  دغـــــــــ

ــه  ــادک او داغمونــــــــــــــــــــ  دا ښــــــــــــــــــــ

ــه  ــه رنـــــــــګ رنـــــــــګ ېمثي ونـــــــ  دغـــــــ
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ــه   ــدال نــــــــ ــه دې جــــــــ ــحګو لــــــــ  د صــــــــ

 هــــــای وهــــــوی او ويــــــ  و وــــــال نــــــه    

  ــــــــراد څــــــــه دی راز يــــــــې څــــــــه دی؟

ــ   ــداز يـــــ ــټ انـــــ ــه پـــــ ــه دی؟دغـــــ  ې څـــــ

 پــــــه دې هــــــر څــــــه  ــــــې خبــــــر کــــــړه     

ــړه   ــر کــــــ ــې ب ــــــ ــه  ــــــ  الــــــــکرا  نــــــ

ــه   هــــــــــــاې  ونيــــــــــــوم لــــــــــــه  ســــــــــ

 را  ــــــــوزار يــــــــې کــــــــړم لــــــــه پاســــــــه

ــه   ــفې نــــــــــ ــه صــــــــــ ــاووېو لــــــــــ  د يــــــــــ

ــه دا هســـــــــــې نګـــــــــــدارې نـــــــــــه     لـــــــــ

ــدې  ــه  نـــــــــــــــــــــ  زه راولوېد ـــــــــــــــــــــ

 پــــــــــردې خــــــــــړه ز کــــــــــه بانــــــــــدې   

ــه    ــه هاېفـــــــ ــ  لـــــــ ــ  راغـــــــ ــا غـــــــ  بيـــــــ

ــه   ــه واوفـــــــــــــــ ــرارو لـــــــــــــــ  د اســـــــــــــــ

ــه زړه دی   ــه دې کــــــــــ ــ  ېــــــــــ    روــــــــــ

ــه    ــد څـــ ــې ژونـــ ــوره چـــ ــاز و ـــ  دی؟پـــ

ــه ده  ــه پرېـــــــــــــ ــا چېرېـــــــــــــ  دا دنيـــــــــــــ

ــداره ده  ــرې نګـــــــ ــد پـــــــ  چـــــــــې د ژونـــــــ

ــا   دا و ــــــــــړي چېــــــــــرې ژونــــــــــد کــــــــ

 چېــــرې انــــد کــــا چېــــرې شــــچوند کــــا؟
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ــه رازه    ــې لـــــــ ــه شـــــــ ــر بـــــــ ــا خبـــــــ  بيـــــــ

ــدازه   ــټ انــــــــ ــه پــــــــ ــدون لــــــــ  د ژونــــــــ

 چــــې کتــــ   ــــې پــــاز حيــــران شــــوم      

ــوم     ــړزان شــــ ــه لــــ ــرې پــــ ــه ويــــ ــ  لــــ  هــــ

 د زړه پاڼــــــــــــــه ليــــــــــــــون  شــــــــــــــوه  

ــوه   پــــــــرې د ويــــــــرې بوړبــــــــوک  شــــــ

ــور    ــدې لــــ ــد وړانــــ ــې وليــــ ــې  ــــ  یچــــ

ــول    ــور بـــــــــــــ ــو څ ـــــــــــــ  و و ړ يـــــــــــــ

ــال وه    ــان بــــــــــ ــه شــــــــــ ــوه لويــــــــــ  يــــــــــ

 عجيبـــــــــــــــه شـــــــــــــــان هيــــــــــــــــو وه  

ــار و  ــه  ګــــــــــــــ ــوړ و ړ لکــــــــــــــ  لــــــــــــــ

 پـــــــــــه څېـــــــــــره لکـــــــــــه ښـــــــــــا ار و   

ــروزرو  ــه ســـــــ ــوړ لـــــــ ــا ار جـــــــ  دا ښـــــــ

 لـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــاووېو  رغ ـــــــــــــــــرو  

ــه   ــې خالونـــــــــ ــه يـــــــــ ــره  لونـــــــــ  ســـــــــ

ــ پرونه   ــې شـــــــــــــــ ــرد يـــــــــــــــ  ز ـــــــــــــــ

ــو   ــو غرونــــ ــر څــــ ــوړ و ېــــ ــې لــــ ــر يــــ  ســــ

ــمانونو    ــر اســــ ــچ ېــــ ــې هســــ ــاج يــــ  ېــــ

ــه يــــــــې خالصــــــــه هيبتګاکــــــــه     خولــــــ

ــرو ــه   د دوه غـــــــ ــانې چاکـــــــ ــه شـــــــ  پـــــــ
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ــه  ــو غرونـــــــــ ــو څـــــــــ  د صـــــــــــدوو يـــــــــ

 يــــــې پــــــه خولــــــه کــــــې وو غاښــــــونه    

ــ     ــرې راغ ــــ ــې زه ېــــ ــ  چــــ ــه ېچــــ  هغــــ

 شـــــــيبه  چکـــــــې   پـــــــرې ناســـــــ  وم

ــو   ــرو بچم ــــــ ــه ســــــ ــوړ لــــــ ــه جــــــ  هغــــــ

ــه زرو  ــواوې يــــــــــې لــــــــ ــور خــــــــ  څ ــــــــ

ــفه وه  ــې صـــــــــــــ ــاووېو چـــــــــــــ  د يـــــــــــــ

 د بچم ــــــــــــــــــــــــــو نګــــــــــــــــــــــــــداره وه

 همـــــدا ېچـــــ  يـــــې و پـــــه خولـــــه کـــــې 

 د څ ـــــــــور غاښــــــــــو پـــــــــه وره کــــــــــې  

ــې وې   ــور پ ـــ ــې څ ـــ ــاپ يـــ ــور غـــ  څ ـــ

ــپرې وې  ــرې ســـــ ــواوې پـــــ ــور خـــــ  څ ـــــ

ــا ار و    ــه د ښــــــــ ــو ژبــــــــ ــ   ــــــــ  ېچــــــــ

 ز ــــــــون خــــــــوارو عجيــــــــ  کــــــــار و   

ــ    ــاې  وويــــــــ ــې هــــــــ ــه داســــــــ  راېــــــــ

 :پــــــــــه اســــــــــرارو واوــــــــــ  وويــــــــــ  

 ددې ز کــــــــــــــــــــــې دا و ــــــــــــــــــــــړي 

 لکـــــــــــه  رځـــــــــــا چېـــــــــــرې  ـــــــــــړي

ــد کـــــــا     ــه ژونـــــ ــه دي چېرېـــــ ــر نـــــ  خبـــــ

ــا     ــچوند کــ ــرې شــ ــا چېــ ــد کــ ــرې انــ  چېــ



 

 www.samsoor.com  

 

ــې    ــه کــــ ــا ار خولــــ ــا د ښــــ ــول ل يــــ  ټــــ

 د ســــــــــــره اور د ېګــــــــــــور زړه کــــــــــــې  

 نګـــــــــداره ده کـــــــــړي  و ـــــــــان چـــــــــې

ــا دا ده چـــــــــــــې ښـــــــــــــکاره ده   دنيـــــــــــ

ــا   ــه  رځـــــــــ ــه ژبـــــــــ ــا ار پـــــــــ  د ښـــــــــ

ــا   ــه پرځـــــــ ــر ز کـــــــ ــره اور پـــــــ  د ســـــــ

 وايـــــــــــا دا يـــــــــــاووېا ېچــــــــــــ  دی  

ــ  دی  ــو بچــــــ ــه  ــــــ ــاها ده ښــــــ  پاچــــــ

ــو نــــــــوم دی    ــې لوبــــــ ــد د داســــــ  ژونــــــ

 بــــــې لــــــه لوبــــــو ژونــــــدون کــــــوم دی؟ 

ــه    ــې وايـــــ ــت  چـــــ ــې وپوښـــــ ــا  ـــــ  بيـــــ

ــه؟   ــوم ځايـــــــ ــه کـــــــ ــ  دی لـــــــ  حسيســـــــ

ــې  ــره ده ولـــــــــــــ ــا ار څېـــــــــــــ  د ښـــــــــــــ

ــ  ــه ې  ــــــــ ــې  وبــــــــ ــا کــــــــ  ېحيرانتيــــــــ

ــه   ــې خـــــــولې نـــــ ــه خالصـــــ ــه لـــــ  د هغـــــ

 لــــــــه غمجګــــــــې شــــــــان څېــــــــرې نــــــــه 

 الـــــــــــــــــــکرا  او ويــــــــــــــــــــره اوري 

ــوري    ــه  ـــ ــه بـــ ــا ېـــ ــه شـــ ــدايزده څـــ  خـــ

ــران دی   ــ  حيـــ ــې  دی هـــ ــ  هـــ ــ  هـــ  چـــ

ــان دی   ــر اســــــــ ــ ي هــــــــ ــ  ويرېــــــــ  هــــــــ
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ــره ده   ــې څېـــــــــ ــه يـــــــــ ــه حيرانـــــــــ  څـــــــــ

ــکاره ده    ــې ښـــــ ــه کـــــ ــ  پـــــ   ار وحشـــــ

ــر   ــوي وکـــــــ ــه کـــــــ ــه هک ـــــــ ــه څـــــــ  پـــــــ

ــر   ــري  کــــــــ ــه لــــــــ ــه حالــــــــ ــه څــــــــ  لــــــــ

 چــــــــــې  رانــــــــــه : هــــــــــاې  وويــــــــــ  

ــرار واوره  ــهدا اســــــــــــ ــه  انــــــــــــ  لــــــــــــ

 د ښــــــــــا ار دوه ســــــــــتر ې ښــــــــــک ې 

 لــــــــــه الماســــــــــو جــــــــــوړې شــــــــــوې   

 لــــــــــــرې لــــــــــــرې ه تــــــــــــه  ــــــــــــوري 

 پـــــــــــــــــرې بـــــــــــــــــاران د ادراک اوري  

 ښــــــــــــايا ورک حسيســــــــــــ  ويګــــــــــــا

 د هســــــــــــــت  اصــــــــــــــال  ويګــــــــــــــا

 ه تـــــــــه لـــــــــرې بـــــــــ  ج ـــــــــان کـــــــــې

 بــــــــ  ز ــــــــان او بــــــــ   کــــــــان کــــــــې 

 د ژونــــــــــــدون پــــــــــــه راز پــــــــــــوهې ي

ــوهې ي    ــداز پـــــــ ــټ انـــــــ ــه دې پـــــــ  پـــــــ

ــه   نـــــــــو ښـــــــــا ار د حـــــــــال پـــــــــه ژبـــــــ

 بـــــــــهد خپــــــــ  پــــــــټ کمــــــــال پــــــــه ژ    

 هــــــــ  پــــــــه ويــــــــره الــــــــکرا  کــــــــې

ــې     ــوا  کــــ ــتا ځــــ ــا ســــ ــې وايــــ  داســــ
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 چـــــــــې نـــــــــ  ېاېـــــــــه در ښــــــــــکاره ده   

 ژونـــــــــــــدون داســـــــــــــې نګـــــــــــــداره ده

 نګــــــــــــداره راغ ــــــــــــه جګــــــــــــ  نــــــــــــه

 د وجــــــــــــود لــــــــــــه حسيســــــــــــ  نــــــــــــه

ــه دی؟    ــ  څـــــــ ــوهې ې جګـــــــ ــه پـــــــ  ېـــــــ

 چـــــــــــې د ټـــــــــــولې هســـــــــــت  زړه دی

ــروره   ــه ســــــــ ــوړ دی لــــــــ ــ  جــــــــ  جګــــــــ

 د يــــــــو ښــــــــک ا لمــــــــر لــــــــه نــــــــوره    

ــې     ــور يــــــ ــه نــــــ ــر او دغــــــ ــه لمــــــ  دغــــــ

 ېدا جګـــــــــــــــــــــ  او دا ســـــــــــــــــــــروري

ــه     ــوم لريګـــــــ ــو نـــــــ ــه يـــــــ ــر څـــــــ  دا هـــــــ

ــوم ده   ــټ راز نـــــــــ ــه»ددې پـــــــــ  « يګـــــــــ

 

۸۸۱۱۳۸۳۱ 

 خيرخانه  يګه

 :يادښ 

ــې د      ــده ده چــ ــ  زي نــ ــري حالــ ــان ړي وکــ ــه ځــ ــوي د هغــ ــه  ثګــ دغــ

ــوازې         ــه وشــوه، دلتــه شــاعر ي ــره اشــاره ورې ــ  او  ې ــړ کــې ل ــه ل ــوي پ  ثګ

 .راوي دی ښايا په ځيګو ر وزوپچپ ه ه  نه وي پوه
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 !يبا ېهلوی استاد عال ه حب

 

 تګهـپوښ

 

 پ تو اب 

 داسې لکړه پر  ز

 له کو ه لوري راغ ې؟

 له پګځو سو زرو کالو هاخوا

 او 

 د س و  دنيتونو له پچې خزانې څچه

 څو يې ښکاره دي؟

 :يو ه  نه 

 ځکه يوازې 

 زر کاله پچوا  ې

 د يو کروړ و   په ويګو سور شو

 ز ا بچو ښايا لو ړي و   ېه ويګې ورکړې

 باندې نه پوهېدل« رن ونو»ساده سپيه ا وو  ځکه چې دوی
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 !پ تو اب 

 دا پر غاړه دې څه دي؟

 د پرديو پېغورونو

 د زړو سرپو او پو دو ا ي 

 ولې؟

   ر د خپ  کاله د زرو او  لونو هغه کان دې څه کړ؟

 ــ  ټول  ې بچو ېه پرې ود

 خدای  ه کړه وني نه شا

 هسې ه  زه ېريګه خبره نه وم

 پ ورهچې هغوی ټول و

   ر بچا خو دې اوز ه  وني دي -

 هغوی ښېرا ووه  -

 د چا؟ -

 د خپ و هغو وروڼو -

 چې يې د دوی د نېکمرغا لپاره

 په دعا  انو کې ړندې شوې ستر ې

 خو دوی ونه پوهېدل

 ځکه دعاوې په ښېرو واوښتې

 

 !پ تو اب 

 ک   دې چېرې دی؟
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 ــ د نړک د سترو ديوانو په وب ه کې

  ا سره دو ره  ېره  يګه ده چېددې ديوانو ز ا له ک

 له پګځوسو زرو کالو را په دېچوا

 په نذرانه کې هره ورځ ز ا د زرو بچو

 پر  رک ېېغ را کاني

 !پ تو اب 

 نو اوز چېرې درو ې؟

 :د س ار ک ا ېه 

 ــ  غواړې چې خپ  ويده بچا را وي  کړې؟

 !ــ  نه

 هغوی ويده دي د ابد په خو  وي ي ي ک ه؟

  وې؟ــ  نو څوک وي

 د نړيوالو انساني  وي وم

 :چې راېه  ره د ديوانو د  اڼ  وښيا 

 ځمه ديوانو ېه پ و نيس ،  زارک کو ه

 چې د بچو ويګې  ې ېويې نه کړي

 چې د هغو له  سو ېورې واخ ا

 چې د هغوی له زړو غال شوې  يګه بېرېه ورکړي

 

 ۸۸۱۱غبر ول  

 کاب 
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 ېر  ودره هاخوا

 

 نيولا  ا  ې زري پڼې ېر څګګ

 د  شدک لون   ريتاړې  ې په غاړه پرېې

 د  رې ش ې  ې پ و سره خبرې کوي

 پرون  ې بيا له بر آخوند څچه ېاويز اخيست 

 ستا سود دن ې کال برج کې يې ندم

 وايه چې پالر به دې رالا شا که نه؟

 له و ر څچه نه ويري ي؟( ج)  ر دادا د خدای

 دا څو ک ونه وشول

 ې نه غال کو هچې دې له سپيګې خول

 د غبر و شونډو غال ده غبر ه  ګاه

 اخر به څوک رانه  سونه پرې کړي

 

 اوز په  ريو او ځونډيو کې پوپ

 هغه ښکاري ټوپچ ه  نه لرم چې

 ستا په نا ه ورباندې  زې وکړم

 زو دې را خپ ه کړ ه   او بس په 

 وروڼه، ېربرونه  ې ه  نه شته چې  ې  ال وېړي

 ه راې و کې  ې د ټولو ېر  خکه نه  ودر نه پ

 ستا پر اونه باندې  ګ    اېاوه
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 يا  ې دې پيهکه د ټيکري څيرله

 چې دې په خپ  نا ه کړم

 

 ستاسو هوجرې سره به

 چې د څپ يو لوی کتار جوړ شو

 او د چ مو شګه دودونه به ديرې نه په هوا پورېه شول

 خو بيا به ه  جر ه ناهي ې راغ ه

 پ  بچ  خالص کړی ا خو په چټ   ګګ خ

 ېه ه    دادې سره پچه يوه ورځ ورشه

 نه چې  يرې دې وي څه کو ې کړې

 څه  وده  چکې يې له ښار نه زعفران غوښتا وو

 

 !زړه  ې  ېر ېګګ دی اشګا

 اوز خو ربا  ه  پټ په غال غ وم

 چې غ  يې وانه وري څوک

 د چرسو شګه لو ا خو ه  حرام دي

 لوخړې باس  چرېه په پچه کو ه شپه ورنه

 !دروغ جانانه -ري تيا، دروغ  -ري تيا

 چې دې د ستر و کتا  ونه لول 

 په هغه ورځ رانه لمانځه کې رکاېونه هېر شا

 

 د لو په ورځ  ې ستاسو در ګد څاره
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 چې ېېره لور رانه  ړوند زخما کړ

 ستا د ښايسته لوپچې

 هغه ټوټه  ې   ېر اوسه په  ړوند ېړلې

 د څيرې ټيکري څګ ه ب انه جوړه کړه،  يرې ېه دې! وايه

 پالر دې خبر شو که نه؟

 

  رانې خا چ څادر  ې  ېر زوړ شوی

 چيرېه په پچه به يو ب  ه  راېه ونه  ګډې؟

  ا له بزاز څچه کتان را غوښت 

 

 راېه په ېورو ستر و نېغ و وره

 يو ځ ې بيا خوله راکړه

 پرون  ې بيا له بر آخوند څچه ېاويز اخيست 

 سبا ېه ه  يوه جر ه درلې م

 چې پالر به دې رالا شا که نه؟! وايه

 بس يو دسمال دې راکړي

 ولور چې هر څو ره وي

  ا حاجا خان ليدل 

 :وايا 

 «!دوب  کې  زدوري  ېره ده»

 ۸۸۱۱ې ه۸۱

 حياې آباد –پې ور 
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 ن  ه  نل  وري ي

 

 ن  ه  نل  وري ي

 او باد د ونو د وروستيو پاڼو  ګ  کې

   د ېورو په ج ړه اخته دی                                      

 خو زه د شګې پاڼې د غاړې او د ېيغ ېر  ګ  په پوله کې  

 سوچ کو ه                                                                  

 چې بيا به ه  ک ه سپرل  وويګ ؟

 ن  ه  نل  وري ي

 ه شګه ټيکري څچه بيرغ جوړ کړید باد ل کرود باغچې ل

 او د سي يو کو  ر

 د ېا  شوې کروندې په  رد چاپېر را څرخا

  ېرې نل   ې د پګجرې په ښې ه ول يدې

 خو زه وېرې م

 د نل  دانو ېه  ز نه ور وړم

 زه چې  اشوم وم له نل  نه به  ې  وټا  ک کړل

 او پر همزولو  ې شيګدلې لکه سپګې د واده پتاسې

 چې لوی شوم خدايزه ولې له نلېو څچه ويره لرمخو اوز 

   ر دا ژوند  و په دې ارزي چې اوز
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 آن له ښايسته نل  نه ه  ويري و؟

  ون چې هوښيار شو نو بدبيګه ه  شو

 دو ره بدبيګه چې نل  راېه واې ه د سپرلا ښکاره شا

 ن  ه  نل  وري ي

 زه د باد ېوره ويګ 

 ره دهچې   د پاڼو دپستې غاړې پر ويګو س

   ر د باد په  ز کې دغه ېوره چا اي ې ده؟

 زه چې  اشوم وم نو پر باد  ي  وم

 باد به ز ونه کاغذي بيړک د سيګد اوبو کې

 له دې خوا هاخوا وړلې

 خو اوز بادونه ه  خونا او ليونا شول راېه

 ز ون د ک ا د  اڼو جاله يې ه   وبه کړه

 ځکه خو زه ه  له بادونو څچه

 ېرهه لرم

 کرکه لرم          

 ويره لرم                         

  ونه پر ځان ولې  ي  يو دو ره

 چې آن له باد څچه ه  کرکه لرو؟

  ون چې را لوی شو نو  ارن شو هو ره

 چې له خپ  سيوري څچه ه  ويرې و

  ونه ک ونه پچوا
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 چې  اشو ان وو، زړور وو هو ره

ای ې و د ديو ج ړې چې به د ښک و اوسانو له اېالنو سره يو ځ

 ېه

  ون له ديوانو څچه نه ويريدو

 يوازې هغوی به  و بد ايسېدل

 خو په دې نه پوهېدو

 چې يوه ورځ به  ون پچپ ه

 شو بدل په څو خونا ديوانو                              

 يو د ب  غوښې به خورو

 يو د ب  ويګې به څ و

 

 ن  ه  نل  وري ي

 ن ېړل وريځو اسمان کې بيا کاروا

 خو اوز هغسې د اوښانو کتار نه ښکارې ي

 چې به ز ون همزولو

 ورېه اېي کاوه په شګه دېره کې

 او دا کاروان  و د کوچېانو د راې و لپاره زيری  اڼه

 اوز خو له  اېې پګجرې څچه د وريځو څېره

 لکه کتار د څو دارونو ښکاري

 چې انسانان يې زړولا ورنه

 ن  ه  نل  وري ي



 

 www.samsoor.com  

 ېوپان په  ېره غوسهاو زورور 

 ز ا دکوټې

 د پګجرې پر ښي و  وېې وها            

 ېاسود باد  وېې کوم وخ  ليدلا؟

 خدايزده چې ېاسو ېه به څګ ه ښکاري

  ېر  ېر ک ونه پچوا

 چې باد په دغو  وېو

 ز ا پاسته وې تان ورو ورو نازول

  اېه پستې ښکاريدې

 خو اوز  و ان کو ه

 چې دا بدرن ه  وېې

 ېر ستونا را چاپېره ديز ا 

 او وژنا  ې په هره شيبه                              

 خدايزده چې زه بدل، که باد بدل شو

 کيدای شا باد  ې  اشو تو  وړی وي

 کيدای شا ز ا  و ان او وه  بدل شوي وي اوز

 او باد هماغه باد وي                                                

 ل  وري ين  ه  ن

 او باد د ونو وروستيو پاڼو  ګ  کې   د ېورو په ج ړه اخته دی

۸۸۱۱۳۱۳۸۱ 

 خيرخانه  يګه –کاب  
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 رهېــو

 

 زه چې  اشوم وم څو ک ونه پچوا

 يوه شپه خو  کې ويريدل  و ه

 او چې  ې چيغه وکړه

 :نو  ور    ووي  راېه 

 آخ زويه وويريدې؟»

 خير دی ويده شه  رانه

 شوې نو چيګې ېه و ړ شه سبا چې وي 

 او خو  رڼو اوبو ېه ېېر کړه يو ځ 

 به يې ښه کړي درېه( ج)خدای

 نو  ا همداسې وکړل

 او س ار سپيګه چيګه

 په يوې ښک ې څپې ونازيده

 ز ا د خو  ې بير ېه ونهېده وخګديده

 له هغې ورځې وروسته

 بيا ويريدل  نه وم

   ر ک ونه وروسته
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 وويريدمبي اه شپه بيا په خو  کې 

 داسې يو خو   ې وليد

 چې  ې د ستر و کاسې  نډ له ويګو

 سر ې ببر و، لکه ز ون د اوسانو شيشکه

 او دوه غاښونه  ې اونده وو آن ېر زنې پورې

 ژبه  ې وه خو غ يدل  نه شوم

 ستون   ې و خو غ   ې نه درلوده

 د دوه  سو  وېې  ې دوه چړې وې

 دواړو  سونو ې يو ب  وت ول

    چې يې ريب ې سرهيو د ب

 خپ  روح  ې وليده چې

 راېه و ړ دی او چکچکې کوي

 يوه هيګداره يې نيولې راېه

 زه  ې د  ه  کتا  ويګ  په کې

 زه  ې د وکر سبت لول  په کې

 ژبه  ې وه ،خوغ يدل  نه شوم

 ستون   ې و ،خوغ   ې نه درلوده

 :ز ا د  ه  کتا 

 سر نه ېر پايه ېورو

 :ز ا د وکر سبت

 نه ېر پايه اوروسر 
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 بي اه شپه بيا په خو  کې وويريدم

 آسمان له ېالګدې بري ګا نه  ک و

 زه په يو وبر و ړ

 ېر زن ګو  ې پ ې په وبر کې وې

 ښايا ز ا خپ  وبر و

  چا خ لوري نه  ې

 له يوې ورانې کګډوالې  اڼ  نه

 د کوم چا غ  اوريده

 د کو ې  ستې ش زاد   خګدا وه

 ز کړز پورېه شوچې د خګدا به يې کړ

  ا به د  وېو چړې

   ه  په خپ و  سو و ګډلې

    ې خپ  روح ليده چې

 راېه و ړ دی او چکچکې کوي

 چپ  ز ېه  ره  ې دوزخ ېه ې  ه

 ښا  ز ېه ورېړل 

 زنځير يې جوړوله الماسو، کولپ يې سرو زرو نه

 ددغه وره له شانه ه  د خګدا غ  راېه

 ېدمله دې خګدا نه وېرېدم وېر

 لکه بڼکه لړزېدم لړزېدم

 ژبه  ې وه خو غ ېدل  نه شوم
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 ستون   ې و خو غ   ې نه درلوده

 بي اه شپه بيا په خو  کې ووېرېدم

 د ش زدا   د خګدا غ  داسې و

 لکه ز ا د هېرې شوې  يګې

 د  ستانه خګدا غ 

 ز ا يې څېره هيره ده

 خو د خګدا غ  يې   اوز ه  په غونو کې ساې 

  ا له روح څچه کساې اخ اهمدغه غ  ز

 د هېرولو کساې

 دخپ  ېصوير د  اېولو کساې

 هغه ېصوير چې  ې له ستر و هېر دی

 د خګدا غ  رانه کساې اخيسته

 ژبه  ې وه خو غ يدل  نه شوم

 ستون   ې و خو غ   ې نه درلوده

 بي اه شپه بيا په خو  کې ووېرېدم

 او چې له چيغې سره پاڅېد ه

 اده شوه چېد خپ ې  ور خبر را ي

 س  له س ار سره چيګې ېه و ړ شه»

 او خو  رڼو اوبو ېه ېېرکړه يو ځ 

 .« خدای به يې ښه کړي درېه

 خودغه خو  وم ويرول  دو ره
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 چې ېر س اره ې  کيدل  نه شوم

 په نيمه شپه کې ېر چيګې و ړ ه

 چيګه په ېوره شپه کې

 ځ يده داسې سپيګه

 لکه ز ا د  ه  سپيګه پاڼه

 ې څچه ه  وويريدمزه له چيګ

 ځکه چيګې څچه ه 

 د خګدا غ  راغ  ز ا ېر غونو

 چيګې کې ه  چا راېه کړز کړز خګدل

 اوز ويده نه وم وي  وم

   ر خګدا  ې اوريده په غونو

 چيګې ېه وړاندې شوم چې خو  وواي 

 د خپ ې ويرې کيسه وکړم ورېه

 خو  ې له ستونې څچه غ  ونه وې

 يدهچې په چيګه کې  ې خپ  ځان ول

 نو  ې د ستر و کاسې  نډ له ويګو

 سر  ې ببرو، لکه ز ون د اوسانو شيشکه

 او دوه غاښونه  ې اونده وو آن ېر زنې پورې

 ژبه  ې وه خو غ يدل  نه شوم

 ستون   ې و خو غ   ې نه درلوده

 

 ۸۸۱۱ ۳ک ۳ ۱
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  اېې څان ې

 

 پر دره لويه  ردله پريوېې

 د ځګ  ه ونې سره نه شا ليدی

 ګد غي ه غبار نه ستړېښکته د سي

 څو ره آرا ه درو ا

 او د باد غ  راځا له لوړو څوکو

 څو شيبې  چکې له دې ځايه ده ر ه اوښتې

 د جړن انيو شرن ا شرنګ يې   ېر اوسه اورم

 او  ردلې   د ېودو وړيو بوی ساې  

 د ځګ  ه  ګ  کې يوه ونه سوځيدلې نيمه

 څېره يې  ېره ده انسان ېه ورېه

 څان ې يې ښکاري ي داسېدوه  اېې 

 لکه پرې شوې  چې

 چې وي اسمان ېه پورېه

 لکه دعا چې کوي

 خو لپه ونه لري

 ونه يوازې ده بيچې يوازي

 زه  ې ني  روح ورکوم دا يوازيتو  راکوي

 نور در ې شرن ا شرنګ نه اور ه 
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 او زه د ونې د زړه غ  ېه غون ي 

 ونه  يګه وه د باد پر زلما

 يې ديدن ېه راېهچې هر س ار به 

 د باد زلم  ښک   و

 ونه يې هره ورځ د څڼو شڼ ار ېه نهېده نهېده

 ونه په  ال ک يده

 ونې به زلفې هر لور وشېګدلې

 او د باد ژڼ  به په  سته ځوان  ېېر شو ورنه

 خو يوه ورځ پر ونې ېګدر پريوې

 ونه يې وسېزله

 له هغې ورځې وروسته

 د باد زلم  پر لوړو څوکو  رځا

 ښکته نه راځا اوزاو 

 خبر چې ولې( ج)خو خدای

 آن   ېر اوسه د ځګ  ه له  ګځه

 دوه  اېې څان ې دي اسمان ېه پورېه

 لکه پرې شوې  چې

 چاېه دعا چې کوي

 خو لپه ونه لري

 ۸۸۱۱وري۸۱

 د کاب  جالل آباد لويه  ره
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 وکهــټ

 

 :يو ليونا ب  نه پوښتګه وکړه

 ېرې کډه وکړي؟که اوبه اور واخ ا،  اهيان به چ

 :هغه ځوا  ورکړ چې 

 ز ون د ک ا ېر سيګدونو او ويالو به راشا

 ځکه چې دلته که هر څو ره وچکالا ه  راشا

   په سيګدونو او ويالو کې  و ب ې ي ويګې

 دلته د ويګو وچکالا نه راځا

 ځکه  اهيان به ټول همدلته راشا

 :ليونا کړز وخګدل 

 ېه خو ري تيا چې ليون  ښکارې ې

   ر  اهيان څه اوغانان خو نه دي

 چې به د ويګو په سيګدونو او ويالو کې   با

 

۸۸۱۱۳۱۳۸۸ 

 کاب 
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 کالاــوچ
 

 څو  ياشتې وشوې چې همداسې کې ي

 بادونه پاڅي ي او وريځې راشا

 اسمان له ېورو سپيګو، خړو  ک شا

 ک ه د ېالګدې  ړز ه  پورېه شا

 ي يخو ز که څاڅکا پسې  ړه شوه، باران نه ور

 س  کال کوچيان رانه غ  

 او د شوې ې په بدل کې  و چا کورې رانه کړل

  ا  ې کوچ  درخو ونه شوه ليدی

 ېېر ځ   ې ښار کې له هيګدو نه  ا  يره واخيسته

 او د هراې س يمانا رانجا  ې  ډ کړل په کې

 ټول کال ل يا وم په  ريو  ې رجړو ه پوپ کړه

 يوه هيګداره او يوه ساليا

 درخو به راشا ا وي  

 ېېر پسرل  يې رانه ستر و ېه رانجا غوښتا وو

 ز ا يې دا خبره نه هېري ي

 :چې له خګدا سره يې يو ځای وکړه 

 پام چې رانجا يې ښه وي»

 د يشي  پروا د  ګاه نه لري رنجو سره سکاره  ډوي

 درخو ري تيا ووي 

 ز ون  ګاه  ېره شوه
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 ب  ستر و ېه او  ېر سکاره  و د رنجو په نا ه وشيګدل د

  ون د همدې ستر و آزار وړی دی

 چې اوز باران نه اوري

 څو  ياشتې وشوې چې همداسې کې ي

 بادونه پاڅې ي او وريځا راشا

 خو څاڅک  نه پريوځا

  ون  ګ  اريو

 چې باران نه اوري

 او کوچيان ه  نه راځا

 خبر ز ا درخو به وي په کو ه ې  ې( ج)او خدای

 زه به يې هېري  که ياد؟

 کاشکې خبره وای چې

 ز ا رانجا اص  دي

 او  ا  ګاه څچه ېوبه ايست ې

 زه په درخو  ي  ي 

  ي   ګاه نه کوي

 درخو دې خپ ه ښېرا بېرېه واخ ا

  وندې

 باران          

 ووري                     

 ۸۸۱۱ثور ۸۴
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 هــرخ

 

 ز ون د ک ا د چړي پر آ ان

 د ک ا  ېرو پيغ و زړه باي وده

 ز ون د ک ا د جو اې حجره کې

 چې به چړيانو  ي ې جوړې کړلې

 او سګد ار چړي به غ  د ياکوربان پورېه کړ

 د  ېرو پيغ و زړه به ودرزيده

 په شړش  غوړې څڼې

 په رنجو ېورې ستر ې

 په  خ يې خط راغ  

 د دنګ چګار په شانې دن ه ونه

 سپيګې جا ې، کتا  ېر څګګ چې په کوڅه ېېريده



 

 www.samsoor.com  

 تر و به له بام څچه په پچه څارهنو  ېرو س

 خو ز ون د ک ا چړي زړه و پر يوې باي   

 چې به د بر آخوند سبت نه راغ 

 هغې به پټ د دروازې خوله کې  ګ ا څچه اوبه ور کړلې

 يوه شيبه به د ديدن ېېره شوه

 او  اونډک به دا شيبه وليده

 زړه کې به يې ب ې شوې د رخې لمبې

 ګه اونډک ه  وه پر چړي  ي

 او  اونډک وه د چړي د   شووې ېربوره

 چې به چړي د   شووې پر  ګ ا خوله کې وده

 نو به ددې په زړه ارې ېېرې شوې

 خدايزده په ژبه به يې څه بال ښېرې ېېرې شوې

 چې يوه ورځ يې د چړي د   شووا ديوز ېه

 پ و کې غوټه ور وړه

 يو څه رانجا

 او څه د چي  ني توېيا

 بو کې  ډ کړلدا يې د يخ  ګ ا او

 

 چړي د برآخوند سبت نه راغ 

 نج   يې لرې څچه  ر څارله

 او شېبه وروسته د نج   د دروازې ېر څګ ه
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 چړي  ګ ا څچه اوبه وڅ  ې

 او داوبو خوند يې بدل وليده

 

 سبا د ک ا د جو اې آ ان بدل شو بدل

 :او چا خبر راوړ چې 

 د سګدر ار چړي له ستونا څچه غ  نه وځا

 دواړه ستر ې يې ړندې دي ټپېاو

   شووا وژړل له  ېره غمه

 او  اوڼدک ېربورې ه  وژړل

 خدايزده له غمه

 که د رخې او کساې له زوره

۸۸۱۱۳۸۳۱ 

 کاب  – وس   
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 ره،  يتارېغ ، و

 

 څو ورځې  چکې  ې د کور ان ړ کې

 بد رغا لګ ه شوه

 او غ  وزې ېد                    

 شويو ځ   ې ستون   ک 

  ا وي  راځه وژاړه

 خو بيا  ې وکر وکړ

   ر دا ژوند دو ره ارزښ  لري چې ويې ژاړو؟

 غ  ېه  ې وخګدل خو وشر ېدم

 يو ځ   ې زړه وشو، چې شپه باندې پرواټ ېېره کړم

 خو که ري تيا وواي 

 له ليونيو سپيو ووېرېدم

 ک ه چې ووېرېدم

 نو  ې له ځان څچه پوښتګه وکړه

 ې دو ره  ران دی؟آيا دا ژوند راباند

 خو زه له  رګ څچه نه

 ب کې له درد څچه وېرې م هر وخ                          

 !ز ا ښاريانو
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 چې يوازې پيدا شوي ياس  د  رګ لپاره

 او ژوند  و  ک دی ټول د رګ له رن ارنګ ېجربو

 آيا د  رګ کور ېه  و داسې  ره ه  ليدلې؟

 پرېه  ا ور ورسوي؟« درد»چې له 

 ورځې  چکې  ې د کور ان ړ کېڅو 

 بد رغا لګ ه شوه او غ  وزې ېد

 باد   د کور باغچه کې ونو ېه کيسه کوله

 ز ا  اونډی چيرېه پټ شوی و  يتار يې واهه

 او شپې د واټ پر سر د ونيو ليونيو سپيو

 کولې ز ا غون ېه راوړې

 غوښت   ې باندې ووځ 

 چيغې وکړم                                

 خو وېرېدم، وېرېدم

 ليونا سپا له  انه ښه وو، چې پر واټ  رځېدل

 زه غمځپ   خو له ويرې ب ر نه شوم ې   

 غ   ې په کور کې په اېي سرو

 خو  اونډی    چېرېه پټ و

 او  يتار يې واهه                                    

 ۸۸۱۱چګ اپ ۸۱

 کاب  –کور خيرخانه 
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 اريخـې

 

  ې اخ  خپ ه نيزه 

 ځ  د ېاريخ ج ړې ېه

 او بيا به هېهک ه را ونه  رځ 

 ستا ېر   صو ې خګداو رځمه

 د پاکې  يګې کيسې

 خ کو ېه ټوکې ښکاري

 خپ ه نيزه  ې اخ  

 او ستا ټيکري څچه بيرغ جوړوم

 هغه شروا ټيکری دې

 چې له لويديځه د څ ورو سوو کالو پېغور

 ورباندې ن ې لري

 شوې ويګېهغسې ن ې لکه ېړ ې وچې 

 لکه د ستړې  الل  له خولې خت ې کړيکه

 خپ ه نيزه  ې اخ  

 ځ  د ېاريخ ج ړې ېه

 هېڅ څوک به ونه وژن 
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 ز ا نيزه نوره په ويګو  ړه شوې ده او اوښکې غواړي

 نيزه  ې ستړې ده خو شرق ويده دی

 نيزه  ې ستړې ده سکون غواړي

 زه به  ې خپ ه نيزه

 د شرق ويده ستر ه کې خ ه کړ ه

 خير دی که ړوند شو

 پرې را وي  خو به شا                         

 ېاريخ په کړز کړز خاندي

 د وي  ړانده او د ويده بيګا ېر  ګ  ج ړه ده

 خپ ه نيزه  ې اخ  

 د ښاپېريو ش زاد   رانه ديوانو بوې ه

 ېاريخ د واف د غرونو شاېه پټ دی

 ېاريخ ديوانو سره  ز يو کړی

 پيريو چ  ېه بيا نه راځاېاريخ د ښک و ښا

 ېاريخ ښا ار پې نا

 د يو پې نا                     

  ل پې نا                                 

 ېاريخ ز ا د نيزې شغ پې نا

   ر ار ان جانانه

 ېاريخ ستا ښک   ټيکری

 چې پر نيزه ېړل  نه پې نا                            
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 ېاريخ په ټول عمر کې

 طفه نه پې ناعا

 ېاريخ د  يګې په نا ه پورې   ګډې وها

 !آشګا خبر شوې که نه ؟

 اور د ېاريخ پر کوڅو بيا ول ېد

 او د ښکېالک پر واټ ب  ستوری وخوې

 انسان کتا  را واخيس 

 غوښت  يې خپ  ېېر ژوندون بيا ولولا

 خوخدايزده ولې يې د خپ و ويګو بوی څچه خوا و رځېده

 ټک  په کرکه کې ود« هېڅ»د  او خپ  ېاريخ ېه يې

 اور د ېاريخ پرکوڅو بيا ول ېد

 د  غزو جګګ پي  شو

  ز څچه هېره شوه د ېورې وبضه

 خود سياس  ېوره له ېېکې څچه ووې ه

 :څو د ېاريخ پر ېګدي دا وليکا 

 چې يو انسان» 

 د ب  انسان                   

 .«دوزخ دی                               

 

 ۸۸۱۱هې ۸۳
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 د ش زدا   خو 

 

 :ېر ش ر  چکې دا يادونې د پام وړ دي

ــو  دی    ــ زدا   خـــ ــوې شـــ ــايا شـــ ــې  و يـــ ــ ر د هغـــ ــه   ،دا شـــ ــې پـــ چـــ

کــــال کــــې لــــه اوغانســــتان څچــــه غــــال شــــوه او د کــــوټې لــــه  رې د          ۸۸۱۱

 .کراچ   وزي  ېه ورسيده

چـــــې د کاپيســـــا نـــــا تو نهـــــا ره   ،هغـــــه پکتيـــــان  زلمـــــ  و: ارشـــــاک

ه او د هغــه پــه  يګــه کــې يــې ځــان پــر ســيګد  هــو         ګــه شــو  ېپــرې    ( اوشــاز)

 .کړ، ارشاک ښک   او ېورزن زلم  و

 .باسي  زاړه نو ونه دياد (: سيګدو)اندوز 

 .نا تو آريايا پاچ ا کورن  وه: کوشانا

ــا، پکتيکـــــا، پکتـــــويس   ــتان  :پ ـــــتيانا، روهســـــتان، آريانـــ د اوغانســـ

 .زاړه نو ونه وو

 .نا تو آريايا غش  ويشتونک : آرش

 .د ب خ زوړ نوم: يبچد

 .آريايا کتا  ړزو: اوستا

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 چيغې  ې واوره! پ تيانا

 درنه وړي  ې درنه وړي  ې

 پر سر ېاج لرم د زرو

 کمر بګد  ې طاليا دی

 ش  ک ګه ښک ې پېغ ه

 لوی ک ول  ې کوشانا دی
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 ز پر څپو اوړمد اندو

 روهستان  ې نګداره کړي

 دا د کوم عصر جادو دی

 له ژوندو څچه  ې  ړه وړي

 ېورزن ارشاک دې څه شو ها

 رې و ړهېتور دې چېبر

  غرور ياره! پکتويسه

 رې و ړهېلوی ل کر دې چ

 راېه ښه په برندو  وره

 ي  پ تګه ي  زه دې خور

 ستا په  ز کې غش   اې دی

 ي  چې بربګډه اوز پرېه

 غشا شغ يې نشته هېڅ د

 هغه  س  کمانک  څه شو؟

 لوی وط   ې بې سرحده

 راېه وايه آرش څه شو؟

 ز ا ېر څګ ه دی يو زخ 

 ستا ېر څګ ه يو خګجر دی

 د زردښ  د دربار نذر

 ز ا د ويګو سور پرهر دی

   لونګ  ې وو پر غاړه
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 آوازه  ې د واده وه

 په بچدي کې ارشاک ناس  و

 څګ هس   ګ  ېوره ېر 

 يا په ېمه ز ا  ول  ېه

 يا راغ   و له جګ ه

 

 !ز ا ياره! خو ارشاکه

 اوز ېابوې  ې چېرېه لې ې

 له دوه نيمو زرو کالو

 وم په ېمه ستا د غې ې

 

 پ تيانا چيغې  ې واوره

 درنه وړي  ې درنه وړي  ې

 لکه باد چې پاڼه يوسا

 يا خو  ز د  ر ا راشا 

 ښک   يار له چانه يوسا

 ا همزولېآريانا ز 

 پکتيکا ز ا همزولې

 اوستا  ې سکه خور وه

 د دوه نيمو زرو کالو

 دخونو خونو خوبونو
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 ې بير شو څو ره ېريخ  ې دا

 خدای خو  ه وای وي ه کړې

 په نصي   ې ب  زنځير شو

 چيغې  ې واوره! پ تيانا

 درنه وړي  ې درنه وړي  ې

 زه خو ستا د  روح ېصوير ي 

 ستا په پچو خزانو کې

 ي  ګدا يمه ستا ويرستا خ

 زه ستا ن ه ېه ز ا ن ه

 يو د ب  د وجود غړي

 ېه ژوندک يې ورېه  ورې

 چې  ا وړي در څچه  ړي

 ستا خوبونه ټول دروغ دي

 شانه ېز ا خوبونه ټول پر

 زه دوه ني  زره ک ګه

 ېه پګځوز زره ک ګه

 يو دواړه نه يو« هېڅ»دواړه 

 ستا وياړونه ټول دروغ دي

 يالونهاو ز ا هي ې ې  خ 

 نه ارشاک ستا غيرېا دی

 نه ېورزن شته  ړوندونه
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 زه ستا ښک ې ش زدا   وم

 د واف غرونه  ې ټالونه

 ريانې  ې کګيزېېښاپ

 وان  ې  ريا ووېلوی د

 پاچايانو به غوښت  

 اوه  ې وروڼه سکګا وو

 هغه دې هېر شول! پ تيانا

 چې ېه ځوانه وې زه پېغ ه

 ېورې سيوري د ارشاک د

  ه سپيګهستا لم  ساې

 ز ا د حس  ېماشې ېه

 رک راې ې له چيګهېښاپ

   ووېپر  ا  ېر زلما   

 لکه ستوري، زه سپون   وم

 ارشاک د غشا شغ ېه د

 د بيابان ټپا هوس  وم

 اوز هغه وختونه نشته

 چې زه ښک ې ش زاد   وم

 په ج ان کې وې څو ښک ې

 ز ا همزولې ش زاد   وې

 لکه زه چې پ تيان  وم
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 ونان  وېڅه  صرک څه ي

 هغه ټولې اوز ويدې دي

 هغه ښک ې ز ا همزولې

  ې  ه   صرک ه  يونان

 چيغې  ې واوره! پ تيانا

 درنه وړي  ې درنه وړي  ې

 غيرېا ورور  ې يو نشته

 چې  ې و چا ن   ړی

 نه يو آه راپسې ووې

 ار ان کړی ینه  ې چا د

 ز ا ياره هنو ارشاک

 اوز ېابوې  ې چېرېه لې ې

 و کالوله دوه نيمو زر

 وم په ېمه ستا د غې ې

  وره راېه ښه په برندو

 يوه پېغ ه پ تګه ي 

 ستا په  ز کې غش   اې دی

 چې بربګډه اوز پرېه ي 

 

 ۸۸۱۱ ۳ليګدک۳ ۸۳

 کاب  –خيرخانه 
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 ژوند يوه ورکه  ر ده

 

 !ک ه دې  ره په ځګ  ه کې ورکه کړې  ساپر جانانه؟

 و بوټو پر اېي پې ې ېچې هر خوا  ورې بس د ونو او شګ

 دو ره پوهې ې چې لمر لوي ي را روانه ده شپه

 يو ځ  کوکو کړي او بيا کغ باسا  رغان ونو کې

 باد شغ ار کړي د شګو پاڼو او وښو په  ګ  کې

 چېرېه  ېر لرې د زړه څان و يو خرپ پورېه شا

 باد ورېه وشيشګي ي 

 وخاندي                           

 چې  اېه  ې کړه                                    

 ځای ځای د بوټو  ګ  کې
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 يو  نډ اوبه و ړې 

 چې يې پر غاړه پ ونه و ورې نو ورې دې ې

 څو شيبې  چکې دلته پړانګ راغ  

 څو  ا ه وړاندې چې ځې

 پر ېودو ويګو دهوس  به پې  شې

 چې يې پر ليکو د ژوندون د شيبې پای ليک  

 ې چې شپه چېرې وکړې؟او ېه حيران ي. . . 

 !ک ه دې  ره په ځګ  ه کې ورکه کړې  ساپر جانانه؟

 !؟(نه)

 دې نه  ګمه( نه)دا 

 ېه دې ټول ژوند کې را وه ې  ره بيا و وره

 !اوز ه  حيران يې چې شپه چيرې وکړې؟

 

 ۸۸۱۱ رغو  ۸۳

 کګدهار ښار
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 بېېـدرې ش

 

 د آز د  ګډې غ  دی

 ېياره ده  

 وېو دیلمر په پري          

 هر څه ېور ښکاري ي                        

 دي  پ و ېهېيو آز په  ګډه ځا لو

 سپور يې يو دنګ زلم  دی

 باد يې څادر لکه جګډه رپوي

  ي او پ ې ټکويېآز له  ست  څچه شيشګ

 زلم  د ک ا له ويالې څچه اوبه په لپو اخ ا او سيګه سړوي

 ځاوياله د ک ا د لوی خان د باغ له  ګځه را

 د خان درېيمه لور د آز د راې و غ  ېه خاندي

 زلم  اوبه څ ا

 او                  

 وياله د باغ له لوري درې  ڼې راوړي                    

 :سپور ل   وسک  شو خو څېره يې اندې مګه ښکاري

 ن ې خو سمې راغ ې» 

 څو له کګډوه اوړو

 «نه خبروي (ج)خان دې خدای

 دعا ووي  زلما په زړه کې په

 به وروسته د  اښام خړه کېېاو ش
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 آز د خيت  په لوري  ګډه پي  کړه

 د خان درېيمې لور د سپور له  ال  سونه ېاوکړل

 او د ټيکري پيهکه يې

 لکه بيرغ رپيده

 سپون   د دريو شپو ده

 او د  اښام ستوری   درې لويشتې له غره پورېه دی

 آز په کګډو واوښته

 شاېه درې  زې وشوې

 غون له څګ ه شي شو چې  ول  ېېره شوه آز د د

   ر ځګ  ه نه کوربان

 چې  ڼو څان و کې يې پټ کړل سپاره

 د زلما شونډې يو ځ  بيا  وسک  شوې

 غ ې ه  ستون  لوند کړېپ

 او اي ه پوه شوه چې د سپور زلما بدن په خولو څو ره لوند دی

 باد د ځګ  ه غون کې سګدره وايا

 ښيا ه  رستوري سپرو ېه د ځګ  

 درې پاره شپه ې  ې ده

 درې جوړې ستر ې دي پر  ر ن تې

 ګو بدنونه يو پر ب  ېاوده ديېد دوه   

 آز    زل کوي

  خ وړاندې درو ا

 ۸۸۱۳ک  ۸
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 ېصوير

 

 د شپې په ېور بچم 

 د ستورو د پاوليو                           

 ځال څګ ه ښکاري؟                                                 

  وندې ېصوير به يې کړم

 که ېه لمدو زلفو نه څاڅکا د باران ېويې کړې

 

۸۸۱۸۳۴۳۸۸ 
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  ساپر

 

 يو ستو انه  ساپري 

 داوندې شپې له  زله نه راغ  

 ټوله شپه  ې په ځګ  ه کې

 د زاړه بوم له دوه ستر و نه رڼا اخيسته

  ا ټوله شپه و اوريدل

 و رج  باد ېه ځ يروي کول په نيمه ژبهچې څان و څګ ه 

 خو باد پرې نه پوهېده

 

 جواز۸۸۱۸ د

 پوليتچګيچ ،د لويې جر ې ېا ر
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 !ر  ېه. ال  

 

 مانـاي

 

 دا ستا د ستر و د  ي و په  انا ښه پوهې م

 غواړې چې ژوند او هر څه پري دم

 او ستا  ز ونيس ؟

 غواړې چې دواړه لېرې و ړ شو

  کو هېر شودو ره لېرې چې له خ

 غواړې چې څو کمزوري زړونه هېر کړم؟

 هغه چې ز ا لپاره ښوري او ژوندون اوندوي

 دا ستا د ستر و د  ي و په  انا ښه پوهې م

 په دې پوهې م چې له  ا سره دې  يګه

 نوره پچه زړه کې نه شې ساې                                       

 پاکه  يګهزه دې په ستر و کې لوست  ش  دو ره 

 د رحمتونو چيګه( ج)لکه د خدای

 لکه سپيه ې ري تيا

 لکه له ې  ا پرديس ورور سره د خور د دعا انو پاکا

 په دې پوهې م چې حېرانه يې ز ا  يګې ېه د څه نوم ورکړې

 دخور او ورور که د حبو 
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 او که د لور  يګه له پالر سره يې

 درېه ري تيا واي  زه ه  حيران ي 

 وواي  چې ېا ېه څه

 خو بس په دې پوهې م

 چې  ې له ېا سره د  يګې اور په زړه کې ب  دی

 کيدای شا نه ستا د ښکال په خاطر

 او نه له ېا سره د  ډ ژوندون د پي  په هي ه

 ب کې ددې لپاره

 چې ېا ز ا په خاطر

 دعشت په خدای باندې ايمان راوړی

 دا ستا د ستر و د  ي و په  انا ښه پوهې م

 وکړ ه؟ نو وايه څه

 غواړې چې ژوند او هر څه پرې دم

 او ستا  ز ونيس ؟

 غواړې چې دواړه لېرې و ړ شو چې له خ کو هېر شو

 اوه ته لېرې د کوم سيګد پر غاړه

 د څپو خواېه

 د ساح  چوپتيا کې

 خپ و کې يو ب  ېه د زړه وروست  خبره وکړو

 چې  ون يو ب  سره د څه لپاره  يګه لرو؟

 ۸۸۱۸ې ه ۸۴

 اب  خيرخانهکور ک
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 فرـس

 

 يادې ي هغه ورځ  ې چې باران دواړه   ده کړو

 او پاسته باد ستا د لمدو زلفو په ولونو کې وه ې  وېې

 څو  روي د ښار کوڅو کې وو په بيړه روان

 زه او ېه دواړه ستړي

 ستا له سفر څچه يوه ورځ  چکې

 ز ونه زړونو خدايزده ولې يو له ب  څچه پوښتګې وکړې

 فر به څګ ه وي؟س

 بي تون به څګ ه؟                     

 زه او همدا کوڅې همدغه ورځې

 ېه او د ب  وط  پردېسې شېبې

 زه او ېه دواړه په دې نه پوهېدو

 چې په لمده ز که روان يو چيرې

 ښايا چې ژوند به د همدغو څو شيبو لپاره ښک   و، ز ون لپاره
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 خو ژوند ېېري ي  ون ېه نه دري ي

 ه شيبې ه  و ړېهغ

 او د بي تون ورځې را ورسيدې

 زه  او همدا کوڅې همدغه ورځې

 ېه او د ب  وط  پردېسې شېبې

 خو ېه  ګې ؟

 چې له هغې ورځې را وروسته باران نه وري ي            

 او ښار د خړو خاورو خړ  يدان دی

 ېه دا  ګې؟ 

 ې ديچې له هغې ورځې را وروسته د باد  وېې پر             

 او باد د هيچا په لمدو زلفو کې  ز نه وها

 زه او همدا کوڅې همدغه ورځې

 ېه او د ب  وط  پردېسې شېبې

 باد و باران نه شته دنيا خړه ده

 

 ۸۸۱۸ې ه ۱۱

 ګهېوزير اکبر خان  
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 دـژون

 

  انه دې وپوښت  چې ژوند څه  انا

 :ز ا ساده خبرې خوښې دي ساده يې واي 

 او ز ا ځوا  دیژوند ستا پوښتګه 

 ژوند ستا د ستر و د شوخيو بېال بې ې شيبې

 او ز ا ساده خبرې

 چې ستا خوښې ي   ر حال نه وايې

  ګ  چې ژوند ښک   دی 

   ر په دو ره بدلون نه ارزي چې ېه يې لرې

 او ژوند په دو ره خګدا نه ارزي چې زه پرې خاندم

 ېا د انسان په  ز جوړ شوي د ښي و ښارونه وليدل

 چې نورو انسانانو  اې کړل                                      

 او ېه همدې ښارونو

 په يوې ښک ې ښي ه يا نانځکې واړولې

 !راځه 

 ز ا له ليون  خګدا نه  ه ويري ه        

 زه به  ې کړز کړز خګدا پرې نه ندم چې  اېه دې کړي
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 او که ېه  اېه ه  شې

 ړوژوند په دې نه ارزي چې ويې ژا

 زه به  ې خپ ه خګدا

 او دا ساده ساده شروا خبرې

 ستا د خوبونو له ورې مو سره و اوبمه

 ېاېه به جوړې کړم ورې ميګې جا ې

 ځکه ښي ه يوازې يو رنګ لري

 خو د وري مو پوره اووه رن ه دي

 !ز ا ښي ه يا نانځکې 

 راځه چې جوړه دې کړم

 لکه بڼکه د ېاووز

 لکه سره شګه زرغونه                            

 او هو ره ښک ې لکه ستا د خو  رن يګه دنيا

 ز ا ښي ه يا نانځکې

 پام کوه زړه دې د ښې ې په کګ   نه کړې بدل

 ورځه شروا زړ   دې بېرېه راوړه

 :چې ورېه وواي  

 ((د ژوند  انا د زړه باي   دي))                  

 

 ۳۸۸۱۸ ې ه۳ ۱۱

 ګهېوزير اکبر خان  
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  يګه غوسه او

 

 ن دې  اښام دی سيګد آرام ب ي ي

 چوپتيا خوره ده زه خواشيګ  يمه  ير خواشيګ 

 خو ېه آرا ه او  وسکا پر شونډو

 يوه سګدره څو رن يګې لګډک

 د باد شپي   او د اوبو شرهار

 ېه رانه ېاوه شې را ېاوه شې پر  خ  ې ښک  کړې

 غواړې له  اڅچه غمونه هېر کړې

 کړې ساح  ېه ن دې ېه چې اوبو نه لپه  که

 د ني وورو  الن وښورې ي

 او ز ا زړه کې د غمونو و رجګې لمبې بيا ب ې شا

 ز ا سر ردانه اروا

 لکه ېياره                    

 لکه شپه                                  

 لکه يو وچ او سوزيدل  ځګ  

 ز ا سر ردانه اروا

 له کساېونو  که

 په اور او ويګو  ړه

 څاپه اور واخ انا

 څېره کې  ې د و ر ري ې وغځي ي                      
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 چې ستر ې پچې کړ ه اور ويګمه

 !ئهای اوښکو راش

 !ئز ا په ستر و کې اورونه  ړه کړ                       

 خو ېه، چې  ا وويګې

 د ني وورو په شان ورې دې ي

 پر ا خوره شې له  ا  رده ېاوشې

 ريوانه له ون واو زه دا ستا د  

 جګ  ېه ورسې م( ج)د عشت دخدای

 ېه څو ره  يګه لري

 ز ا له غمونو نه ه   ېره  يګه

 ز ا په  ه  کې د و ر له دوزخه ستره

 همدا چې غ   ې هېر شا

 او په اروا کې  ې د و ر دوزخ ونړي ي 

 چې ستر ې پرانيزم نو وپوهې م

 چې ېا ې سر پر خپ  زن ون اي   دی

 دې پر  خ و ړه يو څاڅک  اوښکه

   ر پر شونډو دې  وسکا خوره وي

 د ني وورو  الن ناڅا د اوبو څپو ېه

 او  ا ستا غې ه کې پګاه اخيستې

 ن دې  اښام دی

 سيګد آرام ب ي ي                        

 ۸۸۱۸د عسر  لو ړی نېچه 

 وزير اکبر خان  يګه
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 هغې ېه د اختر  بارکا

 

 رېـاي

 

خدای
(ج)
 له کو و وړان و جوړه کړې يې ېه؟د خپ  نور  

 چې ز ا ېياره ژوند دې رڼا کړ داسې

 ښايا چې ېه به د برې ګا د يوه پړک په شانې

 ز ا د ژوند له اوندې شپې ېېره شې

 او ښايا بيا به دې ونه ش  ليدای

 ېه به و ړه شې خو ستا رڼا به! هو

 ز ا له ژوند سره ېر پايه   ه وي 

 رليچ پيدا کړې؟ېه د کوم غزل س( ج)خدای 

 چې له دې وروسته ز ا د ټولې شاعرک ېصوير شوې

 او که ېه غواړې، چې  ا وپې نې

 يو ځ ې وخانده بس پوهه به شې

 زه د ايرو څ   ي 

 د جګتونو ون ه( ج)او ېه د خدای

 راځه او ړنګ  ې کړه
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  رې  رې  ې يوسه د اسمان لوري ېه

 خ ا داسې  ې ورک کړه چې  ې څوک چېرې بيا نوم وانه

*** 

 ېر لسو ش و ک و  ېرې شپې شوې

 چې ېه  ې خو  کې ليدې

 خو پې ندلې  ې نه

 او دادی اوز دې ويګ 

 چې له اسمانه دې د  يګې صحيفې راوړي

 بس ېه په دې پوهه شه

 چې له ازله ېر ابده به يوازې همدا يو ا تا

 ستا صحيفو باندې ايمان ولري

 ا ر دا دی( ج)ستا صحيفو کې د خدای

 ا په زړه کې به يوازې د يوې  يګې   بد جوړې يچې ست

 ېه ه  په دې پوهې ې

 خو پچوې يې  اېه حال نه وايې

 زه د ايرو څ   ي 

   ر ېر هغو پورې نه ورانې م

 :چې راېه ونه وايا 

 «ېاسره  يګه لرم»                   

 

 ۸۸۱۸ليګدک ۸۴
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 د هغې غ 

 

 ک ه چې  ا سره خبرې کوي

   يې ه  اور هد ساه ايست و غ

 يو داسې غ ، چې له حيا،  يګې او ويرې  ک وي

 او داسې غ  يوازې زه پې ن 

 خو يوناڅاپه يې غ  نور ه  ټيټ شا

 زه د کوم څه د کرپا غ  اور ه

 نو ېرې پوښتګه وکړم

 آيا څوک شته، چې ستا خبرې واوري؟

 :وخاندي ووايا

 !نه

 دا  ې دغون وال  دي

 چې پر غونک د ېي يفون ل ې ي

 او د کرپا غ  يې ېرېا ه  درځا

 

 ۸۸۱۸ووز ۱۸
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 ک ه چې ېه خپه شې

 

 ک ه چې ېه خپه شې

 زه  ې له ځان سره دا پرېکړه وکړم

 چې څه  وده دې له ليدلو نه زړ   صبر کړم

 وواي  پري ده، چې ېه خپ ه را پچال شې

 ز ا ليدو ېه راشې                                 

 ېک ه چې ېه خپه ش

 زه  ې ټوټه ټوټه غرور راټول کړم

 وواي  پري ده چې ستا ستر ې له ژړا  کې شا

 :او په بګد ستونا راېه ورو ووايې 

  رانه  ا  ه هېروه

 ک ه چې ېه خپه شې

 زه  ې د اوښکو چيګې وېړم دغ  په ېي و

 او خپ ې ستر ې له غوسې  کې کړم
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 :څو ېا په دې پوهه کړم 

 «ېچې دا ځ  ټوله  ال ته ېه ي»

 ک ه چې ېه خپه شې

 زه په خالا  رو کې ستا د  ام آواز لچوم

 چې  وندې بېا به راشې

 پوهې م نه، چې ولې

 ستا په راې و باندې باور لر ه

 ک ه، چې ېه خپه شې

 ز که ځای نه راکوي

 غواړم، چې راشې او يو ب  وويګو

 :زه  ې د ستر و په  ي و باندې ېا وپوهوم 

 «ه يېچې دا ځ  ټوله  ال ته ې»

 او ېه د ستر و په  ي و باندې  ا وپوهوې

 « رانه  ا  ه هېروه»                                 

 

 ۳۸۸۱۸ ک ۳ ۱
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 وروست   اښام

 

 !نور هر څه پای ېه رسيدلا عشسه

 نور به هېهک ه د هغې ستر و ېه ونه  ورم

 نور به هېهک ه د هغې له نفسونو سره  ام وانه خ  

 يې نه ندم، چې خپ  سر ز ا پر ولا کې دياو پرې به 

 !نور هر څه پای ېه رسيدلا عشسه

 نور به پر زړه د صبر غچه ېې ه واړو ه

 هېڅ څوک به ونه ويګا

 چې زه خپ  زړه سره پټ څو ره ژاړم

 زه به خپ  زړه بدل کړم

 کيدای شا هېره  ې شا

  اکې کوم څه  اېې ي 

 څوک  ې له روح څچه پوښتګه کوي

 لې پې  شول؟داهر څه و
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 وروست   اښام، چې له هغې سره وم

 د بي تانه کيسه يې خپ ه وکړه

 . . .اودا چې څګ ه به سفر وکړي له دغه ښاره 

 :او ښايا ستر و يې په خپ ه راېه ووي ، چې 

 !نور هرڅه پای ېه رسيدلا عشسه

 های د نړک ټولو  يګو زړونو

 ئيوازې ېاسو د وروستا  اښام په راز پوهې 

 ېاسو د وروست  خدای په ا ان  پر  اليوازې 

 . . . ئد  ي  غ  پې ن                                        

 !نور هر څه پای ېه رسيدلا عشسه

 نور به هېهک ه دهغې ستر و ېه ونه  ورم

 :او دا به ونه  ڼ  

 چې عشت د ژوند  انا دی                      

 

 ۸۸۱۸حوې ۱۸
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 ړکـن

 

 و عجي  ج ان کې ژوند ېېرومزه ي

 ختي  ويده دی

 ختي  هېڅ د وي تابه په  انا نه پوهې ي             

 لويدي  د ښک يو وحشتونو طاليا ټاپو دی

 او اوريسا يوازې ايډز، لونه او  رګ پې نا 

 لويدي  دعس  د ښي و  اڼ  له ستورو څچه دن ې ساېا

 خو په دې نه پوهې ي

 فه څه خوند لريچې له بچا سره د  ور عاط

 ختي  د پاکو احساساېو لوی ساېول راخيست 

 اود خپ  عس  شار ونه پرې کوي دعسيدې په نا ه

 ختي  ېه  رګ د انسان
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 د شګو  چيو له وژلو نه اسانه ښکاري

 ديموکراسا هغه زان و ده چې لويدي  يې زن وي په و رجګو  سو

 او د انسان د آزادک  اشوم له ويرې په کې ساه ورکوي

 لويدي  و ړ دی د بشر د حت ېېره ېوره يې  ز کې ري دي

 او په ختي  کې د عراق او پ ستي  له اور ې ه سره خبرې کوي

 خو د عربو شيچان

 يو د ب  پچې دوسيې

 لکه د ېي و د بوشکو په شان لويدي  ېه سپاري

 ختي    اوز ه  بګ اوه د خپ  زاړه کولتور پر سر اړوي

 مبوياو چې خو ارې ستر ې وځ

 په بې خودک کې له ريشچګده وايا

 «!بايد د ښځو حسوق و چ  شا»

 هګد   بګ ال کې په لکونو جادو ر لري

 جو يان يې په اوبو کې ناس  وي

 او اوغانان  ه  سپون   ېه دانسان ور رسيدل نه  ګا

 ، چې نفوز يې له خاوريګې ز کې ېويې نشایچي  وارخکا د

 ختي  ري تيا ه  د نړک  وزي  دی

 ختي  کې خ چ د انسان په ودر نه پوهې ي

 خو په لويدي  کې دحيوان درناوی دو ره  ېر دی

 چې ښک ې نجونې له آسونو سره شپې ېيروي

 نور په لويدي  کې اپارېايد ورک شوی
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 ځکه چې سپګې نجونې

 له ېور پوستکو ناريګه وو سره  يګه کوي 

 شرق  براېوار دی د غربا پوهانو 

 !!ورانا پې ويکو ه وس ه څو ره 

 او چې شرويان يو پر ب  زړونه ې  کړي

 :بيا بشر پاله لويديځوال ورباندې زړه سوزوي 

 ئچې ج ړه  ه کو

 ج ړه بده ده                       

 زه يو عجي  ج ان کې ژوند ېېروم

 زه د ختي  له غاښو کرکه لرم

 چې يو انسان يې ب  انسان ېه چيچا

 اڼيو کرکه لرمزه د لويدي  له ښي ه يا   

 چې کمپيوټرپه کې دونيو اشو انوله کولمو څچه نغمه

 خپروي« دو يګون»د                                                  

 زه يو عجي  انسان ي 

 او په عجي  ج ان کې ژوند ېېروم

 دهيچانه خوښې م

 لويدي   ې بولا بدوي او وروسته پاېې حيوان

 ه ي  احساز لر هځکه ېر اوسه ه   اشي  ن

 او ختيځوال  ې بې همته او  ارن بولا

 ددې لپاره چې د  ړيو د نها له نګدارې څچه خوندنه اخ مه
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 زه يو عجي  انسان ي 

 او په عجي  ج ان کې ژوند ېېروم

 په داسې لوی ج ان کې

 يوازې يو انسان

 يوه نج                  

 يوه ليون                              

 سره  يګه لري ا 

 خو زه عجي  او ناېوانه انسان 

 دو ره وز نه لرم چې

 د هغې  ز ونيس 

 او له دې ېور او سپي  ج ان څچه يې لرې بوځ 

 

 ۸۸۱۱ ۳حم ۳ ۶
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 ساپرې خدای
(ج)
 دې راوله 

 

 نـــ   ـــې بيـــا ښـــ  ســـتر ه رپيـــ ي خيـــر کـــړې 

ــاره    ــاپره يـــــــ ــا  ســـــــ ــې راشـــــــ ــه چـــــــ  لکـــــــ

ــدلې     ــدا ليــ ــه خګــ ــې پــ ــو  کــ ــې خــ ــاه  ــ  بي ــ

ــه  ا ــاره  لـــــــــ ــروره يـــــــــ ــې  ـــــــــ ــه ې  ـــــــــ  نـــــــــ

 

 :چـــې ې ـــې وروســـت   اښـــام دې  اېـــه وويـــ   

ــوره   ــه  ــ ــپون   ېــ ــاره ســ ــپون    ر څــ  د ســ

 چــــې څوارلســــ  يــــې بــــر شــــو زه بــــه راشــــ       

ــوره   ــه  ـــ ــپيګې بېـــــړک ېـــ ــمان ســـ ــګه اســـ  د شـــ

 

 نـــــ  شـــــپه ســـــپون   د څوارلســـــ  خت ـــــې    

 ســـــتوري جانانـــــه ســـــتا وعـــــدو ېـــــه  ـــــوري

ــاڅکا     ــکو څــ ــې د اوښــ ــتر و کــ ــه ســ ــا پــ  ز ــ

ــا و ر  ــتا د وړو  ـــــ ــوري  ســـــ ــه  ـــــ ــو ېـــــ  اې ـــــ
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ــادوم   ــوم يـــ ــر نفـــــس کـــــې دې چـــــې نـــ ــه هـــ  پـــ

 اســــــــمان کــــــــې وځ يــــــــ ي يــــــــو ســــــــتوری

 نيمـــــه شـــــپه زړه کـــــې ســـــتا خبـــــرې شـــــمارم 

ــوری     ــو ېـــــ ــيبه يـــــ ــره شـــــ ــه هـــــ ــد پـــــ  د ژونـــــ

 

ــدای   ــاپرې خــــ ــا  ســــ ــه( ج)ز ــــ  دې ژر راولــــ

ــادي ي  ــتر ې او ادا يـــــــــــ ــا دې ســـــــــــ  ز ـــــــــــ

 ســــــــــــتا پــــــــــــه وړو وړو خبــــــــــــرو وســــــــــــ 

ــادې ي   ــدا يـــ ــا دې خګـــ ــان ز ـــ ــا دې خپ ـــ  ز ـــ

 

ــا دې   یا ــې رڼــــ ــي ي چــــ ــپون   خوښــــ  د ســــ

 هـــره شــــپه ېــــه يـــې ز ــــا د خيــــال شــــ زدا    

 چــــې شـــــ  ويـــــده ســـــتا لـــــه رڼـــــا  کـــــه شـــــا 

ــا      ــه وړه دنيــــــــ ــو  دغــــــــ ــا د خــــــــ  ز ــــــــ

 

ــې    یا ــه راځــــــ ــې ک ــــــ ــپرلا  يګــــــ ــه ســــــ  پــــــ

 د ارغوانــــــــــو نګــــــــــدارې ېېــــــــــرې شــــــــــوې 

ــيګدو    ــه وشـــ ــه اوبـــ ــ  ېـــ ــو بـــ ــې يـــ ــه وې چـــ  نـــ

ــوې    ــرې شــــ ــيبې ېېــــ ــړکګده شــــ ــاران شــــ  د بــــ
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 چــــــې ســــــپون   ېــــــه دعا ــــــانې کــــــوې یا

ــا  ــې  ـــ ــه چـــ ــواړې   وايـــ ــه غـــ ــه ک ـــ ــه خدايـــ  لـــ

 چــې زه دې خپــ  شــ  دو ــره خپــ  لکــه ځــان       

ــواړې    ــه غــــ ــه ک ــــ ــه خدايــــ ــا لــــ ــې دعــــ  داســــ

 

 پــه خــدای وســ   رانــې چــې زړه  ــې ېګــګ دی  

ــته      ــه شـ ــې نـ ــا  کـ ــېڅ کتـ ــه هـ ــا پـ ــد  انـ  د ژونـ

 هســـې چـــې ســـتا ســـتر و کـــې  ـــا  ونـــدلې      

ــه شــته        ــې ن ــا  ک ــېڅ يــو ب ــه ه ــا  پ ــېڅ کت  د ه

 

 عجيبـــــــه وخـــــــ  د بـــــــې رحمـــــــ  راغ ـــــــ  

 د  يګـــــې نـــــه ورکــــــوي   څـــــوک چاېـــــه حــــــت  

 هغـــــه چـــــې ژونـــــد اخ ـــــا اېـــــ  يـــــې بـــــولا  

ــوي    ــې زړه ورکـ ــوک چـ ــا څـ ــار شـ ــوی  ګ  ـ  لـ

 

 ک ـــــــه بـــــــه راشـــــــې لـــــــه پوښـــــــتګو ســـــــره     

 چــــــې  ې ــــــې راوړې پــــــه نمجګــــــو ســــــتر و 

ــا چېرېــــــه و ړ شــــــو     ــه دې ظــــــالمې دنيــــ  لــــ

ــتر و     ــکمګو ســـ ــه شـــ ــوري پـــ ــه  ـــ ــول راېـــ  ټـــ
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 راځـــه چـــې دواړه داســـې ځـــای ېـــه و ړ شـــو      

ــې روان وي خ   ــار پسـ ــ  کـ ــ  خپـ ــې خپـ   ـــچچـ

 پـــه بـــ  چـــا کـــار نــــه لـــري، شـــچ نـــه کــــوي       

 داســـــــې ســــــــپېه ا   ربـــــــان وي خ ــــــــچ  

 

ــو    ــه کيګــــ ــ  ېــــ ــو بــــ ــا خ يــــ ــه  چــــ ــه بــــ  ه تــــ

ــدل     ــ و بـــ ــه ېېـــ ــو پـــ ــې دواړه شـــ ــدې چـــ   ونـــ

  يګـــــــــې پيغ ـــــــــې بـــــــــه  ـــــــــراد غـــــــــواړي 

 ز ــــــون زيــــــارې بــــــه شــــــا د  يګــــــې  حــــــ 

 

۸۸۱۱۳۸۳۱۱ 

 خيرخانه
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  چه ښه

 

 څان و هير کړی دی د پاڼو سرود

  نالمر د رڼا بدلې نه پې

 باد د شګو لوخو له ځګ  ه نه په چوپتيا ېېري ي

 !آهای

 !  ر څوک شته دي دلته؟

 که زه ه  کډه وکړم؟

 شپو د ال ام د کاروانونو جرز

 د ېورو  چو جې  کې ون ېځه

 !!چې خو  د زلفو پر بال   باندې حرام دی حرام

 نو زه په کو ه و ړ ش  ؟

 ز ا د باغ د لوړ وا تې ولې

 ې چيرې ځاله ابابي  نه لريپه کوم يو    ک

 چې د شا ې  پر پي  ل کرو ش ې و وروي
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 باران خپه دی ز ون په وچو شونډو نه وري ي

 او د کګ   له ستونا زاڼه  ا نه ولې پوښتا؟

 چې سپرل  ک ه راځا؟                                                

 ز ا د هي و شرشرې  ندې ښکاري ويده دی

 !ګې هوس نو اې د  ي

 پام له دې  نډنه اوبه ونه څ ې

 :ز ا  الا يې جوړه کړې وه له دريو ټکو 

 وچکالا،

 غ               

 او ېياره                    

 خو  ا د نورو شګه  الا ژړوي

 که ددعا ژبه  ې وچه نه وای

  ا به بد رغه  الا بيا غوښتې وای

 !آهای

 !دلته څوک شته دي   ر؟

 وکړم؟که زه ه  کډه 

 زه د خپ  ښار هره کوڅه کې درويز ر ويګمه

 نه ځورويئ  ا هغو

 خو دې پوښتګ  ېه ځوا  نه لرم

 چې  ونه ولې نه  رو؟

 يوه شپه ېېره شوه او بام بدل شو
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 ښايا کارغان ې  ا وي

 های د ړنګ شوي سې  آشګا کوېرو

 ز ا په  اې خچي  سپيره کګدو کې

 يوه دانه غګ  ه  نشته چې راو وبول 

 !د هسچ پېغ ې ای

 زه پوهې م چې    اېه نه يې

 او  ون نه  خ پچوې

 وايه د ېور بچم  کميس دې څه کړ

 ک ونه وشول پکې نه ښکاري د ستورو پاولا

 !نه

 ښايا داسې نه وي       

 يوازې  ون ړانده يو

 يا  و د ستر و کسا   با هره ورځ ويګو کې

 رانه هر څه يووړل« وياړ»

 وخوړل« غرور»هر څه 

 زه د خپ   ز په  وېو

 غالم شوم« خپ واک »د 

 اوز په دې نه پوهې م

 چې کوم انډول يې س  دی

 لپاره« ژوندون»د « وياړ»

 لپاره« وياړ»د « ژوند»که 
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 !آهای

   ر څوک شته دي دلته ؟

 که زه ه  کډه وکړم ؟

 زه  يګه نه پې ن 

 او پاڼري  خپ  کساې ز ا له سړې ساه نه اخ ا

 ړکژوند لکه  اېه بې

 د چا د ستر و سمګدر کې ېوپانونو  و  کړ

  ي  شوې: چا راېه وي  

  ا وي  استغفراهلل                                

 نه کوم«  ګاه» ګاه ده زه «  يګه»

 زه چې چاړه په  ز له شپوله ېېر ش 

 : ي ې او وري يو ب  ېه وخاندي او داسې وايا 

 د يو ب  لېوانئ هغو

 ړهپه خپ و غوښو  ا

 ز ون ېر ستونو يې چړې نه رسا

 

 ز ا يې ژبه د ز ريو په ېالو کې شګه کړه

 د خوانه نوم« انسان»نو زه به څګ ه د 

 له ښک  نه خوند پورېه کړم؟

 سوی رانه ې تا ز ا حري  ېه خکايا راغ  

 خو ز ا غاښونه په دې نه دي خبر
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 ېورې ېه څه ووايا؟« لويدي »چې د 

 نه دې ويګ ! اې  سه

 و ه لوري راغ ېله ک

 له  ا دې ساه واخيسته

 لکه نانځکه دې د وه  په کڅ کيګول 

 غوښت  دې  ا چې د ش ور له کوڅې غ   ېير کړې

 آيا ستا ه  ک ه پ ه ښويي ي؟

 نه ؟

 نو ولې داسې وشول؟

 ز ا ش ور خو دې په خپ ه وي  کړ

 زه اوز پوهې م  ز او پ ې  ې رانه ېا پرې کړي

 ه ي او ه  پوهې م چې بې وس

 غواړم« شرم»نه ېاېه ( ج)له خدای                             

 خيال دی او وجود نه لري« شرم»ېه ه  پوهې ې 

 ځکه دې ېوره ز ا په ستونا  وښې

 !آهای

 !  ر څوک شته دي دلته؟

 !که زه ه  کډه وکړم؟

 څو به د ښک ا ني وور پر پاڼو ش ر ليکمه؟

 نه لري« رنګ»ز ا نيم ړی انځور 

 د  ې د کور له دن و دن و ديوالونونه را اوړيبا
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 پچې  ګډې کوي

 څو پچوان  سګدرې راوړي اوښکې بېرېه يوسا

 يا د چا خيال غ   شان راوړي او له دې خوا بېرېه

 د پچوانا وخ  په حسرې کې څو س    يوسا

 زه د خپ  کور ېر څګګ

 ې ن د شګه چګار د پاڼو شرهار پ                                 

 د ټوکېدو د هوز شګې نغمې يې

 ستونا کې جې  وخوړې

 په سرو زرو پيرل« هرڅه»پچوا يې ز ون ک ا کې 

 اخ ا« زر»  ر اوز هر څه ورکوي او بېرېه 

 «!لوی سړی شې» :  اېه  ې پالر وي  چې 

   ر اوسوز داسې ونه شول

 ځکه زه شاعر شوم

 او د ک و ې  دستر خوان  ې ه  په ېوېو خرڅ کړ

 زه بيا را شي  ش  ښايا

 خو کاشکې هسې ي  چې اوز نه يمه

 !آهای

 !  ر څوک شته دي دلته؟

 !که زه ه  کډه وکړم؟

 !سيګده ځوا  راکړه

 چې  ساپرې بتې ک ه راځا؟
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 ېه خو يې ليرې نه د ستړي الوې غ  اورې

 !ای د ښکال   کې

 ېه ه  حيرانه يې او نه پوهې ې

 «د نس  ړول»ېر ټولو ستر هګر 

 و کې څووم هګر دی؟په هګرون

 او زه يوازې لرم دوه  اونډي

 «زړه جادو ر»او چپ ېه «  ار»ښا  ز ېه 

  ې  ره کې  ورچ  نيول « اب يس»

 چې هره ورځ راباندې  زې د خګداوو کوي

 ځکه په سرو ويګو ککړ  سونه

 د هغه  ېر خوښې ي

 زه په پوټيو کې ه  پ  نه لرم

 سيوری  ې ورک دی رانه

 ون ه  شکم  غوندې ش ک ه په خپ  شت

 «درد»خو يو ځ  نوم چې چيرې واورم د 

 نو بيا د خپ  وجود په څړيکو  ې باور راشا

 نه جوړ کړ« اور»ز ا ليون  ک ول يې 

 خو زه حيران ي  چې سر زوري پ    ې

 په څه نا ه دلته نيال ا کيګول

   ر د سرو لمبو په چ  کې چيرې باغ جوړ شوی؟

 !آهای
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 !ته؟  ر څوک شته دي دل

 !که زه ه  کډه وکړم؟

 ز ا يې ټول عمر دی ځای کړی

 د عذا  د يوې شپې پولو کې                         

 خدايزده په کو ه  ګاه

 بيا د اجبار د سرو اغزيو په بستر کې پروې ي 

  ې څګګ ېه آه باسا« ښکال»يوه 

 د کرکې حج  نه  ې  ک دی  و  

 د وحک  کال کې« هوز»زه د 

 و ک ه  نه لرميوه وچه  

 څو يې د ښک ا پېغ تو  

 د پاڼې پاڼې    ېاوان ادا کړم

 د  رګ کوچيه ز ا د ورح اي بګد ېه ک ه راځې؟

 چې ستا پ ړک ېه د نيم ړې ځوان      ال  کړم

 ښايا ستا په غې ه کې وي« نيمکرغا» 

 دغه خيالا او دروغجګه  د دوکو اوسانه

   باچې د وجود سرا  يې  ون د زړونو  ر کې 

 ز ون د برخې  ز  و  اې دی؟! سپيدو

 ئچې  و د  ه  له آسمانه وريځ  نه پاکو

 :ز ا نيمه خوا  يګې له ېا څچه پوښتګه کوم 

 پو له لري؟« بد رغا»
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 !هو؟

 !زه به دې ستر و کې  هو ش   ا ور ورسوه

 چې زه نه پوهې م! آه

  اېه څو ره  ران دی« درد»

 ای د بازار و ړو

 پ ورم« دردونه» جبورک نه خپ   ن  زه له  ېرې

 هره  يډک يې د  وسکا پريوې سپيګې سکې

 آيا څوک شته چې رانه ويې پيري

 ؟!نه

 نو زه په کو ه و ړ ش 

 !اې د خګدا پ ورونکو

 زه  ې د ستر و کسا ه  خرڅوم

 ئپه نوم ز ا ک ول ېه ل  خګدا راکړ( ج)د خدای 

 !آهای

 !  ر څوک شته دي دلته؟

 !ړم؟که زه ه  کډه وک

 :بي اه  ې خو  وليد چې 

 يو  ز له غيبه راشا

 د کورن  غړی کړي« بشري »او بېرېه  ا د 

 خو چې را وي  شوم له هماغسې عاصا وم عاصا

 بيا له کوم لوري را الوېا جزا ا بادونه
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 ز ا له ښک ې نه يې خال وړی دی

 :اوښکې يې  اېه دا پېغور راکوي 

 د باد ج ړې ېه! و ړ شه

 له ژيړ باچا نه دې د خپ ې  يګې او د جزام

 خال و چه                                                    

 نه پوهي يئ خو هغو

 چې ژيړ ل کر له  انه  چې وړي

 او په اونو باندې  ې شچوند وها  

 په کو ه  ړې« !نه»ېه اې سپېه ې 

 چې  ې رس  د دار ن دې ده

 انځور کړي« هو»سر کې 

 ه وکرم زووم را شي  شازه چې زړ

 د کډو

 کډو           

 کډو                    

 ښکالو ې اورې که نه؟

 !زه درنه و ړم  يګې

 !آهای 

 !  ر څوک شته دي دلته؟

 :چې  اېه ووايا 

 !!!په  چه دې ښه                         
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 ېراـښ

 

 پېغ ه چيګه کې خپ  ورب  جوړوي

 ېه ده نيولې د اوبو هيګدارهاو د ون و   ې يې  خ 

 د شپونکا  ام نه ېي ه رغړي د چيګې لوري ېه

 او پرې  اېې ي د اوبو هيګداره

 پېغ ه ښېراوې کوي

 شپونک  يې لمانځا په سالم د  يګې

 د پېغ ې شونډې په ښېرا اخته دي

 :خو يې د ستر و ژبه ب  څه وايا 

 ېا سره»

  يګه              

 «لرم                         

۸۸۱۴۳۸۳۸۴ 
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 يو ټاپو د جذا يانو

 

ــرو      ــز  ــ ــوڅې د دروېــ ــوې کــ ــازولو شــ ــاڼ  د نــ ــه  ــ  څــ

 څــه لــوی ښــار  ــو د حســيګو جوړ الــ  شــو د ســوال رو 

 

 څــه درنــې درنــې شــم ې  ــو شــولې لپــې د کــپ ســوال ېــه 

ــ   ــرو شــوې پــه جــواز رو     ــوپچې  ــو ن ــه ل ــه غرون  غرون

 

ــو       ــو  سـ ــه غبر ـ ــوړوي پـ ــو جـ ــر شـ ــو آهګ ـ ــر زر  ر ـ  هـ

 نتکيـــــو نـــــه د ښـــــک و ېـــــور کچکـــــول د و ګـــــدرو لـــــه 

 

 پـــه  ســـو کــــې د ســـګدرو زولګــــې شـــوې د ځ يرويــــو    

ــو  رو      ــون ړه د ک ــو شــوه ج ــا  د شــرنګ حجــره    د رب

 

ــه، چېــرې وســاې  ســتا اوښــکې     ــې  رېوان  زه بــې وســه ب

ــو ســــــودا رو      ــرې هــــــا پرديــــ ــه يــــــووړې  رغ ــــ  رانــــ
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ــا       ــې  رځـ ــه کـ ــړي پـ ــو  ـ ــو څـ ــديره ده يـ ــه دی هـ ــ  نـ  ک ـ

 شـــته نـــه کتـــار يـــې د دلبـــرو  نـــه  ـــودر شـــته نـــه  ګ ـــا 

 

 ېه خو راغ ې خو شه چيګـې خـو سـ کال  ـو وصـ  سـوی      

ــو رو     ــه د لــ ــې  يګــ ــه يــ ــې وني نــ ــه يــ ــته نــ ــګ  شــ ــه غــ  نــ

 

ــورو    ــتر و ور  ــ ــدو ســ ــه ړنــ ــذا يانو پــ ــاپو د جــ ــه ټــ  لــ

ــان رو       ــان د در  ــه بادب ــه ن ــه غ  ــرې ران ــېڅ ک ــت  چې  ه

 

 که د  يګې کيسې غواړې ز ا د سـتر و کتـا  پـټ کـړه    

 انانـــــه لـــــه نارونـــــه د ن ـــــرو   نـــــه چـــــې اور درشـــــا ج  

 

ــړ      ــون  کـ ــو ليـ ــ   ـ ــول وطـ ــونا وو، ټـ ــې ليـ ــون د  يګـ   ـ

 اوز څــوک نــه ولــا پــه کــاڼو لــوی کــاروان د ســرببرو       
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 زو آييګه کېيد نکر

 

 زه ب يوان وم د زيارې د  رو

 او هره ورځ د چارشګبې به  ې د پېغ و  له

 د يو رن ي   ازي ر

 په پ وشو کې ېر زيارې پورې وړه

 اښام به شو زيارې کې به  يوې ب ې شوېس  چې  

 چا به نغريو کې ېب  د خونو غړو بار کړې

 چا به لکړو پورې سره او  البا انګ ا

 چې به   ده وو په رڼو او  رغ يګو اوښکو

 د کوم  راد لپاره و وښودل

 چا به په سپيګو او ښايسته  ګ ولو

 په زاړه ېوغ پورې دسمال وېاړه

 ېار ېه چا به د اوورن و ورې مو

 په  ېره هي ه څ وې   غوټې ورکړې

 چا به د شګه  رود پ و ېه لپه ونيوله
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  ا به  و ان وکړلو

 چې د نکريزو آييګه کې به له خدای څچه

 د خپ   ي  انځور غواړي                                           

 چا به بې وسه او نازکې پګجې

 ېله زنګ وه ا زاړه کولپ څچه راېاوې کړل

 خو کولپ به خالص پرې نه شو

 چا به   ګګ بابا ېه رغوی اوند کړ

 :او و ګدر به يې ېالې وکتې 

 ...ستوری دې بر خت   »

 «يو څوک به راشا په سپي  آز او ستا  ول  به يوسا... 

 نو بيا به دا له شر ه ېکه سره شوه

 خپ ې ېګک  شونډې به يې وچيچ ې

 او چې په غال به يې زه وڅارل 

  وسک  شوه  ا به ه  وخګدل ل  به

 آز به  ې وشېشګيده

 ورب  به وزن ېده                         

 شم ه به هسکه شوله                                            

 يو    به 

 !!باد يووړ               

۸۸۱۶۳۱۳۱۱ 

 جوی شير کاب 
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 و ــخ

 

 ز ا د شونډو بېړک

 پر يوې  ستې څپې

 د سيګې پرسمګدر ېېره شوه ستا

 خو ستا د ناز ساح  و څو ره ن دې

 ...چې زه يې ښکته 

 نور له خوبه وي  کړم                   

 

۸۸۱۴۳۱۳۸ 
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 !د خپ و خوبونو   کې ېه

 

 اـروي

 

 ولې  ې خو  ېه راځې

 نور خو ک ونه وشول

 چې ز ون کوچ   يګې د غرونو شاېه کډه کړې

   ېصويرهيوازې ېا نه يو څو ې

 ز ا د  ه  په پرده کې پټ دي

 آن چې ښکال دې ه  ورو ورو رانه ور کې ي او هېري ي پسې

 خو اشګا نه پوهې م

 ک ه چې خو  ېه راځې

 ستا به په ياد ي  که نه؟

 ښايا لو ړی به دې په زړه در  رځ 

 او بيا به وروسته راېه خو  کې راځې

 که نه نو دغه درېي   ړی څوک دی؟
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 نه وروسته چې له  ودو

 لکه يو خيال

 لکه رويا

 او لکه خو  دې د ښکال ېصوير کې

 دغه له  يګې ستو ان

 دغه له ژونده ستړی

 ز ا رنځور زړ   له  سه نيسا

 او ېه په  ېره  يګه

 او يا خو نه پوهې م

 ل  څه حيرانه راېه  ورې داسې

 زه خو دې ستر و کې لوستالی نه ش 

 ېکاش دې ويالی په هماغې نازولې ژب

 چې دغه ژوند څه  انا

 او  يګه څه ېه وايا؟

 :او يا ځوا   ې د يوې پوښتګې 

 :چې 

 !اې ز ا هيرې  يګې     

 ولې  ې خو  ېه راځې؟                            

 

۸۸۱۶۳۱-۸۳۳۸۸ 
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 الهـځ

 

 ز ون د ک ا د چګار سيوري ېه

  اران د يو ب  غون کې

 کيسه د لونې کوي

 ګار څان ه کېځکه چې نور نو د چ

 د ساران  کوېرو

 شګې ځالې ټولې له بچو ېشې دي

 

۸۸۱۴۳۸۳۸۳ 

 کاب 

 



 

 www.samsoor.com  

 د لمر غ ه

 باد

 خوځوي ېار په ېار

 زلفې د ښک ې نج  

 د ستر و شګه اسمان کې

 د جګ  رنګ لري

 دغه ز ون ک ا ېه

 بي اراغ ې نج                         

 

 

 يو شي  کتا  يې څګګ ېه

 :وای

 «مهپيغمبره ي»

 د عشت سګدرې لرې

 شونډو کې غ ې نج  

 

  ذه  يې

 ( يګه)               

  ريدان يې د ښکال ليونا

 ځمب  د ستر و يې  ک

 له کرا اېو راوړل

 پيري کا  ې نج                            
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 خو چې  اښام راوخوې

 څو هوښيارانو کړې لمګې  کې

 کاڼو څچه( عس )د 

 وليدهاو شېبه وروسته لېونو 

 د خپ و ويګو  نډ کې

 وه لمبېدلې نج                               

 

 چې  ريدانو د سګدرو  ګ  کې

 په اونو پورېه کړله

   يې خګدلې نج                            

 دعشت کاروان ز ون له ک ا څچه 

 يووړه ويشت ې نج                            

 

 او د هغې ېګ سره

  ون  اښام اوند شوز

 ېر همدا اوسه

 ېر سبا                  

 ان ېر ويا ته پورې                          

 لکه چې لمر يې غال کړ

 ز ون له ک ا څچه

 په خګدا ې  ې نج                            

 ۸۸۱۱ونی ۸۶

 خيرخانه –کاب  
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 ګ  لوـغ

 

 په کرونده کې يوه پېغ ه نج  

 کې د غګمو وني په شګه سالو

 په سرو نازکو او پستو  ګ ولو

 څو ره په ناز ټولوي

 زلما لو ر يې د خولو د  رغ رو شاېه

 د پېغ تو  حيا نه  ک ښايس  ېه  ر ې څاري

*** 

 «ېه و وره چې ستر و کې  ې څه لوېدلا؟! نج  » 

 پېغ ه د خپ  سالو په څګډه د هغه ستر ې نه   رد پاکوي

او دروغج  نظر د هغې پر رېوان خو د زلما له  يګې  ک 

 ن ت 

 «ولې په نېغه راېه  ورې داسې؟»

 پېغ ه په چ  د لو ر وپوهېدو

 اود غوسې لمبو يې ستر و کې د  يګې غوټ  وسپړلې

 :خو ددې ښک ې غوسې شاېه لو ر دا ولوست  

 چې لو کوې  وېې به پرې کړې» 

 «که در په ياد  ې شا د  خ شيګکا خالونه

۸۸۱۱۳۴۳۸۳ 

 چار آسيا  –کاب  
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 ارانـب

 

 ها  ازي ر چې له باران نه وروسته

 څو ساپر څاڅکا د ه شول ستا پر ښک و او نازکو شونډو

 او په نها نها کې پېغ ې ون ې

 د استاد ېور کاک  لمدې څان ې راوڅګډلې

 ها  ازي ر يادوم

 چې کتارونه د کوچيو پر خو ې   ستا د ښايسته وو انګ و پر  ره

 داسې  خ ښکته د  رېوان ېر اې بګدونو پورې                             

 او ښاپيرک دې د بدن

 د   ده شوي کميس شاېه په څه ناز خوځېدې

 چې د کمهو  ستې ساوا دې د  البو پيالې

 پر سر را اړولې

 په هغه ورځ  ا سره

 :د پسرلا حسودو ستر و ه   ګ ې وه چې

 ېه له هغه باران نه

 ره ه  ښايسته ښکارېدې او ېه ېر هغه  ازي 

 

۸۸۱۴۳۸۳۳۸۳ 

 کاب  پوهګتون
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 يوه ناوې د سپون  

 

 سپون   د شګه ځګ  ه له ستونا څچه

 د پېغ تو  سګدره وي ې او سپېدار ورېه نها کوله

 سپون   د ستورو سپي  پاولا

 د خپ  کميس پر ټچر وټو ب                                

 او باد ورېه په خپ و  وېو

 پې له څڼو نه د سيګد ستګه کې ېار واچاوهد ش

 سپون   په خپ  ېګدي د لمر له پ ه نه خال کې وده

 او د اسمان پر لم 

 ورېه د وريځو سپي  لمګې نجونې

 په اېڼو ستړې شوې

 سپون   شوه ناوې   شپونکا ورېه شپې   وه ه

 ز ا شاعر زړ ا يې کې ودل پر رغوي د غرو  نکريزي 

 ېدو راشا دا ښايسته ناوې بهنو اوز به ورا د سپ

 ...د شګه بچ  کور ېه يوسا 

  ګظو ې څچه( پاڼه) له

 

 ۸۸۱۴۳۱۳۴کاب  
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 يوه پوښتګه

 

 يوازې يو ځ  راشه

 ...چې دې پر شونډو شونډې کې د ه او 

 :درنه د زړه پر ژبه وپوښتمه 

 «!درباندې  ران ي  که نه؟»

 

۸۸۱۴۳۸۳۸۳ 

 لو ر، د بورګ کارېزونه
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 داـب

 

 باد څو ره  ي  شاعر دیئ و ور

 ې  وي د شګو پاڼو په غې  کې ويده

 يا خو د لوخو په ځګ  ه کې چېرې ناس  وي

 او شپي   غ وي                                                       

 ک ه د پېغ و  خ ېه  ز اوند کړي ورب  يې جړ کړي

 ک ه يې ېار ېار زلفې وشيګدي پر سپيګو  چو

 !ئو ور

 باد ک ه پر هغې نج   ه  ل ې ي

 چې پر سپي  از سوره وي

 او د نازک کميس ېر شا يې د بدن ابشار

 څپې څپې پر زړه ورې ي

 

 يوازې باد دی چې د ونيو او بربګډو له کو لو نه خبر اخ ا

  ي  وي( انسان)ښايا چې باد به په 

 د هر چا ور ټکوي
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 هر چاېه غې  پرانيزي

 ی بادڅه بې ېوپيره د

 څه   ربانه دی باد

 !ئو ور

 ز ون ک ا کې هېڅ څوک نه شته

 لو ا يې  ړه، کال کګډرې او چيګې يې وچې

 د سوزېدلو اروا انو سيوري ه  نه لري

 خو   ېر اوسه پکې باد ل ې ي

 ؟ئېاسې يې اور

 هغه چيغې وها

 هغه  اېې ي،        

 هغه ژاړي،                    

 هغه  يګه کوي                               

 باد څو ره ځوان  رده يار دیئ و ور

   شاعر دیېباد څو ره   ئ و ور

 

۸۸۱۱۳۸۳۱۱ 

 کګدهار
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 ي هـه

 

 او دا دی زه د ژوند پر لويه وچه... 

 د خپ ې سپيګې او سپېه ې  يګې

 د يو ياد ار په ېو ه

 د خپ  غزل د هر يو بي   بره

 حوض د کوثر کې  يګځ 

 له پاسه چې ېرې د زړه

 ېاېه يو ښک   ېاج  ح  جوړ کړم

 نو

 ېانه هي ه کوم

 اې ز ا ټولې  يګې

 !ټول ژوندونه                         

 د ل   ودې په  چه

 څو ېاج  ح  جوړې ي

 ز ا د  ه  له دې شاړې او سپېرې بيديا نه

 و ړه شه ب ې خواېه

۸۸۱۴۳۱۳۱۱ 

 کاب  پوهګتون
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 تهـپ

 

 ز ا بچتورې اوښکې

 چې پر سيګه د ښک ې وڅهېدې

 ه ته يوه کوڅه ده

 چې د هغې د زړه ېر کوره ورځا

 پام

 درنه ورکه نه شا

 

 کاب  ۸۸۱۴۳۶-۴۳۸۸
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 د شګې  يګې شاعر اسحت نګ يال ېه

 

 سيوری

 

 يو پسرل  ک ه چې خوا کې د چيګې

 ه ته د غره شم ه کې  يګه شګه شوه

 او يوه څان ه يې وا   شوه د چا

 پورېه کړ چا ورنه  ام

 خدای خبر څوک و   ر

  اېه يې سيوری د شاعر ښکاره شو

 

۸۸۱۴۳۶۳۱۱ 

 د ليکوالو انجم ، کاب 
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 و په غې  کېېکشمالا د د

 

ــورې دي    ــې خـــ ــا زلفـــ ــا د چـــ ــې بيـــ ــر زړه  ـــ  دا پـــ

 پـــه وســـم   ـــې چـــې د شـــپو جـــوړې کـــوڅې دي 

ــې     ــرې راشــــ ــ ه ونه پــــ ــه کــــ ــازه بــــ ــه نــــ ــې لــــ  چــــ

 کــــ  و  رو کــــې  ــــې ســــتر ې نــــ  خــــورې دي     

ــه ســـــــتر ې را نـــــــه باســـــــا دا    کـــــــانه وختونـــــ

ــ ې دي    ــه کــــ ــه  ر درېــــ ــې پــــ ــولې  ــــ ــې نيــــ  چــــ

ــ  راوړم    ــه دې  ــــ ــ  ېــــ ــې وربــــ ــا وه وړې چــــ   ــــ

ــرې دي  ــې ايـــــــــــ ــې  ـــــــــــ  اوز راوړې د لمګـــــــــــ

ــو   ــ ي شـــــــــول د ويګـــــــ  لېـــــــــونا د  يګـــــــــې ېـــــــ

 چـــــې پـــــرې وچـــــې ســـــتا د زلفـــــو شرشـــــرې دي 

ــې جګــــګ دی     ــره يــ ــرلو ســ ــه پســ ــا لــ ــ  ځــ  ځګ ــ

ــا ســــرې جــــا ې دي      ــې اغوســــتې يــــې د  ګــ  چــ

 د نليــــــــــــو ريبــــــــــــارانې د بــــــــــــاغ ســــــــــــتر ې

ــو هـــــــــــــــــديرې دي  ــه د   ونـــــــــــــــ  ورب ونـــــــــــــــ

 د  ګ يـــــــــــو ويګـــــــــــو وســـــــــــول  ودرونـــــــــــه   

ــالې دي    ــګې ويـــ ــړې شـــ ــې کـــ ــو وچـــ ــازي ر  ـــ   ـــ
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ــکريانو    ــ  ل ـــــــ ــوم د ج ـــــــ ــه نـــــــ ــا پـــــــ  د حيـــــــ

 ېــــــــــا  کــــــــــړې لــــــــــه ســــــــــرونو لــــــــــوپتې دي

ــبرونو  ــه زور کـــــــــــوڅ  د ســـــــــ  نهـــــــــــوي پـــــــــ

ــې دي     ــ   ي ـــ ــړې نـــ ــوړې کـــ ــانو جـــ ــا کارغـــ  بيـــ

 داســـــې ورځ پـــــر شـــــ زدا   د کشـــــمالو شـــــوه

 ديــــو غېــــ ه کــــې يــــې شــــپې دي چـــې د ځــــوزو د 

ــه زور زبې ــــــــ ا   د اغزيــــــــو ېــــــــور پاچــــــــا پــــــ

ــا ېغمــــــې ېغمــــــې دي   د غــــــاټولو شــــــونډې بيــــ

ــول   ــو  ز ور اچــــــــــــ ــي   ېورزنــــــــــــ  د ســــــــــــ

 بيــــا پــــه بــــاغ کــــې د کــــوم چــــا ســــوې نــــارې دي 

ــاڅا     ــه نـ ــړې ورېـ ــرې کـ ــر پـ ــې سـ ــوټ  چـ ــړې غـ   ـ

 دا د ېــــــــــورو څــــــــــه عجيبــــــــــې نغــــــــــارې دي   

 ېاېــــــه چــــــا ويــــــ  ون ــــــې چــــــې دلتــــــه راشــــــه 

ــپېدو  ــه  رې د ســــ ــرې دي  دلتــــ ــو ســــ ــر ويګــــ  پــــ

 ل ــــــــــول   ــــــــــو  ســــــــــو ځکـــــــــــه دا اور دی   

 چـــې  ـــو زړونـــو کـــې د  يګـــې ديـــوې  ـــړې دي      

ــه غـــــــواړه غزلـــــــې      ــګا نـــــــ  را څچـــــــه  ـــــ  اشـــــ

 ســـــوزېدلې  ـــــې پـــــه ســـــتونا کـــــې نغمـــــې دي

 

۸۸۱۴۳۸۳۳۸۱ 
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 ژړا                      

 اور 

  يګه                   

 

 :ددغه ش ر په اړه يو يادښ  

 ېد سمبولونو بې غ ه خبر

دا شــــــ ر د ســــــمبولونو پــــــه ژبــــــه د لېــــــوال د يــــــوه ســــــپېه ا بغــــــاوې 

پــــه دې شــــ ر کــــې د لمــــر انځــــور د هغــــې روانــــا       . هګر ګدانــــه انځــــور دی 

ېـــداعا دنــــده ېرســــره کـــوي چــــې د شــــاعر پـــه اندلــــه خپ ــــواک ،  يګــــې او    

 .ښکال سره اړه لري

ــه او صــميمي  پــه کــې         ــه دی چــې  يګ ــه ورې ــاپو هغــه ښــار ې جــذام وه ــ  ټ

 (. يګې د ې  لپاره کډه کړې)شاعر په ژبه له هغه نه ورک دي او د 

 .وسر، د عس  ناېوانا او نا يګد ا ېداعا کوي:  اېه پګجره 

ــد  ــاره او      : اوند  ړونـ ــپېه تو  لپـ ــې او سـ ــې  يګـ ــې د  ګيځ ـ ــ ر کـ ــه شـ پـ

 .با خره د يوې ورکې رڼا په هي ه د  دايا سمبول دی

چـــې هـــېڅ  ول  ځيګـــې پچـــوانا ناســـوبم  اوتچـــاراې، هغـــه ويـــاړ : ويـــاړ 

ــادي         ــ  برب ــادي او د ب ــوه آب ــري، د هغــه  وخــه د ي ــه ل ــه ســره ن ــه ځان نيکمرغــا ل

ــو د زر ونــو           ــري، خ ــوه وې ــته ارزښــ  نــه ل ــاړ چــې د انســان د ي ــه وي وي، هغ

 .ويګه د هغه د ېر سه کولو لپاره ېويې شوې وي« انسانانو»

 .د نېکمرغې ورکه رڼا: ژيړه سکه 

 .خواېه د انسان ېوجه ده( زه)د : د واورې پر سر د پ و غ  

 .د يوې رواه،  ړښ  او ورک ېمدن ن ه ده:  ودک 

 .د بې ځايه وياړونو او بې پاي ې سوبې ښکارندوی دي: ويګې 
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د هغـــه څـــه ار ـــانا ېجســـ  دی چـــې پيـــدا کـــوو يـــې او ورکـــوو  : کچکـــول 

 .يې ېر څو چې د ې  لپاره د هغه په لچه شو

شـــــاعر نـــــوي  ددغـــــه شـــــ ر ســـــمبوليچ نوښـــــ  پـــــه دې کـــــې دی چـــــې 

انځورونـــه ارايـــه کـــوي او لـــه دې ســـره  ـــون د يـــاز او هي ـــو ېـــر  ـــګ  د يـــوې    

 :ورکې  يګې لچولو او  وندلو ېه هي ه    کوي څرن ه چې وايا 

 .« يګې د ې  لپاره کډه کړې»

 اسد آسمايا

 

 ژړا، اور،  يګه

 

  يګې د ې  لپاره کډه کړې

 ز ا ېېر ک ونه به بيا هېڅ ک ه را ونه  رځا

 ېدل  له نېکمرغې  الازه ې ت

 د ديوال شاېه ناس  ي ( سبا)د کوم 

 نه ش  ليدی( راې ونکې)

  ې هو ره ېريخ دی( اوز)او 

 لکه زووم د دوزخ

 !اې د  الا حسرېه

 !ي   وېې د عشت ېر ستونا ه  رسې ي؟ئ  ر د  رګ د عزرا

 ز ونه  يګه خو   ستر و کې وه

 چې د ښکالوو د لور شرنګ پورېه شو

 چه شوهاو  يګه و
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 ايرې شوه                  

 چېرې باد يووړه                               

 دا وه د کو و ېګدرونو وېره

 چې  ې د ستر و شپول کې ورکه شوه ر ه د اوښکو

 او ستا دخال د شپونکا وت  په ورب  واوښته

 

  يګې د ې  لپاره کډه کړې

 س  کال غګمو   چګ ا ونه کړل

 ې غاړې ېه له څه شا جوړ کړمياسمګا هار به د

 شوې د لو ريو ستر ې دو ره ونې

 چې له ستريو يې يوه دانه ه  نه ېويې ي

 !اې خوشه چيګه اشګا

 ستا په نکريزو سرې  ګ ولې به بيا جوړې نه کړي

 د طاليا وص  د ونيو وودې

 زلم  بز ر به س  کال هېڅ ېاېه در ونه  وري

 څ ا او ستا له لپو نه به هېهک ه اوبه ونه

 هغه له ېا څچه ځان داسې ساېا

 لکه د اور له لمبو

 ېاېه کت  ورېه  ګاه ښکاري

 او اخيست  ورېه د  يګې دنوم سوچ کفر دی

 آه خدايه نه پوهې م
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 چې د  ګاه

  ګاه                   

  ګاه                            

 له ويرې                                     

 !حسا  دی؟( وندژ)په ( عمر)

 

  يګې د ې  لپاره کډه کړې

 څه د ښايس  د وچکاليو کال دی

 بس زه يوازې او يوه کو له

 له خپ  شاعر خو  سره

 يوه جذام وه ې لويه ټاپو

 پکې يو وچ ځګ   او سپيګې واورې

 له بې بڼکو يو څو زاڼو سره

 زه هو ره ړوند ي  د کو لې ور  ې نه پې ن 

 ه خوا دوزخ ېه ې  ېبس يوه  ر د لمر خاېه ل

 يوازې  اېې پګجرې نه راېه ښکاري

 ...يوه وچه درويز ره څان ه                                           

 زه يې  ړوند ويګ  کوم چاېه اوند دی

 د پاڼو شګه بګ ړي  يراې دي ورنه 

 او ېورې  وېې يې   ښوري باد ېه

 ک ه يې  اې رغوي کې پريوځا يوه ژېړه سکه
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 و زه پرې پوه ش  چې   لمر ژوندی دیا

 !اې  اېه  رانې ټاپو

 .زه ې  ويده ي  ستا وروست  س    په خو  کې ويګ 

 ک ه چې غون ونيس 

 د چا د پ و غ ونه اورم چې په واوره راځا

 د ز کې سپي  څادر يې  ام  ندې ځ يروي کوي

 ...کګ    اېې ي                                                                   

 او د کارغانو له کغ کغ سره د څان و  چې ه  ري دوي

 !آهای ز ا سر ردانې اروا

 ستا ويروونکې ښکالو اورم

   ر څه وکړم بې وسه يمه  ز نه لرم

 ز ا د کو لې ور ل  ورو ټکوه

 څو  ې د  ه  د ېاخچې ځاله کې

 د خيال د شګو کوېرو خو   اې نه کړې

 

 اره کډه کړې يګې د ې  لپ

 بي اه  ې بيا په خو  کې وليدلې

 د خپ ې ټولې ښکال حج  سره

 چې دې د  يګې د سګدرو پر ځای

 زړې بدلې وي ې« وياړ»راېه د 

 اې پر  ا  رانې ښک ې
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 نور  ې ر ونه وچ دي 

 ېګده  ې ه   اېه ده 

 نو راېه ووايه چې

 !په نوم به څه ب وم؟( هېڅ)دا ستا، د 

 !اې و ګدره اشګا

 ې دې  ه ېويوهاوښک

 دغه زيارې ستا پر  و ک او ز ا پر ويګو جوړ دی

 زه ه  راغ   ي  خيراې غواړ ه

 )!(ستا د کچکول د  اېېدلو خيراې 

 ز ون د وران ک ا پيتاوي کې بيا سيوري ښکاري

 د زيارېونو ېر څګګ

 څو ببرسرې پېغ ې

 څو لېون  چيغې ش ېدلې ېڼ 

 څو  رې ويګې په سپېرو خاور کې

 :ښکاري پرې ليک ا يې دي  چې  اېه

 !آهای

 !د بد رغيو نس ه

 !ېه پرې خبر يې که نه؟

  يګې 

 د ې  لپاره          

 .کډه کړې                         
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 زندانا

 

 يوه ښک ې ن  بانه 

 دېياره زندان پګجرو کې 

  ګ کار د يګې ساېا

 زندانا هره خوا  وري

 بس وجود دن  بانې 

 خور دیدهغه پر روح را

 ښک ې ستر ې يې ساېونکې 

  خ يې ورځ زلفې يې شپې دي 

 .يو ساده غوندې ژوندون دی

 يوه ورځ چې ن  بانه 
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 عبادې لپاره و ړه

 يوه ورځ يې چې دعاېه

 دآ ي  ستر ې شوې پچې                    

 يو ناڅاپه هرڅه ېور شول 

 دژوندون رڼا شوه ورکه 

 زندانا چې هرخوا  وري 

 تر ې نه ويګاهغه دوه س

 په زندان کې هګ ا ه شوه 

 ن  بانه را په خود شوه 

 ژريې وکت  زندان ېه

 زندانا پر خپ  ځای نه و

 ن  بانه شوه پريشانه 

   ر نه چې زندانا وي ې تېدل ؟

 خو چې  وري هسې نه ده

 زندانا بې ن  بانې 

 ژوند په ېورو ېي و وويش 

 زندانا

 بې له دوه ستر و  

 . ړ شو ځای پرځای هم ته

 

 ۸۸۱۱س واغه ۶
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 ليچ

 زه دې نـــــــو کو ـــــــه خـــــــاطره هېـــــــره کــــــــړم    

 هـــــــــــره شـــــــــــيبه رابانـــــــــــدې اورل ـــــــــــوي 

 هـــره شـــپه ســـتا ســـتر ې پـــه خـــو  کـــې ويـــګ 

ــا دهيـــــــرې  يګـــــــې ېـــــــور ل ـــــــوي    پـــــــه  ـــــ

 

ــې      ــواده راغ ـــ ــه هېـــ ــو لـــ ــه د وړان ـــ ــې ېـــ  چـــ

ــ ی ناســـــ  وم      ــه ېـــ ــ  ز ـــــزم ېـــ ــتا دغـــ  زه ســـ

ــه کــــې د ــــه پــــو کــــړې   ــا پــــه دې خچــ  چــــې بيــ

 اســـــــ  وموم آد ـــــــزاد خـــــــو لکـــــــه  ـــــــړی ن 

 

 ېــــــه راســــــتګه شــــــوې داســــــې بــــــې خبــــــره     

 لکــــــــه د ــــــــ  پاڼــــــــه کــــــــې پچــــــــه ون ــــــــه 

 او زه   ېـــــــــــــــ ی جـــــــــــــــ  وه ـــــــــــــــ  روان 

 ژونـــــــــد راپـــــــــه شـــــــــالکه داوړي غر ـــــــــه   

 

 پــــــوه شــــــو ه چــــــا ېــــــا ېــــــه وســــــ  درکــــــړی

ــوم د     ــه نـــ ــا بـــ ــې بيـــ ــه)چـــ ــادوې ( هغـــ ــه يـــ  نـــ

 دلتــــه يــــې ســــيوری بــــر يــــې ســــتوری نشــــته 

 دداســـــې چـــــا بـــــه نـــــو کـــــوم ښـــــه يـــــادوې      
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ــوره ــو  ـــ ــت ا  ! خـــ ــه پوښـــ ــا ک ـــ ــه ېـــ ــان نـــ  ځـــ

ــا څــــه ېيريــــ ي        ــا بــــه پــــه  ــ ــې بــــې لــــه ېــ  چــ

ــه      ــا ېـــ ــړی ېـــ ــې دی درکـــ ــ  يـــ ــې وســـ ــا چـــ  هـــ

 د هغــــــه څــــــه چــــــې پــــــه چــــــا څــــــه ېيريــــــ ي 

 

 پريــــ ده چــــې هــــر څــــه راځــــا زه يــــې  ــــال        

ــاېوم      ــه  ــــــ ــ  نــــــ ــړی وســــــ ــه درکــــــ ــا ېــــــ  ېــــــ

 پـــــــه زړه کـــــــې ناســـــــ  د  ر ريګـــــــې ېســـــــوا

ــاېوم   ــه  ـــــــ ــګ  نـــــــ ــه ســـــــــپېه   صـــــــ  دغـــــــ

 

ــر    زه هســــــې هــــــ  ســــــتا  ګ کــــــار يمــــــه  ېــــ

ــ  ــره بــــ ــ  دوزخ ســــ ــه خپــــ ــوزملــــ ــه ســــ  ه خپ ــــ

 ســـاېا د جګـــ  ون ـــوکې  ( ج)ېـــا دې خـــدای  

ــوزم   ــه  ــــــوره چــــــې ېــــــر ک ــــــه ســــ ــه را ېــــ  ېــــ

 

ــاېه     ــزم وســـ ــې ز ـــ ــونډو کـــ ــه دې شـــ ــس ېـــ  بـــ

ــه   ــه پـــــه کـــــار شـــــا ک ـــ   ـــــا  ګ کـــــار ېـــــه بـــ

ــدای   ــ  خـ ــان هـ ــون دوزخيـ ــرو ( ج) ـ ــه لـ ــه ېمـ  ېـ

 شــــپه بــــه پــــه  ــــونه هــــ  ســــ ار شــــا ک ــــه       

 

 ۸۸۱۱ رغو    ۱۴
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 پر پ ستي  يوه ب ه ژړا

 

 !های 

 !د داود او س يمان هيواده

 خاوره دې ويګو سره  ډه خچه

 او هر ديوال دې د انسان له سويو چيغو نه رنګ

 : ون ستا ېصوير کې  ېر څه نوي ويګو

 يو  اشوم څګ ه په  ول  سوری کي ي

 او يو ځوان څګ ه ځګکدن کوي

 پر ز که باندې خوله ل وي                                          

  ور څګ ه د اسمان لوري ېه  خ اړوي، چيغې وهايوه 

 او د څ ورو  ياشتو ښک   ه چ

 لکه ويده چې وي په خپ و راوې يو کولمو لوبې کوي

  ون د اوص  له ديوالونو سره جګګ د چيغو ه  وليده

 او د زلميو د س  يو ان ازې چې د شروا ديوال
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 !ېر خ تو رسا                                                           

 هيڅ پيغمبر د دو ره ويګو خو  ليدل  نه و،

 ! وس 

 !عيس            

 !اآخر ز انه نب                   

 انسان!  ئ  ور

 لکه يو ونی ليوه

 د ب  انسان پر غوښو غاپ ېيروي

 !هغه انسان چې ېاسو

 ددغې ز کې پر سر

 د  چ وواېو خ يفه وټاکه

 پر ويګو هغه انسان اوز د  اشوم

 د خپ   ذه  دعا په وچر ليکا

 هغه انسان د خدای رلا

 د بورو ورارو په غوغا کې  وري

هيڅ پيغمبر په خپ  هيواد کې د سياس  په 

                                                                           نا ه

 د واج ې حکو   نه وغوښت 

 !های

 

 !د داود او س يمان هيواده
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 يوځ  زخما  سونه وخوځوه

 پاز د آسمان خواېه يې لپه يوسه

 !د ټولو سترو اروا انو لم  ونګ وه

 يوځ  پوښتګه وکړه

 چې داسې ولې کي ي

 ولې د هيچا په سيګه کې زړه د غوښې نشته

 ولې سګدره د ليوه د غاښو

 او د ېګکا  اشوم د غوښو  ه 

 د  دنا انسان په غون ښه ل ا؟

 

  ۳۱۳۳۱ چ ار۳ ۱ : کاب  
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 د وړان و له هېواده

 

 په هر طواف کې ز ا ياد ورسره

 هغه پر ېور بچم  چې شونډې ندي ه   ا ښک وي       

 زه يې په زړه کې ناس  او حج کو ه                   

 زه يې لېمو کې اوس  س   کوم                      

 ګا پورې ځ ورسره يو ځای ېر ي                          

 چې د ز زم چيګې ېه ورشا  ا په اوښکو  يګځا                             

 ها ېوره ېې ه ښک وي ه  ز ا د ستر و په خيال

 خدای ېه ن دې له  انه لرې جانان       

   ر په زړه کې ناس  دی دلې جانان          

 لکه هاجر له ابراهيمه لرې              

 په زړه کې پټ د عشت  بيح ساېا                        

 بي تون په ش و ولا رج  کوي                               

 د عشت څ وي   لمونځه د زړه يثر  کې                                  
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 له هر  ګاره د بالل ازان ې                              

 ه هر براق سره د وص  زيریل                                   

 هغه  يګه لکه ستره حوا                                              

 هغه سپيه ې لکه ښک ې  ري             

 هغه ددې عصر د عشت زليچا

 هغه به ې ې شا اوبه به نه وي

 هغه به ستړې وي د ه به نه وي        

 ه نه ويڅوک يې يادې ي خو هغه ب                

 لکه هاجر به سر ردانه وي د ژوند دښته کې

 د اسماعي  د خو  شيبه غوندې به وويرې ي

 هغه به  ېره سر ردانه وي د عشت لپاره       

 او د ک بې خواېه به  وري په اوښ ګو ستر و             

 د اوښکو شاېه به  رود ېه  وري                

 ې زړه کې ناس  ي زه به ي                       

 چې يو ناڅاپه له کوم لوري واوري                         

 يو غيبا غ  لکه عرشه راشا                            

 چې د  يګو زړونو حج وبول شو                                

 ها يې چې زړه کې ناس  دی                                    

 ها ليونا شاعر ېه ه   بارک                                      

 ها ليونا شاعر ېه ه   بارک

 لمريزکال۳۸۸۱۱ليګدک  ۶۳۱
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 ځګ  ، ېه او ښکال

 

 ځګ   د ټولې نړک  ډ وط  دی

 ځګ   چوپتيا لري

 ځګ  ه کې  ېر رازونه پټ دي 

 ځګ   د پاڼو

 دوښو

 او د ري و ښکال ده

 غ  خت  ځګ   د ټول خ س  د نيمې ښکال 

 زه چې ځګ  ه ېه راش 

 د ليونتو  په  انا وپوهې م

 زه چې ځګ  ه ېه راش 

 د خپ ې ېيرې  الا ورک  ا ونه بيا پيدا کړم

 زه د ځګ  ه په هره پاڼه کې ستا ښک ې خګدا پې نمه

 چې په ځګ  ه کې ځان يوازې کړ ه

 نو ز ا خوښه ده چې هر څه کوم

 که د  اشوم په څېر ټوپکې وه 

 زړه له کو ې چيغې وکړميا خو د 

 هېڅ څوک به ونه خاندي



 

 www.samsoor.com  

 هېڅ چا نه نه شر ې م

 ځګ   د ټولې آزادک  انا ده

 ځګ  ه کې ستا ښکال

 ز ا ليونتو                     

 او د طبي   رازونه

 ټول شګه شوي                              

 زه له ځګ  ه سره همزول  روح ي 

  خدای خبر ولې په ځګ  ه  ي  ي

 

 ۸۸۱۱ يزان  ۱۶    

 د   مارګ ځګ  ونه ،کشمير



 

 www.samsoor.com  

 

 کشمير

 

 شګې اوبه  کې له پاڼو

 ني وور په کې راشګه دي

 کوچګ  بيړک روانه

 د   ونو  ګ  کې  ره

 لرې څګډه د  نډ ښکاری

 لمر دونو شاېه لوي ي

 د   ونو سودا ره

 په وړه بيړک کې ناسته

 د   ونو  يډک  ېرې

 کشميرک  وسکا په شونډو

 ټچر يې دی پر غاړهورص 

 سورېيکری يې باد ېه رپا

 د وړو وړو بيړيو

  ساپرو ېه را  وري

 د   ونو  يډک  ز کې

 پاز د غرو پر څوکو واروې

 شګولمګو کې ځګ  ونه

 پر ښه شګه ده،
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 ېي ه شګه ده

 د لمر سره سرخا پريوزي

  ازي ر پر ني وورو

 د بيړک په نرک څوکه

 اوبه څيرې شا

 په پاڼو                    

 په بيړک کې يوه ښک ې

  چا خ زلما ېه ناسته                      

 غواړي ټوله ورنه ځار شا

 ټول غمونه، ټوله ويره

 .خپ و ستر و کې ېرې پټ کړي

 دا يوه شيبه د  يګې

  ېر ک ونه  ېر عمرونه

 ز ا په ستر و کې راشګه ده

 هيڅ يو ش ر

 هېڅ يو انځور به

 دا شيبه ټوله ځای نه کړي

 ښکال څو ره  ېره ستره

 هګر څو ره ناېوان دی

 ۸۸۱۱ يزان،۱۱    

 سريګ ر، کشمير
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 !د ېچار د خواجه ب ا الدي  زندانا کډوالو ېه

 

 روښانه بېرېه راځا

 

 دنګ هيګدوکوپ شاهد دی 

 چې هاغه ستر سکګدر څګ ه  اې شو                        

 روښانه، سپي  نسا  پر خ 

    ېوره ېر  ال په خړ  اښام کې و ړه                      

 د آز له پوندو يې د دوړو نرک ليکه ښکاري 

 څو پېړک وړاندې سکګدر ولړزېد 

 روښانې ېوره داسې ووه ه 

   او هيګدک  شاهد و                

 روښانې  ېر سرونه واخيست  

 او خپ ه د پرديو د  ول  نذر شوه 

 ت  ورک« ب و ن » شاهد و « با رام » 

 روښانه و ړه ، د ېاريخ برخه شوه 

 اوښکې   وچې نه دي «  وزرياېس » د 

   روښانه بېرېه راځا                                                          

  شال په  ز

 د سولې سپي  کميس پر غاړه                   

      شي  پړون  پر سر                                                              
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 روښانه بېرېه راځا 

 د عدال  لمر يې ېګدي کې بري ا 

 او د سپي  آز څڼې يې باد ېه ناڅا 

 ! روښانې 

  ز اوند کړه  اشوم راواخ ه 

    هاغه سپېره

 هاغه ن ر                

 هاغه حيران  اشوم                                 

  تروکې شړک ځپ    اشوم  ها ېرهېدل  ، د

 !روښانې 

 ! ز اوند کړه                  

   !پر آز يې سپور کړه                                        

 يو ځ ا بيايې د بچدي پر کال و رځوه 

 د کال برم ېه يې د زرځو ستر و باز يوسه «  وزرياېس » د 

 د ستر نېکه د نغري  ر ې اېرې باد ېه ورکړه 

 !روښانې 

 روح د کانيهکا راوي  کړه                

 او د پکتيس لکړې ولړزوه 

 د اور پرې تو (( سپي  ېو  ))بې ا د 

 اورېون روښانه ساېه « ناوي ار » د 

 او د آ و څپو
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 د سترې سوريا                       

 له هريو  ام سره لګډک ب  ې  

  ا د سپېره 

           دې ن رد                       

   د شړک ځپ ا  اشوم                                        

 د ستر و کونج کې د سپرغيو کرښې ولوست ې 

 : ه ته ليک ا ووچې

 دنګ هيګدوک  شاهد دی 

 .روښانه بېرېه راځا 

 ۸۸۱۱ـ ې ه ـ ۸۱

 : روښانه، رکسانه، رخشانه - ۸

ــدوک    ــکګدرد هيګــ ــدونا ســ ــې  ســ ــال چــ ــه   ــ ــوهغــ ــزو   پ لمګــ ــيمه ييــ ــېد د ســ ــه ورســ و ېــ

ــان      ــتګو د خـ ــو ، د پ ـ ــخ شـ ــا  ـ ــره  چـ ــه ک ـــچ  ساو ـــ  سـ ــانو لـ ــاېس» اوغانـ ــرېيرو «  وزريـ سـ

ــه ســچت             ــو نســا  لرونکــ  ســپور پ ــه ســکګدر ســره ي ــه ل ــا پچپ  ــره بي ــه ېې ــه پ ک کــه ج ــړه کول

جګ ېـــده، يـــو ځـــ  د ســـکګدر د ېـــورې پـــه وبضـــه کـــې د ســـپور نســـا  ون ـــته او څېـــره ښـــکاره  

لـــه، لـــه حيرانـــ  خالصـــه پـــاېې وه ، ځکـــه ويـــې ليـــدل چـــې زړه ور ســـپور   شـــوه، د ســـکګدر خو

ــه وه    ــوه ښــک ې پېغ  ــې        . ي ــه ي ــاي ود ، د واده ب ګ ــې زړه ب ــې ي ــر پېغ  ــس کــړه او پ ســکګدر ج ــړه ب

لـــه ســـيمې ووځـــه ، ټـــول اســـيران     «  وزريـــاېس  » ز ـــا د پـــالر  : ورکـــړه پېغ ـــې ورېـــه وويـــ    

ــا بــــه زه درســــره واده وکــــړم ، ســــکګدر د   ــړه بيــ ــه زوړه وره  خوشــــې کــ ا شــــرطونه و ګــــ  او دغــ

 . اوغانه يې ورواده کړه 

 : ـ با رام ـ نګګ  ب رام ۱

 . وروسته عربانو بغو ن کړ او بيا بغالن شو ، نګګ  بغالن و ي  : ـ ب و ن ۸

 ـ بچدی ـ نګګ  ب خ ۴

 ـ کانيهکا ، کګيشکا ، نا تو کوشانا ټولواک  ۱

 ـ پکتيس ، پ تون ۶

 زوړنوم  ـ ناوي ار د نوب ار ۱

 ـ سپي  ېو   د زردښ  لس  و ،چې  انا يې ده سپي  ن اد  ۱

 .سوريا د آريايانو د لمر ، ښېرازک ، روښان  ، اوبو او سيګدونو ټولواکه  – ۱
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 د خو  او وي تيا ېر  ګځه

 

 ستا غ  په زړه کې وي  دی

 ستا د درد پيچ  بار د روح پر اونو

 د بيابان سرې ېې ې 

 او                      

 ز ا د زخما ې وکيسه                         

 څو ره چې ځ  غرونه ه  لرې روان

 چانه پوښتګه وکړم؟

 چې غرونه  ه  غمځپ و ليونيو ېه پګاه ورکوي؟

 :آيا په غرونو کې   سمهې شته چې 

 د عشت له رنځه وراريانو ېه دد ې کور شا؟                         

 وند د بيابان سرا  يېېه   هماغسې د ژ

 لرې

  ېر        

 لرې د اوت په څګډه                

 دن ه و ړه يې او  ورې راېه

 ستا غ  په زړه کې وي  دی

 او ز ا ړندې ستر ې له خوبه باسا

 زه له هغه ښاره وې   ي  چې
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 ه ته د عشت  ګاه ېر وت ه ستره

 او ويګې وړی دی د  يګې وص 

 !غرونه 

 ې دي غرونهچېر           

 چې پګاه وروړم                                 

 ستا غ  په زړه کې وي  دی

 عجي  وانون دی د ښار

 عشت ېه د رس  او رواج زاړه کولپونه پراېه

 بازار د ېورو او چړو پرانيست 

 د دوس  ديدن سچ 

 د دښم  ېر وت ه                            

 ه  ېه و ړه يې او  ورې راې

 ستا غ  په زړه کې وي  دی

 بيابان د پچو هديرو سمګدر

 له ېګدې  ر ه

 اوبه نشته                   

 ويګه نه ش  څ الی                           

 چېرې و ړه يې

 ز ا  ز ونيسه              

 ! رم درپسې                                    

   کړمرواج  ې نه پرې دي چې  ز دې ښک
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 ځکه ستا  ز ښک   دی

 او په ښکال باندې د شونډو 

  وښ  شي  کفر دی                                  

  ون له يو ب ه جدا

 ځکه ديدن خو  و  ګاه ده

 ! ګاه                                   

 يوه پوښتګه کوم

  ون د ديدن له  ګاه ويره لرو

 را کاني،   ر هغه چې د انسان پر  رک ېيغ

 نه ويرې ي                                                         

 ووايه کو ه  ګاه،

 څګ ه  ګاه                    

  ز راکړه

  رم درپسې              

  خ  ې ښک  کړه                            

 ز ا  خ سپيه ې دی

 ڼې په څېرد پاک کتا  د پا                        

 پر  خ  ې  ېرې اوښکې وب يدې

 د هيڅ چا ويګې ور الوېې نه دي

 اوښکو ز ا پر  خ دا ستا د شونډو ښک ې سرخا نه ده وړې

 ! اېه دعا شوې ده 
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 «!خدای دې سرخرويه لره »                    

 ټول عمر ستا د شونډو رنګ ساې 

 ځ او سور  خ  ر                                    

 ستا غ  په زړه کې وي  دی

 غرونه   لرې دي

 او زه ستړی ي 

 ېه  ه  لرې د اوت په څګډه

 دن ه و ړه يې او  ورې ورېه

 چې عشت وت ې ي د  ګاه په نا ه

 

 ۸۸۱۱ې ه   ۴
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 ه ه

 

ــه   ــاهو ووايـــــــ ــه يـــــــ ــاهو ه ـــــــ ــه يـــــــ  ه ـــــــ

 ه ــــــــــه  يراېــــــــــه وســــــــــ ه وغورځــــــــــوه

 بډوهــــــــه  ه ـــــــه راځـــــــه ه ــــــــه پـــــــايهې   

 څګډوهـــــــه ه ـــــــه ځـــــــول  نيســـــــ   ڼـــــــې
 

 

ــړو     ــوړه کـــ ــوېره جـــ ــه چـــ ــې ورانـــ ــه چـــ  ه ـــ

ــړو     ــوړه کــ ــره جــ ــې حجــ ــر کــ ــر ســ ــال بــ  د کــ

 ه ـــــــه  اشـــــــيګه لـــــــه اونې کـــــــوزه کـــــــړه 

ــړو    ــوړه کــ ــه جــ ــه زيګــ ــرې ېــ ــرې څپــ ــې ېــ  چــ
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ــري     ــه لــــ ــاره نــــ ــو  ګــــ ــاې  ــــ ــه جو ــــ  ه ــــ

ــري     ــه لـ ــپاره نـ ــډی سـ ــوم څونـ ــې  اشـ ــه کـ  پـ

 ه ــــــه  ي ــــــه د راکـــــــټ کــــــور نـــــــه راوړه   

 ورانـــــــه ديـــــــره  ـــــــو کچـــــــاره نـــــــه لـــــــري 
 

 

ــه  ــا  راشــ ــړو لــــس بزغ ــ ــوېې کــ  دا لــــس  ــ

 د زړه پــــــــر ل مــــــــه چــــــــې بــــــــاران ووري   

 نـــــه پريوېـــــ   کـــــه لـــــه آســـــمانه څـــــاڅکا

 اوبــه بــه ورکــړو اوښــکې څــاڅکا څــاڅکا 
 

 

ــرن وه   د ټوپـــــــچ  اېـــــــه شـــــــپي   وشـــــ

ــوه   ــه يـــــې ونهـــ ــګه څان ـــ ــر شـــ  د ېـــــوې پـــ

 چــې ښــوونځا ېـــه ېــرې ټـــال  جــوړه کـــړو    

ــه  ـــــــــول  د ټانـــــــــګ راوځـــــــــړوه     ه ـــــــ
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 اور، ورا، لګډک

 

ــيګوا ــړه  شــــ ــ  کــــ ــ  دې راســــ ــو پړونــــ  رک ببــــ

 ها ،چې رنګ دی په سـرو ويګـو خـړ پـه خـاورو     

 دخانـــــچ خـــــول  ســـــورک شـــــوې د ـــــزرو    

ــاورو   ــه خـ ــړ پـ ــه لـــرې  ـ ــاهو دې ه تـ  پـــروې شـ

 

ــاوې دړک وســــــــوې  ــو دنــــــ ــيګوارک ببــــــ  شــــــ

 پــــــو دي کارغــــــانو اور پــــــر واده راوســــــ  

ــو     ــاې شـ ــا  ـ ــوې ،داريـ ــو وسـ ــه لمبـ ــارې پـ  نغـ

ــور پــــه واده راوســــ       ــاور زړيــــو نــــوی شــ  کــ

 

 ک ببــــــو ســــــبا بــــــه را يــــــو وايــــــا شــــــيګوار

 چــې پــوره ېحسيــت بــه وشــا پــه دې کــار کــې       

 زورورو ســــــــره ،چېــــــــرې ز ــــــــون کېــــــــ ي   

ــه دې  ر کــــــې   دڅپ يــــــو ټــــــوټې شــــــماره پــــ

 

ــ  کـــې      ــه وطـ ــته پـ ــوک نشـ ــو څـ ــيګوارک ببـ  شـ

 !(خـو  ېـه  ـوره    : ) چې لـ  ووايـا کاوبـاي ېـه     

 نـــــه پـــــوهې ي( وي ار ســـــاري ) دا  ـــــ  پـــــه 
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ــوره   ــه  ــــ ــه دي، ورا ېــــ ــې نــــ ــرو  لــــ  د ېره ــــ

 

ــا   ــو راشـــ ــورو کرښـــ ــه ېـــ ــو لـــ ــيګوارک ببـــ  شـــ

 ز ــــونه پــــه  ېګــــه بانــــدې بــــ  کــــا   دلتــــه اور

 دلتــــــه پــــــوزې دکــــــاور ېــــــه  وېــــــه يوســــــا 

  ــرګ دخــوار پ ــتون دخــوارې  ېګــې  ــ  کــا   

 

ــته   ــې کېســــــې نشــــ ــو د  يګــــ ــيګوارک ببــــ  شــــ

 ستا ځګ ـ  د سـرو لمبـو دخـولې خـوراک شـا      

 يــــا ځــــانمر   يــــا کارغــــه پــــو دي راشــــا     

ــړک چــاک       شــا لمګځــه  اېــه شــا زړ  ــ  دڅي

 

ــو      ــه ځــ ــه نــ ــې بــ ــه ورا پســ ــو پــ ــيګوارک ببــ  شــ

ــډيو    ــه لګـــ ــه پـــ ــانځو ودونـــ ــه لمـــ ــه نـــ ــور بـــ  نـــ

 دغــــــه وــــــوم د ــــــرګ  يــــــت دي  دغــــــه ژبــــــه

ــول ســـــــرونه وهـــــــ  کېـــــــ ي د پ ړيـــــــو      ټـــــ

 

ــړو   ــه وکـــ ــه  ي ـــ ــا نـــ ــه چـــ ــو لـــ  شـــــيګوراک ببـــ

 خپــ  ببــري  ــو هــ  واســکټ د اور اغوســت      

 د ســپي  غــره لمــ  کــې خپ ــه  کتــ  ســوځو      

ــوم راوســـــت    ــه وـــ ــو ېـــ ــو ېوبـــ ــه  ـــ  لـــــه کتابـــ
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 شــــيګوارک ببــــو  ور ــــورې ســــ کال نشــــته    

 پــــه خپــــ   ز  ــــو د ويــــالې اوبــــه ســــيځ ا 

 ېــــه  ي ــــه پــــه پ ــــتونه شــــا( ر ســــاريآوي )

ــا      ــاريو چيچ ـ ــور  ـ ــوړو ېـ ــو سـ ــه خپ ـ ــون لـ   ـ

 

ــه   ــ  دې راواخ ــــــ ــو پړونــــــ ــيګوارک ببــــــ  شــــــ

 د اشـــــوم څونـــــډي بـــــدن پـــــه کـــــې رانغـــــاړم

 ېـــه ز ـــا پـــه دې دســـمال بانـــدې  ـــخ پـــټ کـــړه 

ــه ژ   ــړي ېـــــ ــتان  ـــــ ــوان اوغانســـــ  اړمزه د ځـــــ

 

 ۳71 چګ اپ 7831۳

 :يادونه

ــې         ــاطره ده، چـ ــارک خـ ــې بمبـ ــه د هغـ ــکه  ېګـ ــر هسـ ــيګوارو پـ ــ ر د شـ دا شـ

 .زوم او ورا يې له ژونده د  رګ کګدې ېه ورولې ل -ناورې

 (.د خدای لپاره)د شيګوارو په  ړدود کې : خو  ېه  وره

 . ون خواشيګا يو: We are sorryوي آر ساري 
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 هېره

 

 په عشت کې ېريخ دی

 خداي و ېريخ 

 د هېرولو وص                 

 يو داسې وص  چې نور

 د خپ ې  يګې ستر ې نه شې ليدی                       

 !ددې ک و ونو لفظونو  ستانه لوستونکيه

 !يو څه له ځانه سره وکر وکړه

 څو ره ېرخې شيبې دي

 يو ښار په يو وط  کې  ساپر شې  چې په

 ورک شې           

 خونه  يګه له  سه ورکړې خپ ه

 هره شيبه ورېه لو   شې

 ورېه وځوري ې                 

 هغه ه  وسوځا لمبه لمبه شا

 خو د کاور ژوندون 

 د جبر شيبې

 هغه له ېا او ېا هغې نه ورک کړي
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 :چې   هېڅ څوک پوهي ي نه

 زه ورېه څه وايمه       

 ز ا دردنه ويګا -هېڅ څوک ز ا د زړ ا زخ  

 ې زه څو ره ن  يوازې يمهچ! آه

 لکه بيابان کې يوه وچه ونه

 يا په ځګ  ه کې يو ورک شوی سړی

 خدايزده چې ز ا هغه ښايسته  حبوبه

 چې اوز په اوښکو ز ا څېره له خپ  زړ ا نه ېوني

 او غواړي زه يې هېر ش 

 _  څو ره يوازې او غمجګه ده اوز_                                   

 لويه دنيا کې اوز يوازې ده هغه په دې

 بيچا يوازې                       

 لکه آدم نه ورکه شوې حوا

 لکه له سي ه پاېې شوې هي  

  ون دواړه جبر د ژوندون وه ا

 غواړو يو ب   و هېر شا

 !!څو ره ظال  بشري 

 !!څو ره بې درده خ چ

 !!څو ره بې زړه و ړي 

 !!څه بې پروا انسانان 

 ديټول   ژوندي 
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 او   سا را کاني   

 !عجي  بې حسه ج ان

 لمر   سوړ شوی نه دی

 اسمان   نه پريوځا

 ز که   نه چوي

 او   اور نه اوري                      

 عجي  ظال  ژوندون دی

 زه او جانان يو ب  نه بي  يو

 سره نه شو ليدی        

  ونه  حکوم يو چې يو ب  هېر کړو

 خو  ويا   نه راځا

 خدای خبر ولې ؟

  ون يوازې

  دخپ  درد لپاره         

 همدا کمزوري دوه ياران پاېې يو 

 

  7831    ه شپه 92    غبر ول 

 کاب 
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 ښـځه

 

 د عـــــــــرش لـــــــــه نـــــــــوره راوې ـــــــــې چيګـــــــــه 

ــه   ــره  ــــــډې اوبــــ ــاورې ســــ ــه خــــ ــت لــــ  دعشــــ

 پــــه دې هســــت  د ښــــځې نــــوم پــــورې شــــو     

ــده     ــه ويـــــ ــکال ېـــــ ــيوري د ښـــــ ــې ســـــ  آدم يـــــ

ــدې  اشـــــــوم   ــوپچې  نـــــ ــو کـــــــړ  دې لـــــ  ل ـــــ

 لـــــه پاســــــه نـــــور د خــــــدای پـــــرې ووريــــــده   

ــه     ــر نـــ ــو آدم خبـــ ــه شـــ ــوه نـــ ــرې پـــ ــوم پـــ   اشـــ

 ښــــــځې د ســـــــتورو هـــــــو ره رنـــــــ  وليـــــــده 

  اشـــوم چـــې ونی شـــو شـــيدې يـــې ورکـــړې     

 آدم چــــــــــې ســــــــــتړی شــــــــــو دې ونــــــــــازاوه 

 ښـــــــځه هـــــــ  ونې وه هـــــــ  ســـــــتړې ســـــــتړې

ــه راز   ــه دغـــ ــوک پـــ ــېڅ څـــ ــده   هـــ ــه پوهيـــ  ونـــ

ــدا وه     ــور خګ ــړ د     اشــوم چــې  ز خــالص ک

 پرانيســــ ، ددې پــــه کــــې زړه   آدم چــــې  ز

 

 نوروز۳  7831
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 ز ـا وبر

 

 بي اه  ې خپ  وبر په خو  ليدل 

 وبر  ې اووه  رې دی

 د راې و اووه دروازې دلته راځا

 لونه

 خپ  ورور         

 غيرې                       

 پرايمان  او جګګ                               

  يراث

 پيسې            

 او  يګه                           

 وبر  ې اووه ځ ه ېر نورو ېياره

 وبر  ې  ېر ېر نورو خ کو ېور دی
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 وبر  ې کولپ لري

 د سروزرو زنځير پرې ځوړند                             

 وبر  ې زوی جوړ کړی

 دی  واستا کار  زوی  ې د وبر

 وراره  ې زر راو                                         

 دواړه وبرونو ېه د سروزرو زلپ  جوړوي

 ورور  ې وصا  دی

 هره ورځ له خولو نه شونډې ريبا

 او ز ا پر وبر يې خورې کړي لکه پاڼې د   

  ور  ې  اښام ېياره يو پګډ ليونتو 

 ز ا پر خاوره باندې وشيګدي او کټ کټ خاندي

 او د خپ  سرېورې او سپيګې کوڅ 

 او وې سپچوياووه ځ ې واوبا 

 يوه با با ېر اوو ټيکر يو  ندې

 ز ا پر وبر بوڅه ناسته ده او پچه ژاړي

 ز ا پر وبر د زوو ويو نيال   را شي  دی

 ز ا وبر وصر غوندې اوند جوړ شوی

 او د ېاريخ په څېر پيګځه زره زيګې پرې جوړې

 ز ا وبر ز ا د ټولو ېرونو او نيکونو له ج ړو څچه لوی

 يرو ېورو له شرن ا او خرپــــــاز ا وبر  ک د ې

 ز ا وبر لويه عبرېګاکه کيسه
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 ددې وانا دنيا ژوندو خ کو ېه              

 ز ا وبر  ېر ښک   دی

 زه  ې پر وبر  ي 

 زه  ې په وبر باندې سرور کوم

 زه د خپ  وبر د ساې و زړور سرېيری

 زه د خپ  وبر پر ېاريخ وياړ کوم

 څاڅا ز ا وبر سوری دی هره ورځ را

 ز ا هډوکا په اوبو کې خيشته

 ز ا د ابد د کور  برې ورستې

 خاوره يې ټوله په سرو ويګو خوسا

 ز ا وبر ز ا د ش ادې د دورغجګې کيسې راز ساې  

 ز ا دا بد کور د دوزخ  اونډی

 دلته پيريان له جزيرې راغ ا

 ټوله ورځ سر په هو هو هو دي

 وصيده پچوي                   

 ې ښځه راشا خپ ې بګې باندېيوه ناول

 هغه ېاويز چې په هيګدو يې کړی

 او د خوګ وازده کې يې پټ پوپ کړی

 ز ا د وبر په لويدلا اړخ کې نګه باسا

 زه د دوه بګو د زړې دښمګ 

  ېرې کيسې په خپ  ېياره وبر کې پچا ساې 



 

 www.samsoor.com  

 ز ا پر وبر دزوو و يوه ونه شګه ده

 دېبي اه يو ورک عر  ز ا د وبر خاوره بان

 ځان و څانډه                 

 او کوم شي  ستر ا شيکان

 پر همدې خاوره سره شرا  ېويې کړل

 ز ا پر وبر باندې  ر ېيره ده

 ز ا وبر په  ره کې دی! نه ېوبه 

 زه يو نوم ورک   ړی

 پر خپ ې خاورې يوه  اېه شګاخته ه  نه لرم

 چې پرې خپ  نوم وليک 

   ر پر  ا  ې وبر  ران دی

   وياړ ه پرېاو 

 

 ۸۸۱۶حوې  - ۱۱
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 پېګځه دېرش

 

 ن   ې کاليزه وه 

 د ژوند پيګځه ديرش  درد  ې چا ونه لمانځه                      

 ن  هيچا ه   بارکا رانه کړه 

  ون ک يوال پ تانه 

 خپ ې کاليزې په  يوو نه لمانځو 

 ړ ون  هيچا ه  راېه يو    رانه و

  ونه هاغه دوه ستر ې چې يې څوک

 راېه په  يګه او  وسکا  بارکا وي ه 

 چې به يې ورو په دواړو  چو ښک  کړم 

 بيا به يې په خپ   ز پاخه شوي کوم څه خوله کې راکړل 

   ن  له هغې څچه ه  هيره وه ز ا کاليزه

 ر شول ېن   ې د ژوند پيګځه ديرش غمه ې

 خو هيچا ه   بارکا رانه کړه 

 ړ وچا يو   رانه و

 : او ويې نه وي                             

 ! بارک کاليزه !  رانه لېواله                           

 ل  ۸۸۱۶ک   ۱۳

 کاب      
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 د   ونو سـودا ر

 

 د  کت  جيګک  ېورې 

 لکه ېورې شا تورې

 سپي  ټيکري يې لکه غاړو کې پچارې

  اشو تو  نه راوې ې

 ېسپي  ساده  چونه راغ ې  لې  ل

 د  کت  د زنګ چې کړنګ شو

 زلمکا د ديوالو سيورو ېه راغ  

 کتابچې او کتابونه يې د  ال ېر  الوستګو  ندې پټ کړل

 چا د  وېو په سرونو په وي تو کې کوڅې وکړې

 چا بوټونه د پايهو په استرونو باندې پاک کړل

 نچره بازې_ د  کت  جيګک  ېوندې

 زلمکيو نه راېيرې شوې بيچياله

 هيڅ يو يې و نه ليد ېه وا
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 نرک  الوې يې ک ې ونې کولې

 وې په زړونو کې حيرانې

 زلمکا به را روان شا؟

 که و ړ به وي   چا ېه

 د غر ې په سره  ر   کې

 ېورو ېورو کميسونو کې را يره 

 سره څونډک وا  خول  ده

 ل  په وچولا راکوزه

  ندې دوه ببرې وروځې

 لمر سيځ ې غګمرن ه څېره  وبه 

 خولو څاڅکا يې راشا ېر  رېوانه د

 پيسې واخ ا چا ېه    په  ز کې ورکړي

    پ ورونک  زلم  شماري خپ ه  چه

 څو پستو  وېو په  ز باندې ل  کې کود

    يې واخيس  ورو ورو شا ېه ووې ه

 :   پ ورونک  ل   وسک  شو

 ن  يې بيا  يده پيسې را باندې پور شوې

   ونه وندې بيا سبا ېه واخ ا څو 

 

 ۳۸۸۱۴ وری۳ ۱۱
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 !دا يوازې ېه ولوله

 

 اوز نو هر څه درېه واي 

 نور نو د پچې خبر نه ده پاېې

 نور  ې د ځان  ال ت  نه خالصيدل  نه ش  

 !پوهي ې؟

 جګګ کې  اېه ه ه راځا

 چې زه په خپ ه  ګاه وپوهي م

 نور زه پوهي م چې د خدای او بګده 

 او ستا د ستر و  ګ  ار څو ره ي  

  ا په  يګه کې د  يګې د آبرو په خاطر! هو

 د  يګې نوم سره جفا کړې ده

 او  ا په خپ   ز هغه ټول وولونه

 هغه وعدې، هغه د  يګې پيمان 

 او ستا باور  اې کړي

 هيهوک، په دې لويه دنيا کې پوهېدل  نه شا

 په لوی واې  بدلي ي(( عشت))ک ه د (( انساني ))چې 

 د جګګ په راز پوه شا؟څوک به د عشت او انساني  

  ا په دې جګګ کې خپ ه ېوره سره کړه 

 زه لوی واې  شوم او سپېه ې ويګه وب ېده 

  ا ستا د هي و پيغ ې ووژلې
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 او  ا د خپ و ار انونو زلما ټول حالل کړل

 !ېه وايه ولې؟

 بس د ژوند او انساني  په خاطر

 زه يو عادل پاچا شوم

 يوه ښايسته ش زاد  

 چا پر زوی  يګه شوه د دښم  پا

 آ ب  پاچا ز ا رعي  پسې وه ېوره ايستې

 اول  ا خپ ه ش زاد   په ويګو ولړله 

 او بيا د ب  پاچا ج ړې ېه و ړم

 ټول رعي   ز پورېه کړ

 ز ون عادل پاچا دې خدای و ب ا

 ز ون پاچا ده يوه لويه وربانا ورکړې

 او زه عادل پاچا شوم

 د خپ  رعي  په خاطر

 د وربان  ستوری شوم                

 ټوله دنيا کې  ې لوی نوم پاېې شو

   ر د عشت په وړاندې

 څه شر ګده څو ره سرکوزی ناس  ي  

 هغه سپېه ې ها ښايسته ش زاد  

 بس لکه لمر د عشت پر هسچ ځ ي ي

 او د  ا د خپ  رعي  لپاره هغه ووژله 
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 ړو ا ستا لپاره هيڅ يو    را نه و

 رو کې ونه کرلې ا خپ ې  وېې ېورو خاو

  ا وي  له  وېو به اغزي را شګه شا

 خدای  ه کړه څوک به پرې ازار غوندې شا

  ا خپ ې  وېې ېورو خاورو کې و نه کرلې

 او ستا پيک  له   ه ې  پاېې شو

  ا ستا د عشت د وت ولو په ني  

 د انساني   ېر ش ارونه جوړ کړل

  ا وي  که ب  ووژن 

 زه به واې  ش  

 خو هغه به لکه لمر پر هيڅ اوت باندې و نه ځ ي ي                            

 !خو ېه  ې ووژلې

 چې اوز د عشت د هر ودم رڼا يې

 ېه ز ا د ش ر اې ه 

 چې ښايا هيڅ ېا ېه ارزښ  نه لري

  ا ستا په وت  ېا ېه هر څه درکړل

 لکه  که کې وربانا د  بيح

 لکه جګ  کې د ش يد ان ازه 

 خ پر ټګډه د ايثار نشانالکه د ټول ېاري

 عشت ستا په نوم يو ب  ېاريخ پي  کړ

 وړواو ېا د  يګې له آسمانه ب  کتا  را
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 خو زه په دې عصر کې

 لکه يو لوی  ګ  ار

 ستا د سپېه ې وربان  ن ه شوم

 چې هر  ي  به  ې په ش و ولا

 زه  ګ  ار ي ،  سدز  ګ  ار

 د عشت له ويګو

   ورکومهره ورځ د خپ  لمير  يوې ېه ېې

 !ز ا وربانا لويه ده

 چا به خپ  زوی وي په رس  ېړل 

 او په  رک به يې چاړه راکاني

 څوک به خپ  پوس  کې د چيګجيو 

 د خوراک لپاره غوښه  وري

 څوک به ظال  ېه ه  له خدايه ځګې رح  غواړي

 څوک به سيګه

 د دښم  ېېغ ېه لکه سپر ونيسا                          

 ګو کربال ېه وي په خپ ه روان څوک به د وي

 خو د ېاريخ له وربانيو څچه 

 ېر ټولو لويه وربانا ز ا ده 

 !چې اوز يې واي  درېه

 ره لرم ېزه به يې وواي ، خو و

  يېچې د اسمان ستوري را ونه لو
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 او لمر له  ېر شر ه وي ا نه شا

 ېوېک   ړې نه شې 

 نه سوځا ېاووز له غمه و                               

 زه به يې وواي  خو وېره لرم

 چې د دنيا عاشسان ټول

 ز ا د سګ سار لپاره                     

 غرونه  سونو کې را پورېه نه کړي

 او د بحرونو ستر ې اوښکو څچه وچې نه شا

 زه به يې وواي  خو وېره لرم 

 چې اسراوي  خپ ه شپې   پُو نه کړي

 نه شا او ز ا کيسه خدای  ه کړه پاېې

 !زه به يې وواي  خو ز ا  حبوبې

 ستا ښک ې ستر ې به يې و نه  ګا

 چې  ا د يو انسان د ژوند په خاطر

 د خپ ې  يګې غاړه غوڅه کړله 

 او  ا يوازې انساني  ېه د ووا په خاطر

  يګې ېه

 !!! نه ووي      

 

 ګدکيل_ ۸۸۱۶ 
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 باران او ېصوير

 

  يېبو باران ورېبو شېبيا په ش

 و ز ا د  ا ي پر ښي ه اېي د څاڅکو جوړ دیا

 ېه ز ا شا ېه پر څوک  ناسته يې

 زه د ښي ې ېر شا سړک نه ويګ 

 په عسبا هيګداره ستا په ښک و ستر و کې ورک

 زه په هيګداره کې دا ستا د څيرې سيګد وړی ي 

 باران وري ي، څاڅکا   ه  پر ښي ه نهي ي

 ړياو ستا خونې  وسکا هګدارې کې   ونه ک

 !اې

 دا خو راورسيدو

 بس په دې ب  سړک به ېه کوزه شا

 خو  رانې هي ه کوم
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 که ېه کوزي ې خپ  ېصوير دې پري ده

 پري ده  وسکا دې په هيګداره کې همداسې    وي

 پري ده چې ټوله  ره

 همداسې ستا خونه  وسکا وويګ 

 غواړم چې ټوله  ره

 ټول ژوندون

 او      

 ټوله هستا

 ه کې ېه ناستهز ا په هيګدار

 .ېه  وسک  پاېې شې

 

 ۸۸۱۱لړم،  ۱۱
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 (۸) اعتراف

 

 ن   ې  ېره پر زړه اورې

 ن   ې  ېره را يادي ې

  ون په هيڅ څه  رور يو

 ز ا او ستا خپ ان ېه هغه 

 ب انه ه  را نه هېره 

  ون د خپ  غرور لپاره 

 د بې ځايه لد له زي ه 

 خپ  زړ ا پچپ ه  روړو

 راغ   پوره دېرش س اره

 پوره دېرش  اښا ه ېور شول

 زه او ېه يو ب  ېه  ورو

 چې به څوک اول پچال شا

 :چې آب  خبرې پي  کړي
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 دا ځ  ټول  ال   ېه وې

 خو زه څو ره په زړه ک چ ي  

 ېه خپه يې   ر زه   

 خپ  وکرونه جګ و ه 

 و سفې په زړه کې شارب 

 چې که  ون ځانته غره يو 

  يا  غرور د ځان غالم  يو

 بيا نو ولې د عشت زور ېه 

 داسې زړونه خورو له غمه؟

 ځانځانا د عشت واې ه 

 ز ون عشت ز ون واې  دی

 دو ره درد او دو ره ځور

 دا له کو ه عشت کې اوسا

   ر عشت څګ ه بال ده 

 چې خودي ه  ورېه پرېوځا

 په  ونډو شا سجده وکړي

 داسې  ېر پرېشان وکرونه 

 ز ا  ه  پسې واخ ا

 ه را په خود ش  يو ناڅاپ

  ېر يمه خواشيګ !  ورم

 ن   ې  ېره پر زړه اورې
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 ن   ې  ېره را يادي ې

 خو   ه  نه پچال کي و

 زه پوهې م ېه په ېمه 

 چې بس يو ځ  زه در غ  کړم 

 دا ځ   ال   ېه وې! اې

   ر زه يمه په ېمه 

 چې دا ځ  به ېه را غ  کړې

 ز ون  يګه ز ون عمر

 کې د غرور او عشت په  ګ 

 داسې هېر او داسې ېېر شو 

 لکه خون د ځوان  خو  چې

 د يو پټ زخ  په درد کې 

 شا پرېشانه،   ل انده 

   ر  رګ راشا او  ونه 

 له دا هسې خوانه خوبه 

 لکه چيغه را بيدار کړي

 او د عشت له پچه رازه 

 پس له  ر ه بيا خبر شو

 

 ۳۸۸۱۶ عسر ۳ ۸۱
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 اخـتر

 

  ياش  شوه رابره

 به راشااختر 

 ک     لرې

  ره ده  ېره

 کوڅې اوندې دي

 دروازې  يرې

 بچم   ې راوړ

 ېور اوچکان دی

 شام لګدن دی

 سپيګه خوشبو ده

 شګه ار ګدي ده

 خال زري شته

  ز په څ وي   ساده ېاوته ده

 

 ستړی ستو انه
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 خړو کوڅو کې

 سر په نارو ي 

 په دروازو کې

  ياش  شوه رابره

 اختر به راشا

 ا ناس  دیيو بو 

 د جو اې خوا ېه

  رې ېه  وري

 خاورو کې باسا

 په يو لر ا نري خکونه

 درې ورځې پاېې

 چې زوی يې راشا

 دروازې  يرې

 کوڅې اوندې دي

 

 چيټ بچم  دروند دی

  ز ل و ه

 دروازه خالصه

 يو سور پړونا

 يو ېچ سپي   ز دی

 شي  بچم  غواړي
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 د  ي لپاره

 وايا     ې

 چور ې راوړي

 اش  شوه رابره ي

 اختر به راشا

 

 کونډه ل يا ده

  ز په پچهه کې

 چې غاړې ورکړي

 يو ب  ېګور ېه

 ېګور په س  روپ  خرڅي ي

 واړه نور   ېه

 يو  ز ټوټه ده

 نوره په کار ده

  ياش  شوه رابره

 اختر به شا

 بو ک ل يا ده

 

 ستګه په  ز کې

 واړه لمسا ېه

 پايهه پيوند کړي

 خړې کوڅې دي
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 وې  يرېکال

 يو زلم  غ  

 د ديوال شاېه

 پټ پټ روان دی

 بوخه  په  ز کې

 يو څه نکريزې

 څه پتاسې دي

 يوه هيګداره

 يوه رجړو ه

 يو لون ي  دی

 څ ور پاولا دي

 د ويالې خوا ېه

 يو  ز رااوند شو

 يو شي  څادر و

 يو سپي  دسمال و

 دواړه په سګډو

 دي خا چ شوي

 بوخه  يې ورکړه

 څادر يې واخيس 

 دسمال يې ورو ورو

 پر شونډو ښک  کړ
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 يو پټ ديدن د  يګې وشو

  ياش  شوه رابره

 اختر به راشا

 ک     لرې

 کوڅې اوندې دي

 خدايه بچم 

 اوچکان خالص کړې

 پګډ  ې کړې سپچ له کتانونو

 د ار ګدي  زونه لګډ شه

 شا ا لګدن اونونه ورک شه

 کور  ې يادي ي

 جانان په ېمه

 زړه  ې درزي ي

 شوه رابره ياش  

 اختر به راشا

 په ټوکو ټوکو

 نه يې پاولې شته”

 “نه د غاړې ېاويزونه     



 

 www.samsoor.com  

 

 

 

 اځ ـځ

 

ــه ــ  د : يادونـ ــو ځـ ــډ  ېورل يـ ــوې اونـ ــاځيو    د ګ يـ ــر ځـ ــتيانا پـ ــونې پ ـ لرغـ

پــــه کاســــه کــــې اوبــــه ورکــــړې،   ســــر انيانو ورېــــه ديراوب وســــ  اې ــــو پ ــــت

 .ش ر د هماغې حماسې خاطره ده ندې 

 

 آريو 

  ول         

 اېي                     

  ورب  راېاو شا

 د وزرو سيوری

 پر هسکو غرونو خور کړي

 يو ېور پړون  د ېګور پر غاړه

 يوه شکرک له پاستو  که اي ې

 آريو 

 څيړک پر هسکه څوکه

  ورب  راېاو شا

    د وزرو سيوری
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 پر هسکو غرونو خور کړي

 يو زلم  چګګ بريتونه

 په شړش  غوړې څڼې

 ېاوې ېورې ېورې ح سې ېر ستر و

 له هر يو  ام سره يې خرپ د  ردن  پورېه شا

 ېر واسکټ  ندې د کوژدې    سي 

 لکه په سپيګو واورو ليکه سره د ويګو کرښه

 آريو 

  ول          

 غزا                   

 ا ورب  راېاو ش

 د وزرو سيوری

 پر هسکو غرونو خور کړي

 يو پو دي ښا ار ېر غرونو هاخوا

 په غړغړو راشا

 ديچوا ځاځ   اشوم له خپ و کتابونو سره وسوزي ي

 يو زلم  چګګ بريتونه

 د خپ  ټوپچ پر  اشه  وېه کي دي

 د پو دي ښا ار له غاړې سره

 يو لُګګ راوغورځي ي شرم جوړ کړي

 زلم  ېر چګ و بريتو  ندې  سچ شا
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 ن  به يو څوک

 له پاستو  که شکرک

 ېر  ورچې راوړي

 وشايو ديدن به 

 چېرېه به لرې يوب   ړز پورېه شا

  ورب  به ېاو راېاو شا

 څېړک به اور واخ ا او وبه سوزي

 آريو 

  ول            

 ويګې                     

 څو څاڅکا ويګه

 پر کتا  شيګدلې

 يو ېور پړون 

 او يوه له پاستو  که شکرک

 يو    سي  دسمال ېر  ال

 يو څو ځونډي په جي  کې

 . يګه همداسې کوي د غرو بچا

 

 ۸۸۱۶ -ثور -０

１-  

ر  د ګ سم و  ا ه  ې  ، ه پ  ش
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 شپه په سمګدر کې سپون   وناڅا

 راشا ځان په هره څپه ووېشا

 شپه په سمګدر کې چوپتيا هو ره ده

 باد ېه ستا د زلفو نها اور ه

 شپه په سمګدر کې دو ره پاکه ده

 ستر و کې دې رنګ د څپو ويګمه

 ستا په سپيګو  چو د سپون   رڼا

  ي پر يو ځا د اوبو په  خوښويي

 سپيګې بتې ځان څګډي له ستورو نه

 لويې څپې راشا هوا يچه کړي

 واخ ه ز ا کوټ پر اونو واچوه

 زه به دې پر  ال باندې يو  ز کي دم

 لرې د اوت کګارې و وره

 وريځې د نسرې په شانې رنګ لري

 شپه په سمګدر کې سپون   کرښې شا

 څه د څپو څګډ وېه ځال ورکړي

 دا ستا پر  خ د رڼا خط جوړ کړي څه

 څه دې په ېګدي او څه په غاړه کې

 سيوري سره  ډې شا ويا   جوړ کړي

 شپه په سمګدر کې چوپتيا  يره وي

 باد چې هرڅه وايا زه يې اور ه



 

 www.samsoor.com  

 دوه ستوري ځ ي ي ستا په ستر و کې

 زه ستا د وکرونو س س ه لول 

 بس يوازې زه او ز ا خدای خبر

 

 و خوشالا چې ټولويره، پريشانا ا

 ستا څېره کې يوځای شا وژل کوي

 دو ره لوی ج ان کې ېګ ا زه خبر

 ستا څېره، سپون   او څپې څګ ه وي

 دو ره لوی ج ان کې ېګ ا زه خبر

 شپه په سمګدر کې ښکال چېرې وي

 دو ره لوی ج ان کې ېګ ا زه خبر

 ستر ې د جانان د ستورو څه کي ي

 دو ره لوی ج ان کې ېګ ا زه خبر

 بتې د جانان د  چو څه کي ي

 

 ۳۸۸۱۱ ې ه۳ ۱۴
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 د عشت کميډي

 

 د هېرولو لو ړک ههه  ڼ  ستا دا ش ر دا

 ن   ې هيڅ ه  له وسه نه وو پوره

 بس ټي يفون نه  ې ستا نوم او نو ره وېونله

 څه خګدوونکې، څه غمجګه پې ه

 د ادارې او ان ريزک عصر کې

 : يګه خپ   ي  ېه ووايا چې

 خ   ې نه درلودهستا د ليدلو و

 ېا ېه د زنګ وه و وخ  ه  نه وو

 ېه  ې د څو شيبو لپاره ه  په زړه کې نه وې

 ن   صرووه و ه  ېره بوخته !آه

 ن   ې د ورځې   ال وي  کې عشت ېه ځای ور نه کړ

 سبا ه  څو ليدنې څو صګفونه

 ب  سبا ه  د خبرونو ورځ ده

 ....نو بيا به  ورو ژوند    ېر پاېې دی 

    ريه نسادشاعر، ز ا  ز ا

 دا کرښې ش ر و ڼه

 دا ز ون د عصر کميډي د  يګې

 !د يوه ېريخ يو رنځوونکا درد کيسه ده واوره

 خير که د ش ر د ع   روح نه لري
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 ن   ې له  ېرې بې وس  نه

 له سانسوره پرېه

 د عشت يو نوی درد پر زړه وليکه

 ن   ې وس  د هېرولو وخوړ

+ + + 

 ښار ېود ناي  وه  

 له ز کې ېپ راخي ي

 زه له  ر يو او خولو څچه خبر ه  نه ي 

 کوڅه کې خ چ را ېه ځير ځير  وري

 څوک را ېه سر ښکته کړي ښايا  ا به پي نا، سالم به کوي

 ن  د ېرخې هفتې د پای ورځ ده

 يوه اون  ده چې د چا ليدو ېه اور اخ  

 يوه اون  د ې  جا ې راباندې غاپ ل وي

 يو له ځ ريو ستړیيوه اون  د ناروغ

 بس د دوه ستر و په ليدو پسې هالک وم هالک

 خو هغې وخ  نه درلود

 "ن   ې د ورځې   ال وي  کې عشت ېه ځای ور نه کړ"

 ز ا پ تانه ز ا ک يوال    ري

 ها چې د ښځو حسوق نه پي نا

 ها چې درنې پ تګې

 يا خو په کور او يا په  ور لوروي
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 چې دغه کرښې لولا

 و په  وښه وخانديپټ به د شونډ

 وايا جزا دې همدا

 چې د ښاري نج   په  يګه دې باور کولو

    رو داسې نه ده

 ئد خدای لپاره  ا د کونډې زوی شاد    ه  ڼ

 زه د ښاري نج   ليدلو پسې نه ي  ې   

  ا يوه  يګه کړې

 بس د همدې پيړک د ويس او د ليال په شانې

 خو خدايزده چا راباندې کو ې وکړې

 ز د خپ ې  يګېچې او

 .په   ال وي  کې د يوې شيبې ځای ه  نه لرم

 ښار د  ي يانو ځاله

  وټر ېر خ کو  ېر دي

 ز ا په زخما غونو کې کغ د هارنډو نګوځا

 ... :د خپ ې  يګې خبر بيا ياده کړم 

 زه يوه ښځه ي  حسوق لر ه"

 ستا دې په خپ ه هسې هسې وشا

 ن  ېا ېه وخ  نه لرم

  ره وايا ا ېه ز ا د کار آ

 لد دی" ويميګيس "ستا دا  ي  د 
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  ت ص  دی ښځې نه خوښوي

 و پورې ن ت ، دنيا نه پي ناتبس په پ 

 .پام هغه ستا په پوهه نه ارزي ي

 نو ستا دې خپ ه هسې هسې وشا

 زه ه  انسان ي  خپ ه ژبه لرم

 "....زه بې سواده نه ي  

 د يوه ب   وټر هارنډ کغ وکړ

   خبره نه ينودايا له ځاسزه 

  رايور پټ راېه کګځ ې وکړې

 راځه يو ب  ځ  به ه  زنګ ووه 

 ....ښايا اوز وخ  ولري 

 ...نه دا ځ  ه  ناهي   

 ن  به د ټولو بې   ريو انتسام واخ  

 بس نوره  يګه په خپ  زړه کې ساې 

 ن   ې هيڅ ه  له وسه نه دي پوره

 بس ټي يفون نه  ې ستا نوم او نو ره وېونله

 تا د هېرولو وروست   ام پورېه کړن   ې دا س

 او په دې عصر کې  ې

 .د عشت د سترې کميډک دروازه وېړله

 ۱ -سرطان -۸۸۱۶

 کاب 
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 !ويرځيپي يو کګدهاريانو ېه

 له دې برزخه

 

 کګـــــدارک  اللـــــې دا بـــــه  ـــــو وســـــم  وي     

ــته   ــ  نشـــ ــازې وړو  ولـــ ــې جګـــ ــه اونو چـــ  پـــ

 ســر پــه غــال  رځــوو خــدای نــه ا ــان غــواړو       

ــ   ــه شـــ ــدارو پچـــ ــه هيګـــ ــته پـــ ــول  نشـــ  وې خـــ

 

ــا چـــــې خا ـــــچ کـــــړی    کګـــــدارک  اللـــــې ېـــ

 هغـــه شـــي  څـــادر پـــه کـــټ د شـــ يد خـــور دی  

ــګډو   ــه ســـــ ــډه پـــــ ــه  ګـــــ ــاړه دې  ـــــ  د    غـــــ

ــور دی     ــو ا ېـــ ــه لـــ ــدن پـــ ــا بـــ ــه ځ مـــ  د هغـــ

 

ــې  ــدارک  اللــ ــو   ! کګــ ــ يد شــ ــ  شــ ــ     ــ   ــ

 د  کتـــــ  پـــــه کتـــــابونو لمبـــــې ېـــــاو شـــــوې

ــې     ــو کــــ ــه  ســــ ــو انو پــــ ــيپارې د  اشــــ  ســــ

ــ    وېپـــــه دې پـــــاڼو د   ونـــــو لمبـــــې ېـــــاو شـــ

 

ــې    ــې راغ ـــ ــې ورځـــ ــې داســـ ــدارک  اللـــ  کګـــ

ــه بــــ  انســــان څچــــه  اريــــ ي    چــــې انســــان لــ

ــيچانو ليونتــــــو  کــــــې   د کاوبــــــای او د شــــ

 يــــو اوغــــان لــــه بــــ  اوغــــان څچــــه  اريــــ ي      
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 کګـــــدارک  اللـــــې شـــــي  ارغګـــــد وچ شـــــوی 

 د بابــــــا صــــــاح   ي ــــــې وحشــــــ  خــــــوړلا

ــوځا    ــچ ســـ ــې خ ـــ ــه دروازه کـــ ــې پـــ  د خروـــ

 د انـــــارو ســـــرې غګچـــــې وحشـــــ  خـــــوړلا    

 

ــدارک  ال ــو    کګــ ــړز شــ ــا  ــ ــې بيــ ــه چــ ــې ه ــ  لــ

ــره وي    ــو سـ ــه ويګـ ــو ان پـ ــرې  اشـ ــه چيـ ــا بـ  بيـ

ــ ي    ــه چغيـــ ــاڼ  چيرېـــ ــډه اجـــ ــه کونـــ ــا بـــ  بيـــ

 بيــا بــه کــوم ځــای کــې زخمــا زلمــا پراېــه وي  

 

 کګــــــدارک  اللـــــــې ېــــــور پړونـــــــ  واخ ـــــــه  

ــه   ــه غمــ ــيه پوشــــې دي لــ  ز ــــون خويګــــدې ســ

ــا      ــو شــ ــه  ــ ــدا بــ ــس همــ ــه ازلــــه ېبــ    وي لــ

ــه نمــه     ــه شــوې ســتر ې هــيڅ ل  چــې  ــو وچــې ن

 

 

ــدا ــې   کګـــــ ــه يـــــ ــره نـــــ ــه خبـــــ ــې ېـــــ  رک  اللـــــ

 چــــې  ــــون ژونــــد ېــــه لــــه اولــــه پيــــدا نــــه وو  

  ـــون د  ـــرګ لپـــاره خـــدای يـــو پيـــدا کـــړي      

   خبــــر پــــه راې ــــو نــــه يــــو چــــې پــــه ې ــــه يــــو  
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ــتيا ده  ــر ري ــــــ ــې دا خبــــــ ــدارک  اللــــــ  کګــــــ

 چـــې پـــه خپ ـــه  ـــو  ـــرګ کـــور ېـــه راوســـت    

ــوی      ــ  شـ ــو دی بـ ــو خسـ ــه خپ ـ ــه اور پـ ــون ېـ   ـ

ــوړل    ــ  بـــدن خـ ــه خولـــه دی خپـ   ـــون پـــه خپ ـ

 

 کګــــــدارک  اللــــــې ټــــــول ېــــــاريخ دروغ دی   

ــته     ــ  شــ ــه اېــ ــه نــ ــه وياړونــ ــې نــ ــ  کــ  دې وطــ

 دلتـــه ټـــول ېـــاريخ پـــه ســـرو ويګـــو ککـــړ دی      

 دلتــه جګــګ شــته دلتــه  ــرګ دلتــه اجــ  شــته    

 

ــه   ــو يوســـ ــه پ ـــ  کګـــــدارک  اللـــــې خـــــدای ېـــ

 چـــې يـــې ولـــې  ـــون پـــر دې ز کـــه پيـــدا کـــړو

ــاپو ده     ــې ټــ ــو کــ ــه ويګــ ــس پــ ــو بــ ــ  خــ  دا وطــ

ــه    ــه دې ځايـ ــر لـ ــه  ـــرګ   ـ ــړوځـــان پـ ــاه کـ  پګـ

 

 

ــا ېــــــه  ي ــــــه وکــــــړو    کګــــــدارک  اللــــــې چــــ

 عسيــــــــدې ټــــــــول   تونــــــــه جګتــــــــا کــــــــړل 

ــړو      ــت کـ ــو  يـ ــې د دوزخ د ې ـ ــون يـ ــو  ـ ــس يـ  بـ

ــړل     ــپا کـ ــې سـ ــار د ر ـ ــې کفـ ــو ېـ ــون ليوانـ  ز ـ
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 کګـــــــدارک  اللـــــــې دا د خـــــــدای رلـــــــا  ده 

ــا     ــه راب  ـــ ــه ېـــ ــ  کالـــ ــو خپـــ ــار  ـــ ــې کفـــ  چـــ

ــاېا     ــه ســـ ــ مانو څچـــ ــو  ســـ ــه خپ ـــ ــون لـــ   ـــ

ــاغ ا   ــه دي ښــــــــ ــونا دلتــــــــ ــا ليــــــــ  د دنيــــــــ

 

ــ ــه  کګـــــ ــکې دې ارزانـــــ ــې اوښـــــ  دارک  اللـــــ

 ســــتا د اوښـــــکو ز ـــــا د ويګـــــو وـــــدر نشـــــته 

ــتګو و   ــه زړه د پ ـــــــ ــې لکـــــــ ــدهار چـــــــ  کګـــــــ

 پــه دې ښــار کـــې اوز د ژونــد څـــه اثــر نشـــته    

 

 کګــــدارک  اللــــې خــــدای بانــــدې دې ســــپارم

ــړی   ــه  ــــ ــ  لکــــ ــاره يــــ ــره بيچــــ  زه اوز دو ــــ

ــه ده   ــار نـــ ــه هـــ ــو پـــ ــه د   ونـــ ــې  يګـــ  اوز  ـــ

ــړی    ــ  پـ ــروې د وهـ ــې دی پـ ــاړه کـ ــې غـ  اوز  ـ

 

 ګــــــدارک  اللــــــې ځــــــه اهلل دې  ــــــ  شــــــه    ک

ــو    ــه غمونـــ ــو لـــ ــه بمونـــ ــاېه لـــ ــدای دې ســـ  خـــ

ــړو    ــدن وکــ ــې ديــ ــا د  يګــ ــه بيــ ــ  بــ ــه وخــ  هغــ

 ارغګــــداو چــــې شــــا بيــــا ســــور پــــه انــــارونو
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 ېصوير

 

 ستا رالې ل  ېصوير

 ېور ټيکري کې ښک   ېصوير  هغه په 

 !هو

 همدا اوز ه  ز ا په  ز کې دی او  ورم ورېه

 وير کې ه  خبرې کوي ستا ښک ې ستر ې خو ېص 

 !ليون  

 ستر و کې دې څه پټ کړي؟

 چې ز ا ټول عمر يې وخوړ 

 خوېفسير ې نه کړې

 

  ري ګد ۱۳۳۴نو بر ۱۸
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 جادو رې ېه سرود

 

ــړل   ــه دې وکــــــ ــرې څــــــ ــادو  ــــــ  جــــــ

ــړم     ــون  کـــــ ــې ليـــــ ــې دې داســـــ  چـــــ

ــه وو    ــې دې څــــ ــتر و کــــ ــه ســــ  دا پــــ

 چــــــې لــــــه ځانــــــه دې پــــــردی کــــــړم 

 

ــړل  ــه دې وکـــــــــ ــادو رې څـــــــــ  جـــــــــ

 ي   ــــاچي  پـــــا چاشـــــوم چــــې د چـــــ 

ــزې   ــوې کګيـــــ ــې شـــــ ــاپيرک  ـــــ  ښـــــ

ــوم   ــدا شــ ــه  ــ ــتا ســــتر و ېــ  چــــې ســ

 

ــړل    ــه دې وکــــــ ــرې څــــــ ــادو  ــــــ  جــــــ

ــ     ــه  اواخيســـ ــ  دې لـــ ــرو ديـــ  کفـــ

ــوې      ــان ک ــې ځ ــه ک ــې پ ــاخودبي  چ   

ــ    ــا واخيســــ ــه  ــــ ــان ي  دې لــــ  هــــ
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 څـــــــه  ګتـــــــر دې پـــــــه  ـــــــا وکـــــــړ     

 کتــــا  نــــه  ــــې زړه ېــــور شــــو   چــــې

ــمارم    ــتوري شــــ ــې ســــ ــتاد  يګــــ  ســــ

 وبــــ  حســــا  نــــه  ــــې زړه ېــــور شــــ 

 

 څـــــــه  ګتـــــــر دې پـــــــه  ـــــــا وکـــــــړ     

ــ  دې شـــــــوم     ــره در نـــــ ــه دو ـــــ  ېاېـــــ

ــد     ــان وليـ ــې ځـ ــې  ـ ــه روح کـ ــتا پـ  سـ

ــوم    ــور  رې  رې شـــــــ ــتا د نـــــــ  ســـــــ

 

ــتر و   ــتا د ســــــــ ــادو رې ســــــــ  جــــــــ

ــه ده     ــې ېوبـــــــ ــانو  ـــــــ ــه پيريـــــــ  لـــــــ

ــپيګو زرو  ــ  اهلل د ســــــــــــــــ  بســــــــــــــــ

  ـــــــې پـــــــه غـــــــاړه کـــــــې پرېـــــــه ده  

 

 څــــــــو ره ښــــــــه يــــــــې   جــــــــادو رې

ــړم    ــد کـــــــ ــګدرو دې ب ـــــــ ــه ســـــــ  پـــــــ

ــ م     ــوطا غ يــــــ ــي  طــــــ ــه شــــــ  لکــــــ

ــد کـــــــــړم     ــکرو دې ب ـــــــ ــه شـــــــ  پـــــــ
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ــې     ــه يــــ ــو ره ښــــ ــرې څــــ ــادو  ــــ  جــــ

 ېــــــا لــــــه  يګـــــــې نــــــه خبــــــر کـــــــړم     

 زه ســـــــــــاده د غـــــــــــرو ســـــــــــړی وم   

ــړم    ــر کـــــ ــمو رو ســـــ ــه ســـــ ــا پـــــ  ېـــــ

 

ــادو رې   ــوهي ې جــــــــــ ــه پــــــــــ  ېــــــــــ

 چـــــې ېـــــه څـــــو ره ښايســـــته يـــــې      

ــه    ــه رن يګـــــــــ ــو نـــــــــ ــه غزلـــــــــ  لـــــــــ

ــې     ــته يـــــ ــه پســـــ ــګدرو نـــــ ــه ســـــ  لـــــ

 

ــادو رې   ــوهي ې جــــــــــ ــه پــــــــــ  ېــــــــــ

ــ م   ــدا کيـــــ ــه ژونـــــــده جـــــ  نـــــــور لـــــ

 مارهلــــه دې وروســــته ســــتوري شــــ   

ــداکي م   ــې پيــــــ ــمان کــــــ ــه آســــــ  پــــــ

 

 جــــــــــــــادو رې  ز دې را کــــــــــــــړه 

ــو   ــه و  ړ شـــــ ــه دې ج انـــــ ــې لـــــ  چـــــ

 لــــــه شــــــکمګو ســــــتر و پــــــټ شــــــو 

 د  و ــــــــان دنيــــــــا نــــــــه و ړ شــــــــو
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ــړه   ــرې  ز دې را کـــــــ ــادو  ـــــــ  جـــــــ

 چـــــــې د ســـــــتورو  ې مانـــــــه شـــــــو   

ــو   ــه چـــــــې راغ ـــــ  لـــــــه هغـــــــه ځايـــــ

 ه تــــــــه بېرېــــــــه ور ســــــــتانه شــــــــو 

 

ــړه   ــرې  ز دې را کـــــــ ــادو  ـــــــ  جـــــــ

 ړ ــــــ  ېـــــــور دی  ز الــــــه ژونـــــــده ز 

ــای  ــو آرام ځــــ ــه   يــــ ــې بوځــــ ــه  ــــ  ېــــ

 دې دنيــــــا کــــــې څــــــو ره شــــــور دی

 

ــړه  ــرې  ز دې را کـــــــ ــادو  ـــــــ  جـــــــ

 ز ــــا ژونــــد دی ســــتا پــــه  ز کــــې   

 لکــــــــه شــــــــي  غمــــــــ  د  ـــــــــوېې   

 داســــې بګــــد دی ســــتا پــــه  ز کــــې

 

  ز دی ښـــــــــــــک     جـــــــــــــادو رې

ــانې   ــه شــ ــ  پــ ــپي  سوســ ــچ ســ  د ېــ

ــړم     ــک  کـ ــې ښـ ــې يـ ــړه چـ ــوی راکـ  رغـ

ــوانه ــانې   دخـــــــ ــه شـــــــ ــ  پـــــــ  وطـــــــ
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ــادو ــړه  جــــــــــ ــادو و کــــــــــ   رې جــــــــــ

 دا ژونـــــــــدون را څچـــــــــه واخ ــــــــــه  

ــړه       ــ  کـــ ــا بـــ ــه دنيـــ ــو اور پـــ ــا خـــ  يـــ

 خپــــــ  بي تــــــون را څچــــــه واخ ــــــه   

 

ــړه    ــادو وکـــــــ ــرې جـــــــ ــادو  ـــــــ  جـــــــ

  ــــــادې غيــــــ ې ېــــــه  ي مــــــه کــــــړه  

ــا ې     ــه  انــــــــ ــدون ورکــــــــ  د ژونــــــــ

ــړه    ــتګه کـــــــــ ــه روح را ســـــــــ  بيرېـــــــــ

 

ــه   ــې واخ ــــــــ ــادو رې زړه  ــــــــ  جــــــــ

 پــــــه بــــــدل کــــــې ښــــــکال را کــــــړه      

ــرځ     ــې زه ورپســــــــې  ــــــ ــا چــــــ  هــــــ

 ورکـــــــــه  انـــــــــا را کـــــــــړه  هغـــــــــه  

 

ــې     ــه يــــ ــو ره ښــــ ــرې څــــ ــادو  ــــ  جــــ

 ســــتر و کي ــــود   ز دې ز ــــا پــــه

 اوز جګــــــ  پــــــه ســــــتر و ويــــــګ      

 دوزخـــــــا ج ـــــــان  ـــــــې پري ـــــــود

 

 ۸۸۱۱ -۱ -ونی
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 مهيش ا د ې ک  د

 

 ېه  ې يادي ې خو در ې    نه ش  

 ژوند  ې په هر ام کې اغزي کرلا

 پوهي ې؟

 ېوردی  ژوند نه  ې زړه دو ره 

 ېورو ستر و څچه  هلکه دا ستا ل

 چې په رنجو ککړه او ښکه راشا

 او ستا د ېور کميس  ريوان کې چيرې ځان پټ کړي 

 پوهي ې؟

 ژوند ستا د بي تون له غ  نه لوی پيچ  دی  

 خو ېر هغو به يې پر سر رځوم 

 يوه ورځ يې ستا په  خ کې کوز کړم  چې

  ا ې د  رګ وروست  س    يوازې ېاېه پري ا 

 ژوند وروست  شيبه ښک ې شا د! پري ده  

 پري ده، چې ستا په  خ کې 

 د ش ادې دا ک يمه در سته کړم 

 خو شاهد دی چې پر  ا  رانه يې  خدای 
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  ـغ

 

 ستارېرن ي ی

 ېه  ې  خ ېه ناسته

 خوزه له ېا خپه ي  

 نغمه ز ا په زړه چړې را  ګډي

 ېابې ووا را ېه بي اه څه ووي ؟؟

 هيڅ  ې له زړه نه وځا

 ستار نغمه  ې زړه کې اود

 غ  په شور راولا
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 به  يګهېيو ش

 

 ستګه شوې ودې خګدل 

 سردې ز اپر ټچر کې ود

 ز ا دزړه درزادې وا وريدله 

 !اې

 دې  اشوم بيا درېه غون کې څه وي ؟ 

 دده خبرې نه  ګمه   زه خو 

 دی چې له  ا خپه شا

 په پچه، ټولې  ي ې ېاېه کوي

 !کوه  پام

 ن  هرڅه واياداليو      

 . وره خپه چې نه شې

 ستګه شوې ودې خګدل  

 ز ا ېاوده نفس 

 داستا پر ښک ا وچوي   را پروې ورب  دانه وانه کړ
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 ېه جګ  وښوده  ستا د بدن عکرو  ې  ه 

 !  ر رښتيا ووايه

 چې ز ا د  چو  ګ  کې 

 ولې د پاڼې په څېر وري ديدې؟

 ستګه شوې ودې خګدل  

 چوپتيا خو ره وه  

 و  ا وېا دخپ ې  يګې  ره ونيولها 

 دواړه سوچونو کې  و  

 خدای خبر څو ره  ېر  زل  ووکړ

 چې ستا د ښک ا غ  خونې ز ز ې

 د سکوې سپيګه آييګه  اېه کړه  

 :پوه شوم  ي ه دې وکړه ودې وي  

 چې ستا د  وېو د شوخ  له  سه  

 ز ا غون وال  خدای خبر چېرې رانه ولويدله

 ې  دی و وره غون  ې  

 زه بې ځوابه هچ حيران پاېې شوم 

 خدايزده ز ا ستر و کې دې څه ولوست  

 چې را ستګه شوې راېه ودې خګدل
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 ستړی يمه ستړی

 

 عشسه ناوخته راغ ې 

 نړک د زرودسکو په ټولو لو بوخته

 ستا  ګ   ېه د چاپام نه شته  

 په چا به رح  وکړې؟ 

 دلته چې  يګې ېه  ګاه وايو 

 ه دې اسپه چېرې ودروې؟ېه ب 

 عشسه ناوخته راغ ې 

 غر بګياد  ونه  ک 

 سيګد بګياد  ونه  ک

 چېرې خالا د جګون دښته نه شته 

 نو وايه عشسه ستا ش يدل   ريوان  

 خپ  ببر سر 

 او ز ا د يګې اوښکې چېرې يوس ؟ 
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 عشسه نا وخته راغ ې 

 زه نور زلم  نه ي  چې  يګه وکړم  

 او وابي   لکه آدم د خپ  هابي 

 دشچړو سي  کوم  

 عشسه نا وخته راغ ې 

 د بې   ريو د ساده نس  له  سه ژاړم  

 څوک  يګه نه پې نې

 خو په  يګو پورې دو ره خاندي 

 .چې ک ه ک ه ور نه ځان ه  هېرشا

 نو عشسه داسې حال کې 

 وايه چې ېاڅګ ه کړم 

 خپ ې  حبوبې ېه  ې څه وواي ؟

 دن چېرې خ  کړم؟او له ژوندون څچه داستړی ب
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 نوی جګګ

 

 ه ج ړې ېه ورځ ربيا له ېاريخ س

 ب  ځ  که هس  شوم داسې ژوند نه کوم

 ب  ځ  به  يګه وکړم ژوند نه به کساې واخ  

 اوز خو د ژوند لپاره  يګه وژن ، وت  کوم

 دا ځ  واې  ي  خپ ې هي ې خ و ه په خپ ه

   ر که بيا راغ مه

 لول  بيا به د خپ ې  يګې ستر ې

 بيا به يې ښک ا  خ نه ساه اخ مه

 او بس له زوکړې بيا ېر  ر ه به هغې ېه  ورم

 بيا له ېاريخ سره ج ړې ېه ورځ 

 او بيا که هس  شوم په يو ب  هيواد کې ژوند کو ه

 يو داسې ځای کې چې د جګګ و ر انان نه لري

 يو داسې ځای کې چې وانون يې يو له ب  سره له  يګې جوړوي

 واد چې د اوبو په څير ېاريخ ولريداسې هي
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 داسې هيواد چې برخ يچ يې په سرو ويګو ليک  شوی نه وي

داسې هيواد چې لـه آد ـه ېـر دې د ـه هـيڅ د ېـورې او ټوپـچ        

 نو ونه نه پي نا

او شــرنګ و شــرونګ پــه کــې يــوازې د پــاوليو، د نتکيــو د       

 واليو خي ې

 بيا له ېاريخ سره ج ړې ېه ورځ 

 ط  پاچاهادا ځ  د هر وئ راځ

 يوې حسيګې، يوې ښک ې ېه وروسپارو

 هو دا  ګ  دلته به رخه وي، غيب  به ه  وي

 دلته به ټولې شتمګ  يا پر اڼو يا پر کاليو ورکړي

 دلته به ټول دارونه  اې شا زندانونه به له خاورو  ک شا

 هره  ېر   او   شووه به خپ   ي  ېه بي  زندان جوړ کړي

 وژنا   ر هيڅ څوک به څوک ونه

 ټولې ل کرې به په  ور نګوځا

 هيڅ يو خاوند هيڅ يو  ي  به څوک خبرو ېه ه  نه پري دي

 ځکه پاچا به يې په خوله د خپ و شونډو  ُ ر ول وي

 هر ناريګه رعي  به کور کې يو پاچا ولري

 داسې پاچا چې د کوڅيو په غمچيګه به جزا ورکوي

 دي وساېاداسې پاچا چې خپ  رعي  به په پسته غي  کې بګ

 ېر ټولو سچتې سزا انې به هغه ويګې چې ب ې   کې ېه  وري

 د  يګې رخه به وانون وي
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 او سالو به يې   ا جګډه وي

 په داسې ژوند کې به سياس  او  ګکت دواړه  ړه وي

 دول  به رح  دا ب  شا  اشو ان به وي د کور وزيران

 او ناريګه به بس رعي  وي رعي 

 چاهادا ځ  د هر وط  پا ئراځ

 يوې حسيګې، يوې ښک ې ېه وروسپارو

 بيا له ېاريخ سره ج ړې ېه ورځ 

 او که بيا هس  شوم له زان و څچه ېر  وره پورې  يګه کوم

 

 ۸۸۱۱ې ه،  ۸۱

 کاب 
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 دامـص

 

 غ ور وريېيو سړی  چا خ د دار کړک ېه ن

 يوه رس  لکه دده د ژوند اونده ک ونه

 لکه دده د زړه په شان بې رحمه

 ه غرور غوندې يې ټيګ ه غوټهلک

 د لوی اختر ستر ه د غره شاېه ده

 يو سړی  رګ ېه روان

 يو سړی وکر کوي

 اله وي اېي به کويحسبا به  ير خ چ خوش

 سبا به  ير خ چ خپه وي يا غوسه به کوي

 سبا به  ير خ چ حيران وي

 چې زه ښه وم که بد؟  

 بې له  ر ه لرېېيو سړی څو ش

 په شمار د خپ و پاېې نفسونو

 يو څو کسانو ېه غوسه دی لکه ونی ز ری
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 :يو سړی وکر کوي

 زه او "دښم "

 دواړه له يو ب  څچه غچ اخ و

 يو سړی  ه  خپ  جالد سره د خپ  عسکر په څېر غ ي ي

 :يو سړی ستر و کې خبرې کوي

 ړک اې  نه لريېعر  ددې پ

 دا دی وط  د کربال او نج  پور ورکوي

 ښاره او د بغداد د خالو  له

  يېيو ب  حسي  پاڅ

 :يو سړی  وسچ شا او په زړه کې وايا

 پر عربانو به ېر دې لوی احسان څوک و نه کړي

 :يو سړی وکر کوي

 که عر  دا نه  ګا

 يو ځ ې بيا به راش 

 او له يوې خوا به يې وت  کړ ه

 :يو سړی خپ  لمير نه ځان پچوی

 که  ا انسان وژل 

 که زه بې رحمه او وژونک  و ه

 و دو ره ښه ولې  رم؟؟ن

 د لوی اختر اول  اښام ۸۸۱۱
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 بد رغا

 

 پام کوه ونه ژاړې

 اوښکې دې  ه ب وه

 اوښکې دې پچې خپ و ستر و کې خوندي وساېه

 دلته ژړا ېه ه   ګاه وايا او شچ پرې کوي

 ليکې دې راغ ې په سپي   خ   که درنجو

 ټول به وپوهي ينو                                           

 چې ېا د  يګې په خاطر ژړلا

 ونه ژاړې  پام کوه

  ون دنړک له بد  رغانو څچه هغه دوه يو  

 چې آن ژړل  نه شو 

 !پوهي ې

 هغه ورځ چې ېا وژړل  
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 زه څو ر وسوځيدم؟ 

 ځکه چې ټوله دنيا وپوهيده 

 .چې  ونه دواړه سره  يګه لرو 

 له دې نه لويه بد رغا چېرې ده؟

 جرم وي چې ژړا  

 او  يګه وي د ټولو  ګاهونو اب 

 له دې نه لويه بد رغا چېرې ده؟ 

 چې څوک دخپ ې   شووې په اوښکو

 وشر ي ي                          

 او خپ ې اوښکې د خپ  زړه په ويګو و  يګځې 

 له ويرې څچه؟                 

 

 ۸۸۱۱ رغو     ۱
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 خو غريبه ېه يې  ي  زه  ساپر

 

    ي ې به ديوالو ېه وکړم خپ ))

 ....((ځکه چې ېه خو ورېه غون نه نيسې 

 آه ياره دادې ليچ کې څه ليک ا؟

  ساپر زه ي  خو غريبه ېه شوې

 بي اه  ې ستا د ناچارک  ي ې ېه  ير وژړل  

 غرونو لرې اوو  له اووسيګدونو او 

 ز ا د زړه په هر يو غ  کې ېه يې 

 يستا چې په زړه کې  ي ه و رځي  

 زه يې همدلته اورم 

  رانې زه اوز ه  ستا په زړه کې اوس   

 او هر نفس سره دې ساه و باس  

 خپ ې  ي ې دې خپ  زړ ا ېه کوه

 پوهي ې؟

 دلته ه  آسمان شي  دی  

 او د لمرښک ې طالي  ب   دورځې پر ر ځا او راځا

   ر پر ز که نه اشګا سيوری شته 

 نه ېورې زلفې نه لون   نه څادر
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 ه د زړوڅپ يو خرپ نه د ټيکريو ون ېن 

 نه ستا د ښک ا رغوي عکر چې ز ا  ير خوښېده 

 ده   ز ا اونه ېشه 

 نه وها  ستا ېورې زلفې پرې خورې ورې څپې 

 ز ا غاړه ستا د نفسونو له  ر   نه ليرې 

 او وچې شونډې  ې  وسکانه لري

 نه کاب  جان شته نه يې د نګ اسمايا 

 ستا د غي ې عکر لرينه يې ځي ه هوا چې  

 دلته د هسکو ښي ه يا  اڼيوجس  کې  

 اروا وې نشته       

 زه  ساپري  او غريبه ېه يې 

 خو اشګا زه در څچه ليرې نه ي  

 زه خو اوز ه   ستا په زړه کې اوس  

 له ديوالونو سره  ه غ ي ه

 خپ ې  ي ې دې په خپ  زړه کې ها شاعر ېه وکړه  

 ړش  چې که دنيا څچه ه  و  

 .ستا له زړه نه، نه ځا

 

۸۱-۱-۱۳۳۴ 

 دټوس  ښار اريزونا

 



 

 www.samsoor.com  

 

 

 

 

 

 

 

 د هست  الفبې

 

 !هو

 زه پوهي م چې يادي  ه دې  

 :راېه ليک ا دې دي

 چې د ش رونو کتابونه  ې په اوښکو  يګځې 

 ز ا د زړه دويګو کرښې دې په اوښکو لمد وې، وچوې 

 اوز ا يادونه دې د زړه شپوکې څراغ ب وي 

 زه پوهي م چې يادي  ه دې  !هو

 زه ستا په پاکه اوسپيه ې  يګه ښه پوهې م 

 !خو راشه  ا و وره 

 چې ستا ېصوير ېه په لمدو ستر وخبرې کوم  

 زه دلته ټولوېه بې سده ليون  ښکاري م 
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 نور د ځوان  خوبونه ويګا، خپ و ستر وېه اوبه ورکوي 

 .د سپيګو نجونو د بدن په ليدو آه وباسا 

 ه د خپ ې کوټې ور وېړم خو ز 

 او په شيبو شيبو له ځان سره يوازې اوس  

 ستا ېصوير ونه او ليکونه  ورم 

 يوازې ستا دليچ خبرونه ش رونه ليک   

 اوز خو زه نه  

 ز ا شاعره ېه يې 

 ېه ز ا زړ کې ناسته

 ز اله خولې څچه ش رونه وايې

 اوز چې ېه نه يې زه شاعر ه  نه ي   

 ه په ېا ژوندی ي ؟نو اوز  ګې چې ز

 نو اوز  ګې چې د هست  ال  و بې  

 په ب  ختمي ي؟  ستا د نا ه له يو ال  څچه پي ي ي او 

 

۸۱- ۱ - ۱۳۳۴ 

 اريزونا -ټوس 
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 د هـوع

 

 !نه

 ېه  ې هېره نه وې   

 ه  په زړه باندې وه   ېه  ې په ياد وې، ستا وعده  ې

 ز ا يا دونه  ، له ېاسره وو

 چې ولې در نه غ   ؟خبر ( ج)خوخدای

 باران په شړک وريده

  ا د باران د ټولو څاڅکو په شمېر ېه ياده کړې 

 ېا راېه وي ا وو چې زه به ځان په وايګو لوند کړم 

 ېه راځې نو زه به په شرابو کې لمده خيشته ي   ک ه چې

 دا  ې هرڅه ياد وو! هو

 ستا د وعدې هره شيبه  ې په خاطر کې شګه وه 

 هغه  يوې چې ب ې کړې وې ېازه پوهيدم 

 اوز خالصيدې او وار په وار  ړې کيدې  

 خبر چې ولې درنه غ  ( ج)خو خدای

 نه وې هيره  ېه  ې په ياد وې، ېه  ې

 او په سرو وايګو کې لوند خيش  بدن دې 

 و ړو  ز ا ستر و ېه نيغ 

 زه پوهېدم چې ېه به راشې
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 ز ا د خونې وربه وټکوې 

 ړانه به دې سرې ستر ې را واړوېزه پوهېدم چې له ژ 

 : ي ه به وکړې 

 چې شرا  خالص شول،  يوې  ړې شوې

 ولې را نه غ ې ېه؟

 زه پوهېدم چې زه به چوپ و ړي   

 ځکه زه نه پوهې م

 چې ولې درنه غ    

 ز ا په  ز کې به يوسپي  کاغذ وي 

  ا غوښت  ش ر وليک  

 نه ش ر ې نه ليکه همداسې ناس  وم 

 يګه پاڼهيوازې سپ 

 زه پوهيدم چې ېه به پاڼه ز ا له  سه واخ ې 

 په دې  و ان چې  ا به نوي څه ليک ا وي پرې

 :ده يوازې يې په سرکې دي يوڅو ېوري  خو پاڼه سپيګه 

 .(غواړم وط  ېه و ړش )

 

 ۱۳۳۴ - ې -۸

 ا ريکا -ټوس 
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 وازېـي

 

 هره شيبه د ژوند څېره بدلي ي

 ب   ام اخ    هره شيبه د  رګ په لوري يو

 لکه د  ګا پاڼه رې د ه او لي د ه د ژ ا په لور 

 او باد د عمر سپيګه واوره ز ا پرسررا شيګدي 

 يوازيتو 

 يوازيتو   ې خوپ دی 

 چې په لمده کب ه، بربګډې پ ې

 يوڅو ا ونه واخ   

 او هر څه هېر کړم دا بد لپاره

  ا ې له ژوند څچه يوازې بد بيګا زده کړې  

 څوک دی ځانته هرڅوک يو

 نه يمه   هغه چې ز ا په شانې نه دی هغه زه

 دوزخ دی ز ا  هرڅوک چې زه نه ي 

 زه چې يوازې پيدا شوی ي  يوازې اوس   

 :دادی

 .د  رګ په خوا يوازې درو   

 ېوس  اريزونا  جون-۱000-۸۸
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 هو دلته  يګه نه شته

 

 دلته هرڅه شته دي خو  يګه نه شته 

 ېوده  و ک غ ميګه نه شته  دلته د  ور د  ز 

 دلته ر ونوکې شرا   رځا او زړونه په هوز دربي ي

 دلته ز ا او ستا په شان وجود کې ويګه نه شته 

 دلته رن ونه دي، غوغا ده او شوخا  ېره ده  

 دلته سپيه ې او ساده ښکال ز ا د ک ا

 هغه په ستر و ېوره او په  خ سپيګه نه شته  

 څه يادوم زه دلته دوی ېه خپ  هر

 دوی را ېه خاندي وايا

 او دلته نه شته   هو ه ته هرڅه دي 

 و وره دلته سپيګه سوله ده او جګګ ه  نه شته  

 دلته غاله  نه شته ېا ن ه  نه شته 

 دلته يوازې ودانا شته و رانول چېرې دي 

 هو دلته  يګه نه شته  

 خو په  سو د انسان

 د انسان  ړيګه نه شته 

 ا س  DC2004/ 29  واشګ چ 
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 د سپون   په ار ان

 

 پايهې  ې بډ وه ې

 بي   ې په پوله خ  کړ  

 او د لي تا رڼو اوبو کې  ې  سونه پريول 

 د جوارو لوی پچا ېه ځيرشوم چې  ې ېه وليدې 

 په شګه  يډککميس دې سپي   ال باېون  اې کړي 

 اود پاوليو شرن  ار دې د چګچڼو له نغمو سره  ډ 

 ته وې بالڅو ره ښايس

 زړه  ې له  ېرې خوشال  الوځا 

 س کال  ې ز که له  روک خالصي ي

 او له روژې څچه به  چکې ستا  ول  راوړم 

 

 کاب  له سپيګو واورو  ندې پټ دی

 باغ با  کې سبرونې وچې شوي س کال 

 ستا نفسونه  ېر ېاوده ښکاري ي 

 کې دې سپي   ز خولې دی  ز ا ېاوده  ز

 يا ژړلا؟بي اه دې ب

 په ټي يفون کې دې له غ ه پوه شوم 

 اوز ستا څېره کې د ستړيا ن ې له ورايه ويګ  
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 اوز زه اوېه سره  ېرنه شو ليدای

 ژوند ز ا اوستا ېر ګ  ديوال جوړ کړی 

 ژوند سر  ردانه دی د ښار کوڅو کې  

 ښار لکه ېورښا ار ز ون  يګې ېه اور را شيګدي 

 

 راوي  کړم  د خپ  کوچګا کمپيوټر غ 

 دا دشيکان صګدووچه هره ورځ همداسې کوي 

 ستا بري ګا ليچ  ې ولوس 

 کړک  ېه ودريدم

 خوېه  ګې دلته آسمان نه ښکاري 

 دلته په  ياشتو څوک سپون   نه ويګا

 دلته سپون   چاېه سالم نه وايا

 دلته نيويارک کې يې آسمان غالکړی  

 زه سپون   نه ش  ليدای

   ه  ز ا پرشونډو ناڅاخوستا ليک ې ټيک  

 شي  آسمان  رې  رې د سرو زرو يې ېګابونه) 

 (سپون   د بام په سر په يار وايه سال ونه 

 

 سپتمبر نيويارک ۱۳۳۴
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 اروا او ځګ  

 

  اځګ   و آز وېيه

  ا له ځګ  ه سره نفس و يوس  اوځان  ې شي  کړ 

 دهېاو ز ا وجود د ځګ  ه شګه بدن کې وغځ 

 کړې     ه سره څوشپې ېيرې اله ځګ 

 دمېاو د کوچګا سيګد له سګدروسره وب  

  اپه ځګ  ه کې ځان پچپ ه ورک کړ  

 : ځګ   ز ون په شان دی

 شاړ

   ربانه        

 او وحشا خوښک                   

 ځګ   ز ون په شان نه 

 ز ون د اروا په شان دی 

 ه ته ه  پړانګ اوسي ي
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 بچااو ه  د ستړې هوس  ښک ا 

  ار له ونې ځان راېاو کړي  ځګ   کې

 او د  رغيو ځاله ټوله له بچو ېشه کړي

 ځګ   ز ونه د اروا په شان دی  

 دلته ليوه او غزال دواړه اوسا

 ځګ   له ځان څچه دويرې په شان  

 له  ڼو بوټو  ندې ېورې بال انې اوشيشکې ناڅا

 شپه په ځګ  ه کې ستوري يو يو ښکاري

   څاڅک  څاڅااوسپون   څاڅک 

 له شګو ڼو څان و                                                 

 دلته د باد نغمه له پاڼو سره لوبې کوي  

 لکه ددن ې نها رې د پايزي  شرن  ار  

 خو د ځګ  ه س ار د ښک ې   شووې د سپيګې غاړې په څېر 

 همدو ره سپي  

 همدو ره روڼ                  

 همدو ره پوس  دی  ګې؟                                    

 چې ک ه وي  شې بيا يې ښک  کړې نو

 اهلل اکبر                                                         

 يوه نرک  ر د ځګ  ه د بوټو  ګ  کې ې  ې 

 د وچو پاڼو پرې غال  خوره ده 

 دا  ر ز ون د ژوند ېر پايه اون ده 
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 ه يو ورک  روی نه شته چې سالم دې واخ اچېرې

 او وچې پاڼې به  اېي ي ستا ېر پوندو  ندې

 ځګ   ز ون د يارانې په څېر دی 

 ځګ   ز ا په څېر ياغا

 خو ستا په څېرښک   دی                             

  ا ځګ   و آز وېيه

 اوېه ز ا د روح ځګ   ېه راغ ې

 له ه  هغه ازله 

 په شېک ه چې ېه خ 

 يزنوځګ   اور واخ ا اوونې سو 

 ک ه چې ېه وخاندې

 پرځګ  ه شړکګده باران وري ي

 

 ۱۳۳۴سپتمبر -۱

 ځګ    کوز ا ي ف - ري ګد 
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 !ېه چې دبيا ليدو ار ان يې ز ا پر  ساپر زړ ا پاېې شو  عال ه رشــاد

 

 !خپ  استاد ېه

 

 او ستا دلمر په شان وجود ه  پريوې

 ر نه راځا هېڅ  ې باو

   په زړه وي ېها  ازي ربه  ې هم

 چې پر سبا يې ز ا سفر پي ېده 

 زه ستا دکور په لويه خونه کې ناس  

 او ستا دېود غ  له ون و سره جګ  ېه ې مه

 :ېاراېه ووي  چې 

     پام چې وط  هېر نه کړې...            

 ېه چې و ړې !   ر استاده 

 دا وط  او  ونه چاېه پري دې؟

   ر داژوب ه او يتيمه پ تو چا ېه پري دې؟
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 :چې ،يوه ورځ ېا را ېه وي ا وو

 (وچر شا ردهګر ګدبه استاد رسد) 

 !  ر استاده 

 اوز حيران ي  چې ز ون وچر به چاېه رسا؟             

  ونه بې وچره شو

 بې سره شو                          

         بې لمره شو                                          

 بس ېه چې و ړې  

 اې د پ تون  ذه  رهبره وايه

 ز ون دپوهې پيغمبره وايه

 که ستا دې  و ني  و

 ولې دې  ون ېه دو ره  يګه راکړه 

  ون خو ويده وو دابد په شپو کې 

 ولې دې  ړو ر و کې ويګه راکړه

 دا وي  زلميان به اوز په کوم لوري ځا ؟

 ستار سړی وې د  ېه خو يې  شر د

 دا اوغانان به اوز په کوم لوري ځا ؟

 اوز به دا نيم ړې نسچې چا ېه لول  ! استاده 

 به څوک وليکا  -دخوشال ورهګګ  - دا

 به څوک وڅيړي   نجه -اټچ  -د   دا

 دستر پ تون نيکه به څوک پې نا
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 ز ا دېاريخ دهسچ له لمرسره خو ېه اشګا وې

 خو 

 پريوېستا دلمر په شان وجود ه  

 هېڅ  ې باور نه راځا

 !نه 

  ګ   نه ش   زه دا

    ېر څه پاېې دي چې ېه يې وکړې

 يوازې ېه

 يوازې ېه                 

 ...  يوازې                                 

 

 ۱۳۳۴ددسمبر اوله 

 واشګ ت  دي سا 
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 زره کسان ووژل ۸۱۱دهګد په سمګدرکې دڅونا ا زلزلې 

 

 زلزله

 ه ري دياو ز ک

 څپې الوځا

 دخ کو لو دی

 لکه ويا  ،  وراو زوی نه پي نا

 پر ز که څه بال پريوېې( ج ) دخدای 

 چې خ چ يو دب  دغوښو بوی نه پوزې نيسا

 طبي   په لوبه بوخ  دی 

 خ کو کبان نيول خو نه وو خبر 

 چې دطبي   په يوه لوبه کې به 

 کبان په دوی  اړه شا

 بګد انو ېر پ و  ندې راوڅرخېدهد( ج )ک ه چې ز که داهلل 

 :لويانو چيغې کړې 

 يار  

 يا ب وان       

 ... ئ ېورس را   وس .... بودا....يا عيس                      

 خو اشو ان او ليونا پوه نه شول

 چې چا ېه پاز و وري

 دوی  ېر نېکمرغه وو چې نه پوهېدل
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 ړه شولځکه اول يې زلزلې ېه کټ کټ وخګدل او وروسته  

 اسمان   شي  و

 چا څه ونه وي 

 دڅپو غ  کې چيغې  وبې شوې 

   .خګداوې پراوبو هوشوې

 ښځې ېر اوسه   څپو ېه  وري

 خو شپه ېياره وي داوبو پر سر دهېڅ  اهي ير 

 دکوچګ  بېړک څراغ نه ښکاري 

 په جو اېونو کې ا ان 

 په  ګدرونو کې زن ونه نشته

 دک يساوو ص يبونه  اې دي

 دلويو پان ه والو دخيراې په  و ک  خ چ

 يو ب  له ستونا نيسا

          او  اشو ان

  ه  په خچو کې د ړو  يګدو له ېيو څچه ويګې روي

 

 پر ز که خ چ  ير دي

 څوک يې په اور کې سوځا  څوک يې په جګګ

 څوک زلزله کې ېر اوبو او خاورو   ندې ورک شا

 او يوځ  بيا بشر په دې پوهې ي

  رګ دکونډو يتيمانو غ  ويچې 
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 نه دهغو چې  ړه شول

 د رګ غميزه   ژوندک ده 

 دهګدي او بګ الا ښځو له اوښکو سره لوبې کوي

 .خو ها چې  ړه شول په دې نه پوهي ي 

 

 يو ليون  د ونې ښاخ کې ناس  و

 ونه و ړه وه دخچو  ګ  کې 

 او ليون  لکه  رغه په کې ژوندی پاېې و

 يې خګدلليونا وژړل او و

 :او بيا يې داسې ووي  

 په دې دنيا کې به   اوز ه  چېرېه جګګ روان وي

 اوځيګې خ چ به دځيګو خ کو ويګې غواړي

 دا دی طبي   ورسره  رسته وکړه 

   طبي    ېر ووژل

 نو اوز کېدای شا  

 ج ړه  اران  اړه وي 

 ....او ج ړه ودري ي 

 ليونا وژړل او ويې خګدل

 ونه و  ړه وه 

 .دی لکه  رغه په کې ژوندی پا ېې و او

 ۱جګوري  ۱۳۳۱

  تحده ايا ې-انديانا
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 بګد ه

 

 شيخ وايا ښه کوه او بد ه کوه

 :خو شيکان دانه  ګا وايا 

 کوه   بد کوه او ښه  ه

  اېه خو دواړه په غ که ښکاري 

 آيا دنيا کې بس همدغه ښه او بد دي 

 ب  څه نشته   ر؟                                           

 نه د شيخ نه د شيکان  ګمه  زه 

 د خدای بګده ي  بس د خدای  ګ   

 او  يګه کوم                                                

 

 ۱۳۳۱ -۱جګوری 

  تحده ايا ې - انديانا
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 آيا دو ره لويه ب ګه شته، چې ج ړه  اران ه  وب ا؟

 

  مېنه پوه

 

 په سراخيستې  دنيا يو ب  ېوپان

 .بيا دديوانوپه سرونو کې چيګجا ښوري ي 

 او بشري  په خپ ه سپيګه ټګډه  ه  د ج ړې داغ لري 

 دانساني  د پيداي   له ورځې 

 ز ون ېاريخ د د ووسترو ګاهونو په دوزخ کې سوځا 

 او وژل( ج ړه) او ب ( غال ا) يو 

 خدای ج د انسان د بد  رغيو طوق ددغو شيکانانو

 وکې اي  په  س

 دغال   شيکان د عدل بوړبو ک  کې  ړشو  

 (ج ړه ) خو 

 آخ خدای ج دې پرې  ور بوره کړي

  ه  دستر بابا آدم داو دې شرم دی  

 دنيا يو ب  ېوپان په سر اخيستې

 ويا   به راشا خو حيران ي  چې ز ون غاړې به

 !!دج ره  ارو ېر  ګاه  ندې ک ې ېر خدايه څګ ه ورشا؟

 ا ريکا - ري ګد
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 ېصويرونه

 

 که

 هګدارو ېصويرونه ساېالی

  ون به خپ  اووم نيکه ه  لېدل  وای 

 به ټول پوهېدو  او اوز 

 چ  د دارا او سکګدر آييګې څه  ول وې 

 او د جمشيد په جام کې څه ښکارېدل 

 يوازې

 که هګدارو ېصويرونه ساېالی

 نور به بې روحه ېاريخ 

 یداسې بې ژبې او  ړژواندی نه وا 

 به آدم ېه د حوا لو ړک  وسکا پې نده    ون 

 نوح سره يوځای  رځېدو  او په بېړک کې به له 

  ا به آې  ک  له سوکراې څچه پوښت ا وای چې 

 ېر ېا دوه ني  زره ک ونه وروسته 

 پس  دا ورک بشر همداسې ورک دی؟ -عدال  -ولې   ه  په

 اوله  وس  نه به  ې غوښتا وای چې 

 نه سره طور ېه بوځا ا ه  له ځا

 بس که يوازې 
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 ېصويرونه په هګدارو کې خوندي پاېې وای

  ون به ليال ېه وای کت ا د  جګون په ستر و 

 به  و  او په ک به کې 

 د اسماعي  د وربان  ن ې له ورايه ليدې 

 زه به ورې   اکا يموز ېه چې په خپ ه ژبه 

 له اپالېون سره خبري وکړم   

 :ا  پاېې دیز اله هغه سره حس 

 چېرې ده؟ -ايتوپيا -ستا

 دهغې لپاره؟  او انسانان به وژل کي ي   ېر ک ه 

 ستا د خيالا  يموکراسا ري تياده چېری پچه؟

  ون خويې اوز ه  

 د دروغو د لمبو ېر شاېور سيوري ويګو 

 ده جوړه  له ارستو سره  ې نه 

 ځکه چ    ه  داخالوو او ايمان په ېوپير نه پوهي ي

 خو

 که هګدارو ېصويرونه ساېالی 

  ا به له خپ  نيکه نه غوښتا ووچې

 :ز ا  غرور پالر ېه وصي  وليکا

 چ  خپ  شاعر زوی د ژوندون په لو ړک ورځ ووژنا

 بودا   اوز ه   ا په خو  کې ويګا

 زه پوهي م چې له  ا خپه دی! هو
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 ځکه زه ژوند ېه دهغه په ستر و نه  ور ه 

 د  شووې دښک و ستر  و په څير  ژوند ک ه ښک   شا ز ا

 خو بيا ه   ا ېه هيڅ ارزښ  نه لري 

 بودا ويري ي چې خوبونه يې ز اله ويګو رنګ وانه خ ا 

 نه ويريدای   بودا به

 اوزه به ه  ژوندی وای 

 خو که هګدارو کې ېصوير پاېې وای 

 راشه چې زه درېه يو راز وواي  

   ېير ي ي  له س وزروک و  ير

 رې نه پوهي يهيڅ څوک پ

 چې له هګدارو څچه ولې ېصويرونه ې تا؟

 :  اېه  ې اووم نيکه کيسه وکړله 

 چې په هيګداره کې شيکان وکت  

 او بس همدغه شر  يدلا دهګدارې حاوظه  اېه کړه 

 که درېه وواي  خګدا به در شا 

 که ېصويرونه په هګدارو کې خوندي پاېې وای 

  ڼالی ون به ځانونه دبيزو له نس ه نه 

 

 ۱۱لړم۸۸۱۸

ــو دا    ــري، خـ ــوپير لـ ــه ېـ ــو ځايـ ــې وزن څـ ــ ر کـ ــه دې شـ ــو    پـ ــو دبي ولـ ــانيزو برخـ د  ـ

 .لپاره ديوه نوي  يتود کا رونه ده، نه وزنا ېېروېګه
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 د اوغانستا ن ورکې خزانې

 

ــې       ــام د ا ريکـ ــا ښـ ــت   ـ ــه يوويشـ ــ  پـ ــال د اپريـ ــګځ  کـ ددوه زره پيـ

ــفارې ا    ــان  ســ ــې د اوغــ ــار کــ ــګ ت  ښــ ــه واشــ ــال ز يګــ ــه پــ ــګ  پــ و نشــ

جيو راويـــچ ســــګچر پـــه  ــــټ د اوغــــان لرغونپـــوه ښــــاغ ا ز ريــــالا    

ــه      ــارو پـ ــو آثـ ــتان د لرغونـ ــه د وغانسـ ــوليزه ېو ـ ــه ټـ ــو او پـ ــرزي د ههـ طـ

ــې    ــوه، چــ ــتګه وشــ ــ  پرانيســ ــوه و ــ ــه د يــ ــې  )) هک ــ ــتان ورکــ د اوغانســ

ــې ــانو را      (( خزانـ ــودا  ـ ــترو بـ ــان دسـ ــې د با يـ ــ  کـ ــه دې و ـ ــو ي ي پـ نـ

ــ     ــر څګ ــه ي ــدل و ښــوول شــول خــو ې ــودا    پرځې ــي  ب ــه ســيمه کــې ددري ې پ

د ښــاغ ا طــرزي     شــ ور دی، د  ونــدلو لپــاره  ( ويــده بــودا )چــې پــه  

ــام وړ وو   ــ  د پـ ــه هـ ــې او برياليتوبونـ ــري   . ههـ ــاور لـ ــوړونکا بـ ــ  جـ د و ـ

چــې دا پــه نــړک کــې ېــر ټولــو ســتره  جســمه ده چــې اوندوالــ  يــې د            

ــر دی    ــ   ي ــه ه ــر برج ــ  ې ــو او     . ايف ــرو څېړن ــه  ي ــ ، ل ــرزي ووي ښــاغ ا ط

ــو      کي ــه، خـ ــه و وندلـ ــوه برخـ ــو يـ ــودا د پ ـ ــه بـ ــود دغـ ــته  ـ ــدنو وروسـ ګـ

ــې       ــ  چـ ــې وويـ ــه  ـ ــو کاري روېـ ــه دی، نـ ــه دلتـ ــوم هغـ ــې  ا ه شـ ــه چـ ک ـ

بيرېــه خــاورې پـــرې ورواړوي، چــې بيـــا بــ  وخـــ  پــه  ا  او احتيـــا       

د و ـــ  ب ـــه پـــه زړه پـــورې برخـــه د طـــال ېپـــې  . ســـره کيګـــدنې پـــرې وشـــا

ه ېـــــر اوســـــه دويمتـــــا خزانـــــې پـــــه ه کـــــه وه چـــــې لـــــه نيکـــــه  رغـــــ 

ــدي ده    ــې خونــ ــاڼ  کــ ــه  ــ ــرک پــ ــيره   . دولسمشــ ــودا را برســ ــده بــ دويــ

ــه       ــه ده، وړاندويګـ ــ  پې ـ ــتره ورهګ ـ ــوه سـ ــکح يـ ــه سـ ــه نړيوالـ ــدل پـ کېـ

کيــــ ي چــــې ددغــــه بــــودا ېــــاريچا اب ــــ  او اهميــــ  بــــه د  صــــر لــــه  

ــوده     ــاطفا جوړښـــ  درلـ ــ  عـ ــوي و ـ ــاد شـ ــر وي، يـ ــره برابـ ــو سـ اهرا ونـ

ــانو     ــو اوغانـ ــې پرځيګـ ــال يـ ــدو پر  ـ ــې د ليـ ــ      چـ ــانو هـ ــيره ب رنيـ ــر سـ بـ

ــړای     ــوې کـ ــه شـ ــ  نـ ــکې ېـ ــې اوښـ ــو     . خپ ـ ــره څـ ــکو سـ ــو اوښـ ــه خپ ـ  الـ
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 :ک يمې ه     کړې چې دلته يې لول  

 

 ه خزانهـورک

 

 ! بودا

 ويده شه

 د ېاريخ ېرخر وارونو خاورو  ندې آرام و غځي ه

 د خپ  نيکه څېره د غ  د غبار شاېه ويګا(( اپه  ان))  

 ورب  زخما دی  شغ ار د غشيو خي ی    

 د  ه  ځالې له لمبو  کې دي(( لوی غر)) او د

  پ تي  نه شا اوريد ی ستا د سترې   بريګ  سيګې ورک 

 درزونه 

 پر اوبو(( سيګدو)) ردونه  يګځا د((براهې))  ېور شيکان د

 خي ي   لمر دېور دجال له کوره    ه  پر  ونه

 خي ي  ستا ددواړو ېګديسونو له سوغاړو نه دودونه

 !بودا

 ويده شه        

 په آرام پريوځه                  

 هو دا ري تيا ده چ 

   دپا چا ښک ې لور بربګډه کړله(( ساک))يې د  بچدي کې 

 طال غونډک ک  يې دسرو زرو له ېاج څچه هډوکا ې  کړل 

 خوېه ويده شه          
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 !ېه آرام پريوځه

 ه په کور پاېې دی د بچديګ  ش زاد   روح   له  اڼو سر 

 نه دی    له سيګدو ياله آ و څچه اوښت  

  خو د ساک د لور د  ي کميس پاولا شرن ي ي 

  ي  دی(( اليګو)) په ((  م)) دستر نورستان  او

  ه  ددن و پکتانيو د ومې زري   سوندي بري ا 

 !نوېه ويده شه، ېه آرام پريوځه 

 ی بوداد بچديګ  پيغ ې ښايس  ېه  ې سالم د 

 ستا د خوبونو پريشان  ېه  ې ه  پام دی بودا 

 زه   د زرو ک و شاېه بچديګ  ويګمه 

 چې اووه کګيزې پرې چاپيرې دي سيګ ار يې کوي 

 څوک يې باول ، څوک يې وال  څوک يې پېزوان سموي

 زرڅېره(( ساې ديوا)) څوک يې په هسکه سيګه ندي د

 پرېبودا ښايس  ېه يې حيران ي  خو ويري  ه 

 چې څوک يې ن  را نه هډونه له سيګدو ېير نه کړي

 يا خويې غ ه د  جورد و له آ و ېيرنه کړي 

 زه ه  پوهي م زړه  ې ري  دي خو ويده شه بودا 

 د ېاريخ ېر خروارونو خاورو  ندې پټ شه  ېه 

 چې زه د خپ ې بچديګ  ښک ې  اڼې و ساې   

 بودا ويده شه 

 ېه خوښه خبر يې

 ډ هډ  اېوونکا څوک وو چې ستا د ه 

 ېا خو د خپ و ېګديسو نو پرځېدل ولېدل 
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 څچه ورها خوايې ديوان نشه کړل (( ارک هګډ)) چې له 

 !نو ېه ويده شه، په آرام پريوځه

 ک ه چې  ا د ارشاک ېوره بيا په  ز ونيوه

 او کانيهکا  ې بېرېه راوس  د با رام  اڼ  ېه  

 وې او سوريا وخګدلک ه چې لمر له پکتيا نا څچه راوخ 

  رغ  له پرښا پوره راغ ې   ګدهارا ېه چې 

 د پالز بيرغ پورېه کړ ( ويشګو) چې آسمايا بيا د 

 او روهي يو د کوېرو سپي  خي و نه په هوا پورېه کړل  

 له ب ار ېه راشا( ارج ) بيا به 

 به دني  غاړې څچه راوړي زر  صري آسونه( ک يو پاېرا) 

 پيغام به راوړي طاليا ب  کې ( زييوز)به راشا د ( آشي )

 او سکګدر به خپ  زري  ېاج ستا پ و ېه کي دي 

 زرېش  به راوړي د بچدي پيغ ې ولور کې د کوبا ارغوان 

 او د روم پيغ ې به  اڅونو ېه نهي ي له لګډيو سره  

 اراکوزي زلما به اچوي د څڼو څپې  س  اېي ېه  

 ېه  او هيګدو   راڼ  به ناڅا دخيبر اېي 

 سمر وګدي کوڅ  به څرخا کاکړک غاړو ېه 

 او هيګدو کڅ به له پا ير سره پيالې کړن وي 

 بيا به نو ېا را وي وو له اونده خوبه بودا 

 .دېيارو له ېور آشوبه بودا  بيا به دې باسو 

 د اپري  يوويشتمه  د دوه زره پيګځ  کال

 واشګ ت  ښارـ ا ريکا

 د اوغان لرغونې بڼه: اپه  ان 

 په  يدان وردګ کې ديوه غره لرغون  نوم دی:  ورب  
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 د لو ر لرغون  نوم: لوی غر 

 نګګ  اباسيګد، يونانيانو اندوز باله: سيګدو 

 د ب خ زوړ نوم : بچدي 

 .ساکيان د اوغانانو هغه لرغون  پ   و، چې س  ونه کاله يې پر هېواد واکمګا درلوده: ساک

 .ونا زري  آثار ورڅچه  وندل شويطال ېپه چې زر ونه لرغ: طال غونډک 

 ب چا ش زاد   : بچديګ  

 د نور ستان په اوسانو کې هغه پ  وان دی چې په:  م 

 .ش زاد    اليګو  ي  و 

) د نورستانا اوسانو اې ه، د  م   شووه او د اوسانوي ښکال خاونده، د اليګ ار(: اليګا) اليګو 

   شوی او  انا يې د اليګا  ېګه يا کور دیاوسګ  نوم ه  له همدې څچه اخيست( اليګ  ر

ديوا په سانسکري  کې ځواکم  واکم  ېه وايا چې د اوستا يا دورې اربا  : ساې ديوا

ا نواع به يې په دې السابونو  ، ساې ديواد ساېونکا ځواکم  په  اناده، چې زريګې 

 .وکړي  جسم  به يې د شاها کورن  له  ړيو سره خ ولې چې  واکې د هغو ساېګه

 .د اټچ زوړ نوم : ارک هګډ 

 آريايا اې : ارشاک 

 کانيشکا نا تو اوغانا واکم  : کانيهکا 

 د کاب  زوړ نوم : کوبا 

 د پې ور زوړ نوم : پرښا پوره 

يانې  ورڅچه (  ايا)يانې نيکمرغا او( آسه)په کاب  کې ددغه غره نوم له دوو ري و : آسمايا

 .وردهجوړ شوی چې  انا يې د نيکمرغا  

 له هګدي اربا  ا نواعو څچه: ويشګو

کې يې له خپ  ېربور کرن سره د ج ړو کيسه ( وص )هګدي اې ، د   اب ارې په اې  پر : ارج  

 .راغ ې

 (شاه  ېر  ) نا تو  صرک   که : ک يو پاېرا

 د يونانا اساطيرو نا تو څېره: زييوز 

د هېواد د لرغونا ورهګګ وياړ ګه برخه  ونه زاړه  آريايا سرودونه چېت اې ونه يا  ي:  اڅونه

 .ده

دلرغونې (: اوسګ  نګ رهار)  ګدهارا( اوسګ  پکتيا) پکتيانا( اوسګ  کګد هار) اراکوزې

 (. رکزونه) اوغانا  دني  درې      ګځا

 هيګدوکوپ اوسګ  هګدوک : هيګدوکڅ
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 اوغانان

 

 اوندې لمګې

  ونځې پايهې

  کې د پوندو چاودې له پوټيو

  يو په  يخ ژوب ې ې ېاو دڅپ 

 د اوند ېاريخ کوڅو کې ځا او راځا 

 سبا د لوی او  بري  ديوال ېر شاپچه ده 

 ن  ديوې  ړک  و ک لپاره  ز ېڼا کې  

  ده پرون په ويګو سره په اوښکو   

 يوځ  په چپ و ړل په ښا  ز راغ   

 په چيغو سر شول   د ښار په لويې څ ور  رې کې 

 سره را غ   ېورو  ب  ځ  له 

 خپ  بچا يې له چپه حالل کړل 

 اوندې چپګې 

   دسمال ېر الې   س 

 ورصې رخچيګې پر سر 

 ليګ ا د شولو په پچيوکې خوړي  

  ال خيشاوه کې کړوپه 

 يوځ  دبي   ست  په  ز کې بيا وبضه د ټوپچ
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  ز پر ټپ اي   يا وېه پر  اشه ن تې يا 

 ه وي تويوځ  په نيره  ګ کار ب  ځ  د سر پ 

 يوځ   ال پسې و  ړ ب  ځ  په ېي ته ېرې خالص

 او ني  يې په پېريانو اخته  ني  په ېسدير  ي  

 ني  يې په ېمه د جګ  او په دنيا باندې يې  ړې ېو کړې 

 څه په  اييوپسې روان 

 څه يې د  ا رکس د کتابونو چيګجا

 څه د سيد وک  د ېاويزونوغاړه ک  په غاړه 

 سوړو کې پټ څه اسا ه سره په

 څېرې  ريوان

   ک لم 

 ول ول لون   په غاړه 

 د ارابو له ربړه جوړې  چڼ  په پ و 

 د اوپ وندن  پر اونه  خ په ختي  دي روان 

 باريې اپي  دي يا د بګ و  يده شوې پچ  

 ليونا(( ېام کروز))  ي  او څه يې د( پريتا) څه په 

  ي يني  يې له  ېره ېکبره زړې  ور ېه ان ريزي غ 

 څه يې   اوز ه  د  کت  په سوځولو ېکبيرونه وايا

 اونده ټيکري 

 زړې پڼې            

  الباېون په پايهو 
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 په سريې شکور دی په  ړوند کې بګ ړي

 خبر په کو ه( ج)ځا  روان دي خدای 

 څه يې به بدو کې ورکړې دکګيزو په شان ژوند ېيروي

 څوک په  يړه باندې س ريټ ب  کړي 

 و د حسووو کتابونه لولاد ښځ 

  يمو کراسا لکه يوزوړ ايګسور 

 .دوړې يې خي ي را روان دی څوک يې نه پي نا 

 دوی ورېه وخاندي او وويري ي 

 چې دا عجي  ځګاور 

 .په دې هېواد کې ه  ه   کړي ه  بچا اچوي

 

 کاب  خيرخانه ۸۸۱۴ې ه  ۸۱
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  ي ه

 

 پرون ناروغ و ه نا  ردې ېاونه پوښت   

 !وي ې آخ ېا 

 خدای دې  ا  ړه کړي 

 زه خبره نه وم   

 زه دې په ستر و کې د دروغو ن ې ښې پي ن 

 که ېه خبره نه وې

 پرون زيارې کې  يوه چاب ه کړه

 بيگاه ېر نيمې شپې په پچه دعا چا کوله

 س ار پ وکې او ښکې چا غوټه کړې

  ا به خدای څګگه جوړ کړي ؟

 .د دروغجګو دعا نه وب ي ي 

 

 7830يګدک ل 71

 



 

 www.samsoor.com  

 ال کاب يساي ه ستا هغه د خ

 

د پ ـــتو ژبـــې پيـــاوړي شـــاعر رحمـــ  شـــاه ســـاي  پـــه دې ورســـتيو کـــې د 

ــاعر د         ــان شـ ــه اوغـ ــې ددغـ ــړی دی، چـ ــور کـ ــ ر خپـ ــو آزاد شـ ــه يـ ــه نا ـ ــ  پـ کابـ

ز ـــا د زلميتـــو  د خوښـــې دغـــه  . ده ا يګـــې او احســـاز يـــوه خـــونه ېرجمـــان 

 :پاره  ال  ديشاعر ېه، دا څو کرښې د نو وړي د همدغه ش ر، ل

 

 ېا  کاب  ليدل  نه دی، ېا کاب  ونه ليد

 ساي ه دا داوسانو ښار اوسانه و ڼه 

 په ېاريچونو کې يې ورکه شان کيسه و ڼه 

 دلته د ويګو آييګه کې چې لمر سور ښکاريده 

 ز ا او ستا د    ټپ چې  ناسور ښکاريده

 هغه وخ   ونه ستاغزلې لوستې 

 د  يګې ليچ پي  کړ ستاپه سګدرو به  و خپ   

 ستا په نظمونو به  و يو ب  ېه  سونه ورکړل  

 ساي ه هغه وخ   ون ستادعاېه  ر څارله 

 :چې  وندې داوليکې

  ادرېه ټول عمر د خوبونو ښار وي ا دي )) 

 ((ک ه  ې پېرزوشې په بمبونو کاب  جانه 

 خوستا دعا  پوره شوې نه وه  

 چې ستا د  ستو ليونو خوبونو 

 ښاپېريو ښار بمونو ړنګ کړ  د 
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 ېا  کاب  ليدل  نه دی، ېا کاب  ونه ليد

 ساي ه ستا هغه غزلې او ز ا سګدرې 

 نورې په ورک ېاريخ کې ورکې شولې 

 لرو بر يوځای نه  ڼا نور څوک دا 

 نورستا اجم  ز ا  يت نه شته دي  

 د پاچا خان ار ان اوبو وړی دی  

 څچه د غ  لمير را (( يو پ تون)) د 

 دک ه دارو رن يګو وړی دی  

 ساي ه ېه   په روټ  پسې او زه يمه په نان پسې ورک

 يوه  په خپ  کور کې  و ک نه لرو

 غ ې له  ېره نازه ېد اشګغر پ 

  اېه په کور کې  ساپروايا 

 چې خړڅادر په پې ور کې  رځ 

 راېه زلما     اجر وايا 

 وځوساي ه زه او ېه د ورک ېاريخ ېکرار ېه س 

 ساي ه زه او ېه ېکرار يو دي سو  او يوس  

 ساي ه زه او ېه ېکرار يو د  ريمې او عيس  د وراق 

 ودان وساېه  بس دغه ښار دې په خوبونو کې 

 .دا دايروڅ   په خيال کې خپ   کان وساېه 

 

 لمريز  ۸۸۱۴ رغو   

 کاب 
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 فرـس

 

 ېــــه لکــــه د خــــوړ شــــگو کــــې ســــپيګه اورڼــــه چيګــــه 

 دغـــــــره د کمـــــره خــــــواېه راوې ـــــ   ـــــ      زه لــــــکه

 ېــه چــې پــه  ــال  اېــه شــې نغمــه د شرشــرې راوړې       

ــو ب    ــ       ــو ټ ــچ کــوچا پگــړک کــې ي  زه لکــه ددن

 

ــه    ــره ن ـ ــې سـ ــه کـ ــيدوپ  پاڼـ ــپيګې شـ ــه د سـ ــه لکـ  ېـ

ــوج    ــک    ــ ــي  ښــ ــه نســ ــ ارکې د بيباکــ ــه ســ  زه لکــ

ــاڼ      ــوم  ـ ــوړه د  اشـ ــاړه جـ ــه غـ ــيګد پـ ــه د سـ ــه لکـ  ېـ

   ـــــ   ـــــــوجزه لـــــکه ېرېـــــا نـــــا رســـــيدل  بېرېـــــه ې 
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ـــ ه دروغــــــجګه شـــې  اشـــوم درغونـــه ووايـــې    ېـــه کـ

ــګ      زه دې ــ  وويــــ ــرم  ــــ ـــوپټ شــــ ــوکې د يــــ  انګگــــ

 ک ـــه چـــې بــــانه جـــوړه کـــړې لويـــه کيســـه پيـــ  کـــړې

ــګ       ــ  وويـ ــدور ېچيـ ــه خونـ ــ  څـ ــې دې هـ ـــو کـ  دروغــ

 

 ېـــه لکـــه د سپــــي  وــــــرآن د کــــرښو جګتـــــا ون ــــه      

 زه لکــــــه د عـــــــرش لــــــه  ــــــــګارونه د ا ان آهګـــــــچ 

 ه پـــه جـــــګ  کــــې يـــوه ســـيمه پ ـــتګه هـــ  شـــته ه ـــــت

ــچ    ـــشت لونـ ـــايه د عــ ــه ځــ ـــه هغـ ــا راوړي لــ ــا او ېـ   ـ

 

 خدای خبرچې  ون بـه دې دنيـا ېـه څـه او څـه ښـکارو      

 څــــه خبــر چـــې  ــونه پــه کــوثر د عشــت پريــو لـــ ا يــو  

 زرځ ـــــې د  يګـــــې شـــــ يدان شـــــو لـــــه دنيـــــا و ړو 

 بيـــــا لکـــــه آدم او حـــــوا ځمکـــــې ېــــــه راغ ـــــا يــــــو 

 

 و ان يـــو دواړه ښــک ا يوســپيه ا يـــو   دواړه  اشــ

 دواړه د جـــــګ  لــــه پــــاکې ځمکــــې نـــــه راغ ــــا يـــــو

ــړو       ــچ وکـ ـــره جګـ ــه سـ ــړو او ک ـ ـــې کـ ــره لوبـ ــه سـ  ک ـ

ــو     ــر زنگــون بانــدې خــو  وړي ي ــه بيــا د  يګــدو پ  ک 
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 دا خ ـــــچ ژړلــــ  نــه شـــا ســـتر ې يــې خـيرنــــې دي  

  ــون لـــکه رڼــا د ايمــان سـتر ــو بانــدې نـه ښــکارو       

ـــه د اوښـــکو پـــه زم زم د زړه کــــ به  ــيګــــځو    زه   او ې

 بــس د خـدای دوســتانو او ولـيانو ېـه راڼــه ښـــکارو  

 

ـــو ده     ـــه ويګـــ ـــو پ ـــمکه خـ ـــه ژاړه دا ځــ ـــيون   ـ  ای لـ

 اوښـــکو ېــه دې پاکــه د جـــګ  خـــاوره لـه کـــو ه کـــړم   

 ځـه چې په آسمان کې دې له اوښکو ستوري وېراشـ  

 ه زانــگو کــړ ه او ېـا به يــې  ـاشــو ه کـړم   وريــځې ب

 

  ـــه ژاړه راځــه چــې پـه چـــيګه کــې دې  ــخ و ــيګځ      

ــې زه او ېـه ښـکارو     ــې اوبوک  ژوند هــمدو ـره بس دی چـ

 واړه عــاشسان بـه  ــونه وڅـــ ا او نــشه بـــه شــــــــا  

 ـکارو ـــــون به د  ــيګو په خــوبــونوکـــــې ويـده ښــــــ   

 

 ځه چې د    څانگه کې يو رنچ شـو بـ  ون ـه د  ـ     

 ښــک ا عاشــسان به  و يو ب  ېه په ســوغاې ورکـړي 

ـــرځا    ـــون و ــ ـــه  ـ ـــچيو پـ ـــې د  ـ ـــکه چـــ ـــا   ـ  راشــ

 و ړه شــا ېــرخــو خ کو ېه ه  په  يګه شاې ورکـړي 
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 ځـــــه چـــــې لـــــه بـــــاران ســـــره پــر دوه  ــــــيګو وورو      

 ا د سپــــيګې غـــاړې يـــا د ېـــورو څــڼو رنــچ واخ وي

 ځـــه چــــې د بـــوســـې د جـــــ  وهـ ــــو ېــګده  ـــاېه کــړو   

 پــس لــه  يــره وخــته د خــــونو شونډو و ګچ واخ و

 

ــې دواړه ورک شـو لـه دې دو ـره  ېـرو سـتر ونه       ــه چـ  ځــ

 ټولـــه پـــه ېـــاريخ کـــې ېيتـــه شـــوې  يګـــه ټـــــوله کـــړو 

 ايــې وړو پــه دو ــره  بــريګــــــو زړو يــــې وويـــــشو  ر

 دا ېــــياره دنـــيا چـــې زه او ېــه رڼـــا پـــه ســـولــه کـړو  

 

 راشــــــه  ـــــا ســــفرېـــــــه  ــالېــــړلــــــې ده روان يـــــــمه 

 بــس يـــوازې  ز راکـــــړه اوســتر ــې دواړه پچــې کـړه    

 ـونـډو لــه بــوســې نــه بــس  اهلل وکړمزه بـــه دې پــه شـ

 ېـــه د اوــتدا پـــه نـــي  لـــه  ــانــه ېــاوې  چــــې کــــړه  
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 ز ا ک يزه

 

  ی کيچړ  ک   

  و ک و ښد  ډکي 

 هنه خواڅيو 

  وسکا ېک ښاو يوه                

   په  يګه راکت ځيو 

 خبره هنيوه خو                        

 ول ج ان پاچا ومټزه پرون بيا د.... 

  هځيو چا په  يګه ز ا ک يزه راېه ولمان

 وم پدو ره خو ېاوزه  اشوم د يګ

  ديرش کاله لکه دا شپ

 لوبيدل  و ه ېک په جګ  ېچ

  ي ژوند لکه خو  ېيري

  ول غمونهټاو ک ه 

 ورک شا ېک ګرن ېشيب ېک ښ ېد يو                   

 . اشو ان   را لوی شوي نه يوو يوښد غمونو او خو ن و

 

 ۸۸۱۱حوې  ۱۸
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 د هغې لپاره

 

  وځخپ  روح په زم زم و يګ ېهغ

 ېوې ک ډېشون ېاو دکوثر په حوض ي

 رڅېشوه د پاکو  الييکو په  ې ېههغه سپ

 ېک  يګه( ج ) انه شوه د خدای ښچه روڅهغه له نور 

 کاريښ ېک ښو ره څاوز به  ېخدايزده چ

 ړک ان حرامځه  پرخپ    ګ کار غ دخپ   ېهغ

 نه لرل څهي ېه يګاه پرې له  ېهغه  ي  چ

 و که د بد ن ېهغه چ

 و کمزوری ېچ                         

  اې وو ې ز ي ېچ                                            

  لفظونو ېب ېهغه  ي  چ
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 درلودل نه ېه په روح کڅنور  ېرو يخب ېب                             

 ه  چه څ ېله حاوظ ېهغه نور ورک شو د هغ

 و ل ړچه شڅه ړ  له ز ېپچوا ي ېها چ

 و ېايست   ي                                            

 ګ کارهغه له بدو نه بد هغه ورک شوی 

 ه وښو ره څخو هغه ....  

 ېک ښ ې ېهک ه سپېهه ېبيا ي ېچ

 ودهښنه  ېوکر ېه ه  پرګاه  د

 ړک ټدروح دېمبو شاېه پ ېي  خپ  دوزخا غ

  خ ونه ليد ېي ېهغ

 ه شو؟ ګڅګ کار  دغه  ېت ْ چښېاسو دا  ه پو

   ي  د عشت لپاره ېد ېوریْ چ ېاسو دا و

 د ېسوا لپاره ې يګ ېد خپ 

 لړک  ه خ ګڅه څ هر ېروح ک ېپه خپ 

  هڅهر 

  ېيواز 

 !لپاره ېد هغ        

  

 ۸۸۱۱س واغه  ۸۶
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 (۱)اعتراف 

 

 :خاطره

 ((؟ې اې شو))

ه وي ــا وو،  څــشــ رونو  ران  حمــد يــار ېــه ز ــا وروســتيو     ــم  نــه پــوهي 

 ه اوړتګه وکـــښـــدغـــه پو ېچـــه پـــه ېي يفـــون کـــڅرا  ېغ يـــنغـــونکا ړپـــه ژ ېچـــ

ــ  ــه پســ  ېبيــا ي ــد   ېپرل ــد ېون ــه وکــ  پــر ژون ــه  ښــ ــا غو. لړوزارون ــد ورې ت  ژون

ــ  کــ  ــ   م ، خــوړې ري ــرک شــو ا   راز ــا ســتون  ه ــا .... ېشــو ې ــوپر  ېو خب بي

ــه خبــرو   ــه يــ  ــ ې،چــ ېشــو ړېجــو ښــېکر ېچــه  نــد څز ــا ل  ېران  حمــديار ب

 .ولولا

  

 !هو

 زه   

  اې شوی يمه ېپه  يګه ک         

 !ياره و شاعره ز ا دسرو ستر

   تيا نه زار ش ېهيو سپ ستا دس 

 دی ک  ښر څېو په  ژوند ستا دسرو ستر

 ر لوی حسيس څېپه  ېژوند ز ا د  اې

  ان همدو ره ژور ژوند لکه ز ا خپ

  کهښسپيګه او ېژوند لکه ز ا د  يګ
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 د ېورو رنجو ېژوند لکه عکس په ک

 ه دیښه  ر ېريخ وي خو له  ر ېژوند به 

 وک ېيروي؟څاو که نه، دو ره درد به 

 الا؟ وک څبه   چه دو ره رنڅ ېدعشت له  اې

 ه د غ  ب  ارياننعاشسان،  و ن و

 ووړجو ېاو کيس وځسو ېمداسه

 !وايه(( ياره))رانه  نو 

 نه شو (  اې)که زه او ېه 

  وړکه زه او ېه د عشت لپاره حالله ورنه ک

 وي؟ړجو وکڅ ېنو بشري  ېه به د عشت حماس

 هړک ېوچ ېد  ېستر

 !هړهسچ ک ېوا   د                        

 ړو  ېعشت لمر خاېه ک

 ېاېه په ېمه دی

 :يړزيری درک ېچ                  

 (.( اې شو ېوال په عشت کېل)) 

 

 ۸۸۱۱س واغه ۸۸
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 خبرېيا

 

 خاونده ز که ېه بړه پر دغه شاړز ا دز

  ړېو  ېوالډکګ ې يګ ېرېده

 ومړبيا جو ېي ېو کځپه دغو ور

  م ېر اسمانه اوچ ړبيا به ودان ک

 ب  ېاج  ح  د نوي عشت لپاره 

  هړه غوا  ک ېېاج  ح  ېه يوه نو ېد

 ووا ليال لپاره و رم ېب ېدې   ېزه  جګون نه ي  چ

  ېزه نازول  ش زاده د  يګ

  ځر  ېک اپوټايستونو او پريانو په ښد

 لړالماسو راو غما د حس  د ېدر ېهرچا چ

 ېاوده  سونه ل خپ ړد عشت لپاره راک ېچاچ

 م له وانا دنيا نهړک ټپ ې ند ېر زلفو ېچا چ

 وليده وله شاعريټا ز  ېپه خو  ک ېچا چ 

 په ياغا ېچ  کيګاسته کله  ا سره ز ا دشاعر ېوک چڅ

 ها   که به وي د نوي ېاج  ح  واکمګه 

  ه ېه  ره کومړک و زښولو ټد

 کومټ ولو خيال ېه دروازهټد 

 !   چاو نوی ېاج  ح  و! راش   
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  ۸۸۱۱س واغه ۱
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 نيزار

 

 هــر کــال چــې پســرل  شــا لــه کې ديــو ســره راشــا         

 يــو څــوک  ــو شــيګکا ک ــا ېــه شــپې يو ســره راشــا   

 

ــ     ــه نيســـ ــه  ر ورېـــ ــاي  د ځګ  ـــ ــه بيـــ ــه درې ېـــ  ر ـــ

ــا     ــره راشـ ــو سـ ــدې څېړيـ ــور  ونـ ــته لـ ــو  سـ  دغرونـ

 

 يو چا په ېورو ستر و کې د پړانګ خوی ده پټ کړی

 د زړه ښـــکار ېـــه  ـــې غ ـــې لـــه هوســـيو ســـره راشـــا  

 

ــاري   را ــه  رې څـــ ــه چيګـــ ــوانې خوشـــ ــې بګ ړيـــ  غ ـــ

 چـــې خواېـــه يــــې لـــو ری لـــه ســــتريو ســـره راشــــا     

 

 د ســــتر و زخــــ  ســــاېمه د اوښــــکو پــــه نېــــزار کــــې

ــه هي يــو ســره راشــا      کيــدای شــا چــې ېصــوير دې ل

 

 ېوپــان ېوپــان وطــ  ېــه  ــو يــو نــوح د ثــوا  نــه شــته   

 چـــــې دو ـــــره  ګ  ـــــارو ېـــــه بېړيـــــو ســـــره راشـــــا
 

۸۸۱۱۳۸۸۳۱۱ 

 پې ور حياې آباد
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 ګا ـې

 

ــپه     ــره شـــ ــه هـــ ــونډو ېېرو ـــ ــه شـــ ــه پـــ ــټ راز يمـــ  پـــ

ــپه      ــره شــ ــه هــ ــې هيرو ــ ــه  ــ ــتړې کيســ ــد ســ  د ژونــ

 

ــه عمـــر نشـــته       ــې را کـــړه اعتبـــار پـ ــ   وېـــو کـ  وربـ

ــپه     ــر ه شــــ ــه هــــ ــا  دې اوندو ــــ ــه ېګــــ ــو پــــ  د زلفــــ

 

 دا ســــتا د ښايســــتونو پــــه دې لويــــه پاچــــاها کــــې

 زه ېــــــــ  د زړه داغونــــــــه  ېرو ــــــــه هــــــــره شــــــــپه 

 

  چـــــې د ېـــــورو لـــــه وه ـــــو نـــــه  ـــــې دغـــــه ســـــتړې

ــره شــــــپه      ــان چارپېرو ــــــه هــــ ــه غــــــاړې د جانــــ  لــــ

 

 زړ    ې نه خرڅي ي ستا د ښک و سـتر و ښـار کـې   

 دغشـــــيو پـــــه بـــــازار يـــــې  رځو ـــــه هـــــره شـــــپه       

 

ــه     ــ  يوســ ــه عســ ــه لېوالــ ــ  راوړه لــ ــه حســ ــوال ېــ  لېــ

 دا دوه ســــــره  ســــــت  کــــــې بدلو ــــــه هــــــره شــــــپه

 

 ۸۸۱۱ثور ۸۸

 کا ه نګ رهار
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 اده غزلـس

 

ــاووي    ــه ېـــــ ــې دې چمبـــــ ــپيګې ليچـــــ ــې ســـــ  چـــــ

ــه ــاووي     پـــ ــه ېـــ ــره لمبـــ ــې ســـ ــا  ـــ ــوار زړ ـــ  خـــ

 

 باڼــــــــه حاجېــــــــان دي لــــــــه لېمــــــــو ېــــــــاوې ي     

ــاووي   ــه ېــــــــ ــه ک بــــــــ ــرور ټولــــــــ ــاور غــــــــ  کــــــــ

 

 بچتــــــــور يــــــــې څــــــــو ره! د زيــــــــارې ېوغــــــــه

ــاووي  ــګبه ېـــــــــ ــره چارشـــــــــ  پيغ ـــــــــــې دې هـــــــــ

 

 د ســــــــــــيګې زور لــــــــــــه لون يګــــــــــــه باســــــــــــا

ــه ېـــــــاووي      ــه پ مـــــ ــې هســـــــې پـــــ ــک ې يـــــ  ښـــــ

 

 زلفــــــو کــــــې  ــــــخ پــــــټ کــــــړي کــــــو  ره بــــــال  

ــاوو      ــه ېـــ ــره غر ـــ ــې ســـ ــام کـــ ــور  اښـــ ــه ېـــ  يپـــ

 

 ۸۸۱۱غبر ول  ۱

 خيرخانه
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 د زخمونو ېګده

 

ــوي      ــ دې کـ ــه نـ ــر څـ ــدايزده نظـ ــه دې خـ ــاې ي ېـ   ـ

 د ســـپيګو اوبـــو څـــاڅکو ېـــه  ـــې نـــه نـــ دې کـــوي

 

 بس دو ـره يـ  خبـر چـې د بڼـو د څوکـو آ  خـوري       

 هــر څــوک چــې نــ  ســبا ښــک و ېــه زړه نــ دې کــوي  

 

 له ستوريو نه جوړ شوی يو وا    ې خو  ېه راشا

  ــــې کاېــــه نــــ دې کــــوي  د نــــور يــــوه دربــــار ېــــه 

 

 د ســـرو زخمونـــو ېګـــده پـــه ســـرو شـــونډو  ـــاېوي 

ــوي      ــ دې کـ ــه نـ ــه خولـ ــا  اللـ ــه بيـ ــا ېـ ــازي  لـ  غـ

 

 راوړانــدې شــه چــې شــپه پــه غېــ ه غېــ ه ولمــانځو

ــې ــه نـــ دې کـــوي  يـ  اره کـــې خ ـــچ زړونـــه ســـره ښـ

 

 ز ــا يــاغا نظــر يــې هــ  ســتا خــال ســره پچــال کــړ    

ــوي   ــ دې کــ ــتانه نــ ــه زورور دی پ ــ ــت څــ  دا عشــ
 

 ۸۸۱۱ونی ۴
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  ل

 

ــو      ــدې شـ ــا غونـ ــې غ ـ ــور راوړه چـ ــتر و شـ ــورو سـ  د ېـ

 يــو  نــډ د  ګــاه جــوړ کــړه چــې ســپيه ا غونــدې شــو        

 

 راځـــــا يـــــوه جـــــوړه دي ېـــــورې ېـــــورې هيګـــــدو       

ــا غونــــــدې شــــــو      ــره وايــــــو کــــــه  ګ ــــ  رام رام ورســــ

 

 چـــې ز ـــون  بـــري  زړونـــه هـــ   يـــت شـــا د زخمونـــو       

ــو    کـــړه نيغـــې يـــې را پورېـــه چـــې ويشـــت ا غونـــدې شـ

 

ــ ــ و ښــــا ارانو  ورځــ  و چــــې خپــــ  يــــو  ل راوړولــــه ســ

 ټپـــــې راســـــره وايـــــه چـــــې غ ـــــت ا غونـــــدې شـــــو      

 

کوم ځای  ې اوريدلا چې د خـدای 
(ج)
 ښـکال خوښـې ي   

ــو     ــدې شـ ــک ا غونـ ــې ښـ ــوره چـ ــه را و ـ ــو ېـ ــ  خـ ــو ځـ  يـ
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 زلـغ

 

 خال ژڼ  دې راشا چې له ستر و پرهـار يوسـا   د

 کوچ  دی له اي بګده بـه د سـره اوپ   ـار يوسـا    

 ونــو غــاړې هســکې دي   پــاېې   يــوازې  ــو دغر 

 اخــر بــه  يرڅــا راشــا ېــر هغــو  بــه هــ  دار يوســا 

 په ز که خو يې سيوري رانه غال کړل غدک  ارو

 دا ځ  به  و له ستورونه آسمان کـې  ـدار يوسـا   

 دا  ونه څه بد رغـه يـو زنـدان کـې  ـو زنـدان دی      

 صياد  و په وفس کې ه  له سـتونا چغـار يوسـا   

ــو د څڼـــو شـــړک ځپ ـــا يـــو د  ـــخ د   يـــدن بـــه  و ـ

 د شــــپو د شــــ يدانو جګــــازې بــــه ســــ ار يوســــا 

ــ        ــو وي ـ ــټ بڼـ ــه پـ ــې ورېـ ــګ يـ ــا رنـ ــا د زړ ـ  ز ـ

 د عشت له ومار باز نه به دې سـتر ې ومـار يوسـا   

  اه وي  د سګدرو ش زدا   چې کـه خونـد غـواړي   ېب

ــې د پ ــتو يکــه زار يوســا     ــولې ژب ــور دې ټ ــه پ  پ

 درځــئ چــې ســال ا کــړو د دنيــا ټــولې ســګدرې      

 اخ ا لـه حجـرو دې سـېتار يوسـا    آدم دې ربا  و

ــره    ــو  يـــــ ــو ژبـــــ ــه ده د ټولـــــ ــو ژبـــــ ــا د ټپـــــ  ز ـــــ

ــار يوســا       ــو غــازي ســګدر   ــه ي ــ  ې ــه جګ ــه ب   الل
 

 د کاب  جالل آباد لويه  ره
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 دربار

 

 وايه چې ستر و کې  ې ېـ  د خمـار سـره اوسـا     ه 

 ه تـــه خـــو ز ـــا هـــ  يـــو وړوکـــ  غونـــدې زړه اوســـا

 

 او  ــډې شــا  يــډک  يــډک  څــه پــه درز چمبــه وهــا 

ــا    ــرخې ې د واده اوسـ ــې سـ ــې چـ ــې پيغ ـ ــې چچـ  دن ـ

 

ــول      ــه دې وبـ ــا ېـ ــې ک ـ ــړای چـ ــ  کـ ــه شـ ــا نـ ــره دعـ  لمـ

 دو ــره اور خــورا کــړه چــې  ســونه  ــې ېــاوده اوســا 

 

 س  بـه وي خـو کـ  بـه وي زړه سـتا د وـد دربـار نـه دی        

ــه کــې کــانه اوســا       ــول پ ــه ټ ــو کــور دی دلت  ســتا د بڼ

 

 و کې سور د ويګو رنګسيګد ورنه راوړي سپيګو اوب

 ښکاري، چـې برک ـا کـې   اوز هـ  پ ـتانه اوسـا      
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  رې

 

 دو ـــره چـــې خـــود بـــي  يـــو لـــه هګـــدارو ســـره ځـــو

ــو       ــره ځــ ــېارو ســ ــه هوښــ ــو لــ ــونا خــ ــه ليــ ــو بــ  يــ

 

 خدايزده چې ژوندک به ېر ديـداره سـتر ې يوسـو   

ــو    ــره ځــــ ــارو ســــ ــوه  ره اغيــــ ــه يــــ ــه پــــ ــار ېــــ  يــــ

 

ــ      ــر کاروانــــه يــ ــه  ــــو بــــاي  ا ېــ  و راغ ــــازړونــ

 داســـــې چـــــې لـــــه ښـــــک يو دل آزارو ســـــره ځـــــو  

 

 ســـتا زلفـــو ېـــه  ز نيســـو ولـــې بـــه يـــې  رې يـــو

ــون ېــــر خپ ــــه ځانــــه هــــ  لــــه  رو ســــره ځــــو          ــ

 

ــو       ــ  ي ــار ســتر و ســره   ــه رســي و د ي ــه ب  عشــت ې

ــو    ــره ځـ ــارو سـ ــه خونکـ ــه لـ ــ  ېـ ــتا درشـ ــده سـ  ژونـ

 

 ۸۸۱۱س واغه ۱

 کګدهار
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 ژوند لکه سپيګې اوبه

 

ــاېو  ــه سـ ــال د ژونـــدون نـ ــو  خيـ ــدبيره يـ ــره بـــې ېـ  دو ـ

 ســتا ســتر و ېــه نيــغ  ــورو  ــون څــو ره بــې پيــره يــو 

 

ــه اورو     ــال نـــ ــ  د  ـــ ــر اړوو، وعـــ ــه ســـ ــ  پـــ   ک خـــ

ــو       ــيره يـ ــې ېسصـ ــو بـ ــور نـ ــړو نـ ــه کـ ــره  يګـ ــک و سـ  ښـ

 

 ژا ــــه د ليــــوه باســــو  ــــرګ  ــــو پــــرې لــــوري ي نــــه 

ــو       ــره يـ ــې ېېـ ــه بـ ــو ېـ ــرو زړونـ ــه لـ ــان نـ ــه کمـ ــکار ېـ  ښـ

 

ــره ب ـــد نـــه يوزړونـــه  ـــو دي ســـپي  ســـاده    رنـــګ سـ

ــو    ــويره يــ ــه بــــې ېصــ ــو خپ ــ ــور ر لولــ ــال د انځــ  خيــ

 

 ژوند سپيګو اوبو غونـدې غـواړو يـې نغمـو غونـدې     

ــو      ــره يـ ــه ويـ ــې لـ ــتړي يـ ــو سـ ــو يـ ــه ويګـ ــې لـ ــتړي يـ  سـ

 

 ۸۸۱۳س وغه 
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 يرـپ

 

ــ     ــرو ې ـ ــه څـــه ويـ ــه پـ ــو لـــه دې باغـ  بـــوی د نر سـ

 خيال نه  ې پټ ستا دخونو ستر و ېصوير وې  

 

 از ک ـــه  ـــاېي ي ېـــا  ګـــډل  کـــه جفـــا کـــړې کـــه نـــ  

ــ       ــو ېيروې ـ ــتا د بڼـ ــر دا سـ ــر و بېـ ــې ېېـ ــه  ـ  زړه نـ

 

 ساوا له  خ نه دې نور نه اوري ن  ز ـا پـه  و ـان   

 لــــه  يکــــدې څچــــه نارالــــه کــــوم وسيــــر وې ــــ  

 

ــه    ــزان بادونــــ ــوازې د خــــ ــا يــــ ــچ پې نــــ  دا خ ــــ

ــ      ــر وې ـــ ــو ب يـــ ــونو ون ـــ ــاره دخـــ ــه دې د يـــ  لـــ

 

ــادوي     ــايو يـ ــه کګـ ــ  پـ ــو بـ ــو د يـ ــه خـ ــدان بـ  دا  ريـ

ــه د   ــه ليوالــ ــاه څچــ ــ  دې خانســ ــر وې ــ ــت پيــ  عشــ

 

 ۸۸۱۳س واغه 
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 !و« شاعر»ارواښاد اسحاق نګ ېال ېه چې 

 

 د غرونو شاعر

 

ــو و نګ ېـــــــال     ــدر  ـــــ ــو و ګـــــ ــ ر د دوهيـــــ  دشـــــ

 د عشــت د ــازي ر يــو  ســ   ــودر  ــو ونګ ېــال   

 پ ـــتون هګـــره نـــ  دې پريـــوې   يـــو بـــ  ســـتوری 

 زه څــه وايمــه ســتوری ب کــې لمــر  ــو و نګ ېــال      

 ژه ووواه  ـــــونه خـــــو د وســـــر د ابـــــد پـــــه غـــــ  رو

 يــو ښــک   شــان وسيــر لکــه اختــر  ــو و نګ ېــال       

 د حســــــ  د شــــــرابو دريانوشــــــه اشــــــګا وايــــــه    

ــه شـــرا  و کـــه ســـاغر  ـــو و نګ ېـــال    ســـاوا و کـ

ــه    ــه وايـــ ــکر ېـــ ــ  او آزادک ل ـــ ــ ر د هګريـــ  د شـــ

 ســګ ر  ــو و نګ ېــال او هــ  رهبــر  ــو و نګ ېــال       

ــار شــوه      ــ  ب ــو د شــاعر کــډه ه ــس د غرون ــه ب  ليوال

   غـر  ــو و نګ ېــال پـه خپ ــه چـې هــ  سـيګد و او هــ   
 

 

 

دنګ ېــال د  ړيګــې پــه ســ ار چــې لــه را وي ــېدو ســره ســ  ووــا صــاح  پــرې خبــر کــړم د             

 .کال ثور  ياش  پې ور۸۸۱۱



 

 www.samsoor.com  

 

 

 ګدارهېکه هـروح ل

 

 زر ځ ــــې کــــاور شــــو ه بيــــا دې  ســــ مان کړ ــــه 

ــه    ــان کړ ــ ــې دې انســ ــوړ آدم  يګــ ــو جــ ــه خچــ  زه لــ

 

ــه يــې د ښــکال ېصــوير      ــه غونــدې ې ــې آئيګ  روح  

ــو ره ــان کړ ــه     څ ــو ره دې جان ــ دې شــولې څ  را ن

 

ــمه     ــو   شــ ــه  ــ ــه بــ ــه څګ ــ ــې در ور ــ ــه چــ  ېاېــ

 ستا په عشت کې  و  يمه څګ ه دې ايمان کړ ـه 

 

 څـــاڅک  د شـــبګ  يمـــه پـــروې پـــر يـــوه شـــګه پاڼـــه 

ــاڅک  بــه بــاران کړ ــه       ــو ځــ  کــه را و ــورې څ  ي

 

 هره ساه  ې زړه کې يـې هـره سـاه  ـې سـتر و کـې      

 پګ ـــان کړ ـــهچېرېـــه دې پيـــدا کړ ـــه چېرېـــه دې  
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 ګهييآ

 

ــکال پرېـــوځا      ــه ښـ ــې نظـــر پـ ــې چـ ــتا  ـ  سـ

ــوځا     ــدا پرېــ ــه خګــ ــو پــ ــه لېمــ ــکې لــ  اوښــ

 

 نــــوم دې چــــې هــــ  ېــــ  پــــه ژبــــه واخ مــــه 

 خـــولې نـــه  ـــې ســـ    پـــه  ـــډا پرېـــوځا  

 

 عشـــسه ليــــونا دې چـــې ېــــرې کـــډه شــــول   

ــوځا    ــال پرېــــ ــا بــــ ــردې ک ــــ ــه پــــ  اوز بــــ

 

  ېـــــر چـــــې درېـــــه  ـــــورم آييګـــــه بـــــه شـــــ   

ــا پرېــــوځا ونــــدې کــــوم نظــــر دې پــــه     ــ

 

 ښــــــک ې د لېــــــوال دغــــــه پ ــــــتون غــــــزل

ــوځا    ــا پرېـــ ــه ېـــ ــا پـــ ــه شـــ ــ ده لوپچـــ  پرېـــ
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  ـاڼو

 

ــګدره   ــه د لـــيال د ېـــګ کـــوچ  سـ ــه راغ ـ  لـــه کو ـ

 چــې  ــو پــه ک ــا کــې خــوره شــوه ليــون  ســګدره    

 

 شــور د پــاوليو د ســيګې، د چــا خــوبج  اســوي ا   

ــګدره   ــه غـــواړي د کيـــ دک سـ  لېـــون  زړه  ـــې رانـ

 

ــه دره کــې د ر ــې د غــاړو زنــګ ســره  ــ     پــاز   پ

 څــو ره خــونه ده  ــازي ر کــې د شــپي   ســګدره     

 

 دا د ســيګد غــاړه کــې نــ  بيــا د چــا وربــ  جوړېــده  

 چـې داسـې  اېـه کـړه  ـاڼو پـرې د ځـوان  سـګدره        

 

ــړو   ــر بګ ـ ــد پـ ــتا د  ړونـ ــ  د آدم سـ ــه شـ ــه نغمـ  زه بـ

ــان  ســـګدره       ــاز د درخـ ــاز نـ ــه نـ ــه پـ ــه وايـ ــه راېـ  ېـ

 

 پـرې کـړ خوشـه چيګـې يوسـه     لو ر د  يګې په لـور  

ــګدره   ــې د شــــونډو د پچــــ  ســ ــه يــ ــر ېــ  د زړه پرهــ

 

 با بـا  رجانـه هـره پېغ ـه شـوه زيـارې ېـه ورځـا        

ــا د دوهــ  ســګدره      کــو  ر   ګــګ هــره شــپه واي
 

۸۸۱۶۳۱۳۸ 

 کاب  پوهګتون



 

 www.samsoor.com  

 

 

 ر هـج

 

  ـــا  ـــې د زړه ورېـــه  يـــوه راوســـته    

 ځار ش  د زلفو دې چـې شـپه راوسـته   

   ــــا خــــو يــــوازې درکتــــ  پــــه  يګــــه 

 ېـــــا ورنـــــه جـــــوړه يارانـــــه راوســـــته 

 ېه دې ښايس  ېه چې خودبيګه شولې

ــته   ــه راوســـ ــې آئيګـــ ــه د روح  ـــ  درېـــ

 د زړ ا وران ک ـ   ـې ېـ  و خـو نـ      

 ورېــــه نظــــر څــــه  ې مګــــه راوســــته     

 چا دې ېصـوير د زړه ېـر سـتر و راوړ   

 چــا  ــې ســجدو ېــه نــ  ک بــه راوســته 

 ســتا  ــې غــرور ســره نــ  جګــګ کولــو 

 تهڅــه وکــړم حســ  دې جر ــه راوســـ    

 شــــوه  ــــې لېوالــــه هــــديره پــــه  ــــډا

 خــدای خبــر چــا ورېــه هغــه راوســـته     
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  ارـس

 

 ادا د زلفــــــــو س ســــــــ ه  اېــــــــه کــــــــړي

ــړي    ــه کـ ــه  اېـ ــا آييګـ ــه شـ ــک ې غوسـ  ښـ

 

 ځــار شــ  حيرانــه ده چــې ېــ  وربــ  ېــه      

 د  ـــ  ځـــوانا پـــه څـــه پ مـــه  اېـــه کـــړي

 

ــګا   ــه اشــ ــه وايــ ــپرلا ېــ ــو ســ ــتا د کتــ  ســ

 چــې  ــې د روح کګ ــ  څي ــه  اېــه کــړي  

 

ــه     ــ ار ېـ ــ  سـ ــو د درشـ ــوال يـ ــو ره لېـ  څـ

 ک ــه بــه راشــا چــې دا شــپه  اېــه کــړي      

 

ــ      غمــه د اوښــکو ســاوا څــه شــوه چــې ل

 د نظـــــر جـــــ  د زړه غر ـــــه  اېـــــه کـــــړي
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 شاـغ

 

 څه ستړي شان داغونه  ې پر زړه خواره واره شـا 

 جانانــه پــر اونو دې چــې وې ــته خــواره واره شــا 

 

 ه چـې ېـوده شـا   خونې غې ې د شونډو ېه دې وايـ 

 دردونه  ې اشـګا چـې پـرې ويـده خـواره واره شـا      

 

 دخيال ودم دې زړه ېه چې پرې راشا ښک ا وايـه 

ــواره واره شــا      ــه خ ــه لېم ــواره واره شــا ک ــه خ  باڼ

 

 د ښک ا و ـر غشـو دې  غـ  د بېت ـون  ـاې کـړل      

 څه نوره ه  غوسه شه چـې لـ  ښـه خـواره واره شـا     

 

 ې بېـ  شـو  ز ا زړه يې کړ وت  ناز دې بې  غرور د

 همــې  ېربــري وروســته پ ــتانه خــواره واره شــا

 

 باغ با 
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 اې غرورـ 

 

 پورېـــه دې باڼـــه کـــړه د ادا پـــه غېـــ  کـــې شـــپه راکـــړه       

 ووروه زلفـــــې د ښـــــکال پـــــه غېـــــ  کـــــې شـــــپه راکـــــړه 

 

ــونډو ک ګ ـــــارو ېـــــه د  يګـــــې د آيـــــ  پـــــه نـــــوم        شـــ

ــړه        ــې شــپه راک ــ  ک ــه غې ــا پ ــړه د دع ــ دې ک  شــونډې را ن

 

ــو څــ  ــ ، ي ــه   زه ي ــارخو ســيورو ې ــه ســتا د ب  و اوښــکې د 

 خيـــر دی  ســـاپر يـــ  د خګـــدا پـــه غېـــ  کـــې شـــپه راکـــړه 

 

ــې وشــړې          ــه   ــ  ن ــاز غې ــ  چــې د ن ــه ي ــو ن ــرور خ ــاې غ   

 ستر و کې دې خو  يمـه اشـګا پـه غېـ  کـې شـپه راکـړه       

 

 خپ  دې ي ، پ تون دې ي ، غـزل دې يـ ، لېـوال دې يـ     

 ځـــار شـــ  پ ـــتګې نـــ  د حيـــا پـــه غېـــ  کـــې شـــپه راکـــړه
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 وڅېـک

 

 لېمــــه کــــوز  ـــــوري څــــه بــــانې جـــــوړوي    

ــوړوي     ــې جــ ــې  ي ــ ــو دې چــ ــه کتــ ــار لــ  ځــ

 

ــوم     ــال  پچـــــ ــر د زړه  ـــــ ــا نظـــــ ــه شـــــ  نـــــ

 وايــــه وربــــ  دې چېــــرې شــــپې جــــوړوي    

 

 چــې د ښايســ  ســپرل  پــرې زړه ېــه راشــا  

ــوړوي    ــوڅې جـ ــې کـ ــتر و کـ ــې سـ ــزي  ـ  اغـ

 

 ســـتاد پ ـــتون حســـ  کـــاروان ېـــه ښـــک ې 

 اوښـــــکې لېمـــــو کـــــې ېـــــاېرې جـــــوړوي    

 

ــه  لې ــزل شــــ ــزل غــــ ــه غــــ ــول ورېــــ ــه ټــــ  والــــ

 ســـتر ې يـــې بيـــا د نـــاز کيســـې جـــوړوي     
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 خيراې

 

ــواړم      ــاې غــ ــ  زکــ ــه لــ ــکال نــ ــه ښــ ــتا لــ  ســ

ــواړم     ــوراې غــــ ــو ېــــ ــوره يــــ ــې طــــ  د  يګــــ

 

ــتګو شـــونډو دې     ــور کـــړم پ ـ ــره  جبـ  دو ـ

 لــــه  غـــــ  خـــــال نـــــه دې خيـــــراې غـــــواړم 

 

 چـــې د وربـــ  ک بـــه دې خالصـــه شـــا ېـــرې 

 دې  ــــاې غــــواړمد ســــرو د ټيــــچ  ګــــاې 

 

 ســــــتا د شــــــ يد حســـــــ  پــــــر وبـــــــر و ړ   

 يتيمـــو اوښـــکو ېـــه  ـــې ســـچاې غـــواړم     

 

 زخما ېصوير دې د زړه غې  کې پـروې دی 

 ســـــتا لـــــه بڼـــــو نـــــه يـــــې کســـــاې غـــــواړم

 

 ۳۸۸۱۶ليګدک ۱

 اچيګا پې ور
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 ځونېـغ

 

 ځ ېـــ ې آييګـــه کـــې چـــې ښـــکارې ي آييګـــه کـــې      

ــه کــې     ــ ي آييګ ــه ســتر و راورې  د خپــ  ښايســ  ل

 

ــ  ــه پاڼـ  ه ژونـــد يـــې او زه  هـــ  د ځګ  ونـــو ېـــه پاڼـ

 آبشــار ز ــا شــاهد دی چــې شــګه کېــ ي آييګــه کــې   

 

 باڼه په سـجده پرېوېـ  د اوښـکو پـه  حـرا  کـې      

 حســګه څــه  غــرور يــې خــو  ــاېې ې آييګــه کــې    یا

 

ــو ان کــاز کــوي ســتا  ــخ کــې      جــوهر ز ــا د ويګ

 دا رنـګ د حيـا نـه دی، چــې سـره کېـ ې آييګـه کــې      

 

 ګ ــه کــړم راټولــه  زه  ز د انځــور ر يــ  ېــا بــه څ   

 ېــه څــو ره څــان ې څــان ې   غځېــ ې آييګــه کــې  
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 کبيرـې

 

ــه وي    ــال  ې مــ ــر   ــ ــې هــ ــور  ــ ــتا ېصــ  ســ

ــه وي    ــال  ې مــ ــک و خــ ــخ د ښــ ــر  ــ ــه پــ  لکــ

 

ــو  ــــــې  ګ ــــــا جــــــوړوي   ــه خچــــ  د زړه لــــ

 خو  کې  ې ستا د عشت کـالل  ې مـه وي  

 

ــه د ن ـــــــارو د ېکبيـــــــر ښايســـــــ  دی   څـــــ

ــه وي     ــالل  ې مــ ــې بــ ــو چــ ــار  ــ ــه د ښــ  لکــ

 

ــې   ــه چـــــ ــاوه لکـــــ ــو داســـــــې ورا نـــــ   غ ـــــ

 روح پــه کابــ  کــې د خوشــحال  ې مـــه وي    

 

ــزل  ــاران د غـــــــ ــه دې بـــــــ ــر نـــــــ  اوري نظـــــــ

 لکــــــه د ســــــتر و دې لېــــــوال  ې مــــــه وي
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 الياـس

 

 پســته شــه لکــه وړان ــه پــر  ــورد بانــدې خــوره شــه    

 يـــا رنـــګ د ســـاليا شـــه پـــه نظـــر بانـــدې خـــوره شـــه  

 

 ن ــون کېــ دمزه خيــال د آدم خــان يــ  ســر بــه ســتا پــر ز

ــدې خــوره شــه        ــاوليو پــر ټچــر بان ــه شــرنګ شــه د پ  ې

 

 زه لپـــــــــه د ېيـــــــــارو يـــــــــ  اې دعـــــــــا د رڼا ـــــــــانو 

 د ســـتورو لـــه آ ـــي  ســـره پـــه لمـــر بانـــدې خـــوره شـــه

 

ــپي   ده   ــه ده يـــو شـــپونک  يـــوه شـ ــر يـــوه ر ـ  يـــو غـ

ــدې خــوره شــه       در ځــار شــ  يکــه زار شــه  ــازي ر بان

 

 د زړه پر  يوند جګګ دی ه ه پاڅه چـې  ـاې نـه شـا    

ــه     ــوره شـ ــدې خـ ــکر بانـ ــه ل ـ ــې پـ ــه د  اللـ ــډک شـ  لګـ
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 جادو ر

 

 د ســـتورو اېـــي  ـــډ دی چېـــري نـــاوې د ســـپون   وړي

ــې شــپي   وړي      ــاد د ســګدرو د زړه شــپون نــه   ــ  ب  واې

 

ــ        ــادو ر راغـ ــي   جـ ــړه د سـ ــټ کـ ــدې پـ ــو  نـ ــا زلفـ   ـ

ــ دک وړي    ــه کېـ ــا څچـ ــه ېـ ــادر وړي او لـ ــه څـ ــا څچـ ــه  ـ  لـ

 

ــوړ دی د    ــې ج ــوال ي ــاز دي ــه خ ــتو    د ن ــګ ل ــا  د ېرن  رب

 د زړه آدم  ـــــې داســــــې يــــــوه ښــــــک ې درخــــــان  وړي 

 

ــه    ــه غګمرن ـــ ــوه دن ـــ ــا يـــ ــد  رځـــ ــه اي بګـــ ــد پـــ  اي بګـــ

ــوچ  وړي     ــه کـ ــوه دارن ـ ــې يـ ــار  ـ ــد د اوپ   ـ  د ژونـ

 

 کړه ېورې سپيګا ليچې چې د خيال پر  يوند جګګ دي

ــو زر ټپـــــې د  اللـــــ  وړي    هـــــر شـــــرنګ دې د بګ ړيـــ
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 ز پرخېد نا

 

 چــــې دې د ســـــتر و د کتــــو وړ شـــــو ه  

 لکـــــه غـــــوټ  د غوړېـــــدو وړ شــــــو ه   

 څــه بچتـــور شــو ه چـــې اوښــکه شـــو ه   

ــو وړ شــو ه   ! ښــک ې ــه د درې  ــوان ې   رې

 نــاز و ــه پرخــه پرخــه پــروې پــر شــونډو  

 غــــــروره پــــــام د  اېېــــــدو وړ شــــــو ه    

 دام د خوبونــــــو يــــــې وربــــــ  خــــــوروي

ــه ــو ه! رويبــ  اوز دې د ويشــــتو وړ شــ

ــ     ــې  ـــ ــره چـــ ــو ســـ ــه لېونـــ ــه لـــ   رځمـــ

ــو ه    ــو، وړ شـ ــه دې د کوڅـ ــکاري اي ـ  ښـ

 اشــګا  ــې نــوم چــې يــاد پــه  يګــه کــړو نــ 

ــو وړ شـــو ه  ــراج ېـــه دې د ې ـ  عشـــسه   ـ

ــو    ــزل شــ ــم و غــ ــې د شــ ــزل  ــ ــوال غــ  لېــ

ــو ه    ــتګو وړ شـــ ــ  د پ ـــ ــې نـــ ــه چـــ  اي ـــ
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 ک ـنت

 

ــې     ــونډو اي ـ ــه شـ ــ  پـ ــه  الـ ــه چاېـ ــه خولـ ــه پـ ــ  پرخـ   ـ

ــه شـــونډو   اي ـــې شـــونډو  ـــې دې شـــونډو ېـــه زارک پـ

 

 دا ک ــــ  هــــو ره شــــي  دی لکــــه ســــتا د خګــــدا وصــــ   

 نتکــــ  د پســــرلا ورېــــه غــــوټ  پــــه شــــونډو اي ــــې  

 

ــو ده   ــه د کمهــ ــان څان ــ ــه خــــو  وړي جانــ  پرېــــوېې پــ

ــه شــونډو اي ــې     ــه ســپون   پ ــه د چوپتيــا ورې ــا  وې  ي

 

ــاېې     ــه دي پـ ــره ېـ ــر غـ ــتر ې بـ ــه سـ ــه با ـ ــا لـ ــ  د چـ ــ  هـ  نـ

 د ک ــا زلمــا شــپون چېــرې شــپي   پــه شــونډو اي ــې   

 

ــال     د ل ــپو  ـــ ــ  د شـــ ــا د وربـــ ــو   بـــ ــه خولـــ ــر پـــ  مـــ

ــې    ــه شـــونډو اي ـ ــوره د پ ـــتون  لـــا کـــوچ  پـ ــه ېـ  کـ
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 اله وانـج

 

ــوه    ــه ونيـــ ــه لپـــ ــاران ېـــ ــره بـــ ــو، ريـــــدي د غـــ  ېـــــ ی شـــ

ــوه     ــه ونيــ ــه لپــ ــان ېــ ــور د جانــ ــپونکا کــ ــتر و د شــ  ســ

 

ــو بې       ــ  ټــ ــې  ــ ــړک کــ ــا پ ــ ــا د چــ ــوره بيــ ــاده بچتــ  بــ

 چ  دې چــــې  رېــــوان ېــــه لپــــه ونيــــوه اوښــــکو د کــــو

 

ــو      ــوړ کړلــ ــه  ــ ــيال اونې نــ ــې د لــ ــو ر يــ ــ ی لــ ــوم ېــ  کــ

 شــــګه  ګ ــــا غــــرور نــــه چــــې اســــمان ېــــه لپــــه ونيــــوه 

 

 خدايزده د سپېرو شونډو کچکول کې ورنه څـه غـواړې  

ــوه       ــه ونيــ ــه لپــ ــزوان ېــ ــې پېــ ــړي چــ ــده  ــ ــتړي ژرنــ  ســ

 

ــه پــورې څــوک پــه ېمــه دی      ېېــر  ــازي ری دی، ســيګد ن

ــه     ــو جالــــ ــه زاريــــ ــک ې پــــ ــوه  ښــــ ــه ونيــــ ــه لپــــ  وان ېــــ
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 بارانونه او  يوې

 

ــوې    ــه او  يـ ــتا يادونـ ــ  ده، سـ ــاره ده، ېرون ـ  ېيـ

 لـــه ســـتر و ســـره جګـــګ کـــوي خوبونـــه او  يـــوې

 

 ســتا زلفــې يــې پــه  ــخ دانــه وانــه وې خــورې کــړې  

 بې ــــاه يــــو ځــــای راغ ــــا وو بادونــــه او  يــــوې  

 

  يـــډک  ـــي کميســـونه پـــه کـــې چچـــې پ ـــتګې      

 ښــک ا يوځـــای شــوي دي   ونـــه او  يـــوې  ! واه 

 

 ئدا خ چ خړو ک يو کې بس خپ  جانان ېه پري د

ــارونه او يــــوې   ــه غــــواړي ښــ ــه نــ  دا خ ــــچ درنــ

 

 پــه ېګــده دی پــه  ګــډه دی   ــ   ــې پــه ېيــاره کــې   

ــده ــوې   ! خاونـ ــه او  يـ ــړې بارانونـ ــای ورکـ ــو ځـ  يـ
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 سـوی زړه

 

ــه راوړه    بــــس پــــه شــــکرانه کــــې يــــوه خولــ

ــو  ــال  ـــ ــره زړه راوړه پـــ ــوي ســـ ــه رغـــ  رم لـــ

 

 نــــه  ر ــــه ورځــــه ســــر ېــــه  ــــې  ــــه کيګــــه  

ــه راوړه  ــه اوبـــــــ ــه و ړه شـــــــ ــ ی يمـــــــ  ېـــــــ

 

 نــــه دي غشــــا ، زړه بانــــدې خــــوانه ل ــــا

 ســـــتر ې دې راپورېـــــه کـــــړه باڼـــــه راوړه   

 

ــه پــــــرې   ېاويــــــ  چــــــې ســــــتر ې ېورو ــــ

 ېاويــــــــــ  دســـــــــــوي زړه رانجـــــــــــه راوړه 

 

 نـــه بــــه څ ــــا لېــــوال دغــــه ېرخــــه شــــرا  

ــو     ــونډو خــ ــرو شــ ــه د ســ ــه ورېــ  انه راوړهېــ
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 نوې کيسه

 

 وګـــد ســـتا دشـــونډو لـــه ېرخـــه وســـمته هېـــر نـــه کـــړم 

ــړم     د ــه کـ ــر نـ ــه ېېـ ــېڅ ب انـ ــه هـ ــې پـ ــه يـ ــرا  نـ ــ  صـ  غـ

 

ــه دردڅچــه  ــې دروړې  يــرې ســپيګې ســکې    د  زړه ل

ــړم       ــ  شــمېرنه ک ــې ه ــدارو ک ــه خري ــې ســتا پ  خــو زه ي

 

 څـو  ـې چـې سـتر ې رڼيـدې سـتا  ـې پـرې   څارلــه        

ــر و زورور خـــو زه   ــه  ېـ ــ  بـ ــړم ســـتا غـ ــه کـ ــر نـ  يـــې زېـ

 

ــونډې راوړه   ــو، شـــ ــو او وروځـــ ــه زړه ده د بڼـــ  کيســـ

ــړم   ــه کـ  زه ســـوله غـــواړم يـــاد د غشـــيو او شمشـــېر نـ

 

  ا وي  شکس  نه به لېـوال غونـدې پـه زړونـو کيـګ      

  ــي  يــې کړ ــه   ــر  ــاې يــې ســتا پــه څېــر نــه کــړم    
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  ـر ـر

 

ــونه    ــولا دي  ســ ــې نيــ ــ ه کــ ــه غېــ ــې پــ ــه  ــ  دا ځکــ

ــه       ــا ن ــه ې ــې چــې ل ــر ځــ    ــړي دي  ســونه  ه ــاو ک  را ې

 

 زه ې ی وم، دوی لپه شول، له سـپيګو اوبـو  ک شـول   

 د ژونـــد پـــه نا ـــه وايـــ  چـــې دې ښـــک ا دي  ســـونه

 

 هر ځ   ې چې له ستورو جوړ ا ې  په خـو  ليـدل   

ــونه    ــې لويـــدلا دي  سـ ــاړه کـ ــه غـ ــتا پـ ــبا  ـــې سـ  سـ

 

 پـــه حســـه لـــه ېګـــدي ســـره جـــوړه پـــه ســـجده پرېـــوځا 

 ي دي  ســـــونهادم چـــــې لـــــه حـــــوا نـــــه چـــــاپېر کـــــړ
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ــو    ــو  الئيکــ ــو د هغــ ــتو  ســ ــه پســ ــ  لــ ــان شــ  کوربــ

ــونه     ــ ا دي  سـ ــه ېراشـ ــرو نـ ــه  ر ـ ــې لـ ــتا يـ ــې سـ  چـ

 

 راځــه چــې يــې د اوښــکو پــه شــبګ  بانــدې ټکــور کــړم 

ــو او ــونه    البــــــ ــا دي  ســــــ ــو دې داغ ــــــ  نر ســــــ

 

 چـې پـه  ـوټا کـې وبضـه د ېـورې نيسـا       ! اې خدايه

 دې وليــــو ېــــه دې ولــــا نــــو ورکــــړي دي  ســـــونه     

 

 و شــي  کــړی يــو غــګ ، خــو لــور دې راکــړ  چــې نــه دې 

ــدلا دي  ســـونه      ــدې رېبـ ــې پـــه دې بانـ ــو ځ ـ ــا څـ   ـ

 

 راڼـــه ســـتوري  ـــې څـــاڅا لـــه دې لســـو واړو  وېـــو 

ــونه     ــا دي  سـ ــا وه ـ ــو  ـ ــورو زلفـ ــه ېـ ــتا پـ ــې سـ  چـ

 

 کـه دوه خ ـتې وي کمــې  ! وطـ  چـې جـوړوئ خ کــو   

 غريـــــ  لېـــــوال پـــــه  يګـــــه در ب ـــــ ا دي  ســـــونه  

 

۱۸ ۳۸ ۳۱۳۳۱ 
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 ګدارېېهتر و  اېې ـس د

 

 يوڅـــــــوک دې پـــــــه ســـــــګدرو او پـــــــه ويـــــــر يـــــــادوي 

ــاد وي     ــوم د پيريـــــ ــې نـــــ ــه کـــــ ــه ح ســـــ ــد دی پـــــ   ريـــــ

 

ــه  ــو پــــــ ــاز وي     د زلفــــــ ــه نــــــ ــوک ک ــــــ ــو  وڅــــــ  ېړلــــــ

 ز ــــــــون د جګــــــــون ن ــــــــې پــــــــه زنځيــــــــر يــــــــاد وي  

 

 ز ــــــــا د لمــــــــدو ســــــــتر و  ــــــــاېې  ــــــــاېې آييګــــــــې

 دويګــــو، اوښــــکو  ــــګ  کــــې ســــتا ېصــــوير يــــادوي      

 

 رېېـه شـا  غـرو     چې زړونه رانـه يوسـا خپـ  ښايسـ     

ــادوي    ــدير يـــ ــړي نوېســـ ــاې کـــ ــو را ـــ ــه  ـــ ــې زړونـــ  چـــ

 

ــاېي ي     ــې  ـــ ــ  يو کـــ ــې ســـ ــوري  ـــ ــه ېـــ ــارد نا ـــ  د يـــ

ــادوي    ــاوسير يـــــ ــې  ـــــ ــا کـــــ ــه دې دنيـــــ ــوک پـــــ  دا څـــــ
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   ـس 

 

ــې    ــه راغ ــ ــررې دلتــ ــتې وې  ســ ــاه دوه پرښــ  بي ــ

 د استا لـه ښـک و سـتر و نـه کـوېرې دلتـه راغ ـې       

 

ــه ټولـــه ورځ  ـــې زړه کـــې  رځيـــدلې     وســـ  جانانـ

 وزرې دلتـــه راغ ـــې چـــې نيمـــه شـــپه دې وکړلـــې 

 

 په شګو ستر و يې ستا د ېورو سـتر و غـال کولـه   

ــې    ــه راغ ــ ــرې دلتــ ــادو  ــ ــو جــ ــو دوه د پرن يــ  يــ

 

ــګ و       ــارو جګ ــر ســره د ســرو کف ــه پيغمب  د عشــت ل

ــه راغ ــــې    بي ــــاه د  اليکــــو څــــو ل ــــکرې دلتــ

 

ــاجرې    ــانې   ـ ــه اوغـ ــرې لکـ ــ    اسـ ــ    سـ  سـ

 داســتا د ســتر وجګګ نــه  ــرورې دلتــه راغ ـــې     

 

ــرون دې دلېــــو  ــو کتــــا  لوســــت   پــ  ال د غزلونــ

 خبــــرې دې خــــونې لکــــه ســــګدرې دلتــــه راغ ــــې

 

 ېوس  اريزونا۱۳۳۴ ارچ ۸۱
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 و شرنګيلګډ د

 

 شـــ  پرســـ  يـــ  خپـــ  يـــزدان ســـره  ـــې شـــپه ده   

 او بـــــاران ســـــره  ـــــې شـــــپه ده  ســـــتا لـــــه زلفـــــو

 

ــپون   دي    ــتوري او سـ ــې سـ ــاران  ـ ــ  يـ   ج سـ

  ســـــاپري  شـــــګه آســـــمان ســـــره  ـــــې شـــــپه ده     

 

 مرغــــــه اســــــارې دی ســــــتاد ســــــتر و څــــــه نيک

ــپه ده   ــره  ـــــې شـــ ــان ســـ ــه کمـــ ــه ېيراولـــ  چـــــې لـــ

 

 لــــــه  ــــــون رو يــــــې د لګــــــډ يــــــو شــــــرن ا اورم   

ــپه ده      ــې شـ ــره  ـ ــزوان سـ ــه پيـ ــچ او لـ ــتاله ټيـ  سـ

 

ــګ         ــې وي ــه خــو  ک ــګ پ ــس جګ ــده شــمه ب  چــې وي

 ســـــتا د حســـــ  لـــــه اوغـــــان ســـــره  ـــــې شـــــپه ده 

 

 ټوس ۱۳۳۴اپري   ۸۱
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 يا هو

 

 وه  يــــوې ســــره نج ـــــ      ــــاه دلتــــه راغ ـــــې  ېب

 نـــــه پريـــــوې ې وه  يـــــوې ســـــره نج ـــــ آســـــمان 

 

 د سپي  کميس  الن يې د  ظ و و ويګو څاڅکا

   ګ ـــــه وه، ســـــپيه ې وه  يـــــوې ســـــره نج ـــــ 

 

ــ    ــا کــې ن ــه ک  ــاد د  پ ــهېاســراوي  شــپ   ب     وه 

  ـــاه کـــوم چـــا ويشـــت ې وه  يـــوې ســـره نج ـــ ېب

 

 يو روڼ ستوری را پريوې، خ کو وليده له ورايـه 

  لويـــــدلې وه  يـــــوې ســـــره نج ـــــ     همدغ تـــــه

 

ــا ــړ    د ک ـــ ــو کـــ ــو، ا هـــ ــبا هـــ ــر ســـ ــانو ېـــ   اليـــ

 د وــــــدر شــــــپه ب  ــــــې وه  يــــــوې ســــــره نج ــــــ 

 

 يوڅوليــــونا و ړو چــــې د زړونــــو نــــذر ورکــــړو 

ــې  ــان چـ ــ      ار ـ ــره نج ـ ــوې سـ ــې وه  يـ ــوره ې  ـ  نـ

 

 ېوس  اريزونا  ۱۳۳۴ ې  ۴
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 ضور روحـح

 

 ســــتايوې ج ــــوې ېــــه لــــه  ګــــاه ســــتړی بــــدن شــــو اور  

  ـې ېـ  شـو اور   وېراشه دا روح  ـې پريـ ده خيـر دې کـه     

 

 ځـــان نـــه يـــ  راغ ـــ  اوســـفر  ـــې ېـــر خپـــ  ځانـــه دی         

ــو اور   ــوغړن شــــ ــه ددې  رې لــــ ــا ېــــ ــخ رڼــــ ــتا د  ــــ  ســــ

 

ــاوره  ــړه خــ ــ        ــ ــ  وکتــ ــه ېــ ــوچې ېاورېــ ــده وه خــ  ويــ

 وي ه شوه خوپوه نه شوه چې څګ ـه پـرې وطـ  شـو اور     

 

ــه    ــه راوړ لــ ــ  ن ــ ــتا د حســ ــدو کــــې ســ ــه خګديــ   ــــ  پــ

ــو ا     ــره  شـ ــرې پيـ ــه څيـ ــې دغـ ــان کـ ــه ځـ ــې پـ ــه  ـ  ور اېـ

 

ــوز      ــدل او ســ ــا ويــ ــه ېــ ــړه او  انــ ــا زده کــ ــې رڼــ ــه يــ  ېانــ

ــه چــې دو ــره بــرخم  شــو اور     ــه  يګــې ن  ځارشــه ز ــون ل

 

ــه ويګــا        ــې ن ــرن خ ــچ   ــې در واخ ــه چــې خي ــره    دو 

ــه شـــان بـــودن شـــو اور    ــا کـــې دغـ   اېـــه خـــو پـــه دې دنيـ

 

  ري ګد کالج پارک7838ونی ۸۳
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 کهـاوښ

 

ــره دې ژاړم     ــوير ســــ ــتر و ېصــــ ــونو ســــ ــه د خــــ  جانانــــ

ــه ېــور اوســپي  ې بيــر ســره دې ژاړم   د خــ  و  او خيــال ل

 

 دا ېاراېـــــه وي ـــــا و چـــــې بګـــــد کـــــې بـــــه  ـــــې ســـــاېې

ــې    ــه يـــ ــه نـــ ــره دې ژاړم     ېـــ ــر ســـ ــه زنځيـــ ــادونو لـــ  د يـــ

 

ــه غـــاړه       ــه يـــې پـ ــاويزکړه  رځو ـ ــکه  ـــې ېـ ــتا اوښـ  سـ

 لــــــه پيــــــر ســــــره دې ژاړم لــــــه وسيــــــر ســــــره دې ژاړم     

 

ــه    ــه وطګــــ ــون  يمــــ ــي م ليــــ ــې اوســــ ــاکې چــــ ــس ېــــ  بــــ

ــدم     ــره دې خانـــ ــدا ســـ ــره دې ژاړم  خګـــ ــر ســـ ــه ويـــ  او لـــ

 

ــه      برخ يــچ دې دی چــې خپ ــه  يګــه خ ــه کــړې پــه خپ 

ــره دې ژاړم    ــدير ســــــ ــه ېســــــ ــمته لــــــ ــه بدوســــــ  ليوالــــــ

 

 ا ريکا - ري ګد
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 و ساپري

 

ــه    ــه  ــې کــړې وه چــې  اې ــو ب ــړه    ې ــه  ــې وک  شــوه ېوب

 همـــدو ره  ـــوزاره  ـــې وکـــړه  شـــيخ او ســـاوا ســـره

 

 ېه به  ې خو  غوندې په ياد کې ساېې ښـک ې يـاره  

ــړه      ــې وکـ ــپه  ـ ــوه شـ ــ  يـ ــه راغ ـ ــاپر وم،دلتـ ــو  سـ  يـ

 

 اوغانســـتان غونـــدې زخمـــا زړ ـــ   ـــې راوړ درېـــه 

ــړه       ــې وک ــاره   ــه چ ــه راشــه، شــونډې راوړه څ ــا نان  ج

 

ــه    ــا واې ـــ ــ  ز ـــ ــاه وويـــ ــه  ګـــ ــ  لويـــ ــه دې هـــ  دې ېـــ

 چــې ځګکــدن کــې دوطــ  خواېــه ســجده  ــې وکــړه        

 

ــده       ــه ودريـ ــخ ېـ ــې  ـ ــتو  ـ ــو پ ـ ــه وم خـ ــتړی نـ  زه سـ

 ښـــم  ســـره جر ـــه  ـــې وکـــړهېـــوره  ـــې  اېـــه کـــړه د 

 

 واشګ ت  ۸۸۱۸ -۱۱ليګدک



 

 www.samsoor.com  

 

 

 خګدا ريېصو د

 

 ناروانــــه کــــوي  جانانــــه څــــوک چېــــرې هــــ  داســــې 

 کــې ناســ  وي خــو پــروا د زړه وا  نــه کــوي  چــې زړه

 

 دو ره  ېر وـرق دی سـتا د سـتر واو د خ کـو ېـر ګ      

 خبـــرې ټـــول کـــوي خـــوهيڅ څـــوک يـــې ادا نـــه کـــوي  

 

ــا     ــه  ــې ځ ــه  ــورې روح ب ــه را ون ــا چــې ې  ن څــه وويګ

ــوي     ــه کـ ــدا نـ ــه خګـ ــا ېـ ــه چـ ــه وی آييګـ ــوير نـ  چـــې ېصـ

 

اخر په ز ون زړونه د خدای
(ج)
 حس  په خو  و ويګا 

ــه کــــوي      ــاه نــ ــو ان هيهک ــــه  ګــ ــي   اشــ ــه  ــ  دغــ

 

 وايــا  ــرګ ســچ  دی روح لــه ېګــه جــدا کيــ ي   ــر 

ــوي      ــه کــ ــيڅ پروانــ ــدل  هــ ــون ليــ ــ  بي تــ ــا دوطــ   ــ

 

 واشګ چ  دی س  ا ريکه ۸۸۱۴وری  -۱۱
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 ه او سګدرېې

 

ــګدرې   ــدا  ـــانو  ـــې  يګځ ـــې دي سـ ــه خګـ  دا ســـتا پـ

ــګدرې    ــرن ېدلې دي ســ ــې او شــ ــې رڼــ ــره چــ  دا دو ــ

 

 چــې بــاد ېــه ســتا دزلفــو رشــتې پورېــه پــه نهــا شــوې  

ــګدرې     ــدلې دي سـ ــيبه را ورېـ ـــه شـ ــا هغــــــــــــــــ ــه  ـ  پـ

 

 رارغــړي ســتا لــه ســتر و پــه رنجــو ککــړه اوښــکه       

 ېصـــوير ېـــه يـــې حيرانـــې غ ـــې غ ـــې دي ســـګدرې      
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 دا ســــتا دې ځمبېــــدلو ســــتر و څــــه جــــادو را وکــــړ

 پــه شــونډو کــې ز ــا هــ  پــه خــو  ې  ــې دي ســګدرې  

 

ــه       ــه وايـ ــره راېـ ــو دو ـ ــړي نـ ــه کـ ــه وژل نـ ــه دې کـ  کاېـ

 دا چــــا  ــــې پــــه زړ ــــا کــــې را وژلــــې دي ســــګدرې 

 

 بارخو ـانو  يوڅوڅاڅکا يې پريوځا چې دا ستا پر

 دا ځکـــــه دبـــــاران او پـــــاڼو ښـــــک ې دي ســـــګدرې     

 

 اړې هـــ  خــــونې نغمـــې ټــــوکي ي  ز ـــا د زړه لـــه شــــ  

ــګدرې   ــې دي ســ ــرې ورولــ ــتر وبيا پــ ــاه دې ســ  بې ــ

 

 نالوســـتا ېچييـــ   ـــې پـــرې ايمـــان د  ســـت  راوړ 

 د شـــــــونډوله کتابـــــــه دې راغ ـــــــې دي ســـــــګدرې   

 

ــاڅا   ــره نـــ ــو ســـ ــه  ګ يـــ  د ک ـــــا چچـــــې پېغ ـــــې لـــ

ــګدرې     ــې دي ســ ــ  و ي ــ ــه نــ ــې ېــ ــره چيګــ ــوال دغــ  لېــ

 

 ۳۱۳۳۸۸۱۱ وری

  اسکو
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   ـغزل

 

 لــــــ  يمــــــه ېوروســــــتر و نــــــاز وژ د

ــه     ــ  يمـــ ــداز وژلـــ ــو انـــ ــتا د کتـــ  ســـ

 

ــرې  د ــه وه پـــ ــې  يګـــ ــوېره  ـــ  روح کـــ

 ښـــــکال داســـــې بـــــاز وژلـــــ  يمـــــه د

 

 چــې ېــه ېــرې ووېــې او دی پــاېې شــو  

ــه   د ــ  يمــ ــاز وژلــ ــدې اعجــ  ژوندهمــ

 

 دو ره ښايس  کې پچه هو ره غوسـه 

 خ ســـــــ  دغـــــــه راز وژلـــــــ  يمـــــــه د

 

 روح  ــــې لــــه ېګــــه پــــه نهــــا ووېــــه     

ــه     د ــ  يمــ ــاز وژلــ ــې ســ ــ  داســ  حســ

 

 ۸۸۱۱ي دا 
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 ارشاک او اوشاز

 

 د هيګدوکوپ پر هسکو څوکو وې   واورې پرېې

 خو پسرل  د کاپيسا  ې مه و

 او په ب رام کې د   ونو څپو

 د آريايا پېغ و لمګو ېه عکرونه شيګدل

 پاز په دره کې لمر ېه

 ځګ  ونه بيا وي ېدل

 د کاپيسا دښتې وې ټولې له غاټولو  کې

 وې د پسرلا داسې ښايسته ورځې

 چې د ب رام  اڼ  کې

 د ښادک  ول اېي ېه و ړزيده

 زلمېو واچولې څڼې ورېه

 پېغ ې  يډک  يډک را ېاوې شولې

  رده کړک يې د اېي جوړه کړه

 سرې عګابا پېالې راو رځېدې

 ښک يو ساويانو  ک خمان  رځول

 شپه چراغانه لکه ورځ ښکاريده

 دخوشال  او د ښکال شيبو کې
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 وکړه کوم  ساپر چانه پوښتګه

 چې دغه جش  دا ښادي ولې ده؟

 دو ره بې حده خوشالا ولې ده؟

 :کاپيساوال ورېه ځوا  کې ووي  

 ېر ېا وربان ش  ناخبره وروره

 د آريايانو دبری په خاطر

 ز ون د خپ ې خپ واکا په خاطر

 د ل کر  شر دا ور ان ورکړی

 چې بس دا اووه شپې او دا اووه ورځې دې

 اېڼونه به وي په کاپيسا کې خوشالا وي

 د  يو وي  به وي جشګونه به وي

 د ل کر  شر بريم  ستون شوی

 اودغه جش  د بري جش  دی

 کاپيساوال خپ   ساپر اشګا ېه

 يوه پېاله له  يو  که ورکړه

 :او بيا يې داسې ووي  

 !ز ا  ساپره اشګا

 ېانه وربان ش  بې خبره اشګا

 څه  وده  چکې ز ون پر ښک ا کوبا

 ا سپيه ې سيمه د آسمايا پره

 د ارغوان په رن و ښک ې سيمه
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 د غ يمانو لوی ېاړاک ېېر شو

 د آريايانو د دښمګو ېاړاک

 ها پګچاليان يادوم

 د اباسي  له سيګده پورې خ چ

 چې لون   نه لري لګ ونه ېړی 

 هاچې له رن ه ېور دي

 د زړه له سګ ه ېور دي

  شر دی« راجا»چې يې 

 له کګيشکايې بغاوې کړی دی

 نه بودا چې ه  نفرې کړی دی دوی

 څه  وده  چکې يې ښکرونه وکړل

 او د راجا ل کريان

 ښک ا کاب  ېه راغ  

 د آسمايا   بد ز ون د نيکمرغ    بد و 

 ه ته وه ښک ې   که د خپ واک  و ړه

 هاچې هوس  نو ېده

 هغه هوس  چې کګيشکا ه  ورېه سر ټيچوي

 هنو ېد« همايون»ستر کګيشکا خپ  هغه ېاج چې 

 د خپ واک  ددغې ښکې   کې سر ېه په نذر ورکړ

 داسې يو ېاج چې له الماسو او سروزرو جوړو

 داسې يو ېاج چې په دنيا کې يې  ثال نه درلود
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 داسې يو ېاج چې آريايانو به پرې وچر کاوه

 هو ز ون ستر ش ګشاه

 لوی کګيشکا خپ  دغه ښک   ېاج هوس  ېه ورکړ

  ه وه همايون ېاج د آريايانو د عزې ن

 همايون ېاج د آريايانو خپ واکا نو ېده

 همايون ېاج به د هوس  پر ښک ا سرځ ېده

 خو پګچاليانو دغه ېاج ځان سره وې تاوه

 اوز د هغوی د ېور راجا پر سر دی

 همايون ېاج هغه سپېه ې ن ه

 همايون ېاج د آريايانو غرور

 اوز د راجا پر سر دی

 او اباسي  نه هاخوا

 ل کر وړی دی د پګچاليانو ېور

 !واوره! خو  ساپره

 لوی کګيشکا چې دا خبر واوريده

 له پکتيانا او روهستان څچه يې

  ېر پکتانه زلما يو ځاي کړل سره

 لوی لوی ل کر يې جوړ کړل

 ددې ل کر و  شر

 همدا بو ا سا ر شو

 چې ن  يې دلته د ب رام  اڼ  کې
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 داسې لوی جش  جوړ کړ

 سا ر بری  چ  

 ر ښکال زړه  ړوياوز د ب رام پ

 د کاپيسا له ښک يو کام اخ ا

 د هيګدوکوپ په اوبو زړه سړوي

 سا ر ج ړه  چ ې

 سا ر اې  دی اې 

  ون د بو ا اې  د سوبې او بري په خاطر

 داسې اېي کوو پيالې ويشو

 چې پګچاليان  وېر اټکه ېېر کړل

 :  ر ار ان دی اشګا

 چې د کاب  د آسمايا   بد کې

 پاېې ده هوس  هماغسې ټپا

 وياړل  سر يې لوڅ دی

 همايون ېاج ورنه راجا وړی دی

 هوس  ېر اوسه   سرېوره پاېې

 د آريانا عزې راجا وړی دی

 سترکګيشکا د پکتانو زلميو

 يو ب  ل کر جوړوي

 داسې ل کر چې به نيزې ولري

 او ېېره غشا به يې ېې ې چوي
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 دغه ل کر به اباسي  څچه ورپورې غاړه

 اجا سره ج ړې ېه ورځاد پګچاليانو له ر

  وندې ل کر د پګچاليانو  اې کړي

  وندې راجا ووژنا

 او لوی غرور د آريانا و چا

 د هوس  ښک   ېاج ېرې بيا و چا

  وندې باي    عزې بېرېه راوړي

 همايون ېاج ا ان  بېرېه راوړي

 :سترکګيشکا وي ا 

 هر يو زلما چې د راجا سر غوڅ کړ

 وړهر سپاها چې ېاج هوس  ېه را

 هر څه چې وغواړي ان ام به ورکړم

 يو لوی ان ام به له خپ  ځانه ورکړم

 هو دا ز ا وعده ده

 دغه وعده د کګيشکا وعده ده

 اوز پکتانه زلما ل کر جوړوي

 په کاپيسا او په کاب  کې واستاکار ل ېا دي

 دغه ل کر ېه له وو دو  نه نيزې جوړوي

 !نو  ساپره اشګا

 !ز ا و ګدره اشګا

 په ستر و کې ج ان ځايي يچې دې 
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 ېه چې   ګګ يې کرا اې به لرې

  وندې په زړه کې برکاې به لرې

 داده ز ونه د خوښيو کيسه

 او د جشګونو پايکوبيو  حف 

 او  ساپر   ګګ چې دا واوريدل

 :په شور  ا شور او هياهويې ووي  

 ئسازونه بګد کړئ جا ونه ودرو

 چې زه يو راز له خپ  کماله لرم

 ه ه  له پګچاله لرميوه کيس

(*)  ګګ دا خبرې وکړې

 

 او ناڅاپه يې څرخ وخوړ

 لوی  يدان ېه چې ور ډ شو

 نو يې در  ورکړ پ ې ېه

 ټول  حف  يې کړ خا وشه

 له ساوا ېر باده نوشه

 ستر سا ر خپ   ز اوچ  کړ

 او سازيانو خپ  ساز ټپ کړ

 نها رې شوې کرارې

 خ چ ودريدل په  رې

                                                 

ل دی هي ــه ده ،چــې ېــر يــو ځايــه پــه بيــ  آهګــګ        دلتــه د شــ ر وزن او آهګــګ بــد   ( *) 

 .سره ولوست  شا
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 پاڅېدزوړ سا ر د ل کر 

 او   ګګ ېه يې نارې کړې

 !اې   ګ ه ليونيه

 وايه څګ ه دلته راغ ې؟

 ز ون عي  دې را خرا  کړ

 په خورو ورو خبرو

 دې را خالص د زړه کتا  کړ

   ګګ وکت  سا ر ېه

 ل   وسک  شو بيا يې وخګدل په زوره

 داخګدا د ليونتو  وه

 که يې وخګدل د زړه له پچه شوره

 :په خګدا کې   ګګ ووي  

 !د زلميو بو ا  شره

 ېه په څه باندې  غرور يې؟

 پګچاليان دې دي شړلا؟

 که راجا دې دی  اې کړی؟

   ر ېه خو ه  خبر يې

 چې راجا دی اوز خوشاله

 ستا د ښک ې هوس  ېاج يې پر  سراي  

 ځان خبر کړه له دې رازه

 س  ط سمه دي په کار کې
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  اليدلا دا په خو  کې

 يې راېه وايا« بودا»چې 

 ا ز ا خبرې نه ديد

 راوې ې د بودا له ښک ا زړه دي

 ېور راجا د اب يس يار دی

 ها اب يس چې د  اښام په ښار کې اوسا

 لمر لويدو خواېه يې کور دی

 دا ط س  پر  راجا دی اب يس کړی

 څو ناولا راهبان يې اشګايان دی

 يو څو کسه ه  د اور له بتکدې نه

 له لوی  ګدره« دېويسګا»يو راه  د 

 وی جوړ کړی دی په  ډه دا ط س د

 چې راجا کاب  ېه راغ 

 دهوس  ېاج يې ېا  کړ

 :بودا وايا 

 دا ط س  به  اېي ي

 دا ط س  له بدرن ونه جوړ شوی

 اب يسان دي ټول بدرن ه

 د بدرن و ط سمونه

 به يوازې او يوازې

 په ښکال باندې  اېي ي
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 يوه ښک ې ښکال غواړي

 ښکال نذر د بودا ده

 د بودا دهښکال  يګه 

 اوبودا حس  پرس  دی

 !نو سا ره ز ا ياره

 ئچېرېه حس  نذرانه کړ

 کاپيسا کې ښک ې  ېرې

 هره پېغ ه يې ده حوره

 کاپيسا دې نذر ورکړي

 دا ط س  به  اېي ي

 اوز نو و رځئ ب رام کې

 چې ېر ټولو ښک ې څوک ده

 بودا ېهئ هغه نذر کړ

 ه ه  اې به شا ط س 

 د راجا او پګچاليانو

 ګ دا خبرې وکړې  ګ

 بيا يې در  ورکړ پ ې ېه

 له  حف ه ب ر و ړه

 داسې ورک شو چا ونه ليد

 چې پر کو ه  ره و ړه

 زوړ سا ر خپ   ز اوچ  کړ
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 پېالې بيا په  رځېدو شوې

 د سګدرو شور  اشور شو

 نها رو نها پي  کړه

 او  حف  له شوره  ک شو

 خو سا ر دې ېه حېران دی

 وک ده؟دا ېر ټولو ښک ې څ 

 چې بودا يې نذرغواړي؟

 دا به څوک وي دا به څوک وي؟

 دا  ګګ به ري تيا وايا؟

 چې بودا يې په خو  وليد؟

 په ري تيا به نذر غواړي؟

 دا ېر ټولو ښک ې څوک ده؟

 چې بودا  ېې نذر غواړي؟

 . . .دا به څوک وي دا به څوک وي؟ 

 

 

 ب رام د ټولې نړک حس  راټول کړی دلته

  ښکال څپې وها ټولب رام ښکال

 څه د سپرلا څه د   ونو ښکال

 څه د  ست  څه د جا ونو ښکال

 د ب را يو ښک و پېغ و نها

 د چ چراغ او وانوسونو رڼا
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 ب رام ژوندی دی ب رام جش  کوي

 ب رام د  يګې پيوندونه ېړي

 د پکتانو زلمو کانه برېتونه

 د کاپيسا د چچو پېغ و حس 

 !څه ېماشا يې جوړه کړې خدايه

 د دن ې ښک ې ب وريګې  اڼ 

 ېر څګ ه  ول څو ره په درزوها څوک

 او پکتانه سرېيري

 څو ره په  س  انداز اېي کړي ورېه

  الوې ېړلې ېېرې ېورې ېرڅګګ

 چې د څپ ېو يې خرپا خې ي

 ک ه چې ېاو شا او را ېاوشا کيګا

 د پ و له پوندو يې برې ګا خي ي

 دا پکتانه اېي چيان

 زړه لوټويله ب را يو پېغ و 

 د اېي چيانو سرخې 

 ها څڼور ها غګمرنګ زلم 

 هغه چې غچې ځي ې ستر ې لري

 ها د چيګار په شانې دنګ زلم 

 چې يې ېر  ال دی سور دسمال ېړل 

 څو ره ښايسته دی څو ره  س  اېي چې
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 لکه سرکشه آز دی چس  اېي چا

 ها روهي   د روهستان سرېيری

 نو ي ي« ارشاک»ها پکتيان  ها چې 

 اچې په ېوره کې همتانه لريه

 ها چې ج ړه کې څوک په  خ نه ورځا

 هغه ارشاک هغه بېباکه زلم 

 او د برې ګا په شان چا که زلم 

 هغه چې زړه له يوې پيغ ې وړی

 د کاپيسا ېر ټولو ښک ې پېغ ه

 ها چې د  ېرو د زړ ا  يوه ده

 هغه چې ېورې ېورې ستر ې لري

 اولاهغه چې حس  يې په زړونو زلزله ر

 د کاپيسا د ټولو نجونو د ښکال   که

 شوه په ارشاک  يګه« اوشاز»ښک ې 

 اوشاز له لرې ورېه  وري او زلم  اېي چا

   ه  ېاوي ي را ېاوي ي کېګا

 کاپيساوال يې نګدارې ېه و ړ

 او د ب رام د پېغ و  ګ  کې ده اوشاز و ړه

 زړه يې درزي ي زړه يې څان ې وها

 رېتو کې بګدزړه يې د چا په نري ب

 زړه کې يې عشت لکه  اې غش  ښوري



 

 www.samsoor.com  

 د ارشاک  يګه يې پر حس  اوري

 ه ته ارشاک په اېڼونو ل ېا

 دلته اوشاز ورباندې زړه باي   

 اوشاز د  يګې په لمبو کې سوزي

 خو، ارشاک نه دی خبر

 ارشاک ل ېا دی اېڼونه کوي

 خو د ب رام دغه بېباکه پېغ ه

 د هيګدوکوپ د سردرو شاهيګه

 و ا ه وړاندې و ړهڅ

 ښه ورن دې شوه د ارشاک ديدن ېه

 آن چې د  س  اېي چا

 د پوندو خرپ يې ه  له ورايه واوريد

 اوشاز په  ز کې دوه  الن ساې ا

 د سپي   ال  څان ه کې دوه   ونه

 لکه د دوه زړونو د  يګې شيبه

 او چې ارشاک شو په اېي کې راېاو

 ره کېښه چې ن دې شولو اوشاز ېه د اېي دو

 هغې دا دواړه  الن

 په يوې ښک ې ادا

 پر ارشاک وورول

 د  ال  ښک ې څان ه
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 پر ارشاک ول ېده

 د هغه ستر ې پر اوشاز خونې شوې

 اېي يې پرې ود پکتانو زلمو ېه

 ز کې ېه ټيټ شو ښک ې څان ه يې راواخيست ه

 بيا يې ځي ې ستر ې راپورېه کړلې

 او د اوشاز خوانه نظر پورې يې و ګډلې

 تر و د  يګې  ره جوړه کړلهس

 ستر و خبرې پي  کړې

 ستر و د زړونو راز يو ب  ېه ووي 

 او په همدې شېبه کې

 زړونو د  يګې پيمان ټيګګ وېاړه

 ارشاک ه  زړه پر اوشاز وباي وده

 ارشاک د ېورو د  يدان جګ يال 

 ارشاک د  ېرو هېوادونو واېح

 ارشاک د جګګ او د رز ونو اې 

 رهد لو ړي ځ  لپا

 د اوشاز ستر و  اې کړ

 او له دې ورځې وروسته

 دوه زړونو خپ و کې خبرې پي  کړې

 بس هره ورځ  ازي ر

 د کاپيسا د سيګد پر غاړه د شګو ونو  ګ  کې
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 دوه زړونو يو ب  ېه کيسې کولې

 د پاکې  يګې کيسې

 د يوه ښک ا ابدي عشت د خيالونو کيسې

 هر  ازي ر وه د سيګد غاړه او د  يګې ديدن

 له هر ديدن سره د  يګې پيمان  پچېده

 !  ر ار ان ز انې

 !څو ره بچي ه يې ېه

 ستا د خوښيو ورځې څو ره ل  وې

 ښايا چې ن  به يې وروست  ديدن وی

 ارشاک د ښک ې اوشاز غون کې دا خبره وکړه

 !سبا د جش  وروست  ورځ ده  رانې

 ز ون ل کر به خدايزده چېرې و ړ شا

 به څګ ه کوماو زه حيران ي ، زه 

  رانې بې تون دې  رګ دی

  ا په بې تون  ه وژنه

 او اوشاز ولړزېده

 اوشاز حيرانه ده چې دا څه اوري

 د اوشاز ستر ې شوې له اوښکو  کې

 اوشاز چوپتيا کې  وبه

 اوشاز دغ  په ټال کې زان ا څه سوچونه کوي

 اوشاز چاره لچوي
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 او ارشاک  وري ورېه

 کړ چې يو ناڅاپه اوشاز سرپورېه

 په ښک و ستر و کې يې پړک د هي و ونهېده

 اوشاز  وسک  شوه

 اوشاز زيری وکړ

 :او خپ   ي  ېه يې په  يګه ووي  

 ېه غ   ه کوه!  رانه

 د  يګو    دی( ج)خدای

  ا اوريدلا دي چې ستاسو د ل کر د  شر

 نها خوښي ي، نها رو ېه ان ام ورکوي

 او هره ورځ چې د سګدرو په  حف  کې کېګا

 :د هر چا نهايې خوښه شا نو وايا ورېه  چې

 ووايه څه غواړې چې در کړ ه ان ام د نها

 او نها ر چې هر څه وغواړي سا ر يې  ګا

 نو  رانه غ   ه کوه

 زه به سبا ېه د سګدرو د  حف   ې مه ش 

 او د سا ر  خ ېه به وناڅمه

 داسې به وناڅمه

 چې يې ېراوسه څوک ليدلا نه وي

 نها خوښه شاچې د سا ر ز ا 

 :نو راېه وبه وايا 
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 ووايه څه غواړې چې در کړ ه ان ام د نها

 زه به ان ام کې ورنه ېا وغواړم

 هغه به ېا  اېه ان ام کې راکړي

 ېه به ز ا شا زه به ستا شمه د ې  لپاره

 او زه به ستا د روهستان ناوې ش 

 ېه به ه  ز ا د زړه او ځان پاچاشې

 ېد ې  لپاره به ل کرې پرې د

 نور به د ويګو پر ځای  يګه کوې

 ېوره او زغر به  اې کړې

 ز ا  ړوندونه به دې غاړې ېه ا ي  واچوې

 ژوندون به يو د ب  په غې  کې ېېر کړو

 هو زه همداسې کوم

 سبا ېه داسې ناڅ 

 چې به ان ام کې خپ   حبو  و چ 

 

 

 د کاپيسا  اڼ  کې جوړ دی د سګدرو  حف 

 ر را ېاودياو ل کريان ورنه چارپې

 د پکتانو زلميو ستر ې له خوښ   کې دي

 ن  په ب رام کې وروست  جش  جوړ دی

 سبا به بيا ل کر ج ړې ېه ورځا
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 بو ا سا ر په يا ووېا ېچ  کېګاس 

 او د ل کرو نور  شران يې ه  ېر څګګ کېګاست 

 س  چې بو ا سا ر خپ   ز پورېه کړ

 نو د سازونو هېاهو پورېه شو

 نها انو پي  شوې  ستې نغمې د

 او ښک ې ښک ې نها رې پر  يدان  ډې شوې

 د کاپيسا هغه نازکې پېغ ې

 د شرشرې په شانې

 چې په کمره رالوي ي

 داسې په  ال  اېېدې

 د بوړبوکيو غوندې  ستې پېغ ې

 ساز ېه په  ال ک ې ونې راې  ې

 او د بو اسا ر پر زړه يې ولولې راوستې

 د ل کر  شر په نها  ي  دی

  کر  شر نها رو ېه دنيا ب  هد ل

 کاپيساوالو نها رو ويا   جوړ کړی

 کاپيساوالې څه په شرنګ نهېدې

 او د بو ا سا ر په زړه وريدې

 سا ر د پېغ و ېماشا کوله

 او د سازونو د سګدور هېاهو پورېه و

 ېا به وي  ټوله کاپيسا نهې ي
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 او  س  ب رام ورېه سګدرې وايا

  س   حف  کې دنها انو او سګدرو په دې

 د ښک و پېغ و د نهاشېبو کې

 د ساز آواز د شور  اشور په اوج کې

 چې نها رې نورې ستړې شولې

 نو يو ناڅاپه يوه پېغ ه راغ ه

 ني ا جا ې په غاړه ښک ې پېغ ه

 سپيګه د سپيګې شرشرې په شانې

 دن ه د دن ې هسکې سروې غوندې

 د نااشګا پېغ ې ښکال ېه ټول ل کر حيران شو

 پورېه شوه( واه)سا ر له خولې ناڅا په يوه  او د

 پېغ ه  يدان ېه راغ ه

 په نرک  ال باندې ک ه ونه شوه

 دغه د حورې په شان ښک ې پېغ ه

 ني ا جا و کې څه ښايسته ښکاريده

 لکه ني ا آسمان کې جوړ د سپيګو ستورو وا  

 لکه اوبو کې راپريوېې سپون  

 لکه سپېه ې هوس 

 د آسمايا   بد کې

 که سپي  وود شګو اوبو پر  چهل

 لکه د خدای په  ز جوړ شوی ېصوير
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 اوشاز وه هو ره ښک ې

 چې د شاعر خيال يې ېمثي  نه شوکړای

 اوشاز  يدان ېه راغ ه

 او سګدر  ارو يې ښکال وليده

 خدايزده  سونو کې يې څه بال  ستا راغ  ه

 چې له سازونو يې ويا   پورېه کړ

 اوشاز نها پي  کړه

 کريانو نه غريو پورېه شواو ل 

 سا ر په پ و ودرېد

 د سا ر ستر ې له کاسو ووېې

 داوشاز حس  ېه يې خوله وچه شوه

 په وچو شونډو يې کړه ژبه ېېره

 او اوشاز ونهېده ونهېده

 په  ال شوه ېاوه او را ېاوه د لمبې په شانې

 د اوشاز پېچ و ېا  عال  لړزوي

 ې ناڅااوشاز د چا په  يګه  سته ده چې داس

 داوشاز هر اندام پر زړونو زلزلې راولا

 اوشاز چې ښکته شا او پورېه شا نو زړونه ري دي

 داوشاز زلفې چې را ېاو شا پر سيګه پريوځا

 د هوسونو ليون  څپې پر زړه راولا

 او په بو ا سا ر ځوانا راولا
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 :د بو ا ځوان هوز خبرې کوي 

 واه څو ره ښک   حس 

 ساری نه شتهپه ټول ج ان باندې يې 

 (ج)دا لورېيګه ده د خدای 

 د کاپيسا پر ز که                             

 واه څو ره ښک ې ناڅا

 ن  کاپيسا کې ده  ا خپ ه ځوانا بيا وندلې

 د کاپيسا خپ واکا  ا  چ ې

 پر کاپيسا باندې ز ا د  ېر احسان په خاطر

 ز ا د  ېرو وربانيو د ېاوان په خاطر

 ک ې لور ز ا په واک کې راکړهکاپيسا خپ ه ښ

 دې ېه به ټول ج ان ان ام ورکړ ه

 ج ان   څه کړې ځان ان ام ورکړ ه

 له دې نه لوی ان ام به څه وي دې ېه؟

 چې د سا ر  ېر   شا

 هو زه د لويو ل کرنو  شر

 چې د نا تو کګيشکا ښ   چه ي 

 زه د جګ ونو اې 

 د ټول ج ان ستر واېح

 ش  غالمهوکې دا زه به يې غالم 

 له دې نه لوی ان ام به څه وي دې ېه؟
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 !کاپيسا خپ ه لور دې  اېه راکړه

 ېا ز ا د  ېرو وربانيو د احسان بدل کې

 څو ره پرځای سوغاې ټاک    اېه

 کاپيسا ېا څچه  ګګه کوم

 چې ز ا ېيارو شپو ېه دې داسې روڼ څراغ راکړ

 کاپيسا ستا دغه سوغاې د سر په ستر و  ګ 

 ده ، زه ددې پېغ ې ي  دا پېغ ه ز ا

 زه به يې غې ه کې د ژوند ېر ټولو ښک ې شپې په سر واړوم

 زه به يې ښک   وجود

 په خپ ه غې  کې ېود کړم

 او هر اندام به يې ز ا په  ز کې

 د پاسته  وم په شانې ولوبي ي

 دا به وي ز ا د لوی حرم   که

 او هره شپه به ز ا  حف  په خپ ې ښک ې نها

   ساېاېود او رن ي

 پرې ده چې ونهې ي

 هغه خبره نه ده

 چې يې په برخه څو ره لوی ان ام دی

 ن  د  حف  په پای کې

 زه  ې خپ  سر ددې پ و کې ند ه

 او ټول  حف  ېه دا اعالن کو ه
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 . . .چې دغه پېغ ه به ز ا ناوې شا 

 او بو ا داسې پر اوشاز  ي  شو

 چې يې د ې  لپاره

 هغه د ځان ب  ه

 او اوشاز نهېده بو ا  ي  شو

 اوشاز ک ه ونه په  ال  اېېده

 د سپيګې  ستې شرشرې په شانې

 ياد سره اور د سرې لمبې په شانې

 ل کريان ټول حيران وو

 چې په همدې شيبه کې

 د پکتانو له  ګ  نه

 يو دنګ زلم  راووې

 د ښک ا آز په شان چې سر واخ ا

 داسې په هسکه غاړه وړاندې راغ 

 نو په  زيوه  ېډک د سرو  ال 

 يوه شيبه يې خپ ې  يګې ېه په ځير وکت 

 بيا يې  ېډک خالصه کړه

 او پر هغې يې د   ونو باران ووراوه

 د سرو  البو  ېډک

 دانه دانه پر اوشاز ول ېده

 بيا يې ېر پ و  ندې را پرېوې  ټول
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 او دې   ونو د اوشاز ښايس  څو چګده  ېر کړ

 اوشاز نها پرې وده

 ه ودرېدهاو د ارشاک ېرڅګ 

 بيا يې د خپ   ي   سونه ښک  کړل

 : خ يې سا ر ېه کړ او ويې  وي  

 !ای د ل کرو  شره

 چې ز ا نها ېه! ستره سا ره

 په پ و ودرېدې

 او ز ا هګر دې خوپ شو

  اېه دې وياړ وباښه

 نو زه د خپ  هګر لپاره يو سوغاې غواړم

 ېانه د خپ ې نها

 يو لوی ان ام غواړم

 دا زلم  وب ه  اېه ان ام کې

 پري ده چې زه دده ش 

 او دا زلم  ز ا شا

  ون يو پر ب   ي  يو

  ونه د  ډ ژوندون پيمان ېړل 

 ز ون سپېه ې  يګه

 د  ډ ژوندون ار ان ېه  ره څاري

 !ېه  و ار ان پوره کړه
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 !ېه  و ار ان پوره کړه

 اوشاز زارک کولې

   ر خبره نه وه

 سا ر غوسې څچه په  ال ېاوېده

 په غشيو ل ېدل  ښا ارلکه 

 لکه په ېورو وه  شوی هاېا

 لکه زخما زخما پړانګ

 او لکه ونی ز ری

 سا ر غوسه دی او له و ره رې دي

 د سا ر ستر ې دي د ويګو کاسې

 د سا ر رنګ له غوسې ېور اوښت 

 :سا ر په چيغو ووي  

 داسې به هېڅ ونه شا

 ای ښک ې پېغ ې ېه به ز ا شا ز ا

 سا ر ناوې شې ېه به يوازې د

 ستا نيکمرغا لويه ده

 ستا د ښکال او د هګر په ودر زه پوهې م

 دغه زلم  سرېېری څه پوهې ي؟

 ېه به ز ا په شان د سترسا ر حرم ېه ورځې

 ېاېه ددې سرېېري  يګه حسارې  ڼمه

  ېر ژر به ېه شا د سا ر   که
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 او دا  ستاخ زلم  به

  ېر ژر د رګ  ې مه شا

 شا کړې دهدغه زلما چې سرک

 او د سر ېېرو له کتاره وې 

 ددې عاصا جزا يوازې  رګ دی

 زه همدا اوز هغه په غشا ول 

 ز ا دغوسې ېګده به

 دده د ويګو وواره  اېه کړي

 :بو ا سا ر دا ووي  

 او ژر يې غش  په کمان کې کې ود

 خو ټول حيران شول حيران

 ارشاک ه  غش  په کمان کې کې ود

 شاک سپر شااوشاز غوښت  چې د ار

 او د ارشاک پر ځای ددې سيګه غ بې  غ بې  شا

 خو   سا ر ځان خوځولې نه و

 چې د ارشاک دغشا شغ پورېه شو

 او  چا خ يې د سا ر په زړه کوڅه ېېره کړه

 داسې ېېره داسې چچچ وغش 

 چې د بو ا له زړه نه ېېر شو او له شايې ووې

 پر ويګو سور ل ند پر ز که پريوې

 ر وغورځيدبو ا سا 
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 له ټول ل کر نه شور  ا شور پورېه شو

 او د ارشاک  چې يې وېړلې

 نود ل کر  شران راټول شول په پريوېا سا ر

 ټول يې له ويرې رپېدل ېراوسه

 او د سا ر وروست  س  يو ېه حيران پاېې وو

 چې ل ېدلا سا ر

 په نيمه ژبه او ځ يرويو ووي 

 !دغه زلم   ه وژنئ

 :ئ ه  ه بګدوهغه آزاد کړی هغ

 د هغه  چې دي ځواکمګې  چې

  اېه يې اوز د  چو زور ښکاره شو

 دغه زلم  دی يو پياوړی او ېکړه جګ ېال 

 دښم  يې غشا څچه هېهک ه خکا نه لري

 !دغه زلم   ه وژنئ

 !هغه ج ړې ېه بوځئ

 هغه  ي  دی او په زړه کې يې د  يګې زور دی

 ېاسو ېه زور د  يګې نه دی    وم

 يګې زور  جبور کړ چې ن   ا ووژناهغه د  

 هغه له  ا سره د عشت روي  شو

 او په خپ  ژوند باندې ونه وېرېده

  ي  انسان له  ر ه نه وېرې ي
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 هغه  ي  دی  ي 

 او  ي  لوی انسان وي

 د لوی انسان وژل وي لويه  ګاه

 هغه د عشت  ره کې هر څه کوي

 شاهغه په  يګه کې د ټول ج ان ل کرو سره جګګ کوی 

 !هغه ج ړې ېه بوځئ

 له ن  نه وروسته دا زلم  دی د ل کرو  شر

 دغه زلم  د ټول ل کر سا ر دی

 ز ا له  رګ نه وروسته

 دټول ل کر  شر همدی وټاکئ

 چې و ړ شا اباسي  نه هاخوائ پرې د

 د پګچاليانو جګګ ېه

 چې  ړ شا له راجا سره ج ړې ېه ووځائ پرې د

  وندې راجا ووژنا

 ل کر ېه  اېه ورکړي اود پګچال

  وندې همدا زلم  به

 همايون ېاج و چا

 کيدای شا دغه زلم 

 د آريانا ې    غرور و چا

 دغه زلم  به د سرېورې هوس 

 دخپ واک  لوټ شوی ېاج ولجه کړي
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 ځکه هغه  ي  دی

 او  ي  هر څه کوي

 د  يګو    دی( ج)خدای

 څوک چې  ي  وي له ښا ار سره ج ړې ېه ورځا

 وي د پړان انو خولې ېه  ز اچوي څوک چې  ي 

 څوک چې  ي  وي له ز ريو سره غې ې نيسا

 .ز ا ل کريانو ز ا وصي  و ګئ

 ئو ړ شئ باي    ېاج  و بېرېه راوړ

 د آريانا غرور  و بيا و چئ

 او دغه پېغ ه دغه ښک ې نج  

 چې ن  يې زه شو ه د عشت وربانا

 ئدا د بودا نذر کړ

 د ها سپېه ا و ګدر په ژبه

 د هغه  س   ستانه   ګګ له خو  سره س 

 چې بودا نذر غواړي

 د کاپيسا ېر ټولو ښک ې نج  

 چې د خ س  د ټول ښايس  ن ه ده

 ئدا د بودا نذر کړ

 چې د بدرن و ط سمونو  اې شا

   ګګ وي ا وو دا

 «چې د بدرن و ېور ط س  په ښکال  اېې ي»
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 د کاپيسا ېر ټولو ښک ې خو همدا پېغ ه ده

 ا څه ،چې په ټول ج ان کې داښک ې دهد کاپيس

 ئدغه نج   په کاپيسا کې د بودا د ستر   بد نذر کړ

 چې ويې ساېائ هغه بو ا راه  ېه وسپار

 بس هره ورځ به د بودا د خوشال  لپاره

 د هغه  خ ېه ناڅا

 له ن  نه وروسته دغه پېغ ه د بودا ناوې ده

 هغه به وناڅا بودا ېه د بدرن و به ط س   اې شا

 او دا  ي  زلم  به

 ېر اباسيګه ها خوا

 له پګچاليانو سره جګګ ېه و ړ شا

 يا به ج ړه کې  ړ شا

 او ز ا د  رګ کساې به واخيست  شا  

 يا به د ېورو پګچاليانو ل کر ېار په ېار کړي

 که يې راجا ېه چېرې  اېه ورکړه

 بېا نو د لوی کګيشکا خپ ه خوښه

 ګه کويچې پر زلما باندې د څه شا لورېي

  ا خپ ه ويګه ورب  ې ده ېه

 هغه  ي  دی

 !او  ي  ز ا د وت  په  ګاه  ه وژنئ

 !سترکګيشکا ېه دا پېغام يوسئ
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 ز ا وصي  همدا دی

 . . .ز ا وصي  همدا دی 

 

 

 د لمر زريګه ب  

 بيا د اسمان پر  ره وڅرخېده

 اوکاپيسا د يوې ب ې ورځې  خ وليده

 دا يوه لويه ورځ ده

 ه  کاپيسا ېه راې ه« سوريا»لور ښک ې ن  د لمر 

 سوريا چې خپ ه الماسا نيزه يې

 له  ېره و ره د اسمان څګډې ېه وويشت ه

 ن  د سيګدونو او باران واکمګې

 ه  ژړل« اناهيتا»

 دا د بې تون ورځ وه

 د يوې پاکې او سپېه ې  يګې

 د دوه  يګو د بې تون شېبې وې

 !خ کون  يې ښايسته اوشاز ارشاک نه بي وله 

 په دغه ورځ د دنيا ټولو  يګانو ژړل

 ن  ل کر وکوچېده

 ن  يې ارشاک ه  ېر کاب ه  ز ېړل  بوېه

 چې آسمايا ېه و ړ شا

 او د هوس    بد کې
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 د آريانا پر خپ واک  باندې وس  ياد کړي

 او له دې لوړې وروسته

 شا د ل کرو  شر

 بيا به ورځا چې اباسي  څچه ورپورې غاړه

 و او راجا سره ج ړې ېه ووځاله پګچاليان

 ارشاک وياړ   دی ارشاک دن ه غاړه

 ارشاک د سترکګيشکا ښ   چه شو

 ارشاک د ټول روهستان 

 د پکتانو ل کرو  شر دی اوز

 خو د ارشاک له زړه نه ويګې څاڅا

 ارشاک دخپ ې   شووې وروست  ديدن ونه کړ

 ارشاک د ښک ې اوشاز  خ ونه ليد

 کو  کېد ارشاک ستر ې دي له اوښ

   ر په زړه کې يوه هي ه لري

 او خپ   اې شوي زړه ېه  ا  ورکوي

 ځ  د راجا ج ړې ېه

 په آريانا  ې وس 

 چې به ېر  ر ه پورې وجګ ې م

 يا خو به  ړ ش  

 داوشاز ديدن به يوس  د سوريا دربار ېه                   

 يا به راجا ووژن 
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 او د هوس  همايون ېاج به راوړم

 انو څچه باج به راوړمله پګچالي

 د آريانا غرور به بيا و چ 

 چې ز ا د سوبې خبر

 ستر کګيشکا واوري

 څو ره خوشاله به شا 

 او بيا به  اېه ز ا اوشاز راکړي

 !نو اې ز ا ښک ې  يګې

 !د کاپيسا ېر ټولو ښک ې اوشاز

 ېاېه وعده درکوم

 زه به دې بېرېه په خپ   ز و چ 

 ان ام کې به دېپر پګچاليانو د بري په ستر 

 له کګيشکا وغواړم

 او ېه به ې  ز ا شې

 !ز ا وعده واخ ه او ز ا بېرېه راې  و ېه په ېمه اوسه

 پرې ده چې  اېه سرنوش  وخاندي

 په خپ   ز به دې بدل کړم اخر! ز ا برخ يکه

 له خپ  ېګدي نه د اوشاز د بې تون کرښه ېونم

 ز ا په  چو کې   دو ره زور شته

 کړي بدلچې ېا بدل 

 يا به  ړ ش  يا به ېا بدل کړم! ز ا سرنوشته
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 !ز ا سرنوشته خانده

 عشت به له ېا څچه کساې واخ ا

 ځ  د راجا ج ړې ېه

 .او اباسي  به د اوبو پر ځای له ويګو  ک کړم

 ل کر د هسچ آسمايا خواېه درو ا

 ارشاک کاب  ېه بيايا

 واو د آسونو د پ و  رديې ب رام نه پګاه کې ي ورو ور

 ارشاک به و ړ شا او اوشاز به د بودا نذر شا

 ن  به اوشاز نذر شا

 ن  يې وروړي په کاپيسا کې د بودا   بد ېه

 ن  کاپيسا کې د لوی نذر ورځ ده

 داسې لوی نذر چې بودا پچوا ليدل  نه و

 کاپيسا ټوله ده له خ کو  که

 ټول  اشو ان، زاړه، ځوانان دي راوې ا د   بد  چې ېه

 ې  دی په اسمان کې رواند زاڼو خ

 ن  کاپيسا ده له   ونو  که

 دهيګدوکوپ پر سردي واورې پرېې

 او د ب رام دښته ده ټوله له غاټولو  که

 باد د ځګ  ه ونې ورو ورو خوځوي

 خ چ راټول دي او بودا ېه نذرانه ورکوي

 س  آسونا ځوانان و ړ دي له نېزو سره پر  ره کتار
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 و  ک ديد راهبانو پ وونه له   ون

 او د بودا په نذرانه يې شېګدي 

 د راهبانو بو ا  شر د اوشاز په هر ک ا وې  

 چې يې د س و زناريانو د ېسپو لړک په غاړه کې دي

 اوشاز د سپي  حرير جا ې اغوستا

 او د  البو يو سور   يې په ورب  کې اي  

 زلفې يې ېار ېار پر اونو پرېې دي

 او ېورې ستر ې يې له اوښکو  کې

 نور د اوشاز زړه کې غ  نه ځايي ي

 وروست  ديدن يې د ارشاک ونه ليد

 اوشاز ارشاک پسې س    وها

 په ويګو ژاړي                                            

 اوشاز به ن  شا د بودا نذرانه

 ارشاکه چېرې و ړې ؟

 ارشاکه څه شوې   ر نه يې خبر ؟

 چې ستا اوشاز به ن  بګدي شا بګدي

 چې ستا اوشاز يې د بودا نذر کړه

 اوشاز به نوره د اسمان نګداره ونه شا کړای

 اوشاز به نورد کاپيسا له بيابان څچه غاټول، ټول نه کړي

 اوشاز به نوره د ب رام د پېغ و  يره نه وي

 اوشاز به بېا ارشاک ونه شا ليداي
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 اوشاز به هېهک ه د پالر او  ور ديدن ونه کړي

 هېګدوکوپ دغره هوس  نه ويګا اوشاز به بېا د

 اوشاز په بېا له ستورو  ک اسمان ېه ونه  وري

 اوشاز آزاده نه ده

 اوشاز بګدي شوه بګدي

 هغه يوازې او يوازې د بودا د لوی   بد نذر ده

 نور به د ژوند خپ واکا ونه ويګا

 اوشاز س    وها

 اوشاز ژاړي                         

 وده دهخو کاپيسا کې هګ ا ه ې

 کاپيساوال خپ ه ېر ټولو ښک ې پېغ ه نذارنه ورکوي

 کاپيساوالو د سورياب   په   و پوپ کړه

 اوبدلا« نسترن»او « عشسه پېچ»کاپيساوالو 

 باندې ب   پوښ ې« ريدي   »او « کشمالا»کاپيساوالو 

 دي پر ب   ټو ب ا«  ال »کاپيساوالو  ېر 

 کېکاپيساوال ښک ې اوشاز وړي د سوريا ب   

 دغه ب   به په اېو سپيګو غوايانو پورې وېړل شا

 ددې غوايانو به رشمې وي له ورې مو جوړې

 کاپيساوالو د    پوښې ب  

 په ټوله  ره ه   الن شيګدلا

 کاپيساوالو پر ب   باندې له   ونه خيمه جوړه کړ
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 په دې خيمه کې به د   و او ورې مو پر ېچ 

 ښک ې اوشاز کيګوي

 کال نذرانهکاپيساوالو د ښ

 څو ره چې کې ي هو ره ښک ې کړله

 څو پرې ط س  د راجا او اب يسانو  اې کړي

 اوشاز ب   کې ناسته

 سپيګو جا و کې دحريرو څو ره ښک ې ښکاري

 د اوشاز ستر ې خدايزده څه ېه ځير دي

 کو و سوچونو ده په سراخيستې

 يوڅاڅک  اوښکه يې له ېورو ستر و ښکته راځا

 ګ ا باندې يې  ره باساپر  البا سپي  ان

 خو د اوشاز ستر ې   ځير دي او په سوچ کې ې  ې

 څو نېګوازوغ وله شپي  

 ب   ورو ورو روانه

 او د   بد په لور ې ه

 اوشاز د ورک سرنوش   رې څاري

 او د ب   له هر خوځ   سره ورو ورو خوځې ي

 اوشاز په خپ  راې ونکا نه پوهې ي

 اوشاز ب   کې ناسته

 ه  يې دی په  چکې روانبو ا را

 بو ا راه   ز کې نيولې د   بد  يوه ده
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 څو نېګوازو غ وله شپي  

 او چې اوشاز   بد ېه ورسېده

 سګدره پې  کړله« نا ا»نيګوازانو د 

 چې د  ارانو د پاچا په نوم وه

 کاپيساوالو ه  ژړا پې  کړه

 د ب   شاېه د اوشاز سپي  سرې  ور او بو ا پالر روان وو 

  بد  چکې راهبان کتار، کتار و ړ وود  

 او پر ب   يې د   ونو ځول  وشيګدلې

 خ کو حيران حيران اوشاز ېه کت 

 هغه له هرې ورځې   ښک ې وه

 نيګوازانو په شپي   کې ني وورو ېه سرودغ اوه

 او له بودا نه يې د خپ  نذر  ګګه غوښته

 بو ا راه  راغ  اوشاز يې  ز نه ونيوله

 که وکړهاو اوشاز کر

 د بو ا  ز يې بدشا وم و اڼه

 اوشاز په ناز ناز له ب   ښکته شوه

 نېګوازانو دکوېرې سرود وغ اوه

 نو د اوشاز پالر او  ور

 د وروستا ځ  لپاره خپ ه لور په  يګه ښک  کړه

 اوشاز ژړل او پالر و  ور يې ه  س    وه ې

 آه څه غمج  ساع  و
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 څو ره خواشيګې شيبې

 څه غ  لړلې ورځ وه

 لکه چې ټولو ب را والوژړل

 خو چا يې غ  نه اورېد

 د کاپيسا دښتو او غرونو ژړل

 نوره به دې ښک ې اوشاز ونه ويګې! کاپيسا

 نور به دې لم  کې هغه ونه ناڅا! کاپيسا

 وژاړه او زړه دې ې  کړه! کاپيسا

 ن  د اوشاز وروست  ديدن وکړه

 اوشاز د ې  لپاره

 ګدي شوهستا د   بد ب

 بو ا راه  د اوشاز  ز ونيوه

 کرار کرار يې د   بد په لور روانه کړله

 د   بد خوله کې راهبان ټول په سجده پرېوې 

 نيګوازانو د هوس  سرود ېه پي  وکړ

 د   بد لويه دروازه خالصه شوه

 خو اوشاز ودرېده

 خپ ې لمدې ستر ې يې واړولې

 د کاپيسا وروست  ديدن يې وکړ

 مان ېه ستر ې پورېه کړلېپاز يې اس

 او بيا يې خپ   ور او پالر ه  وليدل
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 لرې او  ېر لرې يې

 د لمر خاېه خواېه نظر و انډه

 او پټ په زړه کې يې د يګې ک مه ېېره کړه

 ارشاکه چېرې يې چې نه ښکارې؟

 ېانه وربان شمه له  انه  رور خو نه يې؟

  ا خوله ټولو نه وداع وکړله

   ر ستاغ  نه اورم

 :ا راېه ونه وي  ې

 «!اوشاز په  چه دې ښه»

 !ېانه وربان شمه ارشاکه  رانه

 خو دې ساېه د دښم  له ېورو( ج)خدای

 !پام چې  ا هېره نه کړې

ــکته     ــاڅکا ښــ ــکو څــ ــه دوه د اوښــ ــتر و څچــ ــاز ســ د اوشــ

 ورغړېدل

 او بيا يې  ام پورېه کړ

 چې د   بد د دروازې له ستونا ېېره شوله

 بېا چا ونه ليدله

 وشاز و ړه ټولو ستر و نه پګاه شوه پګاهاو ا

 بيا د   بد دنګه

 د لوی ېا ر درش  کې ودرېده

 داسې ېا ر چې له  ر رو او غميو جوړو
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 داسې ېا ر چې هر ستون يې لکه لمر ځ ېده

 د ديوالونو ېرڅګګ

 کتار ،  يوه پر  ز و ړ وو –راهبان ټول کتار 

 و و ړ« بودا»د ېا ر  چا خ په بر سر کې 

 په خالصو ستر و يې ېا ر ېه کت 

 بودا اوشاز ېه کت 

 اوشاز بودا ېه کت 

 بودا جوړ شوی وله ېورې ېې ې

 اوشاز د سپي  حرير جا ې اغوستې

 د اوشاز ستر ې وې له اوښکو  کې

 د بودا ستر ې له  برو جوړې

 بودا خپ  نذر ېه په برندوکت 

 بو ا راه  د اوشاز شاېه و ړ

 اوشاز حيرانه پاېې

 چې خدايه څه به کې ي؟

 بو ا راه  د بودا  خ ېه په سجده پرېوېه

 :او بيا يې داسې ووي  

 ېاېه  و ښکال راوړې! ښاغ يه

 د کاپيسا ېر ټولو ښک ې پېغ ه

 ها چې ښکال يې ط سمونه د اب يس  اېوي

 ها چې دلبره ده د  ېرو زړونو
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 ها چې سګدرې يې له ز کې نه  الن ټوکوي

 زنګ  يګځاهاچې نها يې د زړه 

 هغه چې زلفې يې د ېورو او ښاېسته سګب و

 د ېور آبشار په شان  وجونه وها

 هغه چې سپيګه د سپون   په شان ده

 هغه چې ښک ې د هوس  په شان ده

 هغه چې زړه يې له ل کر د کګيشکا نه وړي

 هغه چې لويو اېالنو يې ودم کې دي سرونه اي ا

 هغه چې  يګه يې جګون پاروي

 يې د ښکال له اوازو  که دهاو کاپيسا 

 داسې ښک ې پېغ ه! هو

 ېاېه سوغاې درکوو

 ېاېه يې نذر کې خيراې درکوو

 چې هر  اښام ستا د   بد  يوې روښانه کړي په خپ و  سو

 او هر شپه دې  خ کې 

 لکه لمبه وناڅا

 او په سګدرو کې دې وستايا

 !ويې  ګه! ښاغ يه

 !ويې  ګه! ښاغ يه

 ستا ېر ود ونو  ندېدا ښک ې پېغ ه به دا 

 خپ ې  شکيګې زلفې وخوروي
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دا ښـک ې پېغ ــه بــه دې هـره ورځ ټــول جســ  پـه ورې ــمو پــاک    

 کړي

 دا ښک ې پېغ ه به وي ستا کګيزه

 او ستا خد   به کوي

 دا ښک ې پېغ ه به دې  خ ېه ناڅا

 دا ښک ې پېغ ه نذرانه د کاپيسا و ڼه

 دا ښک ې پېغ ه ېه سوغاې د کګيشکا و ڼه

 !ويې  ګه! ښاغ يه

 !ويې  ګه! ښاغ يه

 بو ا راه  دغه خبرې وکړې

 او بېا يې ښک ې اوشاز

 د بودا  چې ېه ورټې  وه ه

 اوشاز خوره وره په پ و کې د بودا پريوېه

 د اوشاز زلفې د بودا ېر ود ونو  ندې وشيګدل شوې

 اوشاز س    پي  کړې

 اوشاز   بد په خپ و اوښکو باندې ولمباوه

 . . .يې س  يو ان ازې کولې اوپه ېا ر کې 

 

 

 ورځې او شپې ېېرېدې

 د کاپيسا سيګد د اوشاز اوښکې له ځانه سره وړې د اباسي  په لوري
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 ه ته چې ويګې لکه سيګد ب ېدې

 چې پکتانه وو له راجا سره ج ړې ېه وېا

 ه ته چې ښک ا ارشاک

 د پګچاليانو ېور سرونه ريب 

 چې پکتانو زلميو

 کساې اخيستهله ېور ليګ يو نه 

 چې ارشاک غشا پر دښم  ورول

 هغه ارشاک چې پر اوشاز  ي  و

 هغه ارشاک چې د هوس  پر نګ ه و ړه د راجا ج ړې ېه

 هغه ارشاک چې آريانا ورباندې وچر کاوه

 هغه ارشاک چې کګيشکا ورباندې وچر کاوه

 هغه ارشاک چې يې د زړه د ېچ  پاچا وه اوشاز

 باسي  څ  ېستړي ارشاک به چې اوبه د ا

 نو د اوشاز د اوښکو څاڅکو به يې   ويګې په جوش راوستې

   ر اوشاز   د   بد بګدي وه

 ښک ې څېره يې هره ورځ ژېړېده

 د حس     يې رژيده رژيده

 اوشاز خد   دېورې ېې ي کاوه

 او هره شپه به يې د لوی   بد وړه حجړه کې

 د بې تانه له غمه

 ېر سباوونه ژړل
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 ېوپانونو وه پر سر اخيستې خو يوه شپه چې

 او هيګدوکوپ په  ردله کې پټ و

 ېوپان د ونو زړې څان ې  اېولې په خرپ

 باد له کړکيو، دروازو څچه غ ونه ايست 

 او د   بد  يوې د باد له  سه نه درېدې

 څه ويروونکې شپه وه

 د کاپيسا خ چ له کوره ب ر نه شول وې 

 او د ېوپان ليون  از په شغ ار ېېرېده

 اوشاز ناڅاپه پر خپ  ځای کېګاسته

 او د ېوپان غ  يې په زړه کې بوړبوک  د ويرې وې ې کړلې

 اوشاز هر خواېه کت 

 له هرې خوا د س م ي  ېوپان غ ونه راې  

 چې يو ناڅاپه د اوشاز د حجرې ور و ړزېد

 اوشاز له ويرې څچه ځان را غونډ کړ

 ور چا په زوره خالص کړ

 د اوشاز ستون  وچ شو

 ې يو ناڅاپه د بو ا راه  څېره ښکاره شوهچ

 په سپيګو ستر و کې يې ن ې د لېوه پيدا وې

 اوشاز ېه وړاندې راغ 

 اوشاز حيرانه وه چې دا څه ويګا؟

 په نيمه شپه ولې بو ا راه  راغ   دلته؟
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 خو راه  راغ  د اوشاز ېر څګ ه ودرېده

 اوشاز په ويره ويره وپوښت  چې څه پې ه ده؟

 کړې خپ ې ستر ې په اوشاز کې خ ېبو ا راه  

 !ېا غواړ ه: ويې وي  

 زه ي  د  ېرو  ودو ونی ې ی

 ن  دې د غې ې په خوند ځان  ړوم

 ز ا دنګه د هوز دوزخ لمبې وها ې 

 ن  دا لمبې ستا په وجود وژنمه

 ن   ې د  ېرې  ودې

 دهوسونو اور په ېا شيګد ه

 ن  به ز ا په غې  کې ولوبې ې

 وړ کړهراشه او زړه  ې س

 :اوشاز په چيغو سر شوه 

 پام  اېه  ز رانه وړې

 زه خو ستا لور غوندې ي 

 زه به په چيغو چيغو ځان ووژن 

 زه به په چيغو کاپيسا وي ه کړم

 زه به دې ټولو ېه رسوا کړم رسوا

 :بو ا راه  په کړز کړز وخګدل او ويې وي  

 ووهه څو ره چې دې زړه وي هو ره چيغې وهه

 غې نه اوريهېهوک ستا چي



 

 www.samsoor.com  

 ېوپان به ستا چيغې له ځان سره اسمان ېه يوسا

 ستا غ  هېهوک نه اوري

 که ز ا غوښتګه دې ونه  ګ ه

 زه به دې وېړم په زور به درنه کام واخ  

 راه  چې دا ووي 

 نو پر اوشاز ور پريوې

 خو د اوشاز وجود کې ه  د هيګدوکوپ ويګه وه

 اوشاز شېدې د آريانا رودلا

 څچه غيرې زده کړیاوشاز ب رام 

 اوشاز د لويې کاپيسا ز رک ده

 اوشاز ليوه سره ج ړه کوي اوز

 او د بو ا راه  په  چو باندې خوله ل وي

 راه  د زوړ لېوه په شان ستړی شو

 او اوشاز ځان ېرې خالص کړ

 خپ ې حجرې څچه ب ر ووېه

   ر لېوه د   بد ټولې دروازې ېړلا

 هېيوه دا ن څچه ېر ب  دا نه  ګډې و

 اوشاز س    وها   بد کې له لېوه نه ې تا

 بو ا ليوه هوس  نيول  نه شا

 د   بد ټولې  رې بګدي دي راه   ا ه دی

 اوشاز به بېرېه راځا
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 اوشاز به خپ ه راځا

 اوشاز چې ستړې شا اخر به راشا

 او ز ا غې ې ېه به ځان وسپاري

 د   بد ټولې  رې بګدې دي اوشاز بګدي ده

 يګدوکوپ هوس  ده  ر اوشاز د ه

 اوشاز د لوړې  ګارې  ره په ياد ساې ې

 د   بد لوړه  ګاره اسمان ېه  ره لري

 اوشاز د ز کې  ر ونه  وندله

 اوشاز اسمان ېه خي ي

 د  ګارې زيګو کې  ګډې وها

 بو ا ليوه يې په حجره کې   په ېمه ناس  دی

 چې اوشاز بېرېه راځا

 بګددياوشاز د ېې تې  ره نه لري ورونه 

   ر بو ا نه  ګاره هېره ده

 د اسمان  ره ېرې ښکاره هېره ده

 اوشاز د لوړې  ګارې څوکې ېه وخت ه

 د ګارې شا او خوا ټول وود   بد با ونه

 ب ېده« نيال »خو يوه اړخ ېه يې 

 نيال  د لوړ هيګدوکوپ زړه نه راېه

 نيال  څپې څپې  وجونه وها

 نيال  په داسې ېوپانا شيبو کې
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 نا آز په شاند ليو

 له خولې ځ ونه باسا

 نيال  غړ با کوي په ېې و پورې غې ې  وښا

 نيال  څه  س  روان دی

 د کاپيسا سيګد په غورځګګ روان دی

 لکه دښک ا هيګدوکوپ په رګ کې ويګه

 نيال  داسې  س  دی                                             

 اوشاز نيال  ېه  وري

 ژوندون وروست  خبرې کوي اوشاز نيال  ېه د

 !ښک يه نيالبه واوره

 ستا غورځګ ونه د ارشاک د غورځګ ونو په شان

 !ای د ارشاک په شانې  سته سيګده

 ن   ې د دي  له ساېګدويو څچه ېاېه ده پګاه راوړې

 !ېه د بودا له وارثانو څچه  ا وساېه

 د عسيدې لېوانو ن  له  ا عزې اخېسته

 رولمبو ويرويهغوی چې خ چ د دوزخ له س

 دهغوی زړونو کې دوزخ دی په لمبو راغ  

 هغوی چې خ کو ېه ايمان او سپېه تيا يادوي

 هغوی پچپ ه د وط  د پېغ و پ  لوټوي

 هغوی چې دي  او ايمان  ېر يادوي

 په خپ ه ځان په اب يسانو پ وري
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 دغو ناوليو راهبانو خپ  ايمان پ ورل 

 دغو ناوليو راهبانو ټول ج ان پ ورل 

 نيالبه ېاېه  ې پګاه راوړې

 !ز ا سپېه يه سيګده

 !ز ا  ربانه وروره

 !خپ ې بې وسې خور ېه ورکړه پګاه

 ستا پاکې غې ې ېه  ې ځان سپار ه

 زه ا ان  ي  د چا

  ا اوريدلا دي چې ېه ېر اباسي  پورې ځې

 نيالبه زه پوهې م

 چې اباسي  خپ ه  ستا ستا له څپونه اخ ا

 زه  ا ځان ېاېه سپارم

  ا اباسي  ېه يوسه

 د هغه سيګد پر غاړه

 چې ز ا ارشاک جګ ې ي

 ه ته چې ښک   ارشاک

 له پګچاليانو سره ېورې وها

 د آريانا عزې ز ا عزې دی

 !ېه ز ا عزې خپ و څپو کې پټ کړه

 !نيالبه غ   ې اورې ؟

 ن  د نړک ېر ټولو ښک ې پېغ ه
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 هغه چې  ېر يې په ديدن پسې  ري

 ې اوشازهو دغه پېغ ه دغه ښک 

 ن  خپ  ځان ېاېه سپاري

 دا د ارشاک ا ان 

 دا د بودا د ستر   بد نذرانه

 دغه سپېه ې پېغ ه

 ېر هوس  ښک ې پېغ ه

 ن  خپ  ځان ېاېه سپاري

 !ېه يې په خپ  څادر کې ونغاړه او پچه يې کړه

 چې د دنيا خيرنې ستر ې پرې ونه ل ې ي

 !د کاپيسا دا ا ان  ېر اباسيګه يوسه

 !ا در واخ ه ! نيالبه

 ! ا در واخ ه! نيالبه

 اوشاز په سپي  حرير کې

 د ښايسته سپيګې کوېرې په شان

 د ګارې له سره والوې ه

 او شيبه وروسته دنيال  څپو کې

 د سپي  حرير په جا و پچه اوشاز

 . . .د سيګد څپو سره شوه غاړه غړک  
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 نيال  څپې وها نيال  روان دی

 ي ينيال  له لوړو سردرو ېير

 نيال  ورځا د اباسي  په لوري

 او د نيال  پر بستر

 د کاپيسا ناوې اوشاز روانه

 په سپي  حرير کې لکه سپي  ني وور

 چې د اوبو پر  خ ېاوي ي را ېاوي ي اوځا

 لکه سپي  وو،

 چې د ابو ب ير ېه ځان وسپاري                    

 لکه په شګه ج  ه کې عکس د سپون  

  ې څان ې په شاند سپي  سوس  د ښک

 اوشاز اوبو کې ده روانه لکه سپي  بادبان

 اوشاز ورځا ېر اباسيګه پورې

 ه ته چې هره ورځ د ويګو سرې ويالې ب ې ي

 ه ته چې ېورې يو پر ب  ل ي ي

 اور بادوي                                            

 ه ته د غشو شغ ار څچه اسمان چې  ک دی

 يو د ب  سيګې  اېوي ه ته چې  س  آسونه

 چې پکتانه زلما نيزې واروي

 چې پګچاليانو نه لګ ونه لوي ي

 دغه ج ړه ده يوه لويه ج ړه
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 زلم  ارشاک د  س  ز ري په شان ج ړې ېه وې 

 هره نيزه يې د دښمګو يو کتار ريبا

 د هر يو غش  په  وزار يې څو سيګې سورک شا

 د هرې ېورې په  وزار يې س  سرونه پريوځا

 نو ي ي«  ورب »شاک پر سپي  آز چې ار

 لکه شاهي  الوزي

 آز يې د جګ ونو يار دی«  ورب »د 

 او  ورب  آز يې د بې تون د شپو  ونس همدم دی

 هغه  ورب  چې پر ېګدي يې د اوشاز د  ز ځونډي ځړې ي

  ورب  سيګه وها ارشاک جګ ي ي

 ارشاک د ېورې په وه و کې ستړيانه لري

 جګګ  يدان کېچې يو ناڅاپه يې د 

 د پګچاليانو ېور سردار وليده

 هغه راجا چې يې کاب  لوټ کړی

 هغه راجا چې پر خپ  سر يې د هوس  همايون ېاج اي   دی

 هغه راجا چې کګيشکا ورېه وس  ياد کړی

 هغه راجا چې د ارشاک زړه يې کساې نه  ک و

 او چې ارشاک يې پر سر 

 همايون ېاج وليده

 ور ېب  شوهز که يې پ و  ندې د ا

 له ېورو ستر و يې د و ر سپرغ  والوې ې
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 آز ېه يې پونده ورکړه

 او په ج ړه ج ړه يې

 خپ  ځان ور ورساوه

 د دوه ل کرو  شران

 يو ب  ېه  چا خ شول

 پ  وانانو يو د ب  د  چو زور    وم کړ

 :راجا په کړز کړز وخګدل او ويې وي  

 څو ره بې باکه، بې پروا زلم  يې

 بې نه ديج ړه خو لو

 !لکه چې خپ  ژوندون دې نه خوښي ي؟ 

 چې دې له  ا سره ځان  چا خ کړ؟

   ر ېه نه يې خبر؟

 چې زه د ټولو پګچاليانو راجا

 او د کاب  ېا ن ر

 د آسمايا د ستر   بد واېح ي 

   ر ېه نه يې خبر؟

 چې ستا د وياړ ن ه ز ا پر سر ده؟

 ز ا ج ړه د آريانا پر سر ده؟

 !يهای د کاب  زلم

 ېاېه همدو ره پېغور بس دی چې  ا

 ستا د حېا اوغرور ېاج راوړی
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 د خپ واک  د هوس  ېاج دې اوز ز ا پر سر دی

   ر ېه نه ويګې چې ستا کاب  شو څو ره  لي ؟

 نو اوز په کوم زړه ز ا جګګ ېه راغ ې؟

 دادی در واخ ه چې وجود دې د پګچال په ېوره

 داسې ټوټې ټوټې کړم

 ټوټه ټوټه کړلکه کاب  چې  ې 

 راجا دا ووي  

 بيا يې کړز وخګدل                  

 خو ارشاک هېڅ ونه وي 

 د ارشاک ستر ې   د اروبچ  شوې

 په خپ  زلما  ز کې يې ېوره ک که ونيوله

 او د عشت نوم يې ياد کړ

 د هوس  لوڅ سر يې په زړه و رځېد

 د اوشاز ستر ې يې په خيال کې راغ ې

 وس  را ياد کړ پر آريانا يې خپ 

 او د  ورب  په غاړه يې  ز را وکې 

  ورب  پرې پوه شو چې وروست  ج ړه ده

 او  ورب  پوه شو ،چې له چا سره ج ړه کوي اوز

 ځکه يې خپ  غونونه څچ ونيول

 يو ځ ې وشيشګېده

 پر دوه پ و باندې نيغ ودريده
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 او بيا  يدان ېه وځغاس 

 ېورو يو ب  څچه شرن   پورېه کړ

 نانو يو د ب  د  چو زور وليدهپ  وا

 او ج ړه ون ته

 راجا د جګګ په چ  و ول پوهې ي

 راجا اب يس څچه ج ړه زده کړې

   ر ارشاک زلم  دی

 له هر  وزار سره راجا لړزوي

 راجا په ښا  ز ېوره ښه کاروي

 نو ارشاک وپوهېد چې

 دښم  يوازې په خپ  ښا  ز باندې جګګ کوی شا

 ړخ راېاو کړځکه  ورب  يې په کيي ا

  ورب  پوهي ي چې ارشاک څه غواړي

  ورب  د خپ  څ ت  په راز خبر دی

 نو شېبه وروسته آز په کيڼه خوا را ېاو شو وځغاس 

 ارشاک ناڅاپه ېوره کيي  ز ېه کړه

 راجا نه  ر ورکه شوه

 ارشاک د کيي  ز په يوه  وزار اور ې  ور اې کړ 

 او د راجا سر ېر پ و  ندې راورغړېده

 ل کر چې وليد، هياهو پورېه شو

 د پګچاليانو جګډه پريوې ه

 ارشاک نيزه په سر کې وټو ب ه
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 او د راجا سر يې را پورېه کړ پر خپ ه نيزه

 د راجا هغه سر، چې  ېر يې په غرور  رځاوه

 چې يې   ېاج پرې د هوس  اي   و

 خو اوز ارشاک ېرې بي  کړ

 د پګچاليانو پاېې شوي ل کر

 ه باندې واچوالېېورې پر ز ک

 سپيګې جګډې يې په نيزو پورېه کړې

 او پکتانو زلميو ه  نوره ج ړه ونه کړه

 د غشو شغ د ېورو شرنګ ودرېد

 د پکتانو د خوشاليو يو غرېو پورېه شو

 ارشاک له سر څچه زري  ېاج د هوس  را واخيس 

 همايون ېاج يې ښک  کړ

 او چې اسمان ېه ځير شو

 ل نو يو کتار زاڼې يې وليد

 چې د کاب  خواېه ځا

 د ارشاک ستر ې شوې له اوښکو  کې

 نور ځګډېدل ښه نه دي

 ه ته کاب  کې به ېور سرې هوس  ېمه لري

 او په ب رام کې به اوشاز په انتظار ناسته وي

 سبا کاب  ېه کوچ دی

 . . .سبا کاب  ېه کوچ دی 
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   ر نيال  روان دی

 نيال  هماغسې غورځګګ لري څپې څپې ځا

 ال  د ښک ې اوشاز ناوې اباسي  ېه وروړيني

 چې  اښام راشا د څپو پر  خ اوشاز ښکارې ي

 چې لکه سپيګه بته

 د لمر خاېه خواېه ځا

 هره شپه سيګد چې شا د ستورو بستر

 سپيګه اوشاز لکه سپون   ښکاري ي

 چې په ا ي  د سپيګو ستوريو کې غم  غم  ځا

 اوشاز روانه ده ارشاک ېه ورځا

 ه  روان دیخو ارشاک 

 ارشاک په شپه او ورځ  زل لګډوي

 ارشاک نيزه کې د راجا سردل کر له پاسه هسچ ساې  

 ارشاک د ښک ې هوس  ېاج په  ز کې

 ځا د نيال  اوبو ېه ځان رسوي

 خو په دې نه پوهې ي

 چې ستر بري ېه يې نيال  په هر ک ا کې لوی سوغاې راوړی

 نيال  روان دی 

   ځا له سردرو ېېري ينيال                  

 چې يو س ار پرې د سيګدونو او باران   که

 کوزه شوه« اناهيتا»



 

 www.samsoor.com  

 اناهيتا د شرشرې په شان نيال  ېه راغ ه

 :او خپ  وياړلا زوي نيال  ېه يې په ښک ې ژبه داسې ووي 

 !ز ا  حبوبه ز ا ښک يه زويه

 !له هيګدوکوپ څچه راغ يه ز ا ستړيه زويه

 !ن ېه غون شهز ا ور ا! ز ا نيالبه

 دغه د ټولې نړک ښک   حس 

 دا د ښکال نذرانه

 ښک ې اوشاز چې روح يې

 دعشت ج ان ېه  ې مګه ې  ې ده

 اوسپي  بدن يې ستا بستر کې ا ان  پري   دی

 !پام چې پردک يې نه کړې

 اوشاز د ښک ې کاپيسا ا ان 

 اوشاز د ټولې آريانا ا ان 

 اوشاز د ستر واېح ارشاک ا ان 

 وياړ د ش ګشاه ا ان اوشاز د 

 !نوره يې وړاندې  ه وړه

 !نيالبه ودرې ه 

 !نيالبه خپ  ب ير راو رځوه

 !پام چې اوشاز اټچ نه ېېره نه کړې

 اوشاز اټچ کې  ې مګه وساېه

 !دا د کاب  او کاپيسا نازکه پېغ ه په  ر    ه سيزه
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 !هغه پګچال ېه  ه وړه

 !د ب رام پېغ ه د کاب  له پولې  ه اړوه

 ې ښک   بدند هغ

 !د بدرن يو ښار ېه  ه لې دوه

 ېه يې د کاب  د سپېه تيا استازی! نيالبه

 ېه يې د کاب  د ا ان  ساېونک ! نيالبه

 ېا ن  سپېه تيا او ېسدز راوړی! نيالبه

 پام چې په سپي  بدن يې ستر ې د ناوليو درنه ونه ل ا

 پام چې د ېورو زړونو هېڅ نظر يې ونه ويګا

 !کړههغه همدلته ې  

 اوشاز ده لوی ا ان 

 هغه په خپ و  ردابونو کې راو رځوه

 لکه د ښک ا سوس  سپيګه څان ه

 لکه د سپي  ني وور    په شانې

 !هغه د دوو هېوادونو په سرحد کې  ې مګه وساېه

 اناهيتا چې دا ور ان ورکړ نيال  واورېده

 نيال  همداسې وکړل

 ښک ې اوشاز يې په اټچ کې ې  کړه

 ي   ال  په شان په  ردابونو کې اېي پي  کړاوشاز د سپ

 اوشاز څپو سره ل يا شوه په  اشو و لوبو

 نيال  په خپ  وروستا  ګزل کې ده اوشاز ساې ې
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 خدايزده نيال  چاېه په ېمه دی

 اوشاز په  ردابو کې ساېا

 نيال  په ېمه دی ل کر روان دی

 ل کر خوشاله دی، ل کر ده لويه سوبه کړې

 کاب  خواېه ځا ل کر په بېړه د

 زلم  ارشاک هانو يال  واېح

 پر  ورب  سپور دی  ړندی واېح

 ارشاک په غې  کې د هوس  همايون ېاج نيول 

 او ورپسې يوه سرېېري ده نيزه نيولې

 هغه نيزه 

 چې يې په څوکه د راجا پرې کړی سر ن ت            

 ل کر روان دی ل کر بېړه لري

 ل کر د لويې وتحې زيری لري

 کر د وتحې زيری وړي د آريانا په لوريل 

 ل کر د وتحې زيری وړي د کګيشکا په لوري

 ل کر اټچ کې د سيګد څګګ ېه روان

 ل کر د خپ  هېواد سرحد ېه راغ 

 ل کر روان دی او ارشاک ې ی دی

 ارشاک د  س  نيال  اوبو ېه ې ی

 ارشاک د خپ  هېواد ديدن ېه ې ی

 ارشاک ب رام ېه ې ی
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 ه ې یارشاک اوشاز ې

 ارشاک روان دی ارشاک بېړه لري

 ارشاک د ټول  زله  ا ونه شمېري

 ارشاک چې څو ره وړاندې ځا هغو ره   ې ی شا

 د ارشاک زړه په هر يو  ام کې س  ټوپونه وها

 او ارشاک بېړه لري ېګده لري

 خو يو ناڅاپه  ورب  آز ودرېد

  ورب  غونونه څچ کړل

  ورب  څه پې ه ويګا

 ارياو ناکراره ښک

 چې  ورب  ودرېد ل کر ودرېد

 ټول شول حيران چې دا به څه پې ه وي

  ورب  پ ې پر ز که و ګډلې

 !ارشاک هر خواېه په ځير وکت  حيران شو حيران

 : ورب  يې ونازاوه 

 !ای  اېه  رانه آسه

   ر پې  شوي څه دي؟

 !چې داسې ودرېدې

   ر ېه نه يې خبر

 چې  ونه بېړه لرو؟

 !آواز نه اوري؟   ر ېه ز ا د زړه
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 زه  ې د  يګې په ديدن پسې  رم

 ن  چې و چ ز ا په خوښه څرخا 

 :چې  ا هر څه  چ ا 

 همايون ېاج، د آريانا غرور،اوشاز او هر څه

   ر ېه ودرېدې؟

 ستا ليونتو  ېه زه حيران ي  حيران

   ر څه پې ه ده چې داسې وارخکا ښکارې ي؟

 !ځه!  وربته

 ! وربته وړاندې و ړ شه

 !وربته  ا کاب  ېه ورسوه 

 اوز ناځوانا نه ده په کار!  وربته

  ا ېر خپ ې  يګې پورې ورسوه!  وربته

 !ځه!  وربته

 وړاندې و ړ شه:  وربته 

 خو  ورب  نه ځا  ورب  ټيګګ و ړ دی

  ورب  په ز که پورې پ ې  ېخ کړي

 ارشاک چې هر څو ره زارک کوي  ورب  يو ودم ه  نه اخ ا

 ی ل کريان حيران دي ورب  و ړ د

 ارشاک غوسه شو په  ورب  باندې يې چيغه وکړه

  ورب  ناڅاپه په پ و ودرېده و شيشګېده

 او  ورب  داسې ليون  شو چې ارشاک يې کوز کړ
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  ورب  شيشګې ي  ورب  پ ې ټکوي

 خوارشاک نه پوهې ي

 ل کر حيران و ړ دی

 چې يو ناڅاپه  ورب  وځغاسته د سيګد په لوري

 سيګد په غاړه ودرېده و شيشګېده ورب  د 

 ېا به وي  ځان به اوز په سيګد  هو کړي

 خ چ حيران دي چې  ورب  په سيګد کې څه ليدلا؟

 :ارشاک ل کر ېه ووي  

 زه  ې خپ  آز پې ن 

 هغه بې ځايه ليونتو  نه کوي

 هرو  رو يې په نيال  کې دي کوم څه ليدلا

 زه به يې و ورم چې څه پې  شوي

 غاړې ېه ارشاک راغ او د سيګد 

 ل کريان ه  ورپسې

  ورب  شيشګې ي او پ ې ټکوي

 هغ ته لرې د سيګد  ګ  کې اوبه

 په سپي  حرير کې يو وا   ېاووي

 ل کريان ټول حيران دي

 او د ارشاک له زړه نه غ  د  اېېدلو راځا

 ارشاک حيران دی دا به څه پې ه وي؟

 !  ر نيال   ورب  ېه څه ووي ؟
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 دواړهچې ليونا شول 

 دا سپي  وا   د چا دی؟

 :ارشاک ل کر ېه غ  کړ 

 نيال  کاب  نه کو ه پېغ ه ده راوړې دلته

 ز ون د هېواد کو ې بې وسې نج  

 نيال  ېه ځان سپارل 

   ر نيال  د آريانا ويګه په رګ کې لري

 نيال  له هسکه هيګدوکوښه راځا

 د نيال  نه لورې ي

 چې د کاب  پېغ ه پګچال ېه يوسا

 هيتا به ورېه وي ا وي چې ويې ساېهانا

 نيال  هم  لري نيال   غرور دی

 او  ورب  ه  نه غواړي

 چې د کاب  اوهيګدوکوپ پېغ ه پګچال ېه يوسا

  وندې د هغې پر سپېه ا غيرېا بدن يې

 د بې انه ستر و خيرن نظر هېڅ نه لوري ي

 ځکه  ورب  او نيال 

 په داسې ښک ا ليونتو  سرشوي

 ېواد سپېه   نا وززه به د خپ  ه

 هېهک ه پري نه ندم چې و ړ شا د بدرن و ښار ېه

 د کاب   پېغ ې سپېه ې بدن
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 بايد په خپ  هېواد کې خ  شا نه پردک خاوره کې

 ځکه نيال  ه  ا ان  ساې  

 نيالبه ېا څچه  ګګه کوم

 دادی نيالبه ا ان  دې اخ  

 ارشاک دا غ  وکړ په سيګد  هو شو

 څپو سره سيګه وه هارشاک د  س  نيال  

 او شيبه وروسته يې په سپي  حرير کې

 اوشاز ساح  ېه راوړه

 ارشاک اوبو کې   د خپ  جانان بدن وپې اند

 ارشاک د يار د غې ې عکرو  س  کړ

 اسمان کې څو کتاره زاڼې د کاب  خواېه ې ې

 سوريا د  يګې د وروستا وص  سګدره وي ې

 ځالوهنيال  د خپ  بستر هيګداره کې   لمر 

 او د کاب  له خوا خونه خونه ون ه راې  ه

 لرې ځګ  ونه   په خو  ويده وو

 اټچ د لويې ورځې پي  لمانځه

 ارشاک د خپ و ل کريانو  خ ېه ودرېده

 او ل کريان حيران وو

 ښک ې اوشاز د سپي  سوس  د ېاندې څان ې په شان

 د خپ   حبو  پر دواړو  سو غزيدلې وه اوز

 اوند  زله ستړې وهښايسته اوشاز د 
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 ېا به وي  اوز د خپ   حبو  په غې  کې د ه کوي

 له ېورو زلفو يې اوبه څهېدې

 او د  ال  په شان ښايسته ښکاريده

 ارشاک   هېڅ نه وي 

 په برندو ستر و يې هر خواېه کت 

 يو ځ  اسمان ېه ځير شو

 د ځ و ستر و په کونجونو کې يې اوښکو

 د سروويګو په شان  وج وواهه                                                   

 خو يو ناڅاپه يې کړز کړز وخګدل

 داسې يې وخګدل چې غرو کې ان ازې خورې شوې

 داسې يې وخګدل چې غ  يې د خګدا، له اسمانونو څچه ه  واوښته

 داسې يې وخګدل چې ټول ولړزېد

 اوشاز يې غې  کې ټيګ ه ونيوله 

 ويې خګدل                                                

 څه ليون  خګداوه

 چې د اوشاز بدن يې ه  رې داوه

 ښايا لو ړی ځ  و چې

 د ارشاک پ ې لړزېدې

 څو شېبې بيا غ   شو

 :او بيا يې خپ  ل کر ېه داسې ووي  

 ېاسو يې ويګئ چې نيال  ز ا بري ېه لوی سوغاې راوړی
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 راغ ه ېاسو يې ويګئ چې اوشاز په خپ ه دلته

 ېاسو يې ويګئ 

 چې هغې د خپ   حبو  ليدو ېه څو ره  ېره بېړه کړې؟           

 !ېاسو يې ويګئ ؟

 !دا اوشاز ده اوشاز 

 ز ا د ژوند ېر ټولو لويه هي ه

 ز ا د ټول سرنوش  لويه هستا

 او ارشاک بياغ   شو

 پاز په اسمان کې   د زاڼو کتارونه د کاب  خواېه ې  

  خ   لمر ځ ېدهاو د نيال  په 

 لرې ځګ  ونه   په خو  ويده وو

 ارشاک اوشاز ېه کت 

 يو ځ  به يې وخګدل او بيا به يې د اوښکو څاڅکا وورول

 يو ځ ې وبون ېده

 :او بيا يې ورو د يوه راز په شان اوشاز ېه ووي  

 !ز ا  حبوبې

 !ز ا  رانې اوشاز

 !ز ا ېر ټولې نړک ښک ې اوشاز

 !شونډې دې وخوځوه

 ! ې دې پرانيزه اي ښک ې اوشازستر

  ا ستر بری  چ  
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 !ز ا  حبوبې يو ځ  بيا وخانده

 !ز ا  حبوبې ز ا  رانې  يګې

 ولې دې بېړه وکړه؟

   ر پر  ا دې باور نه درلوده؟

   ر ز ا وعدې دې نه  ګ ې؟

 دادی زه بېرېه راغ  

 !يو څه ووايه! اوشاز

 !اوشاز يو ځ  خو راېه و وره بيا

 و هاوشاز زارک ک

 !اوشاز يوازې يو ځ  بېا وخانده

 ز ا  حبوبې 

 ز ا  رانې اوشاز              

  ا وي  چې ېا به د بري سوغاې کې

 ستر کګيشکا څچه د ې  لپاره وغواړ ه

   ر د عشت ش ګشاه بېړه وکړه

 او ېه يې  اېه د نيال  په  ز راولې لې

  رانا وعدې دې څه شوې؟

 شوېپه خيال کې هغه يارانې دې څه 

 زه به ستا ناوې ش :  رانې وي  دې 

 په روهستان کې به يو کور جوړ کړو

 ځان به د عشت په هوسونو  وړ کړو
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  رانې هغه خيالونه چېرې و ړل ؟

 هغه د عشت خوبونه چېرې و ړل ؟

 ووا دې څه شوله وس  دې څه شو ؟

 هغه د  يګې لوی پرې  دې څه شو ؟

 !ز ا  حبوبې ز ا  رانې اوشاز

 !ټولې نړک ښک ې اوشاز ز ا ېر

 ارشاک س    وها ارشاک ژاړی

 ارشاک اوشاز په خپ و اوښکو  يګځا

 ارشاک په ستر و کې نيال  ځای کړی

 ارشاک په غې ه کې اوشاز ټيګ وي

 پاز په اسمان کې   د زاڼو کتارونه د کاب  خواېه ځا

 ل کر حيران و ړ دی

 د پکتانو زلميو ستر ې دي له اوښکو  کې

 ب  له ستر و اوښکې راځاآن د  ور

 ن  د دنيا د ژړېدلو ورځ ده

 اوښکې ب ې ي او شېبې ېېرې ي

 د لمر زرېګه ب   ځا د ني  اسمان په لوري

 ارشاک د ښک ې اوشاز  ړی له  سونو کوز کړ

 ل کر ېه  چا خ په پ و ودريد

 يو ځ  يې بيا په ځير ځير ټول ل کر له ستر و ېېر کړ

 ه ور واړولېخپ ې ځي ې ستر ې يې ټولو ې
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 :او بيا يې داسې ووي  

 !ز ا خونو    رو

 !د پکتېانا او روهستان ل کره

 ستر کګيشکا به ې  په ېاسو وياړي

 !ز ا  ېړنو زلميو

 ن  سرنوش  د خپ  کتا  د يوې ب ې پاڼې

 په اړولو سره  ون ېه خاندي                                            

 ړز کړز ز ا ېرغونه راځاد سرنوش  د بريال  خګدا ک

 ښايا چې دا به سرنوش  وي چې ز ون ژوند بدلوي

 او ښايا  ون به سرنوش  هېڅ بدلو ی نه شو

 !د کګيشکا ل کره

 د سرنوش  کتا  ز ا لپاره نورې پاڼې نه اړوي

 ن  ز ا وروست  ورځه ده

 ن  يوه ب ه نا راده  يګه

 د خپ  ديدن ار ان د عشت ب ې دنيا ېه وروړي

 !ئ  ا يو څو خبرې واور  ر ز

 ! ورب  له ځان سره کاب  ېه بوځئ 

 !ئپه هسکه غاړه يې ز ا پر ځای زري  ېاج د هوس  کې د

 ستر کګيشکا به په خپ   ز هغه   بد ېه يوسا

 بيا په کاب  کې به لوی جش  جوړ شا

 او کګيشکا به يو ځ  بيا ېاج دهوس  پر سر ندي
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 :ئ ورکړ ستر کګيشکا ېه ز ا له لوري دا پېغام

 چې ز ا د وتحې سوغاې

 د عشت پاچا  اېه همدلته راوړ

 و ړ شئ ب رام ېه 

 !کګيشکا ېه ز ا سالم يوسئ                    

 !ئ او خپ  هېواد  ه پ ور

  ا خپ  ان ام  وندل 

  ا خپ   رام  وندل 

 !د آريانا ل کره 

 !ز ا وصي  و ګئ 

 د دوو هېوادونو سرحد« اټچ»

 اب  پوله دهاو ېر ابده د ک

 !د اباسي  ښا  ز ېه ها لوړې غونډک ېه ځير شئ

 دا د کاب  ز که ده

 او ددې سيګد کيي اړخ ېه ب ه غونډک

 د هګدوستان ز که ده

 د اباسي  په همدې ښا  ز د غونډک پر هسکه څوکه باندې

 !ئ ون ېه يو وبر جوړ کړ

 !ئ ا او ښايسته اوشاز يو ځای خ  کړ

 ړهد اباسي  پر هغه ب ه غا

 د هغې کيڼې غونډک څوکه باندې
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 !ئهغه نيزه ودرو

 چې د راجا سر يې په څوکه بګد دی

 !ئد راجا  خ يې د وط  په خوا کړ

 چې ټپوسان ورڅچه ستر ې يوسا

 او ېر اټکه ها خوا خ چ يې د ې  لپاره سې  وکړي

 ز ون زيارې به د هېواد پوله د ې  لپاره وساېا له بدو ستر و

 چ ن ه ويز ون زيارې به د اټ

 ز ون زيارې به د کاب  ن ه وي

 ز ون زيارې به د کاب  ياد ار وي

 !د کګيشکا ل کرو

 !ز ا دا زيری کګيشکا ېه يوسئ 

 د اب يسانو ط سمونه  اې شول

   ر يوازې د ښکال نذر ونه  ګ  شو

 دا نذرانه به ن  په عشت پوره شا

 عشت نذرانه ورکوي

 اود عشت دا نذر به و ګ  شا

 ر ېه به ن  دوه سپېه ا زړونه يوسود عشت دربا

 عشت به دا زړونه نذرانه کې  ګا

 عشت سرنوش  نه دی چې زړونه  اې کړي

 ک ه چې زه د خپ ې ښک ې اوشاز

 په غې  کې ساه ورکړ ه
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 نو سرنوش  به راېه څه ووايا ؟

 دا چې د خپ ې  حبوبې ېر څګ ه و ر ه ن 

 . . .عشت به کساې له سرنوشته واخ ا 

 ک ې اوشاز  ړی غې  کې ټيګګ نيول ارشاک د ښ

 وروست  س  ېو ورو، ورو وخوځاوه

 ووي « اوشاز»ورو يې له ځان سره 

 او په خګدانه خوله اسمان ېه ځير شو

 ښايا اسمان کې عشت د نوي سفر  ر ورښيا

 ښايا چې عشت به د  يګو زړونو نذر  ګا

 عشت په اسمان کې د ارشاک او اوشاز  ره څاري

 چه د خپ  ابدي  ن ې خپ  دربار ېه غواړيعشت آريانا څ

 عشت د  حبوبو له  وسکا سره د ب  ج ان سفر پي وي

 عشت سرنوش  څچه کساې اخ ا

 عشت يوه لوېه هګ ا ه جوړي

 عشت

 يوه          

 داسې                   

 يواوسانه جوړ                               

 

 یپا
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 هـوس 

 

 لو ړک برخه

 ګهېز ون ک   ز ون  

 

 د لوړو څوکو هسکو دن و غرونو

 د سردرو د شګو لمګو خوا کې

 ه ته يو ک   و د  يګې ک  

 زه ددې ک ا شپونک 

    ېر زلم  وم چې په  يګه پوه شوم

 !هو

 زه  ي  شوم او يو چا را سره  يګه پي  کړه

 يوه د ېورو ېورو ستر و  ير  

 ر د نازولو  يرهاو د  ود

 د ک يوالو ښايستونو د جر ې   وله

 اول زه نه وم خبر

 چې د ښايس  او  يګې دغه جر ه

 هر  ازي ر ز ا د شګې شپي   نغمو ېه د  ودر په غاړه

 په ې وسه او ېګده ېمه کوي

 خو يوه ورځ چې د ځګ  ونو ېرخوا
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 پرښو د سيګد نغمو ېه غون اي   و

 او ځړوبا په خپ و سپيګو  وېو

   ېرن وله د سپرلا سګدره

 اوچېرې لرې کچ ار دزرکو

 د څو ېګزرو د نغمو ځوا  ېه غاړې ايستې

  اه  شپي   په شونډو کې ودله

  ون سره ټولو کړې په  ډه پي 

 د يو زيړي  ازي ر

  ستو شيبو کې د ځګ  ه ز ز ې

 او  د شګه ځګ  ه په ستر و کې  وخو  زن اوه

 چې ز ون د ک ا د ښکال واو ه

 د  ودر د نازولو جر ه ها

 د شګو څيړيو او زيتونو  ګ  نه

 ز ا په لوري راغ ه

 پيغ ې په  يګه او شور

 له  ا نه ېاوې او راېاوې شولې

 لکه رن يګې څو  يډک د   و

 او د ښکال د واو ې سرک ې

 چې وه د ېورو ېورو ستر و  ير  

 :داسې په ناز ووي  

 !ای د رن يګو سردرو شپونکيه
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 وهشپي   دې وغ 

  ونه د کوزې چيګې

 د يو  ودر همزولا

 يو ستا د ښک و ېرانو  ي مګې

 او  ا په  ېره  يګه

 د شرشرې له ېرن  سره   

 بيا پوک  ورېه کړلو شګې شپي   ېه

 او له دې ورځې وروسته

 وه هره ورځ زه وم، شګه شپي  

 او جر ه د ښک و

 هر  ازي ر به  ې د ېګ په وخ  کې

 ښک و پېغ و يوه لم    ونه وشيګدل په

 او هرې پيغ ې به پر خپ و  وېو

 هغه ورب  کې ټو ب 

 يوه ورځ داسې ه  شوه

 ک ه چې  ا څو سارايا   ونه

 د خپ ې  يګې په ورب  کې ټو ب 

 هغې په  ېر الکرا 

 راېه په ېورو ېورو ستر و کې کوم څه ووي 

 خبر څه يې غوښت ؟( ج)خدای 

 . . .همزولې و ړې خو هغه پاېې شوه 
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 يبه وروسته  ې چې سر و د هغې پر زن وناو ش

 :نو راېه داسې يې په ناز ووي  

 «!نوره شپي    ه وهه»

 :او  ا په  ېره حيرانتيا ورځګې وپوښت ، چې 

 !  ر جانان ولې؟

 شپي   خو ز ا و ستا د عشت ريباره

  اخو ټول عمر کې همدغه ر ه

 همدغه غرونه او همدا ځګ  ونه

 ودهاو بس همدا يوه شپي   درل

 خو بيا  ې ښک ا جانان 

 :راېه په ويره ويره داسې ووي  

 بي اه  ې  ور راېه کيسه کوله

 چې د شپي   غ ول

 ځوانيمر ا راولا

 نو ټوله شپه  ې له  ېر غمه ستر ې پچې نه شوې

 زه يوې ويرې په سرواخيستمه

 ستا دځوان  او ستا د  يګې ويرې

  کړه د ځوانيو د  رګ( ج)نه چې خدای 

 اکمګه پر ېا پې ه نه شاېوره و

 خوله  ې کړې له خاورو  که! ربه_ آه 

 !هغه ساې  ه کړې خدايه
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 !هغه ساې  ه کړې خدايه

 :خو  ا پوښتګه وکړه

 دا د ځوانيو د  رګ

 ېوره واکمګه څوک ده؟

 ولې سګدرو څچه کرکه لري؟

 او دښمګا کوي شپي يو سره؟

 :نو نازولې راېه داسې ووي   -

 ه لويه کيسهدا يو لوی راز دی يو

 ز ون د ک ا د  الا داستان دی

 نو  ا د ېورو ېورو ستر و له  ير ګې څچه هي ه وکړه

 چې راېه وکړي کيسه

 ز ون د ک ا د  الا داستان کې څه راغ ا؟

 نو  ې اشګا راېه کيسه پي  کړه

 :په  يګه  يګه يې پوښتګه وکړه 

 ېا هغه شګې شګې سارايا کوېرې

 چې يې   وکې  البا رنګ لري

 ستر ې يې ېورې ېورې

 د سپيګو بڼو يو ا ي  يې دی په غاړه کې

 ليدلا چيرې؟                                                  

 :نو  ا ځوا  ورکړلو 

 هو هو ليدلې  ې دي
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 دلته يې هر س ار سي ونه راځا

 او ددې شګو درو اسمان کې اېڼونه کوي

 :بيا نج   داسې ووي  

 :وي   ور  ې ه  داسې 

 چې ز ون په ک ا کې د دوه  يګو زوړ زيارې دی

 ددې زيارې په سرو او شګو جګډو کې

 د ښاپيريو پاچاها جوړه ده

 او دغه شګې کوېرې

 د ښاپيريو د پاچا لوڼې دي

 د ش زاد يو يوه  ېره ښک ې

 او نازولې پيغ ه

 د شګو کوېرو د کتار  يره ده

 نو ي ي( نازو)هغه 

 ره  يګه لريچې له سګدرو او شپي يو س

 او ټوله ورځ خپ و همزولو سره  رځا د نغمو په هي ه

 چيرې چې واوري د شپي   سګدرې

 ه ته راټولې شا غو بر ووها

 په  يګه ېاوې شا را ېاوې شا اېي وکړي

 ک ه   وژاړي

 له ېورو ېورو ستر و څچه اوښکې ېويې کړي               

 اوري يوازې څان ې د څيړيو يې د ساندو  اې غ ونه
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 او نازو ځکه له شپي يو سره  يګه لري

 چې له هر غ  نه يې نارې د خپ ې  ور اوري

 پر هغې  رانه  ورک 

 چې يې په ژوند کې هېڅ ليدلې نه ده

 يوازې غ  يې د شپي يو له نغمو سره   

 د هغې غون ېه ورځا

 :او  ا د ېورو ېورو ستر و له  ير ګې څچه وپوښت  چې 

 نو د هغې  ور څوک ده؟

 او د خپ  کوم جرم سزا به ويګا؟

 چې غ  يې شته خو خپ ه نه ښکاري

 او آن ېردې چې خپ ې لوڼې يې ه  نه شا ليدی

 :نو پيغ ې خپ ه کيسه بيا پي  کړه 

 : ور راېه داسې ووي  

 چې  ېر ک ونه پچوا

 ک ه چې ز ون ک ا کې وص  د غګمو شي  و

 او دلته نه و   زيارې ددغو دوه  يګو

     ژوندي ووځکه هغه وخ

 يو پر ب   ي  وو

 او هره ورځ به يې همدلته

 چې يې اوز زيارې دی

 ددې چيګې پرغاړه
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 د خپ ې  يګې ديدنونه کول

 اود چيګې پرغاړه

 د ديدنونو پردې ښک ا  ح 

 د ښاپيريو پاچاها جوړه وه

 نو يده« هوس » دې پاچاها کې يوه ښک ې   که وه چې 

 د خپ واک  ېاج يې واي   پر سر

 هسکو څوکو شګو ځګ  و واکداره د

 لکه يو ب  د غرور

 چې د ښايس  ساری يې نه وچيرې

 ښک ې هوس  به له همزولو سره  رځېدله

 آن له س اره ېر بي اه پورې

 د شګو درو ، ڼو ځګ  ونو  ګ  کې

 ک ه به ناسته د چيګې پر غاړه

 او پرې همزولو به ورب  جوړاوه

 ک ه به و ړه د  ودر لوري ېه

  ستو ک يوالو پيغ و د  ستو

 د شګو  ګ يو کتارونو د ليدو لپاره

 خو يو  اښام چې د ېيارو وزرونه

 ورو ورو خوريدل پر ځګ  ه                                          

 او سګدر بولې  رغ  ې ې د خپ و ځالو په لور

  سته هوس  ه  را روانه وه همزولو سره
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 ې وي ېبې پروا  رځېده خګدل يې،ېرانې ي

 خپ ې  اڼې ېه ستګېدله د ځګ  ه له لوري

 را پې  شو«  ې ديو»چې يو ناڅاپه پرې 

 يو هيبتګاکه په رنګ ېور او ويرونک  د ديوانو پاچا

 چې و راغ   د اوو غرونو، اووسيګدونو له شا

 ه ته چې لمر پريوځا

 د لمر خاېه د ک يو ښکار يې کاوه

 ځان يې نغاړل  د  اښام څادر کې

 چانه شوليدی چې هېڅ

 هوس  ه  ونه ليده

 او په دې راز پوه نه شوه

 چې د ديوانو پاچا 

 ورباندې زړه باي   

 خو د هوس  ښايس  خپ  کار کړي و

 : ې ديو له ځان سره دا پريکړه وکړه 

 ځ  داوت لوري ېه

 ه ته چې لمر پريوزي 

 د  اښا ونو ښار ېه

 د ښکرورو  غربا ديوانو

 يو لوی ل کر جوړوم

 ه پاچا د ښاپيريو سره جګګ ېه راځ بيا ل
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 ک ا يې سوزم او ځګ  ونو ېه يې اور اچوم

 د هسکو څوکو دن وغرو غرور يې

 د اور او وسپګو په و ر وژن 

 او چې هوس  ز ا شوه

 بيا به نو دلته پاچاها جوړه کړم

 

 او د ديوانو پاچا جګګ ېه راغ 

 

 نو يوه ورځ  ازي ر 

 شي  وک ه چې ز ون ک ا کې وص  د غګمو 

 هغ ته لرې د اوت په څګډه

 چيرې چې لمر پريوځا

 يو د ديوانو لوی ل کر ښکاره شو

 چې را روان و، ز ون د ک ا په لور

 ېرشا يې ک ا او ځګ  ونه سوي

 ېورې يې سرې په ويګو

 داوو سيګدونو او اووغرونو له شا

 د  اښا ونو له ېور ښار نه راې  

 او ه ته لرې يې خيمې پ ګې کړې

 اېه لوري ېهد لمر خ

 پر هغې لويې دښتې
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 چې يې د سرو زور  رغ  درلودې

 له هغه وروسته د ديوانو ل کر

 له دغې دښتې څچه

 درې ځ ې بريد وکړ ز ون پر ک ا

 خو ز ون د ک ا د زلمو ل کرو

 د ښاپيريو له پاچا سره وه  الېړلې

 او د هوسې پر نګ ه و ړل د ديوانو جګګ ېه

 ک ه چې ز که اور شوه

 کې وځغاست  وحشا آسونهاو په 

 ک ه چې ېورو له يو ب  څچه  چکې غال کړې

 او بيا په سرو ويګو کې ولمبيدې

 څه  وده وروسته د لو خړو  ګ  کې

 ز ون شاه زلميو د ديوانو پوځ ېه  اېه ورکړه

 خو چې په دن و شم و بېرېه ستګيدل ک ا ېه

 نو د بريو له نارو سره يې

 دوه جګازې د دوه  يګو راوړې

 ه چې اوز يې ه  زيارې شته دغ

 د چيګې پرغاړه                                           

 او په اېي اېي يې

 هغوی همدلته د هوس  په هي ه

 د ښاپيريو د پاچا ښک ې  اڼ  کې خ  کړل
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 او  اڼ  داسې په زيارې واوښته

 خو د سرو زرو د  رغيو  اګ کې

  ې ديو يوازې او زخما پاېې شو

 ې پرې شوی او پ ه يې نه وه ز ي

 د خپ  کساې د اخيست و يې غاښونه چيچ 

 خو يوه ورځ يې په دې دښته کې اب يس و ونده

 او چې يې  ز ورښک  کړل

 ورېه زن ون يې کې ود

 . . .چې ورنه کو ې زده کړي 

 

 و راغ  ز ون ک ا ېهېاو بيا  ې د

 

 ک ونه وروسته چې بيا ز ون ک ا کې وص  د غګمو شي  و

 په يوه ېوره شپه کې

 د لمر خاېه له لوري

 څوک را روان و د لکړو په زور

 نه يې يو  ز و، نه پ ه ورپورې

 ستر ې يې سرې سرې وې د ويګو کاسې

 وي تان يې آن په زن ګو ل يدل

 دا هيبتګاک او ويروونک  کو  ر

  چا خ و ړه د زيارې لوري ېه
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 ک يوال ټول ويده وو

 هېڅ څوک پرې نه شول خبر

 وازې يو ځ ې د ېالګدې يو پړک شو د زيارې ېر پاسهي

 خو له س ار سره س 

 ک ا کې داسې ان ازې شوې چې هوس  ورکه ده

 ک ونه وشول او ک ونه کې ي

 :چې هوس  ورکه ده او  ور  ې وي  

 هغه  ې ديو و، چې راغ   و ز ون ک ا ېه

 دغه کو  ر د خپ و کو و په زور

 په هاغه ېوره شپه کې

 خبر چيرې بوې ه( ج)وس  خدای ښايسته ه

 او د هغې له ورکېدو سره س 

 د ښاپيريو پاچاها کې لوی  اې  جوړ شو

 ک يوال ه  خپه وو

 ښځو زيارې ېه څېر ه 

۸)د غړو 

 نذر بار کړ(

 بيا يې د سرو او شګو جګډو ېرپاسه

 ېورې جګډې ه  د  اې  لپاره وېړلې

 جو اې کې خت  وشو

                                                 

ــړي، يـــوه  ول  ب ـــه  و ک ده چـــې لـــه خـــونو اوړو او غوړيـــو څچـــه پچېـــ ي         ( ۸)  غـ

 .ې  ير ګې يې په نذر او خيراې کې ويشااو ک يوال
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  او  اشو انو لمر لويدو سره س

 په ويره ويره پري ودلې لوبې

 ټولو به  ګډه کړه او پټ به شول د  يګدو غې  کې 

 او له دې وروسته ز ون د ک ا هغه  ستې

 بې پروا پيغ ې                                                  

 نورې زيارې ېه نه ې ې

 ځکه   که ښاپيرک ورکه وه

 ښک ې هوس  ورکه وه

 ويو پرديس د لرو  ر

 

   ر ک ونه وروسته

 يوه ورځ ټکګده غر ه کې د بيديا له لوري

 يو  روی ستړی ستو ان ښکاره شو

 خولې پرې  اېې رنګ يې ېور اوښت 

 په ول ول څڼو کې يې خاورې د  زلونو پرېې

 يوازې اوند کميس يې ځان کې ېبر   يې په  ز

 کچکول يې غاړه کې پروې

 او په روښانه برندو ستر و کې يې

 بري ګا د کوم پټ راز ځ يده يوه

 نو چې ز ون ک ا ېه راورسيده

 ل  څه  وسک  شو بيا څه وبون يده
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 او خپ  ستو انه ود ونه يې اوچ  کړل د زيارې په لوري

 س  چې سبا شو نو د ک ا خ چ

 :د  يګجور   ګګ په راز خبر شول 

 هغه راغ   وله لرې ناآشګا وطګه

 له اووسيګدونو نه اوښت 

 په اووغروخت                                     

 هغه ليدلا وو په خپ و ستر و

 لوی لوی ديوان ه  د ارواوو ک ا

 د  اښا انو  ح 

 او د ښکال ښارونه

   ګګ له هر څه نه خبرو په هر څه پوهېده

 ښايا رازونه د دنيا يې ټول د ستر و په بري ګا کې پټ وو

 چا ورنه حال د جادو رو پوښته

 ې د هغو پيغ و غوښتېچا ېرې کيس

 چې د لويدي  د ښارو

 د  ر ري  اڼيو

 د لمر چيګو کې   با

 :او په دی  ګ  کې يو چا حال ېرې د هوس  وپوښته 

 !  ګ ه

 ېا چيرې ونه ليدله؟

 ز ون د ک ا نازولې هوس ؟
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 ددې زيارې په سرو او شګو جګډو کې

 د ښاپيريو يو د پاچا   که؟

 هغه ز ون د خپ واک  څ تګه؟

 د   ګګ ستر و کې بيا شوه درازونو بري ګانو 

 يوه شيبه غ   و

 :او بيا يې داسې ووي  

  ا هغه وليدله

 چې زندانا وه د  ې ديو په ور ان

 په يوه لرې ناآشګا وط  کې

 د شګو ج  و ېرڅګ ه

 په يو لوی ځګ   کې( ۸)د دن و کړکو

 او ددې لرې نيستان له سره

 يوازې باد ېېريده

 ېزاڼې يې نه درلود

 هي   ه  نه وې په کې

 يوه زړه ديو بو ک

 ځ يده( کوه نور)چې يې په ېاج کې ددې ک ا 

وه   که د ها وحشا نيستان

 

 :او  اېه داسې ديو بو ک ووي  

 :  ګ ه واوره کيسه 

                                                 

 ناي ها، ن ونه: کړکا ( ۸) 
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 دلته دهسکو هسکوغرونو او د شګو ځګ  ونو

 د ښاپيريو   که بګدي ده

 نوم يې هوس  ده او په ک ا کې يې

 ې سره س  د ېورې چ  زده کويناريګه زوکړ

 هغوی سرو باندې پ ړک ېړي شم ې يې هسکې

 ديوان ويري ي د هغوی ج ړې ېه نه شا ورېالی

  ې ديو، چې زوی دی ز ا،

 د هغوی جګګ کې شو بې  ز او پ و

 څو يې چې خپ  کساې ېه

 اب يس نه کو ې زده کړې

 :او د اب يس ورېه وروست  وصي  همدا و، چې

 دې ک ا ېه د ېګ لپاره                                                         

 !ېوره ېر  ال ه ېړه

 !لم  کې زر يوسه

  ې ديو د کو و په زور

 هوسې د کړکو د ځګ  و بګدي کړه

 سره زاړه شرا  وو(   ګګ)او  ا 

 چې  ې پرې  سته کړه زړه ديو بو ک

 نو ې ېرې راز ددې ط س  وپوښ 

 :  چې هغې داسې ووي

 که څوک له دغه نيستان څچه کوم کړک  يوسا
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 ورنه شپي   جوړه کړي 

 او بيا يې وغ وي

 چې غ  يې  ړ شا آن د هسکوهسکو غرو ک ا ېه

 د ښاپيريو ها ښايسته ش زاد  

 پيغ ه نازو يې واوري

 هغه چې  ېره په هوس   رانه وه

 نو به نازو ددې شپي   له ستونا

 د خپ ې  رانې  ورک  غ  واوري

 ک ه هوس  ،چې نازو پوه کړي په راز

 نو به پاچا د ښاپيريو کړي دا کو ې  اېې

 يا خوله کړکا څچه څوک چيرې و   جوړ کړي

 بيا يې د هسکو هسکو غرو د ک ا

 د څو زلميو په سرو ويګو کې غوټه کړي

 او پرې ليچ وليکا                                           

  يکه دغه ليچ نازو ېه ورسي

 بيا ه  ط س  د ېيارو  اېي ي

 نو زه   ګګ، چې په دې راز خبر شوم

 پټ په غال ورغ   ځګ  ه نه  ې يو کړک   اې کړ

 هغه  ې راوړ د ختي  ېر ک يو

 خو يوه ورځ له ورځو

 س  چې د لوړو غرونو ک   ېه را ورسيدم
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 شپه  ې د لوړو څوکو خواېه يوه شګه دره کې

 کړلهد کوم شپانه په شپول کې ېېره 

 س ار چې ک ا ېه راوخوځيدم

 کړک   ې هېر شو ه ته

 او چې سبا را ياد شو

 په بېړه ورغ   هماغه شپول ېه

 خو ز ا برخه دې په اور وسوزي

 کړک  د ورکو ورک شو

  ېر پسې و رځېدم

   ر پيدا  ې نه کړ

 ؟. . .خدای خبر چيرې و پيريانو وړی 

 

 او هغه کړک   ا شپونکا پيدا کړ

 

 ې کيسه ز ا د ښک ې  يګېاو چ. . . 

- چې وه  ير   د ېورو ېورو ستر و  -

 دلته راورسيده

 نو را په ياد شو  اېه

 هاڅو ک و نه پچوا

 د پسرلا يوه ورځ

 ک ه چې زه  ې د نيکونو په  ز
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 هغه جوړ شوي شپول ېه بيا ورغ  

 چې ه ته د ه وکړم

   ر د شپول څګګ ېه  ې

 په حيرانتيا وليدل

 څو ناآشګا پ ونه

 او يو د کړکو   نډر

 يوداسې کړک  چې يو بګد يې وله ب  څچه په لويشتو لرې

  ا ه  په خپ و  سو

 ورنه شپي   جوړه کړه

 چې اوز پرې هر  ازي ر 

 دادی سګدرې بول 

 او چې ز ا دغه کيسه واوريده ښک ې پيغ ې

 نويې له  ېرې ويرې

 له ېورو ستر و څچه اوښکې راغ ې

 :وي  او په ژاړ يې راېه داسې و

 !خدايه دا څه اورم؟! آه

 له ېانه هي ه کوم

 !نوره شپي    ه وهه

 :ځکه چې  ور  ې وي  

 په هاغه ورځ چې ها زړې  ديو بو ک

   ګګ ېه راز ددې ط س  ووي 
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 نو چيرېه پټ هغه اب يس واوريده

 او پرې خبر يې کړ ديوانو پاچا

  ې ديو د کرکې او يا ويرې اوغوسې له زوره

    ېه اوروېه کړد کړکو ني  ځګ

 :او داسې هو  يې وکړ 

 له ن  نه وروسته لمر خاېه لوري ېه

 په ېېره بيا دهسکو غروک ا کې

 چې هر زلما شپي   ېه شونډې وروړې

 !نو پرې حرام شه ژوندون

 !او اې ز ا لورې

 !اې واکمګې په ځوان  کې د  رګ                    

 !والوځه! و ړه شه

 ېهد هسکو هسکو غرو ک ا 

 ه ته چې لمر راخي ي

 او هر زلما چې غ وله شپي  

 «!نو ځوانيمرګ يې کړه، ژوندون ېرې واخ ه

 دلته نو بيا ز ا د ښک ې  يګې ېورې ستر ې

 خبرولې شوې له اوښکو  کې( ج)خدای 

 نو يې په ويره ويره

 :او ساه نيولې ژبه ووي  چې 

   ر ېه نه يې خبر؟
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 همدا پرون يې ز ونه کوز ک ا ېه

 وه زلموټا جګازه راوړهد ي

 چې   هماغسې يې  ز کې وه شپي   نيولې

 خ چ ونه پوهېدل

 !چې دا د چا له  سه؟

 او ستا شپي   خوده هماغه سحر ره شپي   

 چې د ېيارو پاچا ېرې ويره لري

 :ځکه نو هي ه کوم 

 نوره شپي    ه وهه

  ه کړه دا ځوانيو د  رګ( ج)نه چې خدای 

 . . .ې ه نه شا ېوره واکمګه پر ېا پ

 !هغه ساې  ه کړې ربه

 !هغه ساې  ه کړې ربه

 

 دوهمه برخه

 

 د نازو د ښايسته  اڼ   ي مه شوم

 څوک چې ري تيګ  ژوندون نه پې نا

 هغه ويرې ي د  ر ا له غ ه

 د ژوندون غال   ! آه

 :څه ويروونکې يې ېه 
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 او زه ه  وويرېدم

 ري ودلنو ې له دې ورځې نه وروسته د شپي   غ ول ه  پ

 چې  ې د ېورو ېورو ستر و له  ير ګې سره

 د  يګې شور له ېرانو نه ې  کړ

 نو راېه څه پاېې شول؟

 يوه خول  ، يوه  وسکا او بيا په  يګه کت 

 بس هره ورځ ز ون د  يګې د کور ا  ي مه وو

 خو يوه ورځ له ورځو

 چې باد په کريغو کريغو

 او و رج  آواز په زوره نهولې ونې

 پګډه کړه  ا ې ر ه

 او بيا  ې و ګډلې ستر ې د شيګکا ک ا په  رو پورې

  وندې پرې راشا ز ا ښک ې  يګه

 چې يو ناڅاپه  ې د سرله پاسه

 د سارانيو شګو کوېرو سي  راوڅرخيده

 او د ځګ  ه له زړه نه

 د يوه آز د ځغاستې غ  راغ 

 باد   په کريغو سرو

 چې د شګو ونو ېرشا

 کاره شولرېيو څوک په سپي  آز را ښ

 باد يې د شګه څادر لمګه رپوله شاېه
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  خ يې نسا  کې پټ و

 په خپ  کو  ر غ  يې نارې کړې داسې

 !آهای

 د هسکو هسکو غرو شپونيکه واوره

 د ښاپيريو د پاچا ريباري 

 ز ون ش زدا   چې دې ژوندک وي  دام

 ي  رالې ل  دلته

 :او دا پيغام لر ه 

 «!ېه د نازو  ي مه يې» 

 آز به ېا  اڼ  ېه بوځانو دغه 

 زه به دې بېرېه ېر راې ه پورې

 دلته ر ه وساې 

 او زه حيران شوم حيران

 !چې خدايه دا به څه وي؟

 خوشيبه وروسته  ې هر څه و ګ 

 لکه په  ا ،چې ښاپيريو وي څه کو ې کړې 

 نو پر سپي  آز باندې    يون پي  کړ

 پر ناآشګا او ناڅر ګدو  رو

  د شګو ځګ  ونو ېر ګ

 لکه دنيا چې ټوله  که وي له هسکو لويو شګوونو نه

 هسې بې سده وم روان خدای خبر کوم لوري ېه
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 په خپ ه ورک و ه له خپ ه ځانه

 لکه يو څاڅک  اوښکه

 د شګه ځګ  ه له ستر و وڅهېدم 

 وب ېدم                                                

  ېدهاو الکرا   ې په هر رګ کې لکه اور ځغ

 ز ا په  خ کې يوه شګه دره وه

 لکه په پيغ ه چې شي  شال وي هوار

 يا په شګو پاڼو باندې اوري آبشار

 او شيبه وروسته  ردله شوه

 لړې راغ ې                        

 او غبار پريوېو                                       

 يوازې لرې نه د  ستې شرشرې سګدرې

   غون ېه راېهلکه ب ير د هست

 خو ل  چې وړاندې و ړم

  رد له والو ېه او لمر راوخوې

 !خبر زه وم په کوم جګ  کې؟( ج)او خدای 

 يو پسرل ، يوه ښکال او يوه  سته ون ه

 چې شرشرې نه ورېدل د اوبو سپي  غما په شګې ج  ې کې

 او د ج  ې ېر شا ې وليده د حورو  اڼ 

 ز ا په  ر کې ښاپيرک و ړې

 يې ز ا ېر هر ودم  ندې ورشزلفې 
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 او د  اڼ  په دروازه کې  ې نازو وليده

 ها د ښکال   که

 يې جوړ کړی هر اندام په ودرې( ج)خدای

 کټ  ټ ز ا د ښک ې  يګې په شان

 ستر ې يې ېورې ېورې

  ا وي  هماغه به وي

 هره خګدا، هره ادا او هر يو ناز يې هسې

 غ  يې هماغه او خونې خونې خبرې يې ه 

 او زه حيران وم حيران

 چيرې نازو او چيرې ز ا د ېورو ستر و  يګه؟

   ر هغه کټ  ټ هماغسې وه

 زه   حيران وم چې نازو له  سه ونيول 

 :او په هماغه کو  ر غ  يې راېه داسې ووي  

 دا ستا ودم پر ليمو

 اې ز ا د  يګې پاچا

 ستا د شپي   له ستونا

  اېه ز ا د  ورک  غ  راېه

 ې وشوې چې ستا د شپي   ستون  وچ دی  ر  ود

 اخر دا ولې وايه

 ېه خو د  يګې او ښکال ريباروې

 ېه د سګدرو پاچا
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 او ېه د ې يو ښاپيريو د  راد چيګه وې

 !وايه درځار ش  وايه

 ولې شپي   نه وهې؟

 او لکه ېېر وختونه

 د شګه ځګ  ه له څګ ه

 ستا د کو  رو نغمو غ  نه راځا

   کې بيا دروالوځمهچې زه د شګو کوېرو سي

 او پچه پچه د   ونو  ګ  کې

 ېا ېه ن دې درشمه  ېره ن دې

 او ستا د شګې شپي ې  له ستونې څچه

 د خپ ې ورکې  ورک  غ  واور ه

 ېه پرې خبر يې که نه؟

 ستا د شپي   سګدرو

 د ښاپيريو پاچاها وي ه کړه

 او  ون په هر څه پوه شو

  ا خپ ه  ور و ونده

 دهاو اوز ز ون ش زا

 نو ې ي« آدم خان»چې 

 ېوره ېر  ال ېړلې

 بيا له  ې ديو سره ج ړې ېه وې 

 څو چې د کړکو له ځګ  ه څچه ز ون د خپ واک    که
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 ښايسته هوس  خالصه کړي

 او ز ون د ک ا غرور بيا و چا

 نو ېانه ځار ش  اې د هسکو هسکو غرو شپونکيه

 شپي   دې وغ وه

 چې د ديوانوط سمونه  اې شا

 ه ز ونه د  اڼ   ي مه شهنو راش

 زه به د خپ و ېورو ستر و  يګه ېاېه درکړم

 ېا به د غي ې ټال کې وزن وم

 ېا به د ناز چيګه کې ولمبوم

 ېاېه به درکړم د سرو شونډو څوکې

 او ېا به  وړ کړ ه د زلفو په خو 

 راشه ز ا  ي مه شه

 او  اېه وغ وه خپ ه شپي  

 او زه ه  داسې شوم  ي مه د نازو

 که له  اڅچه چې ځان هېر شول

 بس د ټول ژوند همدا خونې ورځې وې

 د نازولو د  اڼ   ې مستيا

 د ښايستونو باران

 او د شرابو پيالې

 د ځ ب ونو اوښاديو شيبې

 جا ې وري ميګې او په زرو کې  و 
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 را سره    به وې ښايسته ښاپيرک

 د نازو غې ه وه د  يګې جګ 

 هرې خګدا يې د زړه زنګ  يګځ و

 هرې  وسکا يې د عشت نور اوراوه

 شپه به يې بوې  

 راېه ېچ  به يې کړه خپ ه سيګه

 زه لوبيدم لوبيدم 

 ېرڅو به خو  راغ  د زلفو ټال کې

 نو  ا د ښک و ښاپيريو په دې شګه جګ  کې

 د ژوند نغمې ب  ې

 او هره ورځ به  ې شپي   وه ه

 خو يادېده به  ې ې  خپ ه  يګه

 ه  وخههغه ز ا د ژوندون ټول

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ير  

 هغه ښايسته او هغه ټوله  يګه

 هغه ساده او ک يواله پيغ ه

 ک ه به خو  ېه راغ ه

 څه پريشانه او خپه ښکارېده

 :چې به يې غرونو او ځګ  ونو کې نارې وه ې

 !ای ز ا د ژوند ار انه» 

 !اې ز ا د  يګې پاچا
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 !اې پر ا  ران شپونکيه

 «!ک شوې؟وايه په کو ه ور

 او چې س ار به وي  شوم -

 نو د نازو غې  به لمده وه ز ا پر سپيګو اوښکو

 زه د نازو په  کيزو کې  ېروم

 زه يې د زلفو په زنځير ېړل 

 زه يې د  يګې په زندان کې بګدي

 د هغې ستر ې ه  کو  رې وې وژل يې کول

 کټ  ټ ز ا د ښک ې  يګې په شان

 ې  په همدو ره ېوپېر

 ګه وه د ک ا سادهچې ز ا  ي

 او دا په خوی ښاپيرک

 هغه د ک ا کوچ 

 دا د  اڼيو حوره

 نور يې ښايس  هماغه

 او ېورې ستر ې يې هماغسې له  يګې  کې

 خو ز ا خپ ه  يګه نه هېريده

   يې ياد ونو پر زړه اور ل اوه

 بس زه د  يګو او يادونو په بستر کې پروې وم

 د سوز او ساز پر پوله

  مهد ښاپيريو  ي
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 ياد نازو بګديوان

 د خپ  هګر وربانا

 د خپ ې شګې شپي   د سحر اسير

 

 آدم جگړې نه راغ 

 

 خو يوه ورځ له ورځو

 د ښاپيريو په حرم کې يو لوی جش  جوړ شو

 د خوشاليو ويا  

 او د ښاديو  حشر 

 د نها انو، پايکوبيو او  ډاوو دروبي

 د  ستو  ستو خګدا انو څپې

 و له ج ړې راغ  او چې خبر شوم نو آدم 

 ورسره لوی ل کر ز ون د ک يوالو ېرشا

 شم ه اوچته، غاړه هسکه، يو سوبم  ش زاده

 دهسکو غرونو د  ورب  په شانې

 څو ره  غرور څو ره واکم  ش زاده

 چې يې  ې ديو يو ځ ې بيا و په  ونډو راوست 

 لکه واېح ابدالا

 يو بريم  ش زاده

 هوس  ه  وه ورسره
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 غرور او خپ واک  واکمګه ها ز ون د ک ا د

 چې د لويدي  د ېور ځګ  ه بګدي وه

 له دې خبر سره حري  د ښاپيريو ېه اختر راغ 

  اخو  و ان کولو

 ښايا اسمان د خپ ې ټولې خوشال  لمګه

 ن  پر همدوی شيګدله

 او ز کې ټول د خګدا انو  الن

 د دوی پر سيمه شګه کړل

 ددې ښاديو  ګ  کې

 نازو ز ا څګګ ېه راغ ه

 هغه په شګو جا و کې

 د    په شانې ښايسته ښکارېده

 :زه يې په  يګه  يګه ښک  کړم بيا يې ووي  راېه 

 !اې ز ا د  يګې او ژوندون سروره

 ېه پرې خبر يې، چې دا ټوله خوشال   ونه ېه ېاب  ې

 د خپ واک  واکمګه

 ز ون هوس  همدغه ېا چ ې

 ستا دا احسان د هيرولو نه دی

 اده غواړي خپ  ېاج ېاېه درکړيځکه نو ز ون ش ز

 خو  ا نازو له  سه ونيوه دربار ېه و ړم

 د ښاپيريو د حرم دربار و څو ره ښک  
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 ه ته د ېچ  له پاسه ناس  و ز ون غازي آدم خان

 چې زه يې وليدم را پاڅېد او راغاړې ووې

 بيا يې خپ  څګګ ېه په ېچ  کېګول 

 راېه يې وکت  په  يګه  يګه

 ېه يې  ز ونيولو او ز ا شپي  

 س  چې  اورکړه نو يې ښک  کړه

 بيا يې پورې کړه په ستر و ستر و

 :وروسته يې داسې ووي  

 !د لوړو غرو ،د سردرو اې ه

 چې ز ون  اې غرور دې و چ و

 غواړم د هسکو سردرو پاچاها ېاېه درکړم

 ه  ستا کګيزه کړ ه« نازو»او خپ ه دغه نازولې خور 

 ېه يې  ګې او که نه؟

  ا په خوله هېڅ ونه وب 

 يوازې ېاج  ې له غال ه واخيس 

 چې د غازي آدم خان  خ  ې ښک  کړ

 :نو بيا  ې ېاج ورېه پر سرکې وده 

 !د ښاپيريو پاچاها دې  بارک شه غازي»

 ېه ېوريال  يې د هوس   چونک 

 نګګ خوستا ېورې وکړ

 ز ا د شپي   نغمو يوازې ېاېه  رښوولې
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 وي تيا ان ازې ز ا سګدرې وې يوازې د

 اوز چې هوس  ستګه شوه

 زه به  ې ه  بېرېه خپ  شپول ېه و ړ ش 

 ه ته يو څوک    اېه  رې څاري

 او ز ا يادونو سره  يګه کوي

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ېر  

 ز ا په ېمه ناسته

    ې په  ره کې پ ونه په ليمو ښک وي

 ېه پرې پوهې ې غازي؟

  ېهغې به څو ره وي س    وه

 چې شيګدلې به يې وي څو ره اوښکې! آه

 ز ا په ورکو  رو

 زه همدا ن  ور رځ 

 ر ه  ې پاېې ده او شپول  ې ړنګ دی

  ې ې  ې هره ورځ په خو  کې ويګا

 واړه سيرلا به  ې بغارې وها

 او ښکاري آز به  ې غوسه وي څو ره

 ېاېه دې خپ ه پاچاها  بارک

 !زه درنه و ړم غازي

 !غازيزه درنه و ړم 

 د غازي ستر ې شوې له اوښکو  کې
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 هچ پچ حيران چې راېه څه ووايا

 ښايا غوښت  يې  ا په غې  کې ټيګګ کړي

 يا  ې  سونه ښک  کړي

 يا خو کوم څه ووايا

 خو زه په بيړه ېرې را پاڅېدم، چې ستون ش  بېرېه

 او چې  اڼ  نه راوې   نو  ې  چې ېه نازو راشګه شوه

 هغه حسيګه نازو

 ړه وړونکې نازوهغه ز

 هغه د  يګې چيګه

 څو ره ښايسته وه نازو

 خو  ا يې ستر و ېه کت   نه شول

  ا يې ليمو کې د خپ  جرم کيسه نه شوه لوست 

 د يو نيم ړي عشت د  اېې جرم

 د يوې لګډې نيمه خوا  يګې د پای او هيرولو جرم

  ا  ګ کار د  يګې

   څه وي ا نه وو

 چې د س  يو  ګ  کې

 :و ووي  راېه ناز

 زه بې له ېا څچه ژوندون نه غواړم

 يا  ې حالله کړه په خپ و  سو

 يا خو چې هر چېرېه ځې  ا ه  بوځه
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 زه ش زاد   د ښاپيريو د کول

 زه نازولې د نازونو د کور

 زه د  اڼيو  يوه

 !هو

 زه  غروره ښاپيرک به شمه ستا کګيزه

 لپاره( ج)  ر د خدای 

  ه ورسپارهچې  ا يوازې د  ر ا غې ې ېه 

 نو ا د دن و دن و غرونو شپونکا

 چې د رګ ويګې  ې د لمر له پ وشو جوړې وې

 د هغې اوښکو ېه نور نه شو کت 

 ځکه  ې  ز ورکړ او دواړه را روان شولو د غرو ک ا ېه

 

 ې و له زيارې څچه ېر ک ا پورې

 

  ون   روان وو ې و د غرو ک ا ېه

  ر  و وه ټوله په ځګ  و پوښ ې

 زې لرې نه ليدلې  و د غرونو څوکېيوا

 چې په لم  کې يې ز ون د  يګې ک   جوړو

 چې ه ته ز ا د ېورو ستر و ښک ې ه  اوسېده

  ون   ځګ  ه کې د څيړيو او زيتونو  ګ  کې  ر وه ه

 چې يو ناڅاپه اسمان وريځو  ک کړ
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 څه ېورې ېورې وريځې

 لکه ش وم د  ې ديو

 او لکه دود د دوزخ

 ښا ار له ژا و څچه وېې لړېلکه د ېور 

 راغ ې اسمان يې پټ کړ

  ون د باران له ويرې

 ديو زاړه او دنګ چګار   ې ېه نګوېو

 ښک ې نازو ويرېده

 او ټوله پچه وه ز ا په غي  کې

 ز ونه ستر ې وې اسمان ېه پاېې

 خو باران نه وريده

 يوازې ېالګده و بري ګا کيدله

  ون   حيران وو

 ه ځګې ېګدر پريوېچې ناڅاپه له اسمان

 !هو

 ېګدر پريوې او ز ونه پرچګار را پريوې

 ها دنګ او زوړ چګار چې  ونه يې په غي  کې پټ وو

 ز ون ېر  چې څان ې څان ې شو او اور پرې ب  شو

 چګار لمبه لمبه شو

 چګار ايرې ايرې شو

 اور په ځګ  ه پورې شو
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 شګې پاڼې وسوځېدې

 نازو له  ا زه له نازو نه ورک شوم

 خوا لو ا هر خوا لمبې ېاوېدې هر

 هره خوا څان ې  اېېدې سوزېدې

  ا په نازو پسې نارې وه ې

 خو هغه چيرې خدايزده زه چيرې وم

 يوازې اور را ېاوېدلو هر خوا

 خو څو شيبې وروسته  ې وليدله شګه کوېره

 چې د لمبو له  ګځه ووې ه والوې ه

 :نو ز ا زړه صبر شو و ې وي  

 ازو دې بچ کړهآه خدايه شکر چې ن

 او چې نازو والوېه

 زه   د اور د ښا ار خولې ېه پروې وم

  ر د وې و له لمبو ورکه وه

  ا وي  چې سوزم دادی اور اخ مه

 چې يو ناڅاپه  ې پر سر د کوم چا سيوری خور شو

 خدايزده سيمرغ و که هما وه د ژوند

 بس زه يې پورېه کړم هوا ېه د سره اور له  ګځه

 په لور يې بوې مه د شور له  ګځهد کوم جګ  

 لرې او ېر لرې د شګو لويو ځګ  ونو  ګ  ېه

 د چګارونو د څيړيو د زيتونو  ګ  ېه
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 ه ته وه پچه د پيريانو زړې ونې سره

 يوه  اڼ  و ړه

 د سپيګو ستورو له الماسو، له  ر رو جوړه

 وضايې ټوله وه د  يګې له سګدرو جوړه

 ه  ګ  کېد سپيګو سپيګو شرشرو د ېرن  پ

 يوه سرلوړې يوه دن ه  اڼ 

 هو ره ښايسته وه لکه خيال د شاعر

 څه ځ ېده دغه   رن ه  اڼ 

 او زه يې  خ ېه و ړ

 چې خدايه څه به کې ي

 ز ا د ژوند دا سر  ردانه پاڼه

 بيا د کوم باد پر لم  پريوې ه

 زه   حيران وم حيران

 چې چا  ې  ز ونيوه

 څو ره ښک    ز و! آه

 ول ،څه ناز

 څو ره سپي  و              

 !څو ره پوس  وخدايه                                  

 او چې د  ز  ير    ې وليدله

 يو ځ ې بيا له هوښه ووې  

 يوه د حس  پرښته  ې وه و ړه  خ ېه
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 کټ  ټ ز ا د هغې  يګې په شان

 کت  هماغه، ناز هماغه او ښکال هماغه

 او ځال هماغه  يګه هماغه، شور هماغه

  ا وي  چې و ې  ونده

  ا وي  چې  يګه  ې ده

 . . . ا وي  وربان دې شمه و ې  وندې 

   ر اوسوز اوسوز 

 چې ز ا  يګه نه وه

 ز ا د ښک ې ستر ې ېورې ېورې

 خو ددې ښک ې ستر ې ب   ول وې

 ويشت  يې هسې وو وژل يې هسې

 کت  يې هسې وو، وس  يې هسې

 ې نه ويوازې رنګ يې ز ا د  يګ

 دا ستر ې شګې وې د اوبو په شانې

 شګې د اسمان  شګو ښي و په شانې

 بس زه پرې پوه شوم چې پردک ده ز ا  يګه نه ده

 خو دې هماغسې کت  راېه په  يګه  يګه

 ! ا وي  چې څه دي اې د حس  او ښايس    کې

 ېه چې ېصوير يې ز ا د ښک ې جانان

 يوازې ستر و کې يې رنګ نه لرې

 ورو ليمو جګګ نه لرېد ېورو ې
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 وايه چې څوک يې او له کو ه راغ ې؟

 د کوم ط س  له سدو ه راغ ې؟

 خو ښک ې پيغ ې   ځوا  کې راېه هېڅ نه وي 

   يې همداسې ز ا ستر و ېه کت  په  يګه وړي نظر

 خو شيبه وروسته را ن دې شوه  اېه

 بيا يې ښايسته ليچې را پورېه کړلې

 ز ا پر غاړهد  ړوندونو هار يې وېاړه 

 او ز ا پر شونډو يې د شونډو باران وورواه

 د ېودې غي ې د سکروټو کان يې وورواه

 او زه يوه شيبه کې  و  شو ه ،ه  وسوزېدم

 د خوند په سيګد کې، د هوز په اور کې

 :نو دغې پيغ ې راېه داسې ووي  

 زه له اوو غرونو اوو سيګدونو ها خوا

 د  اښا ونو د وط  ش زاد  

  ې ديو ها نازولې لور ي او د 

 چې په ځوان  کې د  ر ونو واک په  ز کې لرم

 د هغو دن و شاه زلميو ژڼيو  رګ وم چې شپي   غ وي

 چې چېرېه ناس  وي په کې دک کې

 او سپون   نهوي                                                

  ا د هغو له ځوانيمر و زړونو ويګه ويسته

 ونا کې وژله د ژوندون سګدره ا يې په ست
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 او ورېه غون کې  ې وي ه له هست  نه د بي تون سګدره

  ا زلما ځکه وژل

 څو چې په خپ ې شپي    اې نه کړي ز ونه اب يسا ط س 

 نو زه د لمر د راختو سيمې ېه

 او داد هسکو دن و غرو ک ا ېه

 !ددې لپاره وم راغ ې  رانه

 ه  ون ا يې کړ هچې د زلميو د شپي يو ستونا پرې کړ 

 خو يوه ورځ له ورځو

 ستاسو پر ک ا باندې پې ه شو ه

 ېه  ې د شګې څيړک ېر سيوري  ندې ناس  وليدې

 چې په کو  ره ساه دې

 چاېه شپي   وه ه

 ېه  ېر ښايسته ښکارېدې

 لکه ريدی لکه غاټول د بيديا

 لکه روڼ ستوری د سبا ځ يدې 

 او ستا کو  رې شپي  

 ن ستا ښک ې دن ې ځوا

 له  انه زړه واخيسته

 زه چې دښمګه د شپي يو د سګدرو  و ه

 زه چې وژونکې د ځوانيو د ل کرو و ه 

 ! ا



 

 www.samsoor.com  

 همدا  ا ه  پر ېا زړه باي وده

 (ج)او زه پر ېا هو ره  يګه کړم خدای 

 چې ليون  شوم هر څه هېر شول رانه

 ځان رانه ورک شو او ج ان  ې ورک کړ

 رک کړد خپ  ښايسته غرور کاروان  ې و

 ېه  ې ونه وژلې، نه  ې دې شپي   واخيسته

 يوازې څګګ ېه به دې کيګاست 

 او ټوله ورځ  ې ېاېه کت                                         

 روح  ې دا ستا د شپي   ټال کې زن اوه زن اوه

 ژوند  ې ستا عشت کې  وباوه ورکاوه

 خو يوه ورځ له ورځو

 يې کړلېچا رانه ورک کړې رانه غال 

 رانه يې يووړې خدايزده کوم لوري ېه

 نه دې د ښک ې شپي   غ  راې  و

 نه  ې دې پ ، نه کوم اثر  وندلو

 زه ليون  شوم ليون  ليون 

 لکه بګ ساره ساران  ليون 

 خو يوه ورځ  ې په دې دښتو کې اب يس وليده

  ا ورنه ستا د نوم ېپوز وکړلو

 :او د هغه له خولې خبره شو ه 

 شپي   ز ون ط س   اې کړ چې ستا
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 او آدم خان ستا د نغمو په  رسته

 د آزادک هوس  ستګه کړه بېرېه

  ا وي  چې ښه شوه  وندې هېر به دې کړم

  وندې چې  يګه دې په کرکه واوړي

 ځکه چې ېا ز ون غرور وواژه

 خو ز ا دا هي ه ېرسره نه شوه

 ستا  يګې   په زړه کې زور واخيسته

 ژوند پور واخيستهعشت دې له  انه د 

 در پسې و رځېدم و رځېدم

 اي ه  ې ن  د خپ  ط س  په زور

 په دې ځګ  ه کې داسې و وندلې

 اوز ه    نه پوهې م خو  دې که رښتيا دې ويګ 

 نه نه ري تيا ده ېه  ې غې ه کې يې

 زه ستا د  چو زور په ځان کې ويګ 

 او ستا د  يګې شور ج ان کې ويګ 

  اڼ  او يو ل کر د  غربا ښاپيروله ن  نه وروسته دا 

 دغه سپرل  دغه ښکال دغه ژوند

 يو زه او ېه به يو او  يګه به وي

 ېه به ز ا د زړه او ځان پاچايې

 زه به دې غې ه کې ټول عمر ېېر کړم

 له ېا به ې  چارپيرو ه ليچې
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 په خپ و زلفو به دې پټ ساېمه

 سپيګه خول   به درکوم درکوم

 نازوم په ښک ا ناز دې نازوم

 ېه دې شپي   غ وه

 زه به دې ناڅمه سرود ېه لکه سپيګه  اره

 ېه دې ځوان  ځ وه

 . . .زه به دې  خ ېه شمه شګه هيګداره 

 

 غ ې اسيرېاو زه شوم داسې ددې پ

 

 نو له دې ورځې وروسته

 زه د لويدي  د  اښا انو د ښار

 د ش زاد   اسير شوم

 د چا د شګو ستر و په دام کې  ير شوم

   کاروان همداسې ې  و ې  ود وخ

 او زه يې ه  ځان سره وړل  يوه ورک  ګزل ېه

 ورځ په جا ونو او سګدرو کې  و 

 شپه ه  د غې ي په خوندونو کې  و 

 د ن متونو  ې مه( ج)و ه د خدای 

 د ښايستونو او رن ونو  ې مه

   ر اوسوز چې دا جګ  جګ  ژوند
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  اېه دوزخ دوزخ و

 که  يګه غوښتګهز ا ليونا زړ ا هماغه ور

 ها ک يواله هغه دن ه نج  

 هغه حسيګه ها   ګ ه نج  

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ېر  

 ها لو ړن  ها آخريګه  يګه

 چې زه يوازې د هغې په ياد او خيال ژوندی وم

 د ساه  ې ې ه راې ه هغې سره وو

 زه له هغې، هغه له  انه  که

 هره شيبه  ې زړه هغې سره و

 وز اسير وم اسير  ر اوسوز چې ا

 هو کې اسير له دې ورن ې سره

 دغې د شګو ستر و   رن ې سره

 لکه ېړل  په کمهويې چې ي 

 نه ېرې وې  نه ې تيدل  شو ه

 زه يې د کو و په زور بګد ساې  

 پر  ا يې وکړ اب يسا ط س 

 پر  ا راېاوو د وري مي  وري مي  نظر زنځير

 د ورځو،  ياشتو ،د ک ونو يو کو  ر رنځير

 خو له ک ونو يو کال

 او يوه ورځ له ورځو
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 چې په ځګ  ه باندې را پريوې 

 دو سپګو وحشا آسونه

 له رن ه ېور په ستر و سره وو څه ياغا آسونه

 چې پرې سپاره وو پيريان

 په سر يې الوې  د سربو او وو دو کارغان

 او دې کارغانو د غض  اور په ځګ  ه وشيګده

  شوه نو د شي  ستر ې  اڼ  ه  ېا 

 خدايزده پچپ ه د لويدي  ش زاد   څه شوه

 او په کو ه و ړه

 زه ه  آزاد شوم آزاد

   ر حيران و ه او نه پوهېدم

 !چې   د وخ  په زړه کې څه پاېې دي؟

 

 

 درېيمه برخه

  ي د اورونو بارانېپر شيګکا ک ا  ې ور

 

 :چانه پوښتګه وکړم

 ز ا د ژوند دا ناڅر ګده  ره چېرې رسا؟

 !!!آهای

 :له چانه وپوښتمه
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 چې زه په کو ه و ړ ش ؟

 دا څه د سرو پيريانو ځغاسته ده

 او څو ره شور دی؟

 ز ا د ناز په خو  ويده ک ا ېه کوم لوري نه  ر ې  ې ده؟

 وحشا آسونو هر څه پ و  ندې کړل

 د هسکو دن و غرونو ک ا، ه  ځګ   ه  خ چ

 نو زه به چيرېه و ړ ش ؟

 ر شپول به څه را پې  ويخبر ز ا پ( ج)خدای 

  اېه  رانې ر ې! آخ

 کو و ليوانو به داړلې يې   داړي به دې

 خدايزده! ز ا اصي ه ښکاري آسه

 چې به د کو و وسپګيزو آسو

 په ېور درو بي کې  ير يې؟

 خدايه نه پوهې م! آه

 چې ز ا ودان ک   به څو ره ړنګ وي

 خدايزده ز ا د ېورو ېورو ستر و

 هغه بيبا که 

 هغه  سته ليون   يګه به چيرې وي اوز؟             

 !خدايه وربان دې شمه ويې ساېې

 ړندې کړې د پيريانو ستر ې! خدايه

 که به بد  وري ورېه
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 !دادی درځمه  يګې

 !ز ا د ېورو ېورو ستر و  يرې

 او له دې وروسته  ې لچون پي  کړ

 د خپ ې  يګې لچون

 خدايزده چې چيرې به وي

 لور  خ ېه ځمه زه  ې د ک ا په

   د پيريانو ل کر ځغ ې هر خوا

 :ک ه چې ک ا ېه را ورسيدم 

 آه خدايه دا څه ويګ ؟

 ک    ې څو ره بدل شوی په رنګ

 هر څه يې سره دي، ديوالونه او کوڅې يې سرې دي

 د ځمکو وص ،  ودرونه او ويالې يې سرې دي

 زلما څادرنه لري

 د نجونو سر يې لوڅ دی

 ه راغ ا؟ربه ز ا پر ک ا څ

 چا يې غال کړې ده د رنګ ش زاد  

 چا يې لوټ ې ده د خوند ش زاد  

 ز ا د ښک ا  اشو تو  ېاج  ح 

 ز ا د  ستې ځوان  ښک   حرم

 ز ا په ستورو ښک ې شپې ه  چا سرې کړي رانه
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 څو ره بدرن ه شپې دي

 ښکاري په ويګو سرې دي

 په ېا  ې داسې شپې چيرې ه  نه لورې ي! ک يه

 !يدل  داسې نه ش  ک يهزه دې ل

 د ويګو رنګ کې  ې  و  نه خوښې ي

 زه درنه ځمه ک يه

 د هغو غرو په لوري

 چې  ې د  يګې راز په زړه کې لري

 چې  ې د  يګې غ  په خوله کې لري

 ښايا چې ېا به هېر کړم

 خو خپ ه  يګه هيرو ی نه ش 

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ير  

  هېهک ه ه  له زړه ويستالی نه ش

 ځکه هغه  ا هيرو ی نه شا

 زړه نه  ې لرې غورځو ی نه شا

 ورځ  د غرونو غې  ېه

  وندې چې ه ته به يې بيا پيدا کړم

 هو زه بارو لرم چې وبه يې ويګ 

 .ه  د  يګو    دی( ج)ځکه چې خدای 

 

 او  ا د ېورو غرونو  ر ونيوه
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 ځمه د غرونو خواېه

 :او واي  دا سګدرې 

 اشګا له بيابانه سرهليون   يګې کړم »

 چې  رځ  ليون  په غرونوئ پرې د

 د ليون   يګې له  سه

 ناس  ي  د غ  د غره د پاسه

 د ېصور په ټال زن ې م له خپ  ځانه سره

 چې  رځ  ليون  په غرونوئ پرې د

 د چا د شوخ نظر لپاره

 په غرونو  رځ  ناکراره

 د  يګې شور  ې ل ېدل  له اسمانه سره

 «.ليون  په غرونو چې  رځ ئ پرې د

 خو يوه ورځ له ورځو

 ک ه چې ورسېدم

 يوې رڼې او ښايسته چيګې ېه

 راېه د ېېرو وختو خيال پيدا شو

 پر زړه  ې و وريدل ېېر يادونه

 هغه د پيغ و  له

 چې به چيګې ېه راې ې

 په خګدا انو  ستې



 

 www.samsoor.com  

 لکه د   و څان ې 

 په نرک  ال  اېيدې

  ندې ېر شګو  ګ يو                    

 او هغه ورځې ز ا د ېاندې ځوان 

 چې په سګدرو  س  وم

 څو ره په سوز به  ې شپي   وه ه

 هغه ښايسته وختونه

 ها د جګ  عمرونه

 لکه يو خو  چ  ويګ 

 خو اوز چيګه  يراېه

  ودر يې ورک دی  ره ه  نه لري

 ښکاري ک ونه کې ي

 چا ورنه څاڅک  اوبه نه دي وړي

 ره کې ورب  جوړ کړیهېچا يې نه دی په هيګدا

 چا يې په غاړو کې خګدلا نه دي

 چا يې ېر څګ ه د شپي   نغمې وه ې نه دي

 : ا په ژړا کې ورېه داسې ووي  

 خو  وره ښک ې چيګې

 دادی زه بيا راغ مه

 په زړه زخما په ژړېدلو ستر و
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 خير دی که ېه ه  راېه ژاړې په بې غ ه ستونا

 زه به ن  بيا درېه شپي   ووه 

 به ن  بيا درېه زړې خاطرېزه 

 په چيغو وژړوم

 دادی چيګې درېه شپي   وهمه

 راځه چې دواړه په سګدرو او نغمو وژاړو

 راځه چې دواړه د غمونو په شيبو وژاړو

 او  ا شپي   په شونډو بيا کې وده

 يوه د سوز او ساز لمبه  ې ب  کړه

  ا وي  چې ن  د چيګې هډ سوزوم

 ل وم  ا وي  چې ن  په ځګ  ه اور

 او له دې ورځې وروسته

 چې هره ورځ به غرورغو کې په لچون ستړی شوم

 نو  ازي ر به د همدې چيګې ېر غاړې راغ  

 او د شپي   له ستړي ستونا به  ې سر کړه د غمونو نغمه

 ز ا شپي  ، زه او چيګه، بس همدا درې    ري

 چې يادول  و د ورک عشت هغه زاړه يادونه

 ښت  او ژوند ېېرېدهک ونه ې  ، ک ونه او

 د عمر سيګد ستړی ستو انه   پر  خ ب ېده

 

 خو يوه ورځ  ازيگر
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 ک ه چې زه د چيګې خوا کې ناس  وم

 او له شپي   سره  ې يو ځای ژړل

 ناڅا په غ  د کوم يو آز راغ 

 چې د ځګ  ه د شګو زيتونو او څيړيو  ګ  نه

 د چيګې خواېه راېه

 واه څو ره ښک   آز و

 پاڼو په  ګ  کې را روانه بيړکلکه د شګو 

 او هو ره سپي  ولکه واوره

 لکه  ز ز ا د ښک ا جانان

 او پردې آز وه يوه پيغ ه سپره

 زلفې يې بادوې په اونو اخيستې

 او د ټيکري څګډه يې

 باد رپوله داسې

 لکه بيرغ د غزا

 هو ره ښايسته وه پيغ ه

 لکه د واف له غرو راغ ې د ارم ښاپيرک

 يې و ز ا د ښک ې  يګې په شاند ستر و رنګ 

 کټ  ټ هغې غوندې وه

 ل  څه  غروره او عاصا ښکارېده

 ز ا د جانان ستر ې له  يګو  کې
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 خو ددې ستر ې وې له ويګو  کې

 ز ا د يار له کتو ناز ورېده

 خو دا کاېه ج ړه د ېورو کوي

 نو زه پرې پوه شوم چې ز ا يګه نه ده

 راغ ه او راغ ه د چيګې ېر څګ ه

  غروره و رجګه نج   هغه

 هغه حسيګه کبرجګه نج  

 :په  ا يې داسې غ  کړ 

 !ولې دې بيا يمه راغوښتې ځوانه؟

 ووايه څه وايا زه دلته يمه 

 خو زه دغرونو پرديس

 او د ځګ  ونو   ګګ

 زه د چيګې  يګجور

 او د ښکال ليون 

 د څو شيبو لپاره

 ددغې پيغ ې په ښايس  کې  و  شوم

 :ي  زړه کې  ې داسې وو

 آه خدايه څو ره ده هغې ېه ورېه » 

 ها ز ا ورکه  يګه

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ېر  

 اوز خدايزده چيرې به وي
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 ايا دا پيغ ه به خبره نه وي

 چې ز ا د ېورو ېورو ستر و ښک ې چيرېه اوسا؟

 :ځکه نو  ا ورڅچه وپوښت  چې 

 زه ددې ک ا ليون  شپونک  ي 

 ټول ژوند  ې  يګه کړې

 پيه ې  يګهيوه س

 خو اوز د ورکو ورکه

 يوه باد وړې  يګه

 کټ  ټ دا ستا په شانې ښک ې  يګه

 اوز پسې  رځ   ليون  په غرونو

 خو راېه وايه نج  

 چې ېه د کوم جګ  راغ ې ښاپيرک يې دلته؟

 هغې ز ا ستر و ېه نيغ وکت 

 آز نه را کوزه شوه ز ا څګګ ېه راغ ه

 راېه يې بيا بيا ښه په ځېر وکت 

 :  څه  وسک  شوه بيا يې داسې ووي  ل

 زه خو پردک نه ي  شپونکيه ک يواله دې ي 

 وايا«  غروره»ستا ک يوال راېه 

 ښايا چې نوم به  ې وي

 زه ه   يګه ي  او ټول عمر  ې  يګه کړې

 ک ونه وشول ستا په ک ا کې زي ي م او بيا بېرېه  ر ه
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 زه ستاد ک ا د پيغ وټو دارواوو   که ي  ځوانه

 رې ځ ې  ړه شوم بېرېه وزي يدمد

 درې ځ ې يې ووژل 

 درې ېورو ووژل 

   ر پوهې ي چې زه بيا ولې دنيا ېه راځ ؟

 دا هر څه ستا ددې شپي   له  سه

 دغه کو  ره سحر  ره شپي  

 چې هر پوکا سره د زرو ط سمونو دروازې  اېوي

 هره نغمه يې ده د کو و ځاله

 او هر سرود يې کرا اې وروي

 ې ووژل ش ک ه چ

 ستا د شپي   په نغمو

 بېرېه ژوندک ش  او دنيا ېه راش 

 او دادی بيا ستا د شپي يو سرود

 ځانته را وب   

 زه د خپ  ک ا د پيغ وټو اروا

 او زه هيګداره د پيغ وټو د نيمزالو هي و

 بيا ستا شپي   ژوندک کړم

 نو راېه ووايه چې څه وکړم

 په چا باندې ځان بيا ووژن ؟
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 بيا د خپ و ويګو جام په چا وشيګدم؟ووايه 

 ووايه بيا چيرېه س    ووه 

 او چيرېه و ر ه بيا؟

 د ښک ې پيغ ې دې خبرو ېه حيران شوم حيران

 !کوم وژل؟

 !کو ې کو ې؟

 !کو ې ويګې؟

 دا څه اورم! آه خدايه

 ووايه ښک ې پيغ ې څوک دې وژنا؟

 دا ستا د حس  واې  کوم ظال  دی؟

 ووايه ځار دې ش  کيسه دې وکړه

 !اې نج  

 زه درنه همدو ره غواړم

 چې د خپ  ژوند ټوله کيسه دې وکړې

 د ښک ې پيغ ې ستر ې

 لرې

 او  ېرې لرې و ګډل شوې        

 شونډې يې ورپيدې

 يو څه په سوچ کې و ړه

 

 :او نج   داسې راېه وکړه کيسه 
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 زه ددې ک ا يوه  سته پېغ ه

 .په نا ه پې ندم«  غرورې»به خ کو د  هو ره  غروره ،چې

 يو څوک پر  ا ي  او زه وم پر هغه  يګه

 نو  ېر ک ونه پچوا

 يو کال هغه وخ 

 چې   ز ون ک ا کې وص  د غګمو شي  و                 

 هغه   ال چې ک يوال ووله  ې ديو سره ج ړې ېه ې  ا

 هغه د وياړ ک ونه

 هغه د ېورو وص 

 غزا  ول سرهچې شازلميان  و د 

 په اېڼو اېڼو جګګ ېه ورې  

 ز ا  ي  ه  چې د ک ا يو  غرور زلم  و

 ېوره ېر  ال کړه او خپ  ښک   آز يې ه  زي  کړ

 هغه غزا ېه ې  و

 :د چه ښې په وخ  يې داسې ووي 

 غزا ېه ځ  په وط  جګګ دی»

 «يوه خوله را کړه چې  ې زړه د ز ري شيګه

 هاو  ا ه  پورېه کړ  ګ   اونې ې

 :او خپ   ي  ېه  ې د ې و په وخ  کې داسې ووي 

 جانانه جګګ ېه ځان ېيار کړه»

 «سګ ر ېه پاز به اوبه زه درخې و ه
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 ز ونه ټول ک يوال جګګ ېه و ړل

 او له  ې ديو سره ج ړه پې ه شوه

 دښته کې«  يوند»ز ون ج ړنه وه د 

 څه خونړک ج ړه وه

 څه ليون  ج ړه وه

 ديوانو چې د  ې ديو ها  غربا

 ز ون د ک ا  ېر زلما ووژل

 ز ون بيرغچا يې ه  په غشا وويش 

 هغه نارې کړې ه    لوي  ه 

 ئبيرغ اوچ  کړ                                    

 او زه د هغه خواېه ورغ   اوبه  ې وروړې

 خو د هغه په ويګو سرو  ګ ولو

 نور د بيرغ اوچتولو ېوان نه درلوده

 ورو ورو پريوې ه ورنهد غزا لوړه جګډه 

 هغه په خاورو لويده

 ځکه خو  ا  ګ   پرز که کې ود

 بيرغ  ې خوا پورې ټيګګ ونيولو

 او  چا خ  ې د غازيانو پرسګ ر پورېه کړ

 جګډې له باد سره نها پي  کړه

 ز ونه ستړي غازيان

 ز ونه ې ي غازيان
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 څو ره يې په ويګو سره وو! آه خدايه

 ه شو ا خپ   ي  په کې ليدل  ن

 خبر چيرې به  ې ديو ېه  چا خ و ړو ( ج)خدای 

  ا وي  چې هر چېرې وي

 خو ز ا ناره به اوري

 :ځکه  ې غ  پرې وکړ 

 که په  يوند کې ش يد نه شوې»

 خداې و  ليه بې نګ   ېه دې ساېيګه

 خال به د يار له ويګو کې دم

 «چې شيګکا باغ کې سور ال  وشر ويګه

 او ز ا له دې غ  سره

 مو کې ويګه ېا وشوهزل

 :غازيانو چيغې کړی 

 !!اهلل اکبر

 ټول له  ورچو ووې 

  يوند د اور ېګور شو

 وحشا آسونه يو پر ب  وخت 

 سرونه والوې   سونه پرې شول

 او  ا د ېورو په بري ګا کې وليد خپ  نګ يال 

 ها ز ا  ي  چې د  ې ديو  ز يې په ېوره پرې کړ

 ېورو وخوړخو خپ ه ه  د  غربا ديوانو 
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 ز ا  ي  ش يد شو! هو

 زه ه  کوم چا په غشا وويشتمه

 او  ا د  رګ په وخ  کې دا وليدل

 چې د  ې ديو ل کر ېا  ېرغې شو

 ټول  غربا ديوان يې ووژل ز ون شازلمو

 او چې د سوبې بيرغ

 شوېر آسمانه پورېه

 ز ون ک يوالو زه او ز ا  ي  په خپ و اونو پورېه کړلو

  راو دپاچا په ا

 د ښاپيريو په  اڼ  کې خ  شو

 ز ون په زيارې کې ښاپيريو پاچاها جوړه کړه

 ه ته ز ون زيارې و

 ز ونه دوه  يګو

 چې دواړه څګګ په څګګ د  يګې په خو  پريوې و

 او د ک ونو د ار ان غې ې  و ه ته يو په ب  ېودې کړې

 خو  ا د خپ   ي  دغې ې جګ   ېرونه ليد

 له خوبه وي ه کړ هځکه چې ستا شپي   د ناز 

 ستا دې کو  رې شپي   

 يو ځ ې بيا ددغه ک ا پر لم  راشګه کړم

 دا ځ ې بيا وم يوه  سته او  يګه پېغ ه

 له ښکال  که او  غروره پېغ ه
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 .په نا ه پې ندم«  غرورې»هو ره  غروره چې به خ کو د 

 

 خو دا ځ  ز ون ک   بدل و بدل

 

 رېدهزه ورېه راغ   خو د ک ا رنګ بدل ښکا

 هر څه يې سره وو

 لکه ويګه

 لکه و ر

 لکه اور د دوزخ            

 دا ځ  ز ون پر ک ا

 د شمالا پيريانو سورل کر يرغ  کړی و

 د واف له غرونو هاخوا

 د کګ  ونو د ښار

 او د سرو يي و د ځګ  ونو پيريان

 نو ېده« اورديو»ددې پيريانو د ل کر  شر 

 هغه ه  ز ون د ک ا

   کې  ي  ود خپ واک  پر 

 هغه ه  ز ون هوس  له ځان سره شمال ېه بوې ه

 د ښاپيريو س کګ  يې ړنګ کړ

 اوز ون زيارې ېه يې ه  اور ورېه کړ

 «بو اچوپړ ر»د آدم خان پر ځای يې راوس  يو 
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 دا چوپړ رو ز ون د ک ا کو  ر 

 چې له اب يس څچه يې کو ې زده کړې

 او په جادو يې پاچاها د ښاپيرو ورانه کړه

 خدای خبر ستا ها نازولې نازو چيرې و ړه

 اوخدايزده نورې ښاپيرک يې څه شوې

 اور ديو  و ک ا ېه پيريان راوست 

 او ل کريانو يې په خپ و ېورو

 ک   د سرو ويګو باران کې  و  کړ

 له يوه کاله وروسته

 اور ديو ز ون ک ا کې

 د خپ و بو اچوپړ په  رسته پاچاها جوړه کړه

 و سره پاچاها د شمالا پيريان

 چې به بو اچوپړ ر

 زيګدک پر غاړه                      

 د پيريانو بګده  ا کوله

 او په دې  ول يې ز ون د ک ا

 د پيړيو وياړ ېه اور  ورېه کړ                                       

 خو ز ون سپيه يو ک يوالو

 ره جګګ ېه  الوې وېړلېله پيريانو س                                   

 او د زيارې يو  ستانه  يګجور

 هغه سپيه ا   ګګ
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 ها بابه وو

 ها ليونا و ګدر            

 چې يې د ستر و په بري ګا کې ټول ج ان ځايېده

 ز ون د زيارې ېر ړن ېدلو وروسته

 ربا  ېر  ال کړ سر يې وېاړه په داسې جګډه

 چې په کې ېورې، سرې او شګې کرښې وې

 ا څو  س   ستان او و ګدر زلما يېد ک 

 سره را ټول کړل د ويام لپاره

 د عشت په نوم يې سره ورکړل خپ  زلما  سونه

 چې ه  هوس  و چا

 او ه  د سرو، سرو شمالا پيريانو

 ل کر له ک ا نه ب ر وشړي

 ز ا  ي  ه  له   ګګ سره و ړ

 زه  ې  ي  سره يوځای ې   د پيريانو جګګ ېه

 ورځواو يوه ورځ له 

 چې د پيريانو ل کر

 ز ون د ک ا د غګمو وص  وسوزاوه

 په هغه ورځ  اله همزولو سره

 د  ستو  ستو ليونو ل کر  ېه

 له دې چيګې څچه اوبه ور وړلې

 ک ه چې اور په کرونده کې ب  شو
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 او سره پيريان ورنه چارپيره په نها ل ياوو

  ا او همزولو  ې په چيغو چيغو

 هغوی ېه وکړې ښېرا

 ی چې ز ونه دا ښېرا واوريدېهغو

 څه په غوسه شول چا کټ کټ وخګدل

  ون   ښېرا کولې

 چې يو ناڅاپه د بو اچوپړ ر

 يوه نااه ه بچا

 هغه ز ا ک يوال

 چې د پيريانو عبادې يې کاوه

 خپ  غشا ز ا پر ټچر و ورول

 زه يې بيا ووژل 

   ر دا  ځ  د  رګ خوند هو ره ېريخ و

 لکه د زهرو پياله

 خپ  ک يوال  ز وژل  ځکه د

 خپ   ز وژل  په پرديو ېورو 

 خپ و وژل  او پردو ليدل 

 څه سچ  ساع  و! خدايه

 وربان دې شمه څو ره ېريخ و! خدايه

 هو زه يې ووژل 

 او خپ   ي  څچه يې بي ه کړ ه
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 خو دا بي تون  ې هو ره اوند ه  نه شو

 ځکه چې ستا شپي   يې  زي لګډ کړل

  ستا دې کو  رې شپي 

 يو ځ ې بيا ددغه ک ا په لم  کې شګه کړم

 دا ځ ې  سته نه وم

   ر غرور  ې درلود

 په نا ه پې ندم«  غرورې»هو ره  غروره وم چې خ کو د 

 بيا راغ   خپ  ک ا ېه

 خو دا ځ  ه  ک   بدل ښکارېده

 ک ا د سرو پيريانو ېيغ  ندې   ساه راک  ه

 

 و ژوندی وې گر  ې د

 

 پر ک ا راغ   س  چې پيريان ز ون

 اب يس  ې ديو خبر کړ

 او دا کيسه يې وکړه

 چې اور ديو څګ ه ز ون له ک ا څچه بوې ه هوس 

 څګ ه زاړه چوپړ ر  وپ ورله

 هغه د هسکو هسکو غرو د خپ واک    که

 د کګ  ونو د هېواد پر پيري

 او په دې  ول د اورديو او  ې ديو
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 هغه زړه او پچوانا دښمګا بيا ژوندک شوه

 ې ديو د سروزرو کاروان را بار کړ 

 او هغې دښت  کې يې واړول چې

 په لو ړي ځ  يې واب يس ليدل 

 دا ځ  يې بيا ه  د اب يس په  رسته

 او ه  د کو و او د زرو په زور

 ز ون د ک ا ښکار ېه  ال ټيګ ه کړه

 س  چې د دن و دن و غرو د ک ا

 زلمو پيريانو سره جګګ ېه  الوې وېړلې

 ی يې د سرو زرو باران ووراوهنو پر هغو

 ښايا هغوی باندې يې کو ې وکړې

 هغوی يې وويش  په څو ل کرو

 :او هر ل کر ېه يې بيا داسې ووي  

 !و ړ شئ 

 !ج ړې ېه د پيريانو و ړ شئ 

 او د پيريانو دوستان ه  ووژنئ

 هر څوک چې وي

 که ک يوال  و ه  وي

 !ويې وژنئ 

 !ئ ويې ېړ

 !ئ کړ ېګو ېه يې اور ورېه 
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 هر چا چې  ېر ووژل

 زه به د ک ا پاچاها ورکړم هغه ل کر ېه

 هر چا چې  ېرې ويګې وب ولې

 هو ره به يې  که کړم لم  له زرو

 او له دې وروسته شو ز ون ک   د ويګو ک  

 يو د اورونو او  ر ونو ک  

 د سيګد اوبه ز ون له ک ا څچه

 د ېېريدو په وخ  کې سرې اوښتې

 ړو کوپړيو ايرې ځان سره وړېاو باد به ې  د  

 دا ښکاره نه وه چې څوک څوک وژنا

 يوازې ک   و په ويګو کې  و 

 يوازې  ړي په کوڅو کې سر په سر پراېه وو

 !خبر چې ک يوال  و خالصيدل څګ ه نه؟( ج)خو خدای

 ېر ګ  وه« پيري»او د « ديو»ج ړه د 

 او  وزارونه وو د دوی د  چو

 لو پرې شول  ر سرونه به ز ون د ک يوا

 پ ې او  ز به ز ون د ک ا د ځوانانو  اې شول

 پيريان ل کرو څچه نه وېريدل

 د هغوی ويره له   ګګ څچه وه

 او د هغه له  ستوــ  ستو شاه زلميانو ځګې

 ځکه يوازې وو هغوی
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 ز ون د ک ا د دښمګو دښم 

 د زيارېونو  ستانه  يګجور

 په اېڼو او په سګدرو کې غزا کوله

 يو او  ې ديو دواړو سره جګګ کولوهغه اور د

 :او ک يوالو ېه يې ې  د اوي  

 پام چې غ ط پرې نه شئ

  ې ديوز ون د ک ا زړو دښم  دی

 راځئ د خپ و ک يوالو وژل پرې دو

 له پردو سره ج ړې ېه ووځو

 ه  له ديوانو ه  پيريانو سره 

 !لپاره ز ا د ک ا خ کو( ج)د خدای 

 دی؟اخر په ېاسو دا څه چ  شوی 

 ني  په اور ديو خرڅ شوي

 ني  په  ې ديو اوښتا

 هغوی  وسي  کوي

 او ېاسو يو د ب  د ويګو ې ي

 ئلپاره ځان  و وخوځو( ج)د خدای

 ل  څه راوې  شئ او د  چو په زور

 ئدواړه له دې ک ا ب ر وشړ

 دواړه ز ونه د اونو  اران دي

 او خوري  و هره ورځ په سر کې  اغزه
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 يرې وړی دی ون نه يې عس  و بص

 سمه  ر نه پې نو

 يو ب  نه سرپرې کوو

 يو د ب  ويګې څ و

 اخر په کو ه  ګاه؟

 ز ونه جرم څه دی؟

 دوی دواړه څوک دي؟

 چې به  ون ېه پاچاها و چا

 راځئ چې ټول ک يوال يو شو سره

 په  رسته( ج)راځئ د خدای 

 راځئ په خپ و  چو

 ې وځړوو ې ديو، اور ديو دواړه د خپ  ک ا په ونو پور

 او بيا په  يګه  يګه

 خپ ه هوس  راولو

 بيا ښاپيرک راولو

 !هو

 :  ګګ داسې ووي  

 او له پردو سره يې جګګ کولو

 هغه ديوان وژل، پيريان يې وژل

 هاله لويدي  څچه راغ ا ديوان

 ها له شمال څچه راغ ا پيريان
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 او د کو  رو ط سمونه به يې ه   اېول

  ګګ سره ووله  «  غروره»ز ا  ي  او زه 

  ا به هغوی ېه له چيګې څچه اوبه وروړلې

 

 خو يوه ورځ له ورځو

 

  س   يګجور په نهېدو راغ 

 څڼې به يې واچولې

 بيا به يې در  ور کړپ ې ېه

 له هغه سره اېي وکړي: او ټولو  ستو شاه زلمو ېه يې وي  چې 

 ک ه چې ټول په اېڼو ستړي شول

 نو د   ګګ بابا ېر  خ راټول شول

 له هغه نه يې ددې خوښ      وپوښته او

 د   ګګ ستر ې يو ځ  وځ يدې

 يو څه په سوچ کې و ړه

 :او بيا يې داسې ووي  

 ئدوستانو شکر د خپ  ر  ادا کړ

 ځکه چې نورو نو د اور ديو د اب يسا ط س  راز  اېې ي

 پېريان به ټول ز ون له ک ا څچه وشړل شا

 ېاسو خبر ياس  که نه؟

 ه  ط س   اې شو نور د پېريانو
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 ځکه ز ون د ک ا 

 هغه ورک شوی شپونک  بيا راغ  

 ها د سګدرو کو  ر

 ها د شپي يو پاچا

 چې له  ې ديو سره د جګګ په وخ  کې

 له ک ا خدايزده ښاپيريو وبوول  چيرې؟

 خو دا څو ورځې يې په بر ځګ  ه کې

 يو ځ ې بيا د نغمو غ  راځا

 شپي   غ وي هغه په خپ ې ورکې  يګې پسې  رځا او

 او دا کو  ره شپي  

 بيا  اېوي ط س 

 او ز ون ورکه هوس 

 يو ځ ې بيا وي ې ي

 ه ته شمال ېه د کګ  ونو ښار کې

 او د هغې له وي ېدو سره س 

 د کګ  ونو هېواد

 ورو ورو وي ې ي او  اېې ي پسې

 دوستانو زيری  ې درباندې

 چې د شپونکا شپي    و بيا د خپ واک    که

 ژغوري ښک ې هوس 

 او د اورديو ط س  ه   اېې ي
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 د کګ  ونو ښار به وي ې او ټوټې ټوټې شا

 پيريان به ه  په سمګدر کې  و  شا

 او د يوې پيړک کو  ره بو ک

 ها   ــ له هر څه  ګکره ــ

 هغه په زړه کاوره

 چې سره پيريان زي وي

 چې يوه ستر ه لري

 هغه به ه  په خپ  ېابوې کې پريوزي

 ورېه خانديز ون هوس  به 

 سره بو ک به د ېاريخ  ېران کې خ ه شا                          

 اوخاورې به شا                                                             

                                                                                                                                            

 راځئ دوستانو چې اېي وکړو

 

 . . .راځئ    رو چې نغمې ووايو 

   ګګ رښتيا ووي  

 هغه په هر څه پوه و

 د هغه ستر و کې ج ان ځاييده

 ! رانه شپونکيه واوره -

 ستا دې کو  رې شپي  

 يو ځ ې بيا ه  هوس  وژغورله
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 او د اور ديو ط س  ه   اې شو

  ک  ړه شوه د اور ديو  ز او پ ې ه  پرې شولسره بو

 او د پيريانو ل کر

  اې او  و  بېرېه و ړ شمال ېه د کګ  ونودهېواد په لوري 

 هغه بو ا چوپړ ره  وې تېد

 

 ! گر اوسوز شپونکيه

 

 چې ز ون په ک ا کې د ويګو چيګې وچې نه شوې

 که څه ه   اې شو د پيريانو جادو

   ر  ې ديو ژوندی و

  يې خپ ې اب يسا کو ې کولې پر  ون او

 س  چې بو ا چوپړ ر 

 ز ون له ک ا ووې

 ج ړې ېه ې  ا ک يوال ستانه شول

 خونه د وروڼو په شان

 زلما يې ېوره په  ز

 او يو د ب  ويګو ېه ې ي ې ي

 د ک يوالو جر ه نه جوړېده

 ځکه ز ون ک ا کې وص  د غګمو نه و

 او له جر ې نه د غګمو وني
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 ه غال وړي وواب يس پ

 اب يس د هغو ک يوالو ېر ګ 

 چې له پيريانو سره يې جګګ کولو

  ړې ېوکړې

 ځکه ل کر، ل کر شول

 او هر ل کر يې و دب  يو دښم 

 ددې ل کرو هريو  شر پاچاها غوښت ه

 خپ و کې يو د ب  د غوښو د هډوکو او د ويګو وني

 نو   څو ورځې ېېرې شوې نه وې

 ېور دروبي جوړ کړچې  و په ک ا کې ل کرو 

 ېورې له ېيکو نه راووېې

 او ستر ې سرې شوې                            

 د ک ا خړې کوڅې بيا په ويګو ورن ېدې

 دا ځ  بو ا او ځوان چانه پې ندل

 هر چاله هر چا څچه سر غوڅاوه

 هر چا د هر چا کور ېه اور اچاوه

 هرڅه ېا  او لوټ شول

 ز ون د نيکونو شم ې

 انو ټيکريد انا 

 چا  اشو ان حاللول زان و کې

 چا له  ير ګو نه حيا لوټ ه
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 چا به له پيغ و پيغ تو  غال کړ

 چا به زلما کتارــ کتار ووژل

 چا به د خ کو د غګمو وص  وسوزاوه

 چا به د ک ا جو اېونه ړنګ کړل

 چا به د خ کو په هډوکو ژرندې ېاوې کړلې

 دېاو دغه ژرندې به د ويګو په ويالو  رزې

 چا به دخوارو ک يوالوپه سرونو کې  ېچونه وه  

 د ک يوالو د سرونو  ګارونه  و اوچ  شول دو ره

 چې له هر ځای څچه به هر چا ليدل 

 ز ون د سويو کال انو ېور دودونه وو اسمان ېه پورېه

 ز ون د غرونو لوړې څوکې ه  په اور سوزېدې

 لکه ز ون د ک يوالو غرور

 چې په  ر و کې ورک شو

 داسې  و دن و غرو له شر ه ځان په اور پچاوه

 ز ون د پيغ و لوپچې به هره ورځ ېا  شوې

 لکه د ک ا باد  و ه  چې غ  وي

 ددغه ک ا په اونده  الا کې

 هېڅ ک ه داسې کيسه نه وېېره

 دغسې ېوره د  ر ونو او شر ونو کيسه

 په نا ه ېشه له وياړونو کيسه« وياړ»داسې د 

  اې  ک ونهداسې د وير او د 
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 داسې د درد داسې د غ  ک ونه

 داسې د اور او د لمبو وص  چې

 ز ون د ک ا شګه  الا ه  په کې وسوزېده

 او ښايسته زريګې پاڼې يې پرديو غال کړې

 ز ون  الا ديوانو ووژله

 ز ون  الا پيريانو وخوړله

  ې ديو دا هر څه ليدل

 او په کټ کټ يې خګدل

 ې اخيستههغه ز ون له ک يوال نه کسا

 د خپ ې  و ې پ ې

 د خپ و  اېو  سو

 د خپ   و  شوي ل کر

 هغه ېه دا کو ې اب يس ښودلې

 

   شول؟ېخو په هوس  څه پ

 

 :واوره شپونکيه ز ون د ک ا د غمونو کيسه 

  ون د   ګګ    رو

 چې ک   داسې وليد

 نو دلته لرې راغ و

 او په ځګ  ونو کې  و ځانته کړې جون ړې جوړې
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  ړو کې ژړل به  و س ار او بي اهپه دې جون

 په ک يوالو او په ک ا پسې

 خو يوه ورځ  ازي ر

 ز ون په جون ړو کې غوغا جوړه شوه

 ځکه   ګګ بابا د ک ا له خوا

 يو څوک په غي  کې راوړ

 ک ه چې  ون ورغ و

 نو د   ګګ بابا په ستر و کې  و

 په ټول ژوندون کې لو ړک اوښکې ليدې

 که چېهوکې   ګګ بابا ژړل ل

 او يوه ښک ې نازولې  ير  

 په خپ و ويګو  وبه

 وه غځيدلې د   ګګ پر  سو

  ون له   ګګ بابا نه وپوښت  چې دا څوک ده؟

 :هغه په چيغو چيغو وژړل او ويې وي  

 !!ېاسو يې نه پې نئ؟

 دا خو هوس  ده هوس 

 د ښاپيريو د پاچا   که

 د خپ واک  څ تګه

 : ون ه  په چيغو سر شوو

 :  ووي  ز ا  ي
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 اخر   ګګ بابا دا کوم ظال  کړه داسې ټپا

 دې کړي  اې هغه  ز( ج)خدای 

 . . .دې ېباه کړي هغه ( ج)خدای 

 خو په دې وخ  کې  ونه وليدل چې

 ټپا هوس  ل  څه  وسک  غوندې شوه

 ز ا د جانان په خوله يې  ز کې وده

 :او په ځ يروي يې ووي  

 پام چې ښيرا ونه کړې» 

 نه دی پيرزو« درد»خپ  واې   ز ا خو په

 هغه چې زه په ېوره ووه  

 هغه زلم  ه  ک يوال دی ز ون

 دې د هغه سرېه ه  خير کړي( ج)خدای

  ا وي  د سولې پرښته به شمه

  ا وي  د ويګو سيګد به ودروم

 او د اب يس  ړې به وچې کړ ه

 دښمګو زړونو کې به  يګه شمه

 خپ  ک يوال به سره وروڼه کړ ه

 کمرغا به شمهاو ني

 د هغه وخ  په څېر ،چې ز ون ک ا کې وص  دغګمو شي  و

 خو هغوی زه په ېورو ووه  

 او هغه ېوره،
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 چې ز ا بېرېه راېګ ېه پورېه شوې وه                  

 ز ا په زړه کې خ ه شوله                                                    

 په ويګو نه ارزيده«  انانس»ښايا ز ا بېرېه راېګ به د 

 ځکه د خپ و ک يوالو په  ز

 ز ا ويګې ه  ېويې شوې

 !ای خدايه  ا وب ې

 «!ای خدايه  ا وب ې

 او دې خبرې سره 

 هوس  له هوښه و ړه

 پر  خ يې راغ ې د دردونو خولې

 :بابا   ګګ چيغې کړې 

 !اوبه! اوبه 

 !ژر شه«  غرورې»ه ه 

 !ل  څه اوبه راوړه

 رېه کړاو  ا  ګ   پو

 په  ګډو  ګډو د ځګ  ونو  ګ  کې

 دغې چيګې ېه راې  

 ځکه يوازې دا چيګه وه چې اوبه وې په کې

 –ز ون د ک ا په څاه  انو، په سيګدونو او چيګو کې خو 

 اوبه نه وې ن ه ويګې وې                                                 

 او ک يوال  و له اوبو څچه روژه وو روژه
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 ل کريانو به روژه خوړله ې 

 او د اوبو په ځای يې ويګې څ  ې

 زه د چيګې په لور راې   چې ل  اوبه يوس 

 خو يو ناڅاپه  ې په  ره کې يو سيوري وليد

 يو ببر سری سيوری

 يو داسې سيوری چې د ويری له ېيارونه جوړ و

 وروسته بيا سيوري  ېر شول

 پګځه او شپ  شول سيوري

 ندانو ېه  ې پاز وکت او چې د سيورو خاو

 هغوی  ې وپې ندل

 نه« ز رو ل کر»ز ا ک يوال وو د 

 هغوی  ې  چې ېه کتار شول کتار

 : ا وي  

 اوبو پسې ځ ئ چې  ر راکړ

 خو هغوی وخګدل او ويې خګدل

 کړز کړز خګدا يې وکړه

 دهغوی ژبه د ز رو ژبه وه

 :او د ز رو په ژبه يې داسې ووي  

 «ړه بيا اوبو پسې ځه اول ز ون زړونه خړو  ک»

 !!آه خدايه دا څه اورم؟

 ز ا ها درانه ک يوال څو ره سپچ شول
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 چې اوز د خپ ې ک يوالې پر حيا ب وسا

 :خو دې پيګځو ز رو، په ژبه دلېوانو، ووي  

 ېه ز ون د  لې نه يې

 او ستا په وچوي ې کې نه شته د ز رو ن انا 

 ځکه ز ونه نه يې

  ي لېواناوز ېه يو جام يې او  ون ې

 راشه ز ون غې ې ېه

 راشه چې ستا پر راڼه وچوي ا کې

 «.ددې پيګځو ز ريو ن ه کې دو

 !آه خدايه اوز څه وکړم؟

 له  ر ه پرېه ب ه  ر نه لرم

 :خدايه ز ا د ک يوالو    شې 

  ا خپ ه  ر پرې وده

 ز رو ېر شا راپسې  ګډې پي  کړې

 خو زه په  ګډه  ګډه

 سيدمد لوی  ړنګ ېر خوا را ور

   ک يوال ز ريان ېر شا راې  

 خو  ا د لوی  ړنګ پرانيستې غې  ېه

 خپ  ژوندون سوغاې ورکړ                                       

 بس يوه چيغه او د  رګ دروازه

 او زه شوم داسې وت 
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 د درېي  ځ  لپاره                       

   ر دا ځ  د  رګ خوند هو ره ېريخ و

 م د دوزخلکه زوو

 دا ځکه نه يوازي خپ  وژل 

 ب کې له  ا يې د حيا د اخيست و ېمه ه  درلوده

 خدايه څه سچ  ساع  و

 وربان دې شمه څو ره ېريخ و! خدايه

 

 

 دا وه ز ا د ېېرو ژوندونونو کيسه! شپونکيه

 درې ځ ې  ړه شوم بېرېه وزي ېدم

 درې ېورو ووژل 

 خو درې نغمو ستا د شپي   ژوندک کړم

 اوز چې  ا ويګې

 زه د دريواړو نيمزالو روح ي 

 ي  په درې څېروکې«  غروره»يوه 

 ې  په دې غرونو او ځګ  ونو  رځ 

 او ک ه ځ  د خپ   ي  د ړندو ستر و کور ېه

 هغه ېه خو  غوندې ش 

 هغه   اوز ه  په ړنده ستر و  ا خو  کې ويګا

 او ېه پوهې ي هغه ولې ړوند دی؟



 

 www.samsoor.com  

 ر دې ول راځه له  ا سره چې و

 پاېې کيسه به درېه  ر کې وکړم

 

 

 څ ور ه برخه

 ز ون د  يګې ديدن 

 او ونه دوه ليونا                       

خدای                
(ج)
 خبر چيرې به ځو 

 

 نج    ې  ز ونيو

 او دواړه پر سپي  آز سواره شو                    

 :ېې کيسه هغې  غرورې  ستې پيغ ې راېه داسې وکړه پا

 اوز ه ته لرې د يو غره لم  کې» 

 چې ز ون د سوي ک ا باد پرې هره ورځ ل ې ي

 د يو پراخ او شګه ځګ  ه په  ګ  کې

 ه ته له ستر و لرې

 د و ګدر بابا يو ک   جوړ دی

 او له هغه سره    ري ټول زلما او پيغ ې ه ته اوسا

 زخما هوس  ه  ورسره ده ه ته

 راځا  يې زخمونو څچه ويګې 

 ټپا هوس  ېه يې له لوخونه بستر جوړ کړی
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 دا څو ک ونه وشول

 چې د هغې د زخمو ويګې په بستر ب ې ي

   ګګ بابا او د هغه    ري

 په اوښکو  يګځا د هوس  زخمونه ،                     

 د  ګګ ستر ې په ژړا سپيګې شوې

 هغه په دواړو ستر و ړوند دی اوڅوک نه شا ليدی

 ه  په ژړا ژړا ړوند شوی دی اوزاو ز ا  ي  

 ښايا    ري د   ګګ بابا به ټول ړانده وي

 هوس  ځ يروی کوي او هېڅ نه وايا

 يوازې ک ه ک ه ستا نوم د ځ يرويو  ګ  کې

 په نيمه ژبه اخ ا

 هغه شپونک  يادوي

 ک ه شپي   ياده کړي

 ک ه غګ  يادوي

 او ک ه ستا دهغې ښک ې  يګې نوم اخ ا

 ې ستر ې لريهغه چې ېورې ېور

 «!خبر چيرې ې  ې؟( ج)هغه چې اوز خدای

 

 

 

 زه او  غروره پېغ ه 
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 ورو ورو روان وو د ځګ  ونو  ګ  کې

 هغې کيسه کوله

 او زه حيران وم دخپ   ران ک ا عجي  داستان ېه

 ېر څو له لرې د ځګ  ونو  ګ  کې

 د يوه غره په لم 

 د شګو زيتونو او څېړيو ېر خوا

 ن ړېښکاره شوې څو جو

 له وچو څان و او وښونه جوړې

 په عجيبه شانتې چوپتيا کې  وبې

 س  چې ور ورسېدو

 ه ته  و وليدل خپ  څو ک يوال

 رن ونه ژيړ

 بڼې سپېرې

 ستر ې له اوښکو  کې

 ځيګې ځوانان او ځيګې پيغ ې وو ړانده په ژړا

 او د  غرورې پيغ ې

 و ښک   جانان ه  اوز په ستر و ړوند                   

   ر بيا ه  د خپ ې  يګې په راې و وپوهېد

  غرورې پيغ ې هغه غې  کې ټيګګ کړ

 او په ژړا ژړا يې ښک  کړل سره

 ز ا په ستر و کې ه  اوښکې راغ ې
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 او  ا   ګګ وليده

 نو شيبه وروسته  ونه ټول و ړو   ګګ بابا ېه

 هغه چې ز ونه له راې و خبر شو

 خپ ې جون ړې نه ب ر راووې

 شاله او حيران ښکارېدهيو څه خو

 هغه ز ونه درناوي ېه راغ 

  اېه يې غې  پرانيسته

 او چې يې سر ز ا پر ولا کې ود

 خدايزده چې ويې ژړل که ويې خګدل

 د هغه ول ول څڼې سپيګې وې اوز

 د شي  کميس پر ځای يې ېور کميس په غاړه کې پروې

 کچکول يې  اې و، ېبر ا يې  ست  نه درلوده

 و کې هماغسې بري ګا ځ يدهخو  يې ستر 

 په ړندو ستر و کې يې اوز ه    ج ان ښکارېده

 هغه له هر څه خبر

 او په هر څه پوهېده

 خو اوز هغه ه  ز ون د ک ا برخ يچ ېه ژړل

 :  ګګ چوپتيا نه وروسته داسې ووي  

 ښه شو چې راغ ې

 !اې د هسکو هسکو غرو شپونکيه                 

 پاچاز ون د ک ا د سګدرو 
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 اې د شپي   د نغمو

 !د کو و لويه ځوانه

 ز ون غ  آباد ېه دې ودم  بارک

 کېدای شا ستا دغه کو  ره شپي   

 ز ون هوس  وژغوري

 ز ون د ک ا نيکمرغا، د خپ واک    که

 هغه چې اوز ساه باسا

 د ژوند او  رګ پر پوله

 .او له زخمونو نه يې ويګې راځا

 ېه پرې خبر يې چې د چا له  سه؟

 ز ونه خپ و  سو

 ز ون د ک ا د زلميو  چو

 هغه د  رګ ېر ستونا راوست ه

 خو خدايزده چاېه يې خپ  ژوند ساې  

 خدايزده وروست  س    يې چاېه پري ا

 څو کاله وشول ځګکدن يې دی

 خو ستر ې يې    رې څاري                               

 ک ه په نيمه ژبه ېا يادوي

 ک ه شپي   يادوي

 ک ه ستا ورکه  يګه

 ک ه غګ  يادوي
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 او ک ه سپيګې اوبه

 ښايا چې ستا نغمې يې بيا ژوندک کړي

 ځکه خو هي ه کوم

 اې د سګدرو پاچا

 راشه ېر څګګ يې کېګه

 شپي   دې وغ وه

 ېر هغې ورځې پورې

 چې هوس  بيا ژوندک شا

 چې ز ون له ک ا څچه ې  ې د خوښيو ورځې

 بېرېه را و رځا او بيا راشا

 دا د ويګو او غمونو شيبې او

 .نورې د ې  لپاره کډه وکړي

 

 آه ز ون د  يګې هوس 

 

 او  ا همداسې وکړل

 زه او   ګګ بابا هوس  ېه راغ و

 پيغ ه او ړوند جانان يې ه  راسره

 ټول د جون ړو اوسيدونکا ېر شا

 ه ته له لوخو جوړه شوې وه يوه کو له

  ګ  کې يې پروې و، يو د لوخو بستر
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 ستر له پاسهاو د ب

 يوه زخما ښاپيرک

 د درد په خو  ويده وه

 هغه  غروره، هغه  سته هوس 

 هغه د هي و، نيکمرغيو، خپ واکيو ن ه

 چې ټول ج ان يې په ديدن پسې هالک و هالک

 خو اوز د  ړي په شان

 د ژوند په وليو بار وه

 !آه ز ون د  يګې هوس 

 خو دې وساېه د  رګ له  سه( ج)خدای

 ر ېه کيګ زه به دې س

 او څو چې ساه لر ه

 ستا ښک ا روح ېه به شپي   ووه 

 درېه به جوړه کړم د ژوند سګدره

 ېا به د  يګې په نغمو  سته کړم

 !نو دادی واوره

 !اې ز ون د خپ واک  او نيکمرغ    کې           

 

 ز ا شپي   ز ا د ژوند دا سر ردانه بيړک

 بيا د يو ورک سفر په  رو سرده

 خبر بيا چيرې ځا( ج)خدای
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 دادی ز ون د خپ واک  هوس  ېه

 د ژوند سګدرې وايا

 لکه چې بيا په کو و راغ ه سحر ره شپي  

 خدايزه چې بيا کوم ط سمونه وژنا

 شپي   ل يا ده   نغمې وروي

 او د زخما هوس  په  ړاوو انګ يو کې بيا ويګه ځغ ا

 او سپېرې شونډې يې وروــ ورو رپي ي

 وي و لري ښايا ېک  د څه

 بابا   ګګ  ې پر اونده  ز اي  

 او راېه وايا داسې

 ښايا چې ز ونه خپ واکا بيا راځا

 ښايا چې ز ونه نېکمرغا بيا راځا

 زه په ړندو خوبو کې ويګ  رڼا

 زه د لمر پ  پې ن 

 ېانه وربان ش  د نغمو پا چا شپي   ووهه

 سګدرې وبوله سحر ن دې دی

 د ويګو ط س  هوس به وي ه شا او  اې به شا

 ځار ش  ،شپي   ووهه

 او  ا همداسې   شپي   وه ه

 

 ښک ې هوس  یستر ې دې پرانيزه ا
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  ون ټولو خپ ې ستر ې ېاېه درکړې

 ستر ې دې وغړوه

  ون خپ  ژوند ټول يوه نغمه کړ ستا ېر سر  و ځار کړ

 ستر ې دې پرانيزه اې ښک ې هوس 

 ز ون د هي و او د  يګو نازولې هوس 

 سګدرې سرهاو دې 

 ښايسته هوس  خپ ې بيمارې ستر ې پرانيست ې

 بيا يې ز ون خواېه را وکت 

 يو يو يې له نظره ېېره کړو

 ل  څه  وسک  شوه

 ل  څه وځ رويده

 او شيبه وروسته يې بيا ستر ې ز ا په لور ک ې کړې

 هغې په ښک و ستر و  اېه کت 

 :او بيا يې ورو ووي  

  اېه شپي   ووهه»

 وړې کړه اېه نغمې ج

 يوازې ستا شپي   ژوندون راکوي

 يوازې ستا نغمې  ې  رګ نه ژغوري

 شپي   دې وغ وه

 او ز ا د ژوند کيسه ېر پايه وکړه
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 ستا د شپي   په ژبه زه پوهې م

 يوازې  اېه د نغمو کيسه په زړه پاېې ده

 ! اېه ز ا د ژوند کيسه ووايه

 ېر وروستا وص ه،

 ې ېر وروست  شيب                 

 «!ېر پايه پورې                                         

 هوس  ېردې خبرو وروسته ستر ې بيا پچې کړې

 يو څه آرا ه شوه ښايسته ښاپيرک

  ا   وه ه شپي  

  اښام نه آن ېر سپي  س اره پورې

 آن ېر هغو چې لمر را وخت و

 څو ره ېياره وه، څه اونده وه دا شپه

   ګګ بابا ه  وي  و

  غروره پېغ ه ړوند  ي  يې وي  وو

 ښايا ددې جون ړو ټول زلما او پيغ ې وي  وو

 س  چې س ار شو او لمر څرک وواهه

 هوس  بيا خپ ې ستر ې پرانيست ې

 دا ځ  يې بيا  اېه را وکت  په ښک و ستر و

 خو په ليمو کې يې را ورغړيدې سپيګې اوښکې

 :او له ژړا سره يې داسې ووي  

 ستا شپي   رښتيا ووي ! شپونکيه » 
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 هو په رښتيا زه  ګ کاره يمه

 داټولې ويګې ز ا له  سه ب يدلا دلته

 دا هر څه ځکه وشول

 ېر څو چې زه د خپ واک    که

 دهسکو هسکو غرونو ک ا ېه راو رځمه

 دغو زلميو همدا زه  چ  

 ځکه يې وريب  شول شګه سرونه

 دې ک ا پرېه له  ا ژوند نه غوښته

 د لمبه لمبه شوځکه خو وسوزي

 ځکه په ويګو کې يې ولمب 

 ېا  شو                                   

 لوټ شو                                        

 دې غرونو زه غوښت  

 ځکه يې  کې شوې لمګې د بچو له وبرو

 دې پيغ و زه غوښت  

 ځکه يې لوټ شول د حيا پړونا

 دې کوچګيانو ز ا سيوری غوښته

 ځکه له لونې  ړه شول

 !اې ک يوالو

 !اې د هسکو هسکو غرونو خ کو

 !اې پيغ و
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 !اې زلميو

 !اې زړو، ځوانو، ناريګه وو، ښځو

 !په دو ره ويګوارزم؟« زه»  ر دا 

 «زه»

 !هو

 همدغه ښک ې هوس « زه»همدا 

 همدغه ستاسو ښايسته ښاپيرک

 د خپ واک    که

 د آزادک پرښته

 د استسالل څ تګه

 و ره ريب  شوو سرو  ر په د

 !دو ره وبرونو دو ره سويواروا انو ارزم؟

 په يو وي ته ارز ه؟« انسان»آيا زه ټوله د 

 !په يوه درد ارز ه؟« انسان»آيا زه ټوله د 

 په يوه آخ

 يوې س   

 !او يوې اوښکې ارزم؟

 نه خ کو نه ارز ه

 زه هېڅ ارزښ  نه لرم

 ېاسو يې و ګئ چې  ا خو داسې حال نه غوښته

 و ره د ويګو ې ې ه  نه و هد
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 دو ره سرونه خو  ې نه غوښت 

 د دو ره غوښو ونې نه وم

 هر څه ز ا په نوم شول

 دا هر څه داغ شول ز ا پر سپيګه لم  

 دا څه وشول! آه خدايه

  ا وب ه! آه خدايه

 «. . . ا وب ه ! اې ربه

 ښک ې هوس  وژړل

 د هغې ستر ې شوې د اوښکو چيګې

 :ه داسې ووي  ښايا چا غون کې ورې

 !هوس 

 س    ووهه، 

 !وژاړه او زړه دې ې  کړه                 

 خپ  برخ يچ ېه ژاړه

 ژوند ېه اور ورېه کړ« انسانانو»چې ستا لپاره يې د څو ره 

 وژاړه ښک ې ښاپيرک وژاړه

 !اې د آزاد ژوندون ښايسته   کې

 هغو ره وژاړه چې ېولې ويګې

 شاستا د رڼو اوښکو په سيګد  هو 

 په خپ و اوښکو ويګې و يګځه او  يګې شګې کړه

 هغو ره  يګې شګې کړه
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 چې نور د ويګو رنګ له خ کو هېر شا

 خو له ژړا نه وروسته

 هوس  ورو وخوځيده

 او په زخما  وېو يې

 په خپ   رېوان کې کوم څه ولچول

 بيا يې را وويس  د سرو زرو ېاويز

 او شيبه وروسته يې د پوپ له  ګځه

 رغوي کې غګ  ېويې کړل د  ز په

 او د غګمو درې دانې يې  ونه ټولو ېه راوښوولې

 يوه شيبه يې  اېه ښه وکت 

 :او بيا يې وروسته راېه داسې ووي  

 اې ز ون د ک ا د نغمو ش ګشاه

 !د سرو او ېورو ط سمونو  اېوونکيه جادو ره واوره

 زه  ې د خپ  ژوند هستا ېاېه سپارم -

 رې دانې درسره  رسته وکړيکيدای شا دغه د غګمو د

 چې ددې ک ا د  ر ونو کو ې  اېې کړې پرې

 ز ون د ک ا د ج ړو ط س 

 يوازې دغه درې غګ  او ستا شپي    اېوي

 دغه غګ  دي، ها سپيه ا غګ 

 چې  ېر ک ونه پچوا

 ز ون د ک ا کروندو کې شګه وو
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 چې   ز ون ک يوال

 دخپ و  يګو په خونو کې  و  وو

 و ، نه اور ديوچې نه  ې ديو 

 نه يې زاړه چوپړ ر                                   

 نه دا ل کرې وې او نه ه  د ج ړې هياهو

 ک ه چې ز ون ک ا کې وص  د غګمو شي  و

 دغه غګ   ې کړل ېاويز د خپ   ريوان لپاره

  ا وي  چې  ا سره به ز ا د ک ا ن ه وي د ې  لپاره

 غګمو نشته خو اوز چې ز ون ک ا کې وص  د

 او ک يوالو  و د ټول عمر روژه نيولې

 دا غګ  ېاېه سپارم

 و ړ شه او خپ ه  يګه بيا پيدا کړه

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ېر  

 ځکه ک ونه وشول

 چې ېاېه  رې څاري

 ه ته د برو غرو په شګه دره کې

 ستا پچوانا شپول سره

 يوې جون ړې کې يوازي اوسا

 وسهو ړ شه هغې ېه دا غګ  ي

 سرهئ او چې يو ځای شو

 بيا دواړه لرې و ړ شئ
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 لرې  ېر لرې

 ز ون د ک ا يوه داسې ځای ېه

 له ود ونو پاک وي« انسان»چې د 

 يو داسې ځای چې ه ته ويګه ېويې شوې نه وي

 داسې سپيه ې ځای ېه

 نه وي وژل شوی ه ته« انسان»چې 

 يو داسې ځای چې پرې د ويګو ون ه نه ل ې ي

 ئځای ېه ورسيد ک ه چې داسې

 په  يګه  يګهئ نو ه ته دغه غګ  وکر

 له داسې چيګې ئ بيا نو اوبه راوړ

 چې په کې ويګه د انسان هېڅ  ډه شوې نه وي

 پاکې سپيه ې اوبه

 چې د انسان د ظ   رنګ يې هېڅ ليدل  نه وي

 وروسته په خپ و لپو 

 همدې دانو ېهئ دغه اوبه ورکړ

 او بيا نو ېاسو دواړه

 څوک وژلاچې نه  و 

 نه چا وژلا ياستئ

 نه  و د ويګوېويول لېدلا

 نه  ووژل او نه وحش  ليدل 

 او اروا انې  و سپيه ې دي  
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 په خپ و ښک و نغمو

 په راز اونياز د  يګې

 په  ستو  ستو خګدا انو هي و

 او د شپي   په سګدريز و کو و

 ئدا درې غګ  وروز

 ک ه چې دې غګمو وني وکړل

 اېه ئ بيا يې نو راوړ

 او زه به دا غګ  د خپ و ک يوالو په لور وشيګد ه

 چې کړي پرې  اېه د ک ونو روژه

 له دې روژې سره به  اېه شا د ويګو ېګده

 ورسره  اې به شا د جګګ ط س 

 ه  د  ر ونو کو ې

 ويګې به ودرې ي

 د دښمګيو سيګد به ه  وچ شا

 او اور به واخ ا د و رونو د ېوپان وزرونه

 ا اغزي به    شاېورې به  اېې ش

 اود ج ړو ديوان به ټول هالک شا

 ز ون ک يوال به بيا د  يګې اېڼونه پي  کړي 

 او بيا به شي  شا د غګمو وص 

 و ړ شه شپونکيه و ړ شه

 و ړ شه او خپ ه  يګه بيا پيدا کړه
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 هغه د ېورو ېورو ستر و  ېر  

 اوله هغې سره يو ځای دغه غګ  وکره

 

 

 لنو  ا همداسې وکړ

 دهوس   ز نه  ې غګ  واخيست 

 د هغې ستر ې وې له اوښکو  کې

 په  ېره هي ه يې    اېه کت 

  ا له   ګګ بابا نه

 له نورو پيغ و او زلميو څچه 

 ه  له  غرورې ه  يې ړوند جانان نه

 د دعا هي ه وکړه

 او هغوی ټولو راېه وکړه دعا

 بابا   ګګ پ ې ېه در  ورکړ

 اېي يې پي  کړ                                      

 زلمو او پيغ و ټولو پي  کړه نها

 او زه ددغو اېڼونو اونغمو ب ير کې

 په لمدو ستر و را روان شوم له جون ړو څچه

 پر زړه  ې  چا خ د يار خونه ون ه ل ېده

 کيدای شا ن  يا سبا

  ېر  ېر ک ونه وروسته



 

 www.samsoor.com  

 د خپ و ېورو ېورو ستر و  ېر  

 وازيګ   يګه بيا وويګ  په خپ و ستر ود خپ  ژوندون ي

 اسمانه زيری راکړه

 !ای غرونو وناڅئ په  ال اې شئ

 !د شګو زيتونو او څېړيو ونو

 !سپرلا راولئئ   ونه وشيګد

 چې زه به  خپ ه  يګه بيا وويګ 

 هغه د ښک و ېورو ستر و  ېر  

 !اې ژونده  ه ېېري ه

 !ودرې ه

 کيدای شا  رګ ن دې شا

  يګهاو زه  ې خپ  

 دا ځ  ونه ش  ليدای

 !هغه ساې  ه کړې خدايه

 !خدايه هغه ساې  ه کړې

 

 ز ون د  يګې ديدن

 

 باد 

   هماغسې د شګو څېړيو ښک ې څان ې       

 ښک وي ناز  ورکوي
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 غر   هماغسې چوپتيا کې  و  دی

 سيګد   هماغسې سګدرې وايا

 لمر   هماغسې ځ ي ي د اسمان پر لم 

 بدن زخمو ېه خو  وړی دیځګ   د خپ  ستړي 

 خو وخ  ېېري ي  اېه نه درې ي

 او زه د عشت د  رو ورک  ساپر

 د يار ديدن پسې ځ 

  چا خ لوري څارم

 بر غره ېه  ر لګډوم

 ه ته د شګې درې په  ګ  کې

 دخپ  ورک شپول  ېر  ګزل پورې ځ                               

 :او د هوس  په ويګا

 ه ورکه  يګه بيا پيدا کړمکيدای شا ه ته خپ 

 هغه د ېورو ېورو ستر و  ېر  

 زه هغې ېه ورځ ! هو

 :او په سپېرو شونډو سګدرې واي  

 ېورې نرک وروزې –ن  د جانان ديدن ېه ځمه » 

  ستې نازنيګې –خدايه ېه لګډ کړې دا د ز کې ېګابونه 

  ستې نازنيګې –چې د وصال د  يو وي  و 

 وسوم اور د  يګې –و ه  زه د ېسدير په زولګو ېړل 

  ستې نازنيګې –نه دې ديدن شته نه  ې صبر 
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 وسوم اور د  يګې –په غ  لړلې يارانې ستړی دې کړ ه 

 ېورې نرک وروزې –ن  د جانان ديدن ېه ځمه 

 « ستې نازنيګې –خدايه ېه لګډ کړې دا د ز کې ېګابونه 

 او زه سګدرې واي . . . 

 ګ  کېباد   هماغسې ېاوي ي د څېړيو  

 غر   هماغسې چوپتېا کې  و  دی

 ځګ   د خپ  ستړي بدن زخموېه خو  وړی دی

 خو وخ  ېېري ي  اېه نه دري ي

 او زه د برغره شګه دره کې خپ  ورک شپول لچوم

 دغرو لمګو کې اوز  رې نشته

 ټولې له زوځو او اغزو  کې دي

 خو زه د غرو په ژبه ښه پوهې م

 د زړونو غ  اورمئ زه د هغو

 ر ز ا همزول  زه د غره همزول غ

 ز ون اشګايا ده د ک و اشګايا

 زه خپ ه خاوره او خپ  غر په  ړيګه ه  پې ن 

 .زه د همدغو ېورو غرو بچ  ي 

 ا خو دغرو داب  پ  رودلا

 

 او زه د غره زړه ېه د ېګ په  رو ښه ب دي 

 زه د خپ  شپول د هوا بوی پې ن 

                                                 

 اسحت نګ يال يو ش ري ې بير د  
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 کيدای شا شپول  ې ړنګ وي

  رې  ړې وي کيدای شا

 خو ز ا د غرو هډوکا هېهوک  اېو ی نه شا

 زه د هغه په هډ کې خپ ه زان و ښه پې ن 

 زه خو همدلته زي يدل  ي  لوی شوی يمه

  ا ې د پالر شپول کې خاپوړې کړي

 شپول خو ز ا کورو

 ز ا د  يګې کورو

 اوز که وران شوی ه  وي

 خو زه د خپ ې زان و هډ پې ن 

 دادی ددغو پرښو

 دې کمرونو ېر شاد

 د هغې لوړې څوکې کيڼې خواېه

 له هغه ځای څچه چې غر راځا

 !!آه خدايه دا څه اورم؟

 څو ره اشګا آواز دی

 آه څو ره خون دی څو ره شور نه  ک دی

 آه خدايه اور ل وي،ژوند راکوي

 :څو ره په سوز وايا چې 

 يو ځ ې بيا په دې  ر راشه»                           

 «په پچوانو پ ونو دې پريوې   ردونه                            
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 دادی اشګا درغ  

 :او دادی واوره غ   ې 

 درځمه غې  کې  ې ويده کړه»                          

 «د بي تانه شو ېرو  ېر وه   يمه                           

 او ز ا له دې غ  سره

 غ   شوآشګا آواز سګدره پرې وده او غ  

 ه ته ز ا د شپول ېر څګ ه ده يوه جون ړه

 له وچو کړکو او وښونه جوړه

 وه په کې ناسته ببر سرې او   ګ ه نج  

 س  چې ز ا غ   يې واوريد

 د ليونيو په شان پاڅېده

 جون ړې نه ب ر ووېه                                 

 ها خوا او دې خوا يې په ځير وکت 

 زلفې يې باد وه ې

 يو څو زړې جګډې يې غاړه کې وې

 ټيکری يې نه و پر سر

 پې ې يې لوڅې وې  ريوان يې څېرې

 يوه بګ سارې ليون  نج   وه

 په ويره ويره يې هر خواېه کت 

 په ېورو ستر و کې يې کرکې او  ار

 يو ځای څپې وه ې
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 ښايا هغه ويرېده

 !خدايزده له څه شا څچه؟

 رېهزه د څيړک شا ېه و ړوم او کت   ې و

 هغې د شپول په کګډوالو و خپ  نظر  ګډل 

 :وروسته يې ځان سره په کرکه ووي  

 !!د بګيادم غ  راځا؟» 

 لکه چې ک ا کې څوک پاېې نه دي

 لکه چې ټولې ويګې خالصې شوې

 سرونه خالص شول؟

 نو دادی اوز بګيادم دلته راغ ؟

 !دلته ز ا   بد ېه ؟

 دغه سپيه ا او له ويګو څچه پاک حري  ېه

 اې بګياد ه څوک يې؟

 پام چې رانه شې وړاندې

 ز ا ر ونه وچ دي

 اوغوښه ه  نه لرم

 يوازې اوښکې لرم

 پام چې رانه شې دلته 

 دا خو ز ا د شپونکا شپول دی

 دا خو ز ا   بد دی

 دا ځای سپيه   دی له ويګو،
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 له  ر ونو او له کرکو څچه                                  

 ای باندې سيوری نه شېپام چې په دې ځ

 که  ې ژوندون غواړې او وژنې  ې نو ووايه خوشاله به ش 

 ه ته به لرې درش 

 ه ته  ا ووژنه پروا نه لري

 خو پام چې دلته ويګې ېويې نه کړې

 دا خو ز ا د شپونکا شپول دی

 دا خو ز ا   بد دی

 ای بګياد ه څوک يې؟

 غ  خو دې راغ  خو ليدی دې نه ش 

 دي له اوښکو  کېز ا خو ستر ې 

 زه خو له اوښکو

 له س  يو                

 له ژړاه جوړه ي                         

 ز ا خو ر ونه وچ دي

 او غوښه ه  نه لرم

 زه ليون  ي  يوه سوچه ساران  ليون 

 ستا د هوز ېګده ه  نه ش   اېو ی په ځان

 !هو بګياد ه واوره

 زه همدا اوز ،همداد ويګو وخ  کې

  ه   يګه ي  او  يګه کوم 
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 زه ليون  ي  

 ځکه  يګه کوم               

   ر پوهې ي بګياد ه چې جانان نه لرم

 ز ا جانان ک ونه وشول ورک دی

 هغه شپونک  و ز ون د ک ا شپونک 

 هغه شپي   وه ه

 چې ښاپيرک يې شوې  يګې د شپي   پر آواز

 نو پر هغه باندې يې کو ې وکړې

 يې آن د واف د غرونو شاېه بوېهاو پر سپي  آز 

 خو زه   اوز ه  پرې  يګه ي 

 له ياد سره يې  يګه کوم

 اې بګياد ه غ   ې اورې که نه؟

 .((زه ليون  ي  چې    يګه کوم

 

 

 له دې خبرې وروسته

 د ليون  پيغ ې له ېورو ېورو ستر و څچه اوښکې راغ ې

 زه د څيړک شاېه و ړ ي ،ليون  ژاړي

 غسې ځ ې ي د اسمان پر لم لمر   هما

 غرونه هماغسې چوپتيا کې  و  دي

 !!!ئ  ر اې غرونو واور
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 نوره چوپتيا  و بس ده

 زه نوره ستاسو چوپتيا نه ش  زغم 

 زه  و نور چوپ نه پرې دم

 ېاسو به وغ وم، ونهوم

 ېاسو به بيا د يوې ورکې  يګې

 د خو  پالګګ کړ ه او  س  به  و کړم

 اې غرونو وناڅئ،

 چې زه درېه شپي   ووه ئ اېي وکړ                   

 او ستاسو دغه ليون  لور به ه   سته کړ ه

 د يوې ورکې  يګې اور به يې په زړه کې ب  کړم

  ا  ې شپي   په شونډو بيا کې وده

 :او د هغې په کو  ر ستونا کې  ې پوکړه نغمه 

 شپي    ې واوره ليون    ګ ې 

 دې راواړوه بيااو خپ ې ېورې ېورې ستر ې 

 زه درېه  چا خ په ېې ه ناس  ي 

 شپي    ې واوره او باور وکړه چې خو  نه ويګې

 شپي    ې واوره او د  يګې ديدن بيا ېازه کړه

 

 عالمهئ  بارکا راکړ

 د ک و ورک جانان  ې بيا غې  ېه راځيګه
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 ليون  وپې ندم

  ا  شپي   وه ه

 چې ړن ه بګ ه  ې په غې ه کې را پريوې ه

 څو ره ېوده وه 

 څه خونه وه ز ا د  يګې غې ه                 

 لکه چې يو شو سره

 د يو وجود په شانې

 زړونو و خپ و کې خبرې پي  کړې

 څو ره  ي ې څو ره پوښتګې يې وې

 ئ ي ې  ه کو! زړونو

 چې په ټول ژوند کې داسې ښک ې شيبه بيا نه راځا

 !ئزړونو  ي ې  ه کو

 سره يو شئ دواړهئ کړ يوازې يو ب  سره ښک 

 ،ئ زړونو اورونه  ړه کړ

 غون ونيسئ                             

 چې  ونه دوه  يګان

 ک ه چې شونډو باندې شونډې ندو

 نو څه به وايو؟                                        

 ک ه چې يو د ب  په غې ه کې کيسه کوو د ېېرو ک و

 ې سپيدو څچه پوښتګه کووک ه چې  ز يو د ب  غاړه ک

 سبا به څه کې ي
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 !يو کال وروسته به څه پې ې ي ؟

 !غون ونيسئئ زړونو درزا  ه کو

  ونه سبا ېه ځو د غرو څوکو ېه

 چې د سپيه ې چيګې خوا کې د غګمو درې دانې وکرو 

 !زړونو

 ئشور ه کوئ اورونه  ړه کړ

 غون ونيسئئ زړونو درزا  ه کو

 

 :ها څوک چې لوړو غرونو کې نارې و

 

 د لوړو څوکو هسکو دن و غرونو

 د سردرو د شګو لمګو خوا کې

 ه ته يو ک   دی د ويګو ک  

 د سرو اورونو او د ېورو ک  

 چې سوزېدل يې آن له لرې ښکاري

 چې ک يوال يې خپ  کورونه سوزي

 

 او  ون ددې ک ا يو دوه ليونيان

 دوه ک يوال او دوه  ي    ګ ان

 پي يو باندې کو ې کوييو يې شپونک  ،چې په ش

 ب ه   ګ ه نج  
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 هغه چې ېورې ېورې ستر ې لري

 غاړه په غاړه ځو د غرو څوکو ېه

 پاکو اوبو سپېه ې خاورې پسې

 غواړو غګ  وکرو

 او ک يوالو ېه  و ژوند وب و

 هغوی چې ټول عمر روژه نيولې 

 ک ونه وشول د اورونو  ګ  کې 

 ز ون غګمو ېه په ېمه ناس  دي

 ه څچه خپ  ک   ويګو ونه له غر

 چې ېرې لمبې او ېور دودونه خي ي

 خو  ونه دوه ليونيان

 غاړه په غاړه ځو د غرو څوکو ېه

 پاکو اوبو سپيه ې خاورې پسې

 غواړو 

 غګ           

 .وکرو                    

 

 

 پای
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  م او اي يګو

 

 

 لو ړی سرود

 

   درې درې  ديهسچ ک  وم د نورستان 

 دواي   ېر پاسه واورې  پرېې دي 

 دځګ  ونوونې ناڅا ، باد شغي ي 

 د چيګواوبه خونې دي ه  رڼې دي 

 ځوان شاهي  وزرونه پرانېست  اوچ  شو 

 د پارون له څوکې  ردا  رد ېاوي ي 

  ماڼې يا ن تر دي يا څيړک دي يا 

 يا باران پريول ې ېې ې دي يا پاڼې 

 ساران  کوېرې پچې شوې ځګ  ه کې  

   ستړی نه دی  ،   ب ي ي  ځړوب 

 دواي   دسيګد څپې په ېې و اوړي 

 شرهار يې په دره کې ازان ې کړي 

 ځوان شاهي  پرهسکه څوکه راڅرخي ي 

 دواي   دڅپو غ  ېه يې غون اي   
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   دی شرهار سره يو ځای د څچچ غ

 د درې په کيڼه   ه کې ټکي ي 

 دا آواز د   م د ځوانو  چو شور دی 

 ېورې څڼې يې دانې دانې دانې دي 

 دخولو څاڅکا يې  ر وکړي په غاړه 

 زرځې ستر ې يې د هي و دوه چيګې دي 

  م د ټول ک  وم دحس  واستاکار دی 

 د  سو  وېې يې لس ب ې  يوې دي 

 نځور کړي ک ه    د لر ا  خ باندې ا

 ک ه ېې ې نه څيره جوړه دچا کا 

 ټول کتيان يې دي حيران د هګر چار ېه 

  ز ېر زنې يې کمال ېه ز انې دي 

 د زيتونو څان ې وکيګا په ېې ه 

 څېره کاجوړه په  بره " ايګدر" د

 خګدا ېرسي  کړي په لر ا کې "  ونا" د

 کړي له ب   سره څر ګده " ديزانا"

 س  ېراش دیښک    م دنورستان ح

 د طبي   د ښايستونو لوی نساش دی 

 پاز ځګ   دی  ندې سيګد سګدرې وايا 

 په ن ترو کې د باد دل کرشور دی 

 شي  اسمان لکه غم  د  جوردو 
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 داغم  دځوان شاهي  د پرواز کور دی 

 ن  هوا ده دو ره پاکه لکه  يګه 

    وريګهن  وضا د پسرلا ده 

 ايا  م څچچ پر  يخ وها سګدره و

 له هر ټچ سره ټکونه شا دره کې 

 بيا دسيګد شرهار پورېه شا نغمه شا 

 باد د څان و  ګ  کې ېېر په شغ ار شا 

 چې ناڅاپه په دره کې شول غ ونه 

 څو آسونه را روان په نرک  ر دی 

  م څچچ په  ز کې ټيګګ کړ ،ښکته  وري 

 څو سواره دده په لورراځا راخي ي 

 ير دورکړې نه دی   خو وخ  دهيڅ ېصو

  ي مانه  به خدای خبر چې دکوم ځای وي 

 داسې ښکاري ، چې له لرې نه راغ ا 

 څه به وايا څه به غواړي څه به يې کار وي 

  م د سوچ په سيګد هو شو کار يې پري ود 

 ورو ورو ران دې کې ي   ل  دسورو 

  چا خ د م دخونې په خوا راغ   

 کاره  شوه د زله  ګزل يې  م دی اوز ښ

 د آسونو ششګ ا راوريدل کې ي 

 عجيبه ده دسپرو شره ده پيغ ه 
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 لوی ټيکری يې دبيرغ په څېر رپي ې 

 باد يې ښک   کميس ک چ پربدن اي   

 د ښکال دهرا ندام ادايې ښکاري 

 لکه سرو په آز چاسوره ليدلې 

 دا بېباکه  ښک ې پيغ ه به   څوک وي 

 سر وي چې پر آز لکه سپون   دغره پر 

 څو سواره يې دي ساېونکا غال ان دي 

 داسې ښکاري ،چې له لوی کوره راغ ې 

 د م زړه کې غ ب ې دي حېرانتيا ده 

 چې سواره يې د درش  ېر  خ و ړ دي 

 يو غالم په  ېر اد  رکا  راونيو 

 ب  يې دواړه  سه ونيول پ ې ېه 

 چې  غروره ښک ې پيغ ه شوه راکوزه 

 ال ېه وکر وړی  م يې  ه  دی ښک

 دا دحس    که راغ ه له کو ه 

 ښک ې پيغ ه اسمانا جا ې پر غاړه 

 سپيګه غاړه يې د سپيګې بتې خيال دی 

 لکه  وج راشا خروش وکړي اوو ړ شا 

 هره ليکه د کميس يې پر بدن ځا 

 ددې پيغ ې ستر ې نه دي يو ج ان دی 

 درازونو او ر زونو پرې باران دی 
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 کې کوم څه پټ دي دهغې خونه  وسکا 

 ياخوانه دي يا شرا  غوندې ېرخه دي 

  م يې  وري د حسيګو ستر و شورېه 

 شا حيران يې د ر وزې  وسکا اور ېه 

 يابه درد وي يا به  يګه يا به ب  څه 

 چې پټ شوي ددې ښک ې  وسکا شاېه 

 يابه راز وي يا به زر پچې خبرې 

 چې څپې وها د ښک و ستر و  نډکې 

 په څېر و ړ دی ورېه  وري   م د بوې

 ښک ې پيغ ه يې ه  زان ا وديدار ېه 

 حيرانې م د  م ښک ا  يړنتو  ېه  

 ها چې زه يې دهګر له رازه پوه وم 

 خوخبره يې له داسې ښکال نه وم 

 دکتيانوانځور ره واستاکاره 

 زه خو ستا له دو ره شوره آ اه نه وم 

 دواړه يو دب  په ستر و کې  و  شوي 

 څ ورو ستر و وکړې زر خبرې  دې

 زر خبرې زر کېسې شوې زر کتابه 

 خوشيبه کې دواړه پاڅيدل له خوابه 

 د نج   شونډو  ر وزه  وسکا وکړه 

 پاز اسمان کې شاهي  وخوړ يو ب  دور 
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  ندې سيګد په زورورو څپو  س  شو 

 باد يو شغ وکړ ځګ  ه باندې راېېر شو 

 له لوی درباره يوراغ ا " يمرا د

 ها چې واک يې له ک  و ه ېر سواې دی 

 د يمرا لور ي  " اي يګو" ز انوم دی

 ش زاد   ددې درو اوددې غروي  

 سيګد ز ا په ور ان ځا دځکمو لور ېه 

 بادز ا په حک  ځا دځګ  ه کور ېه 

 ټول کتيان او بريان ز ا ور انبرداردي 

 غال ان راېه و ړ کتار کتار دي 

  ره دک  وم دښايستونو انځور

 حک   ې ېاېه دی راوړی " يمرا" د

 چې په کار کې د پاچا شې ېه وياړل  

 حک  دادی ،چې څېره جوړه دپالر کړه 

 چې يمرا له سيګدو اوړي ځا کشمير ېه 

 دکور    خ چ په ېمه دپاچا دي 

 څېړک په يوه پ ګه لويه دړه  د

 ديمراڅېره سوغاې وروړي کشمير ېه 

 وي چې ياد ار يې د پراخه حکو   

 چې ز ونه وروڼه و خويګدې ورېه  وري 

 په کشمير کې يې ه  زړونه پرې هوسا وي 
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 چې په ب   کې لمر راوخ ا " ديزانا"

 دک  وم له کيڼه اړخه يې راېېر کړي 

 چې زيتون په دانه راشا رنګ يې واوړي 

 دنذرونو لويه  ياش  چې شا رابره 

 نوسردار دسردارانو به روان شا 

 ې په حس  چراغان شا لوی کشمير به ي

 ېر هغو به ېه څېره جوړه کړې ښک ې 

 چې کشمير اوهګد دې  وېو ېه حيران شا 

 په بدل کې به يې درکړولس آسونه 

  ې ې او پسونه  .يوه پګډه ر ه  

  ون ېصوير دی  د يمرا درېه راوړې 

 چې پر از باندې دی سپور دغه ښاغ   

 ېه به جوړه دلر ا ورنه څېره کړې 

 ېر ورباندې ټول وي په ښادک کې چې کشم

 ېرهغو ،چې ديزانا ب   راکاني 

 ېرهغو چې سردار  الېړي سفر ېه 

 ېرهغو ،چې سيګد دا ېور کمرونه پټ کړي 

 ېرهغو ،چې زيتون رنګ اخ ا پچې ي 

 ېر هغو ، چې ېه څېره د سردار ېراشا 

 هره ورځ  ازي ری به زه راځمه 

 ستا دکار هره شيبه به زه شمار ه 
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  يګو په  يګه وکړې داخبرې اي

   يې ستر و کې وې پچې څه سګدرې 

 خدايزده درد وخدايزده  يګه وه که ب  څه 

  يې ه   وسکا په شونډو کې وه پچه 

 لکه    کې چې ون ه وي خو،نه ښکاري 

 عجيبه وه  م حيران و دې انداز ېه 

  ا خو ېرې څېرې ک  ا دي په  وېو 

 ه نيست  نه  ېر ښايس   ې دې هس  کړی ل

  ا  بره کې دي ستر ې غړولې 

 په لر ا کې  ې څېرې دي  غ ولې 

  ا   ونه په  ر رو کې ېونلا 

 بورا ان له شګوباغچو ورېه راغ ا 

  ا اسونه دي دخچو شيشګولا 

  ا د  چو پيغ ې  ستې  ډولې  

 خو په دې ستر و کې ب   ول ښکالده 

 په دې شونډو کې د درد په څېر خګدا ده 

 و ړ  ز په نا ه  دی اي يګو ېه    م

 چې لمر راوخي ي واي   ېه  سبا: وې

 له ځګ  ه نه په څېړک کړ ه راغوڅه 

 د يمرا د څېرې پي  به ېرې نه  وکړم 

 دپاچا ېصوير به جوړ کړم  داسې ښک   



 

 www.samsoor.com  

 چې کور   کې لوی  زدک شا پرې سپيه  

 وسردار دسردارانو ېه سالم دی 

 يو غالم دی  بري  م يې په دربار کې

 اي يګو دې خدای ژوندک لري ېر  ېر ې 

 دښکالپه نوم راوړي يې پيغام دی 

 اي يګو په رکا  وخته سوره شوه 

 د  م  چې ېه يې آز څه شيبه ې  کړ 

 دک  وم دښايستونو واستاکاره 

 دشاهي  په څېر غروره هګر ګده 

 ز اوعده ده سبا بيا دلته راځمه 

 څار ه ستا دکار هره شيبه  به زه 

 اوز په خدای سپار ه ېااو واي    دواړه 

 شيبه وروسته  آز روان شو پيغ ه و ړه 

 هسچ و څو ره ښک   هغه شپه دواي  

 ټول اسمان په رڼو ستورو  و پوښ   

  م کت  سپيګې سپون   ېه   بېدار و 

 ددې شپې ښکال او حس  ېه په څار و 

 اي يګو يې د زړه خونه وه نيولې 

 ې په زړه کې  رځيدلې څه خبرې ي

 هغه ستر ې هغه شونډې يې کړې يادې 

 خوحيران وه ته څه ورڅچه ورک وو 
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 چې هر څه يې  جسمې  کړلې خيال ېه 

 هغه پټ ر ز وادايې نه  وندله 

 خو  يې ې    وو له زرځو ځې و ستر و 

 ن  د ستورو څه عجيبه ېماشا وه 

 ک ه هار به شول په غاړه ددلبرې 

 وبو به شول په زلفو ک ه څاڅکا د ا

 سيګد   هغسې په  س  انداز روان و 

 باد هسې  نغمه  ر و په ځګ  ه کې 

  راېه له کون هچېرې لرې يو آواز 

 د درې ښک ې هوا وه نوره  ون ه 

 د م ستر ې وې ستو انه خو خو  نه و 

 ستوري و ړل له  اسمانه  خو خو  نه و 
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 دوي  سرود

 

 دوه جوړې  رغان ديدڅېړک په ښاخ کې 

 دوه شاهيګه په لم  کې  داسمان دي 

 دلته  ه ته  د  برو  ګ  کې څري 

 په ر و پسې دځوانو شپګو غ  دی 

 دپېغ وټو کتار راشا له ځګ  ه نه 

  ک له شاېو  ګ وټا يې پر اونو وي 

 پر کمره چغي ي بياېوره ب ب ه 

 لکه راچې شا هيګدوه له کور  ه 

 دڅچچ غ  دی ېر څېړک  ندې د  م 

 دلر ا يو آز يې  خ ېه درول  

 پر آز سپور دی يو  غروره  شان ښاغ   

 دهګر دواستاکار د وېو څ   

  م يو ټچ وکړي او بيا اسمان ېه  وري 
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 خدايه  ک ه به رابر پرې  ازي ر شا 

 د څېړک سيوری به ک ه ېرکمرو شا 

 چې پرې زيری د راېګ داي يګو شا 

 او انتظار دی  اوز نو  م دی هره ورځ

 ديمرا څيره ېراش  يې ستړی کار دی 

 ټوله ورځ ېر  ازي ره شيبې شماري 

 چې به  بيا د آز دپوندو ټک ار شا 

 ها سپره سروه به  بيا درې ېه راشا 

 سپي  ټيکری يې د بيرغ په څير رپي ي 

 شي  کميس يې  پر اندام اندام  ستي ي 

 بيابه و ګډي د  م ستر و کې ستر ې 

 غچې جادو ری زرځ  ستر ې هغه 

   وسکې شونډېها د درد په څېر ر وزې 

 د ست  په څېر نشه کې پچې شونډې 

 دې څېره کې به بياولچوم ورکې 

 زرکيسې به په کې لول  پچې پچې 

 خو به   ه   ېر څه پټ وي په کې پاېې 

 هيڅ به نه شا دعمرونو ېګدې  اېې 

  ازي ر چې زيړی لمر په سيګد کې ښکاري 

 

 دواي   اوبه د زرو آيګه شا 
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 دڅيړک سيوری چې ورس  کمرو ېه 

 دسپي  آز د پوندو غ شا په دره کې 

 د  م رګ رګ کې د ويګې ېوپان راشا 

 د زړ  ا په ښار يې  ډه زلزله شا 

 خا چا به ن  ېر  ېرو ورېه  ورم 

 که پيدايې در زونو خزانه کړم 

 اي يګو له آسه کوزه  شا او کيګا 

 ځوانو  چو نګداره کړي د دلبر د 

  م د بريتو په کګجچ زړه ورنه وړی 

  م د ېورو زلفو  ار په زړه خوړل  

  ازي ر چې لمر پريوځا ځګ    س  شا 

 چګچڼو  ي خي ونه ورېه راشا  د

 دوه  ي  ېر څېړک  ندې په ديدن وي 

 ځړوب  ورېه شري ي په اټ  وي 

 ن   د  م په زړه  بال غوښتګې  رځا

 ه يې ن  واي  چې څه غواړم اي يګوې

 دژوندون  ېر ټولو ستر انځور به کانم 

 دپارون له سپي   ر ر نه به يې ېراش  

 د ښکال ېر ابديدېه به يې باس  

 ېه راېه کيګه چې دې  ورم ! اي يګو

 ستا وا   به له  برې څچه جوړ کړم 
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 ستا ښايس  به سپي   ر ر کې بګديوان کړم 

 انسان کړم هچ حيران به ورېه نس  د 

  ون به نه يو ستا وا   به  ژوندی وي 

 ستا ښايس  به عاشسانو ېه   بد شا 

 ستا ښکال به هر نساش ېه يو ال ام وي 

 ستا ېصوير به ز ا د  يګې لوی پيغام وي 

 اي يګو ېه راېه کيګه ، چې دې  ورم 

 خپ ې لس  وېې به لس ب ې  يوې کړم 

 م ستا بدن به د ز ان په کور کې  ب  کړ

 څو انسان وي ستا ښايس  به يې په ياد وي 

 څوچې لمر وي څو ځګ   وي څو چې باد وي 

 اي يګو ېه راېه کيګه چې دې  ورم 

 اي يګو ېه راېه کيګه چې دې  ورم 
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 ي  سرودېدر

 

 هره ورځ چې ديزانا ب   کړي  هسکه  

 هيګداره ېشه شا  له ستورو  سيګد چې د

 شا او د لمر زريګې وړان ې راخورې 

 دځګ  ه ونې ون وېه په نها شا 

  م څچچ په  ز کې ټيګګ کړي  يخ راواخ ا 

 کې جوړوي انځورد يګې   ر ر په

 بي اه څو ره ښايسته وه څه حسيګه 

 دا اندام يې جوړوم په خپ و وېو 

  ايې عکس دحس  زړه کې دی ساې   

 ورنه اخ   خپ  هګر ېه  ال ا ونه 

 رم  ازي ر چې راشا بيابه ورېه  و

 دنازک جس  هر غړی به يې څارم 

 چې و   چېرېه بيځايه  ټچ ونه کړي 

 چې څچچ چېرېه بيدريغه  وزار نه شا 

 دا انځور به داسې ورو ورو جوړو ه 

 لکه دا چې  ر ر نه، د زړه ټوټه وي 

 خدای دې راکړي دهګر برکتونه 

 چې يې ساز کړ ه  دا ښک ا اندا ونه 

 شا   ازي ر چې د سپي  آز د پ وغ 



 

 www.samsoor.com  

 چې سيس  والوزي و ړې شا ځګ  ه ېه 

 د  م زړه کې نوی شور په  ست  راشا 

 سيګد  برو سره ووها  غرې 

 اي يګو راځا د ښک ا يار ليدوېه 

 دوه جوړې ب ب ې راشا ښاخ کې کيګا 

 دوه زري  کبان جوړه شا په چيګه کې 

 اي يګو او م يو ب  ېه  چا خ دي 

 ې کې يودب  ستر وکې  و  شا په خ و

 يوله ب  سره جوړه شا  ي  زړونه 

  م ېه ورکړي اي يګو  وېې په  ز کې 

 دجون ړې خواېه  ړ شا په خبرو 

 ديمرا څېره ده ټوله جوړه شوې 

 په آز ناس  دی دا سردار دسردارانو 

 اي يګو د م هګر ېه وکر وړې 

 په لر ا کې يې دپالر څېره غ ي ي 

 آوري  دې وي په داسې هګر باندې 

 خو  م زان ا دخيالونو په دنياکې 

 وکر وړی دی دلوی نساش انځورېه 

  ېه خدای په څه هګر ېراش ې اي يګو

 چې راغ ې ن  د  م د زړه  ا کور ېه 

 زه به ه  ېس يد د لوی نساش دکار کړم 

 په  ر رو کې به جوړ ېصوير ديارکړم 
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 اي يګو ېه  يې  بره ورښکاره کړه 

 ي يګو شا ژر به جوړه  دلته ب ه ا

 چې ېه ځا نو دابه ز ا دزړه څراغ وي 

 دهګر په لوی ج ان کې  به وي پاېې 

 ز ا د  وېو يو ياد ار پردغې ز کې 

 ستا د ښک ا وا   سروه به ځ ي ي 

 څوچې داز که وآسمان وي دا  کان وی 

 چې په خپ  ژوندون کې جوړ دا ستا ېصوير کړم 

 هيڅ ار ان به  ې دژوند راپاېې نه وي 

 حيران ورېه هډه ، وي ار ،کشمير کړم  چې

 اي يګو دخپ  ېصوير په نګداره شوه 

 وي  يې  رانه  زه خو ستايمه ستا خپ ه 

 دا بدن به دې په  وېو کې کړم خاورې 

  رانه   ه  زه دې  خ ېه يمه ناسته 

 ز ا دجس  په ديدن باندې ځان  وړ کړه 

 چې يمرا روان کشمير ېه په سفر شا 

 رځ س ار راځ  ديدن ېه زه به هره و

 ستا و خ ېه به و ړه ټوله ورځ ي  

 چې  ې جوړه په  ر رو کې څېره کړې 

 ار انونه د ژوندون به دې پوره کړې 

 دنذرونو  ياش  رابره پرک  وم شوه 

 ديزان  دلمر ب   په کيڼه راوړه 
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 دزيتونو دانې وشوې رنګ يې راوړ 

 ېه پګاه شوې  سيورو په غر ه کې  رغ 

 واي   زيړو   ونو  ندې پټ شو ستر 

 دزنبت   ونو ز که ياسمي  کړه 

 غرنيو کبر   و اوښکې راوړې 

 ستريمرا روان په لوري د کشمير شو 

 لوی ل کر ورسره واوښته  په غرونو 

 په ېور آز باندې څېره ديمرابار شوه 

 ها چې  م په خپ  هګر وه جوړه کړې 

 لس  ريان يې دواړو خواوو ېه روان وو 

 دېور آز په ېګدي زوړنده کېړه وه 

 شال يې خپور په هسکه  ال و  دروي مو

 د يمرا لر ي  ېصوير يې و پټ کړی 

 په څ ور رن ه  وري مو پوښو باندې 

 څوسرېېرو يې ېر  چې ناټ کولو 

 دېېرو ېورو يې څه ښک   شرن اوه 

 دکشمير خ چ په ېمه د سردار وو 

 دکور    زدک پوښ   و پر   و 

 ن ورېه  و ړ کتار کتار و راهبا

 چې ېمثال به د يمرا راځا  ح  ېه 

 کشمير يانو  ر څارله  خپ  اې  ېه 
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  ورم سرودـڅ

 

 ديمرا په ا ر لس آسونه  زي  شول 

 يوه لويه ر ه   ې ې او پسونه 

 دسروزرو دوه بوخه  ه  ورسر وې 

 اي يګو له غال انو سره راوړل 

 م ېه داسوغاې و دسردار يمرا و 

  م حيران و دپاچا دغه ان ام ېه 

 اي يګودښک و ستر و په جادو کې 

 د ر وزوشونډو پچه  وسکا وکړه 

 وي  يې هره ورځ س ار دلته راځمه 

  ورې  راېهستاو خ ېه به کيګ  چې ېه 

 ز ا څېره کړه له  ر رو څچه جوړه 

 چې ښايس   ې شا ې پاېې په ج ان کې 
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  وري چې دا خ چ ېر ويا ته راېه 

 آوري  کوي دا ستا پر لسو  وېو 

  م ېه  دا ېر ټولو لوی سوغاې ښکاره شو 

 دج ان له ستر خالسه و خوشاله 

 ديمرا ان ام به څه وي څو آسونه 

 يو څو  ې ې يا څه زر يا څو پسونه 

 لوی ن م  دخدای راې   داي يګو دي 

 چې دعشت ټول   ګ ان يې په سجدو دي 

 س  ستر نساشه اې د ح    !هلويه خداي

 احسان  ګدي  ستا له دو ره لوی پاداشه 
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 ګځ  سرودېپ

 

  يو څو ستوري به پاېې وو آسمان کې 

 د شپګو دهای وهوی نارې به راغ ې 

 در و دغاړو زنګ به په کړن ا شو 

 بوی د شګه سون وري  که به وضا کړه 

  م به واخېسته و   او څچچ  ز کې 

 وکت  له ورايه سپي   ر ر ېه به يې 

 اي يګو به يې ېصوير کړه سر ېر پايه 

 د ر رو سپيګې ېې ې بچتورې 

 د دنيا ېر ټولو ښک ې به انځور کړې 

 ېه وا   به ش  دحس  او د يګې 

 عاشسان به درېه واړه په سالم وي 

 څو دنيا وي څو يې خ چ څو يې  يګه 
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 آوري  به په هګر دبری  م وي 

 سر و   م دخپ ې اي يګو په صف 

 ېرانې يې د الف  ورېه وي ې 

 له  ر رو يې پترې پترې ېراش ې 

 له س اره به د  م د څچچ غ  و 

 داوبو څپو له ېې و سره جګګ کړ 

  شرهار کاوه په زوره  ځړوبا

 د واي   ښک ې دره په   و پوپ وه 

 د ځګ  ه د يوه دارو ونو  ګ  کې 

 پيغ ې  لې  لې سر وې په سګدرو 

 دښک ا نورستان وه ښايسته وضا 

 که جګ  و ، نو دا سيمه  په ج ان وه 

 هره ورځ ورېه و ړه اي يګو ده 

  م يې ښک   بدن  ېراشا له  ر ره 

 ستوري پريوځا ، لمر راوخي ي ، بيا شپه شا 

 د ر ر  بره ورو ورو ښک ې کې ي 

 اوز يوښک   اندام ښکاري په  بره 

 ول ول زلفې يې پرېې پر نرک  ال دي  

  ه غاړه  يې د سپيګې بتې خيال دی دن

 پر ټچر يې د ر رو انارونه 

 دنري کميس څپې په کې انځوردي 
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 راشه  وره د  م  شاېه ستونه 

 دهګر په جادو  خ او پوزه جوړه 

 له ېګدي يې دی خت   لمر دحس  

 له  برې نه  م جوړ کړ لمر دحس  

 خو عجيبه ده چې کار يې پوره نه شو 

 حيران خو وز يې نه شته هګر  ګد  م دی 

 چې په څه هګر يې جوړې کا دوه ستر ې 

  م و ړ دی  وېې  روړي خپ  هګر ېه 

 چې په څه کمال يې خوله کاندي راجوړه 

 هغه راز او هغه ر ز چې لري شونډې 

 ها ر وزه  وسکا س  بابه خبرې 

 په خګدا کې هغه پټ خا وش غمونه 

 هغه درد چې په لبانو کې دی نغ ت  

 غه خوله چې خا وش  کې کړي خبرې ه

 ها دغ  په ساز چې ې  وايا سګدرې 

  م د داسې خولې انځور ايست   نه شا 

 هيڅ پيغام يې د وسکا لوست   نه شا 

  م دستر و و انځور ېه ه  حيران دی 

 په دې ستر و کې دکوم جادو اثر دی 

 دغه ستر ې په هزار ژبه  ويا دي 

 وي    دا خا وشه ېي ه راز نه شا
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 په کتو کې هغه درد او هغه  يګه 

 خدايه څګ ه يې انځور کا په  بره 

 په دې ستر و کې ه  غ  شته ه  خوښا شته 

 ه  د  يګې ې وسې دي په څپو کې 

 ه  دټولې دنيا پوهه په کې پچه 

 ه   اشوم غوندې ساده ساده خبرې 

 دستر وهر نظر ېه  و وري بس چې

   ېه په هزار ځ ه دې غواړي خپ ې غې

 کړي ستونه  په هوز او په  ست  کې 

 لکه  کې دشرابو دوه پيالې دي 

 په کې و ر دز ري ، دهوس  ويره 

 په کې وه  د عسا ، ښکال د زرکې 

 بس د ستر و او د شونډو پټ انداز دی 

 ېوپان راولا پر زړه د ي  دواړه 

 څه  سالې يې سره کړی  دی عاشت ېه 

 ېه دشاعر و   حيران يې دی ې ري  

 انځور  ر يې په رن ونو کې را ير دی 

  م به څګ ه کړي  بره ورېه جوړه 

 دا واې  حس  به څګ ه زندانا شا 

 اي يګو په خپ  ښايس  وه جادو ره 

 ط سمونه يې په ستر و کې پټ کړي 
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  ېرې کو ې يې په شونډو کې وېدې وې 

  م به هر څه دهګر په و   جوړ کړي 

 ی نه شا خو په ېې ه کې جادو ساېال

 څګ ه راولا هوز او  يګه دواړه 

 په  بره کې پراېه غاړه په غاړه 

  م په ورځو شپو و ړ  ېصوير ېه  وري 

 او څېره د اي يګو يې  خ ېه اي ې 

 نوره جوړه په وا   ده لوړه ښک ې 

 نرک  ال يې زور په زړونو کې اوبه کا 

 پر سيګه يې دنظر سرا   اېې ي 

 زړه خرا  کړي دوې تو هره ح سه يې 

 دښکال صګ  و ړ  دغره لم  کې 

 نه يې ستر ې نه يې خوله شته  دي په  خ کې 

 څچچ ري دي د م  ز کې له غوسې نه 

 خدای په څرن ه ناکام ي  اخته کړی 

 هغه زه چې دېمام ج ان استاد وم 

 زر څېرې  ې غ ولا دي په سګګ کې 

 دلر يو انځورونه  ې  س  کړي 

 نه شيشګيدلا د ر رو سپي  آسو

 ن  حيران و ړ دحس  پيکرې ېه 

 دجادو او عشت عجيبې  ګظرې ېه 
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 بس دا ځ  چې اي يګو راش  ديدن ېه 

 ېرې به وپوښتمه راز ددې ط س  

 ستا په شونډو او په ستر و کې څه راز دی 

 چې ز ا هګر يې  اې شو ېصور ېه 

 وايه څه دې دي پټ کړي په څېره کې 

  ز نه ش   چې يې زه انځورو ی په

 خدای په څه انداز پيدا کړلې ستاستر ې 

 او په څه خونه  وسکا يې شونډې وا کړې 

  رانې وايه راز چې دلته يې انځور کړم 

 په  بره کې دې حس  جاويدان کړم 

 دا جادو چې ستا څېره کې بګديوان دی 

 دابد لپاره ېې ه راژوندک کړي 

 دااثر چې ستاڅېره کې په څپو دی 

 يګد به دي صګ  ېه په سجده شا غر او س

  رانې وايه چې ښايس  دې څګ ه جوړ کړم 

 د برې روح داستا په ښکال  وړ کړم 



 

 www.samsoor.com  

 

 

 

 

 

 

 پ م سرودـش

 

 ب  س ار چې دره ورو ورو وي يدله 

 شپه دلوړو څوکو شاېه پچيدله 

  م د ښک ې اي يګو ېر  چې ناس  و 

 دجانان دښک ا  خ په نګداره کې 

 ه ج انه  زلم   م و ورک له ځان او ل

 بس د شونډو او دستر و په جادوکې 

 دېصوير په ېصور کې يې ناکام و 

 داستا په  ستر و کې څه پټ دي  !اي يګو 

 وايه شونډې دې په کو ه  وسکا خاندي 

 ل  دخپ  ښايس  جادو راسره    کړه 

 دخپ  عشت په کرا اېو  ې کا   کړه 

 دا ط س  داجادو په خپ ه وا کړه 

  ې خالص له دو ره لويې   ما کړه نور
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 وايه څګ ه دې  وسکا کړ ه انځوره 

 ل  يو ځ  خوپه ساده نظر را وره 

 ستا وا    ې ټول جوړ کړی له  ر رو 

 بس د شونډو او دستر و ېصوير نه شته 

 دانيم ړی صورې ژوند راڅچه اخ ا 

 نور  ې و  اوهګر دواړه دي خالص شوې 

 چ  رځا نور په  ز کې نه و   نه څچ

 نور له رنګ او له بې رن ه بي انه ي  

 نور  ې  وېې له  ر رنه پردک شوي 

 ېر هغو چې داېصوير ستاپوره نه کړم 

 زه به ژوند په څه ا يد په څه پ مه کړم 

 اي يګو چې خپ  پيکر ېه وه حيرانه 

 خپ  اندام اندام يې وليد په  ر ر کې 

 د م سترهګر يې راغ  په نظر کې 

 دجانان په  وېو باندې  آوري  شه

 چې په څه هګر يې جوړه کړم له ېې ې 

 خوبس دا د م د ېرې  يګې زور دی 

 چې ز ا په شونډو  ستر و کې څه ويګا 

 کوم ج ان دی کوم يې راز او کوم يې شور دی 

 ز ا په شونډو او نظر کې  ! رانه   ه 

 ستادعشت او  يګې ېګده پچه شوې 
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 برې بس له ېاسره کيسې دي او خ

 زړه  ې غواړي درېه ټولې دابيان کړم 

 ستا دعشت له شوره  ک دغه ج ان کړم 

 چې دا ستا پر  چو سر کې دم ويده ش  

 بېرېه ستا ستر و ېه  ورم ش  راوي ه 

 چې دا ستا پرزن انه زلفې خورې کړم 

 ېاېه وايمه د يګې زر داستانه  

 عشت له اوو غوټو نه ېېر د ژوند انا ده 

 ه په زر کاله  پرانيزو هره غوټه ب

 په راز او نياز شو  سره يوزه اوېه  چې 

 ستا ددې ېصوير ط س  به پرې  اې کړو 

 که په ستر و کې  ې  و  شا بيا به پوه ش  

 چې يې څګ ه په  ر رو کې ېصوير کړې 

 خوله کې دې خوندېرې واخ ې  که په شونډو  ې

 بيابه دغه اور په ېې ه کې ېرسي  کړې 

 ستا د عشت  راد به دا وي بس ز ااو 

 چې زه ستاش  بګديوانه ېه ويدي شې 

 ېا دزلفو په زنځير دځان بګدي کړم 

 له دې دو ره لوی ج ان څچه دې پټ کړم 

 له پاچا او له  دا څچه دې ورک کړم 

 څوريال  ز ا د وص  درسره شې 
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 چې اوکار دې په يوه ېګور پاخه شې 

 څو ددوه شونډو کتا  ولولې پوخ شې 

 و دستر و په رازونو دانشمګد شې څ

 څوز احس  کې ورک شې ځان پيدا کړې 

 چې دخپ ې هست  راز درېه    وم شا 

 چې دا لويه   ما درېه   انا کړې 

 بس په هغه ورځ به بياڅچچ راواخ ې 

 بس هغه شېبه به ستاو   په کار شا 

 بياپوره به ستا نيم ړی داش کار شا 

 ړې يوه ب ه اي يګو به ېه پيدا ک

 چې ج ان کې ابدي دعشت ياد ار وي 
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 اووم سرود

 

 له پارونه دساړه بادل کر راغ  

 ځګ   پټ شو په سرو ژيړو پاڼو باندې 

 سيګد څېره په باد راوړيو پاڼوپوپ کړه 

  ازي ر دزيړي لمر زريګې وړان ې 

 لکه پريوځا زيړ څراغ پر زرو باندې 

 دوه شاهيګه داسمان پر لم  راغ   

 ې پر سر له وريځو ل  راکوز شول ددر

 بي انه  ا ونه اوري په دره کې 

 ځوان شاهي  ب ه دوره وکړه او لوړ شو 

 د رغيو سي  ځګ  ه کې بيا پګاه شو 

 اي يګو  م نه رخص  واخېس   او و ړه 

 ځوان عاشت يې   دآز  ا ونه اوري 

   يې شته په خوله کې خوند د يار دشونډو 
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 ر و ېصوير ساېا  يې  س  نظر دست

  يې عکر د بدن هواکې پاېې 

  ازي ر دی او سړه هوا چ ي ي 

 لمر ېه څو شيبې  زل ېر غره دی پاېې 

 سسګ ار شو شچې ناڅاپه له کوم لوري ش

 دکوم  س  اوياغا آز د پ وغ  دی 

 يو آز نه دی ، دوه که درې ورسره نور دی 

 له پ و  ندې يې رغړي کاڼا ښکته 

 کوم لرې ځای نه راغ    داسې ښکاري چې

  ساپر به وي ک  وم ېه څوک راغ ا 

 د م ستر و کې يې خيال ددلبر  اې شو 

 څو سواره دغره له کيڼې خوا نه راغ   

 دسپرو  شر پر ېور آز راښکاره شو

 لويه ېوره يې په  ال پورې ېړلې 

 پو دي  خول يې پر سر اي   له پاسه 

 درې آسونه ا وسواره پسې روان وو 

 ښکاريدل چې ددې  شر پاسبانان وو 

 ران دې شول د م کور ېه يو څو ا ه 

 ل  څه ې  شول چې د کور خاوند پيداکړي 

  م  چې وکت  دجګګ سردار راغ   

 ها د ېورو او دنګګ سردار راغ   
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 چې لوی سردار دجګګ او دج ړې و  "  ې "

  چا خ و ړ لم  کې د درې و 

 ېه  م سالم وکړ راغ يو  ي مګو 

 اې ددې وط  نو وړو اېالنو 

 خدای  و راوله ددې وسېر درش  ېه 

 چېرېه  درو ئ او په کوم لور  و سفر دی 

 په څېرو کې  و د اوند  زله اثر دی 

 ک چ کړ ران دې شو  وندن   ي  د آز

  :ښه په ځېر د  م دکور په نګدارې شو 

 ځوانه څوک يې دلته لرې دغره خواېه 

 دلته اوسې ؟  دک  وم له ښاره لرې

 بري  م ي  واستاکار دېصويرونو

 دنسشونو ه  د پاڼو او   ونو

  ې  چې ځېر شو نو راکوز شوله خپ  آسه 

 پاسبانان يې ه  راکېوې  له پاسه 

 ېه يې هغه ستر نساش د سيمې  :وي  يې 

 نورستان دې چې هګر ېه  په سالم دی 

 ستا دنوم آوازه  ا ه  اوريدلې 

 ونه   ې ليدلا ستا د  وېو انځور

 کړی   جوړ خبر شوی ي  چې ېايمرا

 په آز سپور دې ېر کشمېره دې لي ل  
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 په کشمېر کې خ چ ستاهګر ېه  وري 

 ديمرا پاچا حضور ېه په  ونډو دي 

 هغه ېه يې چې له ېې ې څېره ساز کړې 

 له لر يو نه پيکر جوړ په اعجاز کړې 

 داخوښه شوه ، چې  ې وليدلې دلته 

 سردار دجګګ اود وژنو زه ي   ي  

 ېوره  ې خړو  دي  ېر سيګدونه  هچې پ

 چې ز ا دل کر غ  شا غرونه ري دي 

 چې ز ا دسپرو شور شا ز که ښوري 

 ز ا سرېېري چې راپاڅا دنيا سوزي 

 ز ا له وهمه دديوانو اروا سوزي 

 اوز روان ي  ديمرا پاچا  اڼ  ېه 

 خبر شوی ي  يمرا دی ېيروې   

 ادو دی  مراه کړی راجه  انو په ج

  اله هګد سره ج ړه وه پي  کړی 

  ېر و ړي شول د پي  ېر پ و  ندې 

  ېر سرونه   ې په ېورو آواره کړل 

  ېرې ز کې  ې راخپ ې کړې يمرا ېه 

   ر اوز يمرا دسولې غ  ايست   

 راجه  انو  ېه يې ا   دی ورکړی 

 يمراخپ ه څېره وړې ده کشمير ېه 
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 دی ن   اې کړی ده غرور دنورستان 

 ز ا د ېورې ېګده نه ده  اېه شوې 

 ځ  دربار ېه ديمرا چې پيام ورکړم 

 زه به جګګ په هګدوستان کې بيا  ي مه کړم 

 زه به راوړ ه  دزرو انبارونه 

 دالماسو دياووېوا ي ونه 

 ديمرا دربار به  ک له خزانو کړم 

 نورستان به  وړ دل  و په دانو کړم 

 سفر دی  دا ې دا ې يونبري   ه 

 يوب  جګګ ېه  ې جوړ کړی لوی ل کر دی 

  ې  په  ېر غرور دجګګ داستان بيان کړ 

  م يې خپ  ووې او زور ېه هچ حيران کړ 

 باد راوالوېه له ستره هيګدوکوښه 

 دځګ  ه دونو څان ې يې ک ې کړې 

 شګه پرده يې له  ر رو کړه راغونډه 

 د ې  ستر ې په  بره کې شوې خ ې 

  ندې کې وده  غاښو ې  وېه يېدحير

 د م ستر هګر يې هوش له سره يووړ 

 دنورستان دهګر پالره  !وي  يې واه 

 دادې څه ويا   جوړ کړی په  ر ر کې 

 وايه څوک دداسې حس  ده خاونده 
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 دادچا څېره دې ک  ې په  بره 

 ددې جس   ېر    دو ره ښايسته ده ؟

 که داستا هګر ده دو ره ښک ې کړې 

 ه څوک دې په زړ ا  درنګوېې واي

 چې دې خيال دی دو ره ستر هګر کانل     

 ز ا زړه يې په  بره کې بګدي کړ 

 ستاهګر ښاغ يه څو ره دی پياوړی 

  م پرده پر  ر ر بېرېه راخوره کړه 

 وي  يې نه ښاغ يه دا ز ا هګر نه دی 

 ددې جس    که ده  ېره ښک ې 

 هو ره ښک ې چې ز ا له ټوله خياله 

 له هګره اوله روح  نه ه  ده ستره 

 هو ره حس  چې لري ددې خاونده 

 زه عاجز ي  دهغې له ېصوره 

 زه ناکام شوم چې يې جوړکړ ه ب   ث  

 اي يګو دستر يمرا لورده آغ ې 

 چې دسترو ښايستونو خزانه ده 

 په اعجاز ده جوړه  کړې دخدای  وېو 

 ز ا هګر يې وېمثي  ېه ب انه ده 

   نيم ړی وي څو پايا  داېمثال به

 ز اواصر هګر يې نه دی د ېراش و 
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 د هغې شونډې اوستر ې ېفسير غواړي 

 ز اخيال او وکر يې نه دي دوي و 

 ز انه به راپيدا کړي داسې  وېې 

 چې پوره کا ز اهګر ددې په  يګه 

 ېر هغو به دا و ړه وي همدلته 

 نا پيدا لکه ز ون دهست  ويګه 

 حس  کې ورک شو  د ې  خيال داي يګو

 د هغې دې  ېمثال نګدارې يووړ 

 نور ج ان ورېه راېګګ لکه  وېم  شو 

 ديمرا کورېه روان په ناکا   شو 
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 اې  سرود

 

 داڅوورځې شوې ، چې لمر رڼايا نه کا

 داڅوشپې دي ستوري نه کړي ستر کونه 

 څو س اره بادځګ  ه کې چېرې پټ دی 

 ګ ونه د س  سيګد څپې ه  نه کړي غورځ

 ها ،آشګا  وربتان نه شته په اسمان کې 

 زرکې نه کړي کاکړې او خرا ونه 

 دنيا   د م دخيال ده ېکه ېوره 

 رڼا ورځ ورباندې غ  دجانان اوري 

 داڅو ورځې اي يګو نه ده راغ ې 

 په دره کې يې دآز ششګ ار نه شته 

 ددلبرې په ديدن پسې هالک دی  

 يه ز که ک که اسمان لرې دی ياخدا

 دادې څه دهجر اور ېه ور وزار کړم 
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 په  ا څه کانې دعشت له لوري کې ي 

 يا د يار دوصال هو ره شريګا وه 

 په ديدار يې چې د ټول ج ان پاچا وم 

 اوز دهجر په لمبو کې داسې سوزم 

 په دې لويه دنيا زه ېچ وېګ اي  

  م   سر و په زن ون دغمو اي   

 شو  چې ناڅاپه په دره کې دآز غ 

 ه ته لرې  رغ  والوېې له کاڼو 

  م په ستر وباندې   ز کې ود او ځېر شو 

 زړه يې والوېه له  يرې خوشال  نه 

 دځې ې څېرې په کونج يې  وسکا راغ ه 

 ه ه زيری چې ښايسته  حبوبا راغ ه 

  م دخپ ې   شووې  خ ېه کړه  ګډه 

 اليګو په ېونده  ګډه راروانه 

 سه شوه راکوزه ه ته لېرې له خپ  آ

 څه په زغرده سره غاړه اوغړک شول 

 يو له ب ه يې ېودې  چکې غال کړې 

 دوصال په اور ېاوده شول بدنونه 

 اليګو وړو س  يو ده اخېستې 

 اي   او ژاړي  پر سيګه د م يې سر

  م په خوا پورې نيولې خپ ه  يګه  
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 هچ حيران چې څه پې  شوي په دربار کې 

 ووايه څه دي  ز ا ښک ې ش زاد  

 دا څوورځې ولې نه راې ې ديدن ېه 

 ز ا زړه لکه د ګا پاڼه ري دي 

 وايه څه دي چې دې ښک ې ستر ې ژاړي 

 راځه و ړ شو د هغې پرښې ېر غاړې 

 دهغې  ورې څېړک سيوري ېه کيګو 

 راځه ه ته به ل  د ه وکړو دواړه 

 ځه چې وچې دې کړم ېورې ښک ې ستر ې 

 آسانه ېه  ه ژاړه خدای به هر څه کړي 
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 ن   سرود

 

 دها ورې څېړک سيوری د يار غې ه 

 پاز اسمان کې دهي يو يو څو خي ه 

 سيګد څپې وها پرکاڼو سيګه   وښا 

 غره د دوه  يګو خوالې ېه غون اي   

  :اي يګو  م ېه کېسه کوي په بيړه 

  ي  راغ   و دربار ېه په  ېر و ر 

 ستان ېه وي  يې  اده  ال ېړلې هګدو

 ځ  راوړ ه دسرو سپيګو انبارونه 

 ستر يمرا ولې  دسولې غ  ايست   

 په ري تيا چې ز ون پاچا دی ېېروې   

 په دربار کې  ون وسې دي  ! رانه   ه 

  ال اراچې د يمرا ناسکه ورور دی 

 اوز له  ي  سره يو ځای دی په دی جګګ کې 
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 وايا زه دې ي   الېړ دهګد په جګګ کې 

 راکړې پاچاهې ديمرا  اېه که ېه 

  ي  په پچه   اليرا سره  ز يو کړ 

 وي  يې ېه به يې پاچا زه به  سا ري  

 خو زه غواړ ه يو ب  څه له درباره 

 اي يګو چې ش زاد   دنورستان ده 

 زه يې  ز غواړم چې شا ز ا  ېر ګه 

 خپ ه وريره و اېه راکړه  ! اليرا 

 کړم زه به ېاج ديمرا ېاېه درپه سر 

 ل کر ټول ز ا دنوم ور انبردار دی 

 د يمرا پاچاها ېاسره ښه زي  کا 

 زه اوېه دهګدوستان خزانې واړه 

 له سروزرو به  اڼ  کړم درېه هسکې 

 زوړ يمرا به په سياه چال کې بګديوان کړو

 نورستان به ټول دا ستا په حواله وي 

 له الماسو به دې  که خزانه وي 

 ېه راکړه بس ېه ښک ې اليګو و ا

 پاچاها او خزانې له  انه غواړه 

  اېه وکړې داخبرې  رانه   ه 

 ددربارده   حر هز ا کګيزی چې 

 دهغې زلم   ي  چې دی ساېونک  
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  اليرا سره همي  ېر څګګ و ړ وي 

 داخبرې يې وې کړې  حبوبې ېه 

  :او هغې راېه  په پچه داسې ووي  

  ې  او ېره دې دا سودا کړې په پچه 

 ابه ورکړې دجګ ونو دې سردار ېه ې

 پاچاها به  ال اراېه شا ورپاېې 

 ستر يمرا به په سياه چال کې بګديوان شا 

  رانه   ه داسې ستر وساد روان دی 

 اليګو به په سرو زرو درنه يوسا 

 نه به  م وي نه به ژوند دعشت په غې  کې 

 پالر به  ړ شا په ېيارو کې به بګدي شا 

 ور به ناسته ي  پريشانه د دښم  په ک

 له داهسې ژونده  رګ  اېه ب تر دی 

 ځکه  ا دخپ   ر ا ېړون دی کړی 

   راې ز ا دژوند ستره واکداره 

 ز ا دزړه او ز ا دعشت ځوانه س کانه 

 ز ا وجود کې ستا دعشت يو خون ياد  ار دی 

 ز ون د يګې ش زاده دی ز ا په نس کې 

 ران دی دا ياد ار  اېه له خپ ه ځانه  

 ز ا ټول ج ان په ده باندې ودان دی 

 ز ا ژوند اوز ستا دعشت په  ز   رو دی 
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  رانه   ه  دژوندون او  رګ ېر  ګ  ي  

 پالر به بېرېه را روان وي له کشمېره 

 بې خبره له دې دو ره شور  اشوره 

  ال ارااو  ې  پټ داسې ېړون کړی 

 چې به  ره ورېه ونيسا چترال کې 

  چ ديمرا پاچا په خوا دي دلته خ

 دلته  ې  نه خ چ کرکه او نفرې کړي 

 ز ون خ چ نور له ويګو ستړي شوي 

 ه  له ېورو له ېورزنو ستړي شوي 

  ال ارااو  ې  ورځا ديمرا  خ ېه 

 غواړي رايې ولې دلته  ز ېړل  

 دل کر په زور  پاچا به  ال اراشا 

 نورستان ېه به څه ېوره ېياره راش  

   ه  له درباره او له کوره  رانه 

 ن  س ار ېوره ېياره ووې  پچه 

 غال ان او کګيزان  بې خبره 

 له يو آز سره راغ ې يمه دلته 

 ستا ورزند  ې په خپ  بک  کې ساې   

 ستا دعشت جسد  ې دلته دی راوړی 

 ا په خپ و  سو ووژنه  ون دواړه ي

 يا دخپ و  چو  ګ  کې پګاه راکړه 
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  چوونيوه  حبوبه  م له دواړو 

 وي  يې زرځ ې که  ړ ش  او ژوندی ش  

  رګ به ستا يوه وې ته ېه  ز درنه وړي 

 زه به جګګ ېه د شيکان ېوره ېر  ال کړم 

 کړم  سرداران آواره به يې ل کر او

 ېردې  چکې چې ل کر د ي  ېيار شا 

 زه به  ړ ش  د يمرا پاچا کاروان ېه 

 کړم لوی سردار دسردارانو به خبر 

 په دې ټولو به يې پوه په  ېر هګر کړم 

 ز ا  حبوبې همدا اوز به دې  خ ښک  کړم 

 دچترال په لوري اوز ز ا سفر دی 

 په ک  وم کې ز ا خپ  غيرېا دوس  دی 

 ېرهغو چې زه را رځ  له سفره 

 ېه به  ه ته پچه اوسې له شيکانه 

 ېه ز ا  غروره زړوره  ! رانې 

 چا ه کړه  لکه  سته ز رک ويره له

 بس ېر څو چې  م ژوندې وي ېاسره دی 

 څوک دې سيوري ېه ه  نه شا درکتالی 

 بري  م لکه سپاها درېه و ړ دی 

 اي يګو ېر خپ  جانانه  چې ېاو کړې 

 وي  يې نه ز ا پاچا ز ا  حبوبه 
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 ېايوازې پري ودی نه ش  سفرېه 

 ستا  حبوبه به رکا  کې درسره وي 

 ر  چې ېه ورش  زه  ځ  چې دخپ  پال

 ټوله  ره به دې  زړه په  يګه ساې  

 څو ره لرې چې  زه ې ت  له شيکانه 

 څو ره  ېره چې له ېاسره يو ځای ش  

 هو ره ژوند به راېه  ژوند وي په جګ  کې 

 ېايوازې پري ودی نه ش   حګ  کې 

 ټوله  ر به دې خوراک وي ز ا شونډې 

 ټول  زل به  اوبه څ ې ز ا دحس  

 شپه به دې ېوده غې  ه کې ساې   هره

 هر س ار به دې په زلفو وي و ه 

  رانه   ه ستا نفس سره به پاي  

 څو چې ېه يې زه به ستا په ېماشا ي  
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 لس  سرود

 

 لوړو څوکو کې لو ړک واوره ښکاره شوه 

 هيګدوکوپ د ګا باد ېه سيګه سپر کړه 

 سيګد په ېوند اېي   اچولې څڼې 

 خي  خي  ېيريدلې   اجرې هي   

 په وزرو يې پستې وريځې څيرولې

 دوه آسونه  لکه باد په  ګډه سر وو 

 پر سپي  آز ني ا جا و کې اي يګو وه 

 ېورې زلفې يې د باد په څپو  ستې 

 پرسمګد باندې ځوان  م لکه باد ځغ ا 

 د حبوبې پر وصال يې زړه خوشال دی 

 د راسا دسيګد په لوري يې  زل دی 

 نو کې يې جوړ د عشت بورج  دی هسکو غرو

 نه يې خو  نه يې  آرام او نه يې د ه 

 بس په  ګډه شپې او ورځې دې ېيري ي 

 حاسدان پرې خبر  ه کړې لويه خدايه 

 ېريخ يې داخون سفر  ه کړې لويه خدايه 
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 يوولس  سرود

 

 د راسا له سيګده  سته ون ه راغ ه 

 د څپو ېوپانا غ  يې غرو کې پيچا 

 که بحر څوک په ېګ ه دره سيخ کړي ل

 له هيبته يې هسچ غرونه  ه  لړزي ی 

 دراسا د بستر غاړه شګه ورشو کې 

 دوه آسونه  جوړه څري سپي  س ارده 

 دوه  يګه  يو دب  پر غې  ېاوده دي 

 ټوله شپه يې په  زله وه ې  ر ده 

 ټوله ورځ يې اوند  زل دی   په  خ کې 

 ړن ونه ېر چتراله دي  غرونه  

 د م ستر ې دي ستو انه   ل انده 

 پټ په سر کې يې ېيري ي زر وکرونه 
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 که  ي   چکې   لې لا وي سرېيری 

 که يمراپاچا يې  ز ېه وي لويدل  

 که ل کر د د ښمګانو  خ ېه راشا 

  ال اراکه دهګد جګګ ېه ل کر جوړ کړي 

 آواره به څو ره خ چ شا له کوره 

 ورې په زا ګو څو ره  يګدې به شا ب

 څو ره خويګدې به شا ورارې په زلميو 

 څو ره ښک ا  اشو ان به يتيمان شا 

 څو ره چچې به اسيرې شا دېورو 

 څه  اڼ  او څه جون ړې به ېا  شا 

 څه ښارونه  به دجګګ په اور کې سوځا 

 ز ا دستر ب ورستان نوم به ه  ېور شا 

 ک  و يان به شا بدنا ه په دنيا کې 

 دخير  ز به ه  رالګډ شا د يمرا 

 نور به څوک د پاچا نوم اخېست  نه شا 

 له څيرو به يې خالا شا  زدکونه 

 د م ستر هګر به هيڅ چاېه  نه ښکاري 

 په لر يګو څيرو ب  به شا اورونه 

 ز ا ښک ې اي يګو به خدايزده څه شا 

 ز ا له  ر ه  به يې څو ره زړ    اې شا 

 ورزند به  ز ا د يګې ن ه ، ز ا عزيز
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 خدايزده کو و ناکسانو ېه احتياج وي 

 په نازکې اي يګو به د دښمګو 

  ډ د و ر او د ظ   ېورېاراج وي 

 خدايه  ه راولې هسې ورځ هيهک ه 

 چې پر سوله باندې بر دج ړې ديو ش  

 د م ژوند دې هزار ځ ه  وربانا وي 

 بري  م به خپ ې ويګې نذرانه کړي 

 ور خوندي وي چې د ښک ې اي يګو غر
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 ولس  سرود د

 

 دچترال هوا د ژ ا خبر راوړ 

 خ کو بيا کړې پوستيګچو نه جا ې سازې 

 د ليمهيو خول  ښې پر سر راک  شوې 

 بيا شوې پچې د سيګد لوڼې نظربازې 

  يچانو کې بيا زاړه شرا   رځي ي 

 په کړن ا سر دپسونو زن ولې شوې 

 له ورشو څچه راکوزې شوې خزان کې 

 دچترال د پاچا ش  زره ر ې شوې 

 شپه په ستورو  ک اسمان ، ز که رڼا ده 

 دچترال د پاچا کور کې  ي مستيا ده 

 ستر يمرا ېه يې پيي ا دي پسونه 

 درباريان ورڅچه  ز ېبرک غواړي 

 پاچاه   ز په نا ه ورېه  و ړ دی 
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 وايا ز ا ستره سرداره  عرض  ې واوره 

 واي   دچترال دخ کو هي ه درېه

 وايا څو ورځې نور ه  ز ون  ي مه شه 

 چې  ون ټول درېه راټولې نذرانې کړو 

 ستاو ګګ پر  ونه پاېې له ک ونو 

 ستا دښک ې اي يګو اڼې پر  ون دي 

 چترالا  ي کميسونه ورېه اوبو 

 ز ون ش  زره ر ې ېانه کوربان شه 

 درسره به کړو زر  ې ې او پسونه 

 ه شاې دي  ګ وټا  ودي  ک کړي ، دغر

 پوستيګچې ه  د وري مو يې پوښونه 

   کې ېه ز ون له لوري دا سوغاې دي 

 ستا دعدل برک  دې ز ون سرداره 

 چې چترال له ن متونو څچه  ک دی 

 ز ون ش  زره  ر ې ېانه کوربان شه 

 يو څو ورځې ز ون دسيمې  ي مانه شئ  

 د راسا دسيګد اوبه چې شوې ل  کمې 

 وم ېه ورستانه شئ بيا به ه ه خپ  ک  

 خو يمرا هغه سردار د سردارانو 

 په  ګګه  شاه چترال ېه  وسکا وکړه 

 ستاسو دې آباد وي خپ  کورونه  :وي  يې 
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 ټولې ش  زره ر ې  و شه س  زره 

 خپ  نغري  و شه ېاوده په خپ و خسو 

 پاچاها دې دچترال ې  برورار وي 

 په وري مو اوسئ پټ خوانه په شاېو 

 لر ه بيړه خپ  کاله ېه ي  روان 

 دا څو شپې ويګمه بدکرکج  خوبونه 

 خدای دې ساېا ز اخ چ بدنظر نه 

 بس سبا س ر به يون وي له چتراله 

 کې  باز   دراسا سيګد نه ېيري  ه 

 ه ته خ کو د څېړيو پول ېړل  

 ېردې  چکې چې اوله واوره پريوځا 

 ېير ز ا کاروان شا  بهله درو څچه 

 ي يګو به انتظار وي ځ  چې  رانه ا

 ز ا خ چ ز ا کور به ناکرار وي 
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 ديارلس  سرود

 

 د يو خړ  اښام وضا ده په دره کې 

 لو ړنا ستوري ستر ګ وها آسمان کې 

 د درې له دواړه لوريو شګو ځګ  ونه 

 دچګچڼو غ    اوز ه  پورېه کې ي 

 چېرې بوم غ  راب ر کړي له ځګ  ه نه  

 ه را روانه داسې ښکاري شپه  په بيړ

 يو کاروان راځا په  ره له چتراله 

 دوه سپاره يې  چا خ شول په دره کې  

 يو سپي  آز پرې اسمانا ټيکری رپي ي 

 په سمګد باندې يو دنګ زلم  ښکاري ي 

 په چوپتياکې سپاره    دلوی کاروان شول 

 په ځګ  ه کې چې خا وش جوړه  ارغان شول 

 ه په دره باندې رڼا دسپون   راغ 

 سيګد دستورو شګه هيګداره شوه ځ ي ي 

 يوې ښک ې سر د پالر پر ټچر اي ا 

 په رکا  کې يې دځوان ېوره ځ ي ي 
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 څوارلس  سرود

 

 د راسا په چپه غاړه شي  چم  دی 

 سپيدې وچاودلې يو يو ستوری کوچا 

 دس ار عکر له باد سره خوري ي 

 دغره هسچ کې دڅيړيو  ي  ځګ   ېه 

 ره پر  ز سواره پګاه شول څو چچچ ېو

 دا سرېيري ديمرا پاچا استازي 

 وک  وم ېه دي روان په پچو  رو 

 چې بګدي هغه سرک  دپاچا ورور کړي 

 ه  د ټول نورستان خ چ پرې خبر کړي 

 چې  ې   ر د بغاوې ده خپ ه کړې 

 دل کر ټول سره يو ځای شا  سا ران

 ددربار او د زدک ساېګه وکړي 

 ر ېيار راسا ېه راشا د پاچا ل ک



 

 www.samsoor.com  

 چې د ې  د سپرو  ره کړي وربګده 

 د يمرا کاروان روان په ب ه  ر شو 

 دراسا پر غاړه ځا لوی نګ رهار ېه 

 چې پر  ر دلمپاکا راشا ک  وم ېه 

 ديمرا کاروان روان په اوند  زل شو 

 له اسماره بياکا ې بيا درونچې ېه 

 لمپاکا نه به راېاو په اليګ ار شا 

 ايسته ب ورستان  رې دي  ېرې دښ

 نګ رهار هوا په ژ ا کې جګ  ده 

 لمپاکا کې به لوی جش  دواده کړو 

  م او ښک ې اي يګو به ديوب  شا 

 چې بيا باددپسرلا عکرونه راوړل 

 له   ونو سره    به کور ېه و ړ شو 

 اوند  زل دی لوی کاروان ځا نګ رهار ېه 

 وي  ها وط  چې ې  ب ار په کې  ي مه

 دب ب و چغ ار په کې  ي مه وي 

 لمپاکا لکه په شګه کميس کې پېغ ه 

 اوړی ژ   سبزه زار په کې  ي مه وي 

 لمپاکا کې د يمرا دکاروان  خ ېه 

 نر او ښځې له کورونو راوې ا 

 د  ولونو  س  آواز راځا له ليرې 
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 څڼور په اېڼونو راوې ا 

 لمپاکا کې دي جشګونه نها انې 

 له ک  و ه دي راغ ا ن  خبرونه  

 درباريانو  ال ارازندانا کړی 

  ې  له خپ و څو يارانو سره ورک دی 

  ې   خ چ وايا چې د يوپ دربار ېه 

 ها بدجګسه دبديو ديو په غره کې 

 چې شيکان غوندې  ېيارو کې پاچاها کړي 

  ې  وس  دانتسام وکړ او ورک شو 

 يوپ په لرې غرو کې پټ دی له يمرانه 

 ه  ورسره ه ته وي پټ شوی   ې  به

 واصدانو دا خبر ورېه راوړی 

 خو يمرا دخپ ې وتحې جش  لمانځا 

 لمپاکا يې څراغانه  په  يوو کړ 

 څوکګيزې غال ان يې  سرر کړل 

 چې شيره کې دسو ا لونګ خيشته کړي 

 د البو پاڼې ه  ورسره    کړي 

 اي يګو او  م به ځان وويګځا دواړه 

  ډ شول په ناټونو پکتانه او کتيان 

 له داريا سره سګدرې دي د پيغ و 

 دپاچا په حک  لوی اعزاز د م  شو 
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 اي يګو ددې وط  ېر ټولو ښک ې 

 د ښايسته ستر و باڼه په ادا  نيغ کا 

 اووه کګيزې يې سيګ ار ېه  ردې ناستې 

 څوک پتګيچ ورېه په غون کا څوک په غاړه 

 څوک کېړې ورېه په ښک ا کميس ټو با 

 وک يې ېورې اوندې زلفې عګبر بيز کا څ

 څوک يې  ز باندې ېړي خيشته نکروزي 

 څوک کتره په کمربګد کې د  م ټو با 

 څوک يې جوړې د وزو چپه پرې کا 

 څوک يې سمه پرسر ښک ې ښېچوپه کړي 

 څوک دبتې بڼې ندي دکترې خواېه 

 ڼاې روان دی ، څه شرن ا دېورو خي ي 

 ويګه ېاو کړي   ول په  س  آواز زلمو کې

 دوه  ي  به خپ   راد و ا خوښا ده 

 لمپاکا کې جوړه شوې ن  ښادي ده 

 ن  د م او اي يګو دواده شپه ده 

 لمپاکا کې جوړه  شوې غ غ ه ده 
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 ګځ س  سرودېپ

 

 س کال ښک   پسرل  پر ک  وم راغ  

 س کال  ېر دغره   ونه زرغونه دي 

 س کال  ېرې ېوېک  او  ېرې زاڼې 

 س  کال  ېر شګي ا راشګه شول په ويالو کې 

  ېر کب ا په دا انو کې په ټوپکو 

 څو غرڅې دلوړو څوکو په ناوو کې 

 س  کال  ېرې هوس   ستې خرا انې 

 س کال  ېر دغره چر ان په ټپ ټپو دي 

  ېر خي ونه د سيسيو دچګچڼو 

  ېرې زرکې په کټ کټ  دي سردرو کې 

 ي کا دسپرلا دهوا بوی  ړه را ژوند

 د درو وضا د عکرو خزانه ده 

 س کال  ېرې دي ر ې  ېرې شپګې دي 
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  ستې نجونې په سو ا پسې راوېې 

 په شاېوېو يې رنګ کړې شونډې سرې دي 

 س کال هر س ار د م دڅچچ غ  دی 

 په دره کې يې ېراش ې څو څېرې دي 

 د  م کور اوز هاد غره جون ړه نه ده 

 دی  دڅېړيو له لر ا يې جوړ کور  

 شاېه لويه کچاره ېاو له پسونو 

 دوه آسونه  ه  و ړ دونو څګګ ېه 

 څو وزې له شيدو  کې شوخې شوخې 

 څو ورغو ا په ېرپکو هاخوا ديچوا 

 اي يګو دشيدو جام راوړي  خپ   م ېه 

 دواړه وخاندي او  و  شا په يو ب  کې 

 ېه وا نه يې دي ليدلا څوک ونه 

 ره دي وني ېه وا څو ره دي يو ځای هو 

 شا پسې ې ي  ېه  يو دب  ليدو 

  م څچچ پر ز که کي دي يار ېه راشا 

 ځي ې  وېې يې له  چو کړي چارپيري 

 څه شيبه د اي يګو ستر و کې  و  شا 

 بيا يې شونډو ېه په ځير نظر و وري 

 خدايزده ولې دغه شونډې دغه ستر ې 

  ه   کې دي له س  زره رازونو 
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 ېه لويې   ما وې خدايزده ولې  م 

 خدايزده ولې  په کې پچې و سفې دي 

  م بيا و وري هغه  ر ري پ ه 

 چې و ړه دغره څګګ ېه ده   دن ه 

 عظم  د م دستر هګر يې ن ه 

 خو  ه  ستر ې او شونډې په کې نه شته 

  م  حبوبې ېه ن دې شا بيا يې ښک  کړي 

 ښک ې کو  رې  !اي يګو  :ورېه وايا 

 تر و ستاپه شونډو کې داڅه دي ستا په س

 چې   اوز ه   ا ېفسير او  انا نه کړ ې

   ې ه  په خپ  هګر کې خوندي نه کړ ې

    ې ه  ستا څېره نه ده پوره کړې 

  خو ه  دسپي   ر ر په ښک ا  خ کې 

 ښک ې شونډې او  ر وزې ستر ې نشته 

 ېاخو وي  چې ېه ز ا شې او زه ستا ش  

 دواړه  اړه شوو  چې د وص  په خونو

 چې دا ستا پر چو سرکې دم ويده ش  

 بېرېه ستا ستر و ېه  ورم ش  راوي ه 

 چې دا ستا پرزن انه زلفې خورې کړم 

 ېاېه وايمه د يګې زر داستانه 

 عشت له اوو غوټو نه ېېر دژوند انا ده 
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 هره غوټه به په زر کاله  پرانيزو

 په  راز او نياز شو  يو زه او ېه چې سره

 ستا ددې ېصوير ط س  به پرې  اې شا 

 بس په هغه ورځ به بيا څچچ راواخ ې 

 بس هغه شيبه به ستا و   په کار شا 

 بيا پوره به ستا نيم ړی داش کار شا 

 يوه ب ه اي يګو به ېه پيدا کړې 

 چې ج ان کې ابدي دعشت ياد  ار شا 

 !ز ا ښک ې کو  رې راېه وايه  !نو

 ېار ېړلا  زه او ېه خو اوز دعشت په

 اوز خو دواړه يو دب  يو سره يويو 

   ط س  ستا دشونډو ستا دستر و

  جادو ستا دښکال  اې شوی نه دی 

 راېه وايه چې به ک ه څچچ واخ   

 ستا دا ښک   انځور څه وخ  پوره کې ي 

 زه دې وړی ي  دستر و په څپو کې 

 زه دې  و  يمه دخولې دشاېو خ  کې 

 ا دا رازونه خو  نه دي  ا لوست 

 ستا په ستر و کې د کو و ط سمونه 

  دې ستر ې په کتو کې اثرناکې 

  دې شونډې په ېرخه  وسکا بې باکې 
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 داعجي  کاېه او دارن ه  وسکا دې 

   ز ا دېچيي  له هسکه لوړ دي 

   ز ا دخيال لم  کې نه ځايي ي 

 ستاکاېه اوستا د شونډو داستانونه 

 اي يګو يوه  وسکا جانان ېه وکړه 

 بيايې سر پر سيګه کې وده  په  يګه 

 ز ا د ټولې  يګې په راز پوهه  :وي  يې 

  !ز ا دحس  په څپو کې    بوزنه 

 ليونتو  ېه دې لو   شمه جانانه 

  خوزرک ونه  نه دي اوښت ا 

   خو ونه يو، يو ب  ېه ې ي وني 

   دعشت له سمګدره يو څوڅاڅکا 

 له اسمانه  يوه دوه ستوري  د  يګې  

   ېر اوسه  خو دعشت له ېاوه سوځو 

   خو ز ا ستر ې غمجګې غمازانې 

   ې شونډو کيسې نه دي درېه کړي 

   دښم  چيرې ژوندي دي ز ون د يګې 

  خو  ېر دي حاسدان په دې ج ان کې 

   ط س  ديوپ  اې نه دی په غرو کې 

 ل کرې جادو ريوپ لمسوي د ي  

  خو لرې ک ا لوټ کړي ر ې يوسا 



 

 www.samsoor.com  

   په غيشو باندې ولا بزې پسونه 

   چړو باندې شپانه  ځوانان ټپا کا 

   خو  رې بګدوي دکاروانونو 

   وط  آرا ه نه دی  رانه   ه 

   د سولې   رغ  نه دي را الوېې 

 چې   يو  اشوم په دې وط  کې ژاړي 

 ن کې چې   يو زخ  وها څړيکې بد

 چې   ځا د يګدو ستر وڅچه اوښکې 

 ېر هغو به ز ا په ستر وکې غ  پټ وي 

 ېر هغو به  ې ېرخه  وسکا په خوله وي 

 ستاهګر به   نيم ړی وي ېر هغو 

 چې  غ  دظ   ورک نه شا وط   کې 
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 شپاړس  سرود

 

 دوه  يګو   د ېګې کيسې کړلې 

 خدايزده څو ره يو دب  ستر و کې  و  وو 

 ې څپرې نه يوغ  دژړا راغ  چ

 له خوبه  وي  شو په زان و کې  «سونارا »

  وټا واړه اي ا  ستر و يېپه آبا 

 ېګک  شونډې يې  رک  رک کولې 

 اي يګو دخپ   حبو   ګ ولې پري وي 

 ورو يې  ګډه کړه  چې خپ   اشوم راواخ ا 

 په آسمان کې دوه بازانو څرخ راوخوړ 

 راهسکې  څو هوس  په لوړه څوکه شوې

 طاليا  اهيان دسيګد غاړې ېه راغ   

 په چيګه کې نج    ک خچي   ګ   کړ 

 له يو دنګ ن تر نه والوېې ب ب ې 

  م څچګ واخيس  اوغ   غ    وسچ شو 

 سونارا يې دزړ ا غمونه هېر کړل 

 آز يې وشيشګېد پ ې ېه يې ټچ ورکړ 

  م   ر ر باندې دېراش ر ب  راوکې  
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 وداولس  سر

 

 ه ته بر دلوړو غرو په يوه څوکه 

 ېور  ړنګ دی هيبتګاکه خوله يې چاکه 

 يوه ېوره  غاره ده لويه غره کې 

 پرې را زوړند دکوپړيو ، يو لوی هار دی 

 ې  يې خوله کې د اورونو لمبې ب ې 

 په دا ن کې  يې څېرې دي  بريګې 

 داڅېرې دي د ښا ار ناس  په ز ريو 

 دي له خولې نه ېيرې داړې يې راوېې 

 دا دربار د شيکانانو دسردار دی 

 يوپ جوړ کړی پټ په غره کې دک تون  دی 

 سور له  اوره شيکان ناس  دی پاچاها کړي 

 غال ان يې دي راوستا په زر ونو 

 کګيزانې يې ه   ېرې ېر س  ونو 
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 بس د ظ   پاچاها يې ده روانه 

 له ک ونو له پيړيو له پچوانه 

 دې دربار  ي مه دی اوز رټ    ې  د 

 لکه  ار غوندې زخما دی په غوسه دی 

 وايا  س  کال به کساې له يمرا اخ   

 اي يګو پسې ورځمه  او  م وژن  

 پاچاها به دک  وم لوټ او ېاراج کړم 

 ديمرا سر به  رابي  له ېچ  و ېاج کړم 

   ر يوپ هغه سردار د شيکانانو 

 ورېه وايا چې دا کار اسانه نه دی 

 مانونو کې ېړون ديمرا شوی آس

 دک  وم پاچاها ده ېه ورکړل شوې 

 ودرې ده ېه يو ط س  دی ېړل  

 يمرا ځکه نازول  شو اسمان ېه 

 چې د  م او اي يګو وص   يې وکړ 

 دې لپاره اسمانونو ېړون وکړ 

 څو چې دا ط س  وي د اسمانونو 

 ېر هغو به وي يمرا س کان  د زړونو 

 په ده  ک وي  ېر هغو به   زدکونه 

 ېر هغو به پرې ک  وم ښيراز ودان وي 

 خو کتا  د شيکانانو د اور وايې 
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 چې که څوک هاغه ېصوير د ر ر  اې کړي 

 هاڅېره داي يګو چې  م ېراش ې 

 ها چې   يې ستر ې نه دي کيګدل شوي 

 ها په  خ يې چې   خوله او شونډې نه شته 

 بس که  اېه دا څېره شا په  برو 

 به  اې شا دا ط س  داسمان ه  بيا 

 هغه وخ  به ېه يمرا کړې رانسکوره 

 هغه وخ  به يې ېاراج کړې دربارونه 

 ه  به  اېې کړې څېرې او  زدکونه 

 څو چې  ر ري څېره وي جوړه  ! ې ه 

 ېر هغو به ستا ېړلا وي  سونه 

  ې  سجده وکړه د يوپ پ و ېه پريوې  

 داره وي  يې اې د اور او شپو لويه سر

 ېه خو هره شپه له دې درې کوزي ي 

 پټ ېيارو کې په ناوليو باندې  رځې 

 ېاڅادر د ېورو شپو کې ځان نغاړل  

 په وژونکو اروا انو باندې پرځې 

 هره شپه دې دواړه ستر ې ېکې سرې شا 

 لکه دوه داور سکروټې او لمبې شا 

 څوک يمرا نه کړې بې   رې څوک  زدک نه 

 له سولې نه بيزار کړې څوک له  يګې او 
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 ېه چې هرشپه پر ک يو باندې  رځې 

 نو بياولې دا ط س   اېوې نه 

 ولې سپي   ر ر  په خاورو پرځوې نه 

 چې ه   اې شا داسمان دغه ط س  

 ه  يمرا نه پاچاها په زور کړو خپ ه 

 ه  ويجاړه کړو دنيا د م د يګې 

 زه خونه ش  کوزيد ی شګو درو ېه 

 ټول ز ا دښم  دی  ديمرا په حک 

 زه خو نه شمه ورېالی چې جادو  اې کړم 

 نو دشپو او دلمبو ستره سرداره 

 وايه څه ېه   په ېمه ېمه ناس  يې 

 چې ط س  داسمان به ک ه  اې شا 

 يوپ ن دې شو خپ     ري  ې  سردار ېه 

 ز اخبره واوره  :ورو يې ووي  

 زه ودرې نه لرم  داچې ورن دې ش  

 ښک ې اي يګو ېه  د ر رو هغې

 داسې شوی دی ط س  چې شيکان به 

 س  ود ه ن دې ورنش  هيهک ه 

 دا څېره اوز د ارواحو ل کر ساېا 

 دوی نېزې  د ېګدرونو دي نيولا 

 ز ا ل کر دشيکانانو ېرې ويري ي 
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 څ ور خواوې س  س   ا ه  ېرې راېاودي 

   تر م پچپ ه ه  له دې خبر دی 

 ساېا د ر رو داڅېره ارواوې  

  ون به  چېرې ه  هغې ېه ن دې نه شو 

 د ارواوو له ل کر سره  و نه ش  

 ز ون له ېګدر او بري ګا سره جګګ  نه شا 

 دا جادو اسانه نه  اېې ي  ! ې ه 

 دبري ګا ل کرې نه دي دوه و 

 د ر رو داڅېره ده  ېره ک که 

 شيکانان يې وادر نه په  اېولو 

 لې اوکه نه   ا به پچوا وای پرځو

 دا څېره به  ې په خاور وای  وښ ې 

  ې  له و ر ه سور او شي  شو ېاو راېاو شو 

 يو څه چوپ شو خو ناڅاپه راو ړ شو 

 په شګوستر و کې يې رنګ دا يد راغ  

 شيکانا وکر يې سر کې راپيدا شو 

 له اونو يې يوپ راونيوه  سوکې 

 وي  يې اې دشيکانا طاو  سرداره 

 د ر ر سپيګه   ا ليدلې  ده څېره

 چې و ړه ده دغره اوسيګدېر  ګځه 

 پاز دغره يو لوی کمر دی لويه پرښه 
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 بس رابي  به کړو کمر له لويې پرښې 

 چې راورغړي ېر ز کې دسيګد خواېه 

 چې کمر راشا او سپي   ر ر کړي  ندې 

 نه به پاېې شا څېره نه د  م  ېګه 

 د ر رو اي يګو به ريز  ريز ش  

 وسره  خاورې به شا دواړه او له خاور

 ه  ط س  داسمان به په کې  اې شا 

 ه  ل کر به دارواحو ېار په ېار شا 

 د يوپ وصر کې ب  اور په غړغړو شو 

 د شيکان  ېکو سرو ستر و لمبې وکړې 

 دغار خولې کې يو بوم برندې کړلې ستر ې 

 د شپې ېور ښاپيرکان په پرپرو شول 

 اونيو يوېور  ار د سويې سپي  بچ  ر

 سپون   و ړه شوه دغرونو شاېه پچه 

 دسيګد غ  له لرې لرې نه راې  و 

 باد په پرښو کې راېاو په شغ ار شو 

 يوپ ديارخبرې  ېرو حېران کړی 

 ل  خوشاله و، ل  ويرې و اخېست  

 خوله  ې  سره يې و ګ ه داچې 

 لوی کمر پر  ر ر يګې څيرې بې  کړي 

 کړي اي يګو دسپي   ر ر خاورې ايرې
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  س  سرودـاې

 

 نيمه شپه ده ستورو ټول آسمان نيول  

 دچوپتيا ل کرو ټول ج ان نيول  

 بادځګ  ه کې غ   غ   څان ې شماري 

 سيګد له شوره پريوې   ورو روان دی 

 نيولې   م  آسمان  ېه دي  دوه ستر ې

 خدايزده ولې يو پټ غ  پر زړه داغ   

 دی  ن  شپه خو  ورڅچه ې     رور

 نګوې  يې په زړه د غ  ل کر دی 

 يو ځ  ځير شا خپ ې ښک ې  حبوبې ېه 

 اي يګو په درانه  خو  ويده پالګګ کې 

 ه ته لرې سونار ا په ناز ويده دی 

 خورې زلفې د ښايسته  حبوبې نر ې 

 د  م  ز ورباندې اي   په وري مو 
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 دبڼو سيوری يې  ښکاري و سپون   ېه 

 ې زړ ا غال کړي دښايسته انګ و ځ  ي

 خدايه  م څه بچتور دی ستا ج ان کې 

 چې د ټولې دنيا ښک ې يې ېر خوا ده 

   ر خدايزده ن  شپه ولې شپه اونده  شوه 

 خو  يې ځوانو زرځو ستر و څچه ې    

  م  له لرې دغره پرښې څچه اوري 

 ورک غ ونه  بي انه  ، د  ون وسيو 

 ي يا راغ ې به هوس  وي يا به پړانګ و

   ر ولې د م زړه کې اندې ګه ده ؟ 

 ټولې  ې ې او پسونه  ه  خوندي دي 

 ه  آسونه  دي دنګه په آغي  کې 

   ر ن  يې ولې زړه کې خرخشه ده ؟ 

 ژر يې ستر و ېه څېره د ر ر راغ ه 

 داڅګ ه راپه زړه شوه   ر ريګه  !آه 

 ښايا  خ د اي يګو به کوم څه غواړي ؟ 

 رش  ويې و ورم ېه ل  وار وکړه چې و

 ل  دزړه  غ  يې پ و ېه نذرانه کړم 

 ها چې ورکې يې دي شونډې او ه  ستر ې 

 ل  به  که ېرې د خيال شګه پيمانه کړم 

 نيمه شپه کې چوېرې نه راووې    م
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 د زي ه ب ورستان هو ايې ک  کړه 

 دسيګد غ  يې په غونونو کې راېاو شو 

 ورو ورو و ړه د ر رو څېرې خواېه 

  يګو وه لکه ېکه سپيګه بته اي

 چې دېورو څپو  ګ  کې په نهاوي 

 وي په زلفو  ټو ب   لکه سپي  سوس 

 لکه ستوری دس ي  وی راخت   

 لکه سپي   ز د دلبر وي راوې   

 دېچ ېور بچم  له ځوړنده لستوڼې  

 آه چې څو ره د ر رو څېره ښک ې 

 ددې شپې په ېاريک  کې ورېه ښکاري 

 په يوه  ونډه راکيګاس   م يې  خ ېه 

 ورويې سر ېر پايه  ټوله وڅارله 

 ځوان نساش دخپ  هګر په نګداره شو 

 دسپون   رڼايې  خ باندې پريوېې 

 د ښکال صګ  يې  دی ښک   کړی 

  م يې ځير دی د بې ستر و  خ رڼا ېه 

 چې نه شونډې او نه خوله پرې انځورشوې 

  م ېه زړه کې نا اشګا غ ونه وايا 

 ه ورځ به  ې ه  ستر ې وي ه  شونډې يو

 يوه ورځ به دا هګر وي پوره شوی 
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 يوه ورځ به  يګه دو ره شا پياوړې 

 چې  د ستر و او دخولې رازونه وا شا 

 په  بره کې به راشا  ويا ستر ې 

 په  ر ر کې به  ې شونډې په خګداشا 

 که پوره شو دا هګر په دې څېره کې 

 کانانو نو به اور واخ ا دربار دشي

 که  ر ر کې دهګر اروا پوره شوه 

 ديوپ کو ې به دسرو لمبو خوراک شا 

 په دره کې به دربار داور نسکور شا 

 هغه شوم بوم به ايرې ايرې راپريوځا 

 د ښا ار او ز ري ېور ديوان به  اې شا 

 د ار ستر ې به ړندې ش  غربه پريوځا 

  که بس د ښک ې  حبوبې دستر و راز

 انځور په  ېر هګر شا په  بره کې 

 او  وسکا يې په  ر ر کې زرغونه شا 

 بيا به ټول ب ورستان له غمه خالص شا 

 هګدوستان به  له ج ړو نه په ا ان شا 

  م   خ د اي يګو ېه ځير ځير  وري 

   په زړه کې د حبو  د  خ ثګا کا 

   دخپ  خيال پ وشا اوبا را اوبا 

 کا چې په څه کمال پوره دغه څېره 
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  يې زړه دالکرا   ګ ول کې  ير دی 

  يې پچې اندې ګې په سر کې ښوري 

 چې ناڅاپه په هيبتګاکه غ  په خودکړ 

 پاز له غره نه لوی کمر په غړغړو شو 

 لکه ېګدر چې راپريوځا له  اسمانه 

 لکه اوپ ، چې ليون  شا غرغګډې کا 

  م  دلوی  کمر لويدل په ستر و ويګا 

 روان دی  خ په ځوړي  چې په  ګډه را 

  چا خ دسپي   ر ر په لوري راغ  

 لکه غر چې دالماز په غما راشا 

 لکه ېورې وريځا پټ دسپون    خ کا 

 لکه لړې چې پر سپيګه چيګه راشا 

 لوی کمر په غړ غړو دی راغورځي ي 

 په شتا  دغره لم  ېه را روان دی 

 بس   ر ر د اي يګو به شا ېرې  ندې 

 شا څېره داسمانيانو  اوز به  اېه

  م نه وار او پار خکا شو ،چې دا څه دي 

 خدايه دا دې څه په نوي غ  اخته کړم 

 ېو ل ګ  دې شا په کار دشيکانانو 

 زه يې بيا لوی ا تحان ېه انتچا  کړم 

 راکړې  د ارواوو وووېونه  !خدايه 
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 ستا له پاکه  اېه غواړم  همتونه 

 ووې راکړې  پ  وانوېه د زرو 

 چې داغر دبدرن يو را ايسار کړم 

 زه به ټول  رې  رې ش  ېي و  ندې 

 څېره  داي يګو به  اېه نه شا  خو

 زه به غې  ورکړم دغره دغه کمر ېه 

 خو خوندي به دهګر دغه ش کار کړم 

  م دخدای نوم ياد په ژبه کړ او پاڅيد 

 دکمره  چې ېه ورغ  په  ګډه 

 يچ ېګ ا دغره په وړاندې دريدل  

 لکه دنګ وا   دستر پا ير پياوړی 

 لکه ېوره شپه کې لوی چګار دک ا 

 لکه دن ه څيړک ک که دباد  خ ېه 

  م اړم کړې ليونا کمرېه  چې 

 لويه ېي ه يې په  چو را ايسار کړه 

 دو ره پوه شو ، چې  بره دريدلې 

 نور بېسده ېر کمره  ندې راپريوې 

 دوه نرک ليکې دويګو ب يدلې 

   رڼا ېه لويې ېي ې  ندې د سپون 

 زلم   م  بيچوده پروې ويګې ب ي ي 

 چوېرې نه اي يګو په  ګډه  ګډه 



 

 www.samsoor.com  

 پريشانه  راوې ې دغره اړخ ېه 

 باديې زلفې په څپو څپو اخيستې 

 يوه کړيکه يې له خولې نه ووې ه 

 اې داسمانونو لويه ربه  !خدايه 

 زړه  ې ري دي ز ا  م چېرې وې   

 ه دېګدر غوندې څه دی دا آواز له غر

   ه چېرې يې چې نه ښکارې خاونده 

 اي يګو پر ز که  غورځا بياراپاڅا 

 سپيګې پ ې يې په  برو کې زخما دي 

 د اشوم سونارا غ  دژړا ناوري 

 په خپ   م پسې نارې وها په چيغو 

 ېه وا هيڅ دځان په درد خبره نه ده 

 په پريشانه  ستر و  م هره خوا  وري 

 کمر ېه يب ې پ ې په  ګډه راغ ه لوی 

 کمر ل  له  ر ريګې څېرې لرې 

 لکه غر هسې و ړ دی هيبتګاکه 

 د م دواړه  چې غبر ې دي ور ندې 

 دسرو ويګو  نډيې ښکاري وسپون   ېه 

  م بې هوښه لکه  ړی داسې پروې دی 

 اي يګو وه لکه بوې ه ته و ړه 

  ران جانان دويګو  ګ  کې لمبيدل  
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 عشت بېسده جس  ېه حيرانه  دخپ 

 نه يو څاڅک  اوښکه شته چې شا راېويې 

 نه ه  يو نفس چې ووځا له خولې نه 

 اي يګو لکه  بره ده بېسده 

 دجانان دويګو ځ  سپون   ېه ښکاري 

 چې ناڅاپه يې په زوره وکړه کړيکه 

 داسې چيغه چې له غره نه بېرېه راغ ه 

 په دره کې يې بيدريغه ان ازې شوې 

 ويدې زرکې يې راوي ې کړې په خوړ کې 

 سيګد له چيغې سره  س  شو په څپو شو 

 دځګ  ه ونې ک ې شوې له حيرېه 

 آز په زوره  زوره وشيشګيد له ويرې 

  ي و ه  غونونه بوڅ کړل په آغي  کې 

 سونارا له  ېرې ويرې ژړا بس کړه 

 ه ته لرې لرې ک يوکې غوغا شوه 

 غونه په ېيارو خونوکې ب  شول څرا

 خ کو واوريدله  چيغه هيبتګاکه 

 خدايزده څه پې ه په  م او اي يګو ده 

 څوک څراغ سره له کوره راب ر شول 

 چا له ېيکې څچه وويست ې ېورې 

 را روان شول يو څوکسه پاز درې ېه 
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 سپون    ر دغره لم  کې ورښودله 

 هيبتګاکه ېوره شپه نيمايا ې  ې 

 يوه ښځه ليون  دره کې ځغ ا 

 ېورې زلفې يې دباد څپو اخيستا 

 له پ و څچه يې ويګې ووارې کا 

 ژبه نه لري  ونکا غ ونه باسا 

 په دره کې بې  سصده وها  ګډې 

 بس يوازې يې په ژبه د م نوم دی 

 ک ه ژاړي ک ه کړيکه  له زړه باسا 

 سپون   ورو ورو پګاه کي ي دغره شاېه 

 دره ېوره ېرون   په غې  کې نيسا 

 هره خوا وزرونه  غوړولا ويرې 

 باد ويده دی پاڼې ه  له ويرې ري دي 

 سيګد آرام دی ن  شپه شور دڅپو نه شته 

 په دره د ساړه وه  سيوری خور دی 

 ليون  ښځه په ېي و کې غورځي ي 

 بيا راپاڅي ي او نوم دجانان ياد کړي 

 له پ و څچه يې ويګې دي روانې 

 له زخما ستونا يې  ونګ غ ونه خي ي 

 ېورې زلفې يې دباد څپو ېه ناڅا 

 په دره کې خدايزده کوم لوري ېه ځغ ا 
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 شپه له نيمه ده اوښتې شو ه دم دی 

 د ړنګ له ېورې خولې بوړبوک  پاڅا 

 دسپون   پ وشې نه شته  هر څه ېور دي 

 په دره کې د پستو  ا ونو غ  دی 

 ليون  ښځه ورو ورو په کې ورکې ي 

 و غيبي ي په ېياره کې پګاه کې ي ا

 د درې په ېور څادر کې نغاړل کې ي 

 خدايزده چېرې او کوم ځای ېه به رسي ي 

 نوريې غ  د ليونيو  ا و نه شته 

 نه يې چيغې د م  م اوريدل کې ي 

 ې  په ېي و يې   رنګ دويګو پاېې 

 شپه آخر ېه ن دې کې ي   ېياره ده 

 نور دستړې اي يګو کوم اثرنه شته 

 غې ه کې  ورکې ي  د درې په ېوره
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 نولس  سرود

 

 س  کال ژ    ېرې واورې   ېر يچونه 

  ندې پټ دی  سپيګو بڼونورستان ېر 

 دځګ  ه څېړک ېر واورو  ندې سپيګې 

 سيګد  شور نه کوي غ   غ   درو ا 

 دلته ه ته د پړانګ پ  په ويګو سور دی 

 دکب يو اج  يخ ژ ا راوست  

 ي سردرونه  د ليوانو کوکې خي 

 شپه زړې  ب وې خوري  د هوس  غوښې 

 ېورکارغان په  اېو څان و باندې ناس  دي 

 له سويانو څچه ورکې خپ ې خونې 

 دچګچڼو ځالې واورو ورانې کړي 

 هيګدو کوپ بيا د سړو بادونو کور دی 

 له درو څچه ديخ باد شپي   راشا 

 واوره وشيګدي په  خ دآد يانو 

 ېه  د درو   رې دي بګدې و ک  وم

 له آسمان څچه دلمر  ره  ده هېره 

 ېه وا ټولې ز کې سپي  کميس اغوست  

 ځالې ټولې پچې شوي د بازانو 
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 ه ته لرې دغره اړخ کې  م و ړ دی 

 د زړې ورانې کو لې خواېه  وري 

 اوندې څڼې او ببره اونده نيره 

 لکه هسې شوريده   ګګ و ړ دی 

 اوند کميس يې  ساړه باد سره رپي ي 

 دوه لستوڼا يې خالا دي  چې نه شته 

 په اونو پورې د م  سونه نه شته 

  م ژوندی دی خو دزړه وط  يې  ړ  دی 

 دهګر او دکمال بدن يې  ړ دی 

 ها  سونه  چې ج ان ورېه حيران و 

 هغه  وېې هغه لس واړه څراغه 

 هاچې ېي ي او لر ا به يې انځور کړل 

 ړه چې ژوندک به يې  بره په هګر ک

 ها  سونه هغه  وېې اوز پرې شوي 

 هغه لس  يوې اوز ټولې دي  ړې شوې 

  م و ړ دی له  سړو واورو خبر نه 

 ديخ باد له ېيرو غشيو بې خبره 

  ړې  ړې  اوښکې يې کګ   په نيره راش  

 په زي و ستر و ځير شوی سپي   ر ر ېه 

 ها څيره د اي يګو دواورو  ګ  کې 

 داوبو  ګ  کې لکه سپيګه بته وي  
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   ېر اوسه د ر رو څېره  ون ه 

  ېر اوسه  يې په  خ کې ستر ې نه شته 

  ر وزې شونډې نه شته  اوسه ها  ېر 

 خو ښکال يې د زخما  م ېس ا  ده 

   ي  ورېه په  يګه  يګه  وري 

   يې ورک دی په عجي  غوندې ښايس  کې 

  دخپ ې اي يګو يادونو وړی 

  ونه پچوا ې  ې هاغه ښک ې چې ک

 خدايزده چېرې ورکه شوې ده له   ه 

 خدايزده  ړه ده که  ژوندک پايا دنيا کې 

 خدای خبر چې به په کو و درو سر وي 

 خدايزده حس  به يې کوم ځای کې رژي ي 

 خدای خبر چې کوم خيرن نظر به  وري 

 دهغې   صوم ښايس  ېه په دوه ستر و 

 ه يابه خاورې وي ها ښک ا اندا ون

 څوک ونه شول چې  م ېرې خبر نه دی 

  ساپر يې حال رانه وړ  راغ اهيڅ 

 هيڅ وط  کې چاليدلې هغه نه ده 

  ساپر به  يو ني بس له کوزو درو 

 ک ه ک ه عجيبه کېسې کولې 

 چې د لوی ب ورستان په سردرو کې 
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 پس له نيمو شپو چې ټول عال  ويده وي 

 ک ه ک ه په دره کې يو ورک سيوری 

 اپيدا شا ناشګاخته غوندې يو سيوری ر

 اوندې زلفې يې دباد څپو ېه ناڅا 

 په ېيارو درو کې  رځا پريشانحاله 

 څه  ون ا شانې غ ونه  يې په خوله وي 

 ک ه ک ه د م نوم په ژبه واخ ا 

 خو هيڅ چا دورځې نه ده داليدلې 

 څوک يې هيڅ له نوم او راز نه خبر نه شول 

 دي ، چې دا سيوری  څوک په دې ه  خبر نه

 په ري تيا ژوندی انسان ده که  اروا ده 

 که ري تيا يوازې سيوری دانسان  ده 

 خدای خبر هغه به څوک وي دکوم ځای وي 

 بس په نيمو شپو ېيارو کې داسې  رځا 

 چوپانان چې نيمه شپه په شپول کې اوسا 

 په دروکې لرې سيوری ددې ويګا 

 شا له هيبته څوک ن دې ورې    نه 

 څوک يې  ر دې و راې و  وندل  نه شا 

 ک ه ک ه چې س ار شا ، سپېدې وچوي 

 په  برو يو څو څاڅکا ويګه ښکاري 

 ب ه ن ه  ددې سيوري پاېې نه وي 
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  ېه آوازو م دکوزو درو دغو 

  !هچ حيران دی چې دا څه دي لويه خدايه 

  ېر ک ونه شول چې يار له  ا جدا دی 

   څه  حشر دی برخ يچ په  ون راوست

 زه بې  سه  ، زه بې  وېو دلته پاېې 

 سپي   ر ر  ستر ې نه لري په  خ کې 

 هغه خوله يې ه  په  خ کې ښکاره نه شا 

 چې په شونډو يې  ر وزه  وسکا نس  وه 

 وايه  په کو ه رانه و ړې  !اي يګو 

 چيرې  رځې په ېيارو په نيمو شپو کې 

 نه شته ستا د م  چې پرې شوي  ز يې 

 چې دې ښک ې څېره جوړه کړي له ېي ې 

  م و ړ دی او لستوڼې يې ځړي ي 

  ړې  ړې اوښکې يې کګ   په نيره راشا 

 ستر و کې يې    د وسکا وا شا   ړاوو

 زلمک  سونارا غ  کړي له جون ړې 

 پالره راشه ب ر يخ دی باد ل ي ي 

 دلته اور دڅېړک ب  دی ېګاره کې 

 پاېې ده ېياره کې  ز ا وستا کېسه   
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 ش   سرود

 

 ديزانا د لمر زريګه  سکه راوړه 

 دغره بوټو شير چايا   ونه وکړل 

 پسرل  له ناوو  ېرې اوبه راغ ې 

 آبشارونو شرهار  ستانه وکړ 

  ساپرې زاڼې راغ ې  لې  لې 

 کورونه  سرو اخېست ېوېکيو په 

 شپګو وويستې ر ې برو درو ېه 

 راغ ې د پګيرو کجاوې سمې ېه 

  ساپرې  چ  بېرېه راستګې شوې 

 د بيګو کجاوې سمې ېه راغ ې 

 دهوسيو کب ا بيا شول په ېرپکو 

 ګ  ه څچه راووې ځدچګچڼو سي  

 شي  اسمان لکه لوی  نډ د  جوردو 

 لمر د ژ ا له کاله څچه راووې 

 د درې په کيڼه   ه کې بيا غ  دی 

 د م  ېګه کې ن  بيا څچچ ټکي ي 

 ارا  چې دي ځواکمګې د زلما سون

 دخپ  پالر څچچ يې ک چ کړ په  ګ ولو 
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 په لر ا کې د  ونو انځورکاني 

 لکه پالر هسې ، په ځوانو  وېو نس  کا 

 دهګر  يراث يې وړې په کمال دی 

 درنځور ابا همدرد زلم  بچ  دی 

 اي يګوڅچه ورپاېې يوغم  دی 

 ک ه نس  په لر ا باسا ، ېي ې ېراشا 

 خبرې کا په  يګه ک ه پالر سره 

 د م ستر ې دي رڼې په زلما باندې 

 سونارا د ور پوښتګه  پالرنه وکا 

 پالره چېرې ز ا ور ده  ساپره 

 هغه  ور چې يې انځور په  ر ر ک    

 ولې ستر ې ولې خوله په  خ يې نشته 

 دا څه راز دی چې ستا وېې شوې عاجزې 

  رانه  ور دې ولې پري ا نيمه خوا ده 

 ه  ې زه  ورک  په خو  کې ويګ  هره شپ

 راشا  راشا ز اخوا ېه غ ې کيګا 

 نه څه وايا نه څه ويګا  ون ه پاڅا 

 زه نارې پسې وه  خودايې ناوري 

 هره شپه يې خو  کې ويګ    ربانه 

 لکه سپي   ر ر ،همداسې دن ه ښک ې 

 لوی ټيکری يې وي پر سر، لمګه لويه 
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 راشا  اپه غې  کې ونيسا په  يګه 

 ک ه ک ه يې زن ون باندې سر کې دم 

 دهغې دخونې غې ې عکر راشا 

 خو ا خ دخپ ې  ور نه دی ليدل  

 نه پوهې م چې په ستر و کې يې څه دي 

 نه پوهې م چې په شونډو به څه وايا 

 زه  ې  ور ړنده او ون ه په خو  ويګ  

 نه پوهې م چې د ور ستر ې څه راز دي 

 و کې زه يې ټوله  يګه ويګ  په  س

 خدايزده څه  ول به غ  دهغې خون وي 

 پالره  ېر ک ونه کې ي  ېرې شپې شوې 

 چې  ې  ور په خو  کې ويګ  پريشانه 

 وايه څه دی ددې راز ددې ط س  ؟ 

 چې  ورک  په خو  کې ويګ    ربانه 

   ر چوپه خوله اوپچې ستر ې راشا 

 بس همداسې چوپه و ړه شا پګاه شا 

 ژاړم په خو  کې پالره زه ورېه ښه و

  ور  ې نه شا  ا ليدل  په دوه ستر و 

 د زړه راز راېه په خوله وي   نه شا 

 پالره زړه  ې  ېر ېګګ شوی  رانې  ورېه 

 چې يو ځ  يې نګداره دستر ووکړم 
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 يا يې واور ه دخولې خونې خبرې 

  ا ټول عمر سپي   ر ر ېه دي کت ا 

 د ورک   يګه  ې  ېې ې نه اخېستې 

 ولې دې څېره نه کړه ېما ه  پالره

 ښک ې ستر ې  هغېولې پاېې شوې د

 ولې شونډې درنه پاېې شوې  ر رکې 

 ستاهګر ولې نيم ړی شو را پاېې ؟ 

 دزخما  م ستر ې  کې شوې له اوښکو 

  ران بچ  يې په زلما  خ باندې ښک  کړ 

  :بيا يې ورو په  وسکا وکت  هغه ېه 

   رانه زويه داآسانه انځور نه و

 دوه ښايسته ستر ې  دښک ې اي يګو وې 

 دوه چيګې دژوند دس  زره اسرارو 

 ستا د ور دښک و شونډو وسکا زويه 

 ساده نه وه چې په ېي ه کې انځور شا 

 يو پټ درد يې په څېره کې په څپو و 

 دغه درد  ا په  ر ر کې راوړی  نه شو 

 زه ناېوانه وم چې دو ره ښايس  راوړم 

 په څېره کې  دسړې سپيګې  برې

 ز ا وېو کې   دو ره هګر نه و 

 چې دهو ره ښايستونوېصوير جوړ کړم 
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 ز او   او ېچي  کې دا زور نه و 

 چې  ر ر يې له درد ګې  وسکا  وړ کړم 

 س کال چې بيادوب  رابرشا  !سونارا 

 چې زيتون په دانه راشا رنګ يې واوړي 

 دنذرونو لويه  ياش  چې شا رابره 

 مرا پاچا دربار ېه نو ورځمه دي

 ستا نيکه ،  ها دک  وم پاچا نه غواړم 

 که ېصوير داي يګو يې وي په کور کې 

 که پيدا يا کوم انځور کړ ه  په  ېګه 

 نو، راوړم يې چې د ور څېره و ورې 

 ېه به خپ ه اي يګو ېه هچ حيران شې 

  دواړو چې څېره کې يې ښايس  او يګې

 پوه پچه ښکالڅګ ه پګځولې 

 ه و ورې چې څګ ه يې دستر و ېه ب

 ځير کاېه سړی يو ب  ج ان ېه بيايا 

 نس  په شونډوددرد ګې   وسکا راز يې 

 ېادښک ا   ګوي  آسمان ېه بيايا 

 خدای نه غواړم  چې دربار کې  ! رانه  زويه 

 دښايسته اي يګو نس  د خ پيدا کړم 

 دا وعده ده ،چې د ور ېمثال دې راوړم 

 ښک ا خيال ېه راوړم ستا دزړه ورار  دې 
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 ويشت  سرود يو

 

 په ښايسته نورستان اوړی ، چې رابرشو 

 ديزانا دلمر ب   په کيڼه راوړه 

 دزيتونو دانې وشوې رنګ يې راوړ 

 په غر ه کې  رغ  سيورو ېه پګاه شوې 

 ستر واي   ښک و   ونو  ندې پټ شو 

 دزنبت   ونو ز که ياسمي  کړه 

 ک  وم شوه دنذرونو  ياش  رابره پر 

 دغره اړخ نه دجون ړې له ان ړه 

 يو بې  چو او بې  سه  سپور روان شو 

 اوندې څڼې يې د باد څپو وه ې 

  م روان شو دک  وم دپاچا کور ېه 

 چې ېازه داي يګو دکور ديدن کړي 

  وندې و و ا ېصوير د ې  ې  يګې 

 د سا پرې خسته زړه د ځوان ورزندکړي 

 ېاو شو له درې نه سپور په څو شيبو کې 

 سونارا ېر  ېره پالر پسې کت ې 

 ځوان زړ ا يې ورکې  هي ې لوبولې 
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 دوه ويشت  سرود

 

 يو س ار چې    وروستا ستوري وو پاېې 

   ختيز اوت شيري رنګ و راوړی 

   چګچڼې له ځګ  ه نه وې وې ې 

   دسپاندې بوټو ېوند عکر پاش و 

 ې ووې  ز له خون هسونارا څچچ پ

 په ژوره سايې ټوله هوا ک  کړه 

 دزي ه نورستان عکرو ليون  کړ 

 يو ځ  بيا يې بي اه  خو  وکرېه  راغ  

  چا خ و ر ري څيرې ېه راغ  

 ښه په ځير يې د ورک   خ ېه نظر کړ

 خدايزده څه يې پټ ېر شونډو  ندې ووي  

 ورو يې  ز دخپ ې  ور په څيره وکې  

 يې ښک  کړل د ر رو دڅېرې  سونه 
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 بيا يې ورو و   راواخېسته په  ز کې 

 په ب   ز يې څچچ ټيګګ کړ په  ګ ول کې 

 اول ټچ سره پتری له  ر ر بي  شو 

 د زلما سونارا زړه ه  په درزا شو 

 هاخوا لرې له ک  وم څچه  م  ووې 

 ناا يده ديمرا له دربار ستون شو 

 ه ته ه  دده د يګې انځور نه و 

  يګو ن ه نه وه پاېې دښايسته اي

 يو ستو انه  ساپر ورو ورو روان شو 

 زه به څه ځوا  دځوان سونارا واي  

 څه دښک ې اي يګو دستر و راز  و 

 هغه غواړي چې انځور د ورک  جوړ کړي 

   ر هيڅ ن ه يې نشته په دنيا کې 

 خدايه څګ ه دې ناکام له هر ې خوا کړم 

 دلمدو ستر و هيګداره يې اسمان شو 

 يو ستو انه  ساپر ورو ورو روان شو 
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 درويشت  سرود

 

 سپور د څو ورځو سفر نه ستړی راغ  

 يو س ار ورو ورن دې شو دکور خواېه 

 الکرا  يې  يريده ورو ورو په زړه کې 

 چې دزوی وعده به څګ ه ورپوره کړي 

 لمر د دوبا ېوده ورځ پرې لوروله 

 ېه  ځګ  ه  رغ  ې  ې  لې  لې شګه

 ساپر د سيګد په غاړه ې ی راغ   

  ز  يې نه وو ، چې  پرې غوړپ داوبو وکړي 

 زړه يې سپيګو اوبو وړی ، ژبه وچه 

 خدايه څګ ه برخ يچ دی  اېه راکړ 

 ژوند د سپيګو اوبو غوړپ دی خوزه ې ی 

  ز  ې نشته چې په څاڅکا خوله لمده کړم 

 اي يګو د ژوند چيګه خوله  ا لرې 
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 چې ښکال يې ل  انځور کړم   ز  ې نه شته

 سرنوش  لکه دېي ې کتيبه ده 

 داخو زړه دغوښې نه لري چې خون شا 

 ز اخيال ز ا زړ   ز ا نظر يې 

 ټول دي  ک دحس  هرې نظارې نه 

   ر څه وکړم چې  ز او  وېې نشته 

 سونارا چې يو ديدار ېه د ور سوځا 

 د ورک  څېره يې نه  شته په نظر کې 

 سونه ايست  نه شا دهغه زلما  

 ها انځور چې زه يې سوځ  وديدار ېه 

 سيګد ن دې ، اوبه روانې خو زه ې ی 

 وسم  داسې لوبه کړې په ژوندون ده 

 زه د ژوند د رې ستړی  ساپر ي  

 ې   ز نه ، ب کې بې  سه راستون شوی 

 ها چې نه يې په اونو پورې بازو شته  

  نه يې ستر و کې د اوښکو څاڅک  پاېې

 هابه څګ ه اوپه څه ژبه لمده کا 

 ها به څګ ه د ژوندون پاڼه ېازه کا 
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 ريشت  سرودېڅ 

 

 لمر   څو نېزې له غره و پورېه شوی 

 سيګد په  که غې ه ېه کوزو درو ېه 

 په ځګ  ه کې څان ې باد راوي ولې 

 چې ستو انه   ساپر کور ېه ن دې شو 

 ستړيو ستر و يې  د زوی څېره څارله 

  وندې راشا او له آسه يې راکوز کا 

   ر نه و سونارا چې پالر ېه راشا 

  ساپر په  ېر زحم  له آسه  کوز شو 

 اول راغ  چې ديدن دجانان وکړي 

 سپي   ر ر ېه نذرانه  دنظر راوړي 

  ېر په خپ ې اي يګو پسې خپه دی 

 په ستو انه  ا و راغ  سپي   ر ر ېه 

 له حيرې شوه چې ن دې شو خوله يې خالصه 
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 دو چ څرخ پرې راو رځيد په زوره 

 ز که و ړه له پ و  ندې يې ې تا 

  ري دي ي  م له  ېره الکرابه  ټول

 خدايه دا څه دي دسپي   ر ر څېره کې 

 خوله او ستر ې انځور شوي دجانان دي 

 کټ  ټ هغه ښک ې ستر ې هاغه شونډې 

 چې له راز او له  وسکا يې  م حيران و 

 ر ر کې ستر ې هاغسې رڼې دي په  

 لکه وي داي يګو په ښک ا  خ کې 

 په  بره کې يې شونډې هسې  وسکې 

 چې د درد او د وسکا خبرې کاندي 

 دواړه ستر ې يې له زرو کيسو  کې 

 د وسکا څګډې يې هسې دي  ر وزې 

 اي يګو ده ژوندک شوې په  ر ر کې 

 همغه څېره هماغسې ده ښک ې 

 چې ورکه شوې کټ  ټ هغه اي يګو 

 په هماغه سحر ر نظر را وري 

 چې د م زړه يې  ېړل  و په  يګه 

 دده  خ ېه په هماغه انداز خاندي 

 ېه وا  چا خ و ړه ده پچپ ه 

 د ر وزو ستر و کو ې  اېې شوي 
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 د وسکا د راز ط س  دی ړنګ شوی 

 ه ته لرې سونارا په ژړاناس  دی 

 د زلمو  سونو رغوي  يې ېڼاکې 

 انو له سرو يې ويګې ې  ې  دنوک

   نيول  يې څچچ زخما  سو کې 

 دزخما پالر له راې و نه خبر نه دی 

 په ښ   چه يې سر اي   دی او ژاړي 

 خدايزده ولې  ضکر  او پريشان دی 

 چې ناڅاپه چيغه وخته له   ه 

 سونارا له زن انه سر را اوچ  کړ 

 پالر دېي ې پر اونه دې خپ  سر اي   

 ړې اوښکې يې  ر ر باندې څهي ي  ړې  

 زلم  پاڅيده او پالر يې غي  کې ټيګګ کړ 

 دواړو  ک زړونه  ژړا څچه راې  کړل 

  م دخپ  زوی پر  سو باندې ورکوز شو 

 دهغه زخما  ګ ولې يې ورښک  کړې 

 سونارا له اونو ونيوه ،چې پاڅا 

 څګ ه دې دا راز دښکال و وند  :  م وي 

 ځور دو ره ښايس  کړ وايه  څګ ه دې ان

  ښک ا داسې ستر ې دې په څه جادو دي

 داسې شونډې دې په څه  خيال خګدولا 
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 دا هستا چې له  ا ورکه وه ک ونه 

 دادې څګ ه راستګه کړه په څو شپو کې 

   ر خدای دخپ  هګر پرچيګه پريولې ؟ 

 وايه څه کو ې دي کړي پر  ګ ولو 

 چې دې دا نيم ړی کار داسې پوره کړ ؟ 

   ر  يګې خپ  ووې ټول درب    

 چې د ټول ب ورستان راز دې څر ګدکړ 

 دشيکان دربار دې وسيځه په اور کې 

 آواره کړل  يوپ او ي  دې له دې سيمې

 دادې څه جادو له هغې دنيا راوړه 

 چې دې داسې دهګر ج ان حيران کړ 

 اې ز ا له خپ و ويګو جوړه  !زويه 

 شا  ز ا رخه ستا په دو ره  ېر هګر

 چې  ا نه کړ ، هغه کار ېان  پوره کړ 

 ېه استاد شوې دهګر په ټول ج ان کې 

 و مرو دښايستونو دې کړ وتح 

  !آوري  دې ستاپر  وېو وي ورزنده 

  !دک  وم دواستاکار دزړه دلبره 

 سونارا له خوشال  س  يو واخيس  

 وي  يې پالره زه ه  نه ي  پوهيدل  

 سمان کې بس په هغه شپه يو ستوری وا
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  ېر روښانه  ځ ګده ېر دانورو  ېر

  ا کت  چې ورو ورو راغ  له اسمانه 

 زه له ستوري څچه لرې يو څو  ا ه 

 يوه سپيګه رڼا راغ ه  له اوسه 

 يو ناڅاپه  په آبا جا و کې  ور شوه 

 را روانه  په ودم ودم ز ا خواېه 

 باد يې زلفې وې اخيستې په څپو کې 

 خ ېه وې نيولېز ا   يې ښک ې ستر ې

 پوهيدم چې دا ې  ور ده   ربانه 

 دا لو ړی ځ  و ، چې ستر ې  ې ليدلې 

 دهغې په نيازبي   خ باندې روښانه 

  ې ور په  ېره  يګه  اېه راکت 

 راغ ه وړاندې ورويې  اېه وخګدلې 

 غ  راغ  له لرې  !سونارا  !سونارا 

  ا ليدې چې د ور شونډې خوځيدلې 

 په خوا پورې نيول  راغ ه زه يې ک چ 

 انګ و باندې يې ښک  کړ ه  په  يګه 

 ستابال واخ مه  رانه  !وي  يې زويه 

 دخپ  پالر د يړنتو  ښک يه ن انه 

  ېر  ې زړه درپسې ېګګ دی  ېر  ې ياد شې 

  ور راوکت  او  ور راېه  وسک  شوه 
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 په څېره کې يې عجي  رازونه پټ وو 

 و خدايزده ولې يې څېره کې غ   غ  

  ايې  ېرې کېسې ولوستې دستر و 

  ا يې  ېر رازونه  وليدل کتو کې 

 دهغې څېره  ې داسې پر زړه نس  شوه 

 دهغې غ   ې غونو کې دی   پاېې 

 دهغې ستر ې  ې اوز ه  دې په زړه کې 

 دهغې  وسکانه  ک دي ز اخيالونه 

   يو روڼ  ستوري ځالکړه په اسمان کې 

 روښانه   ېر دهګځ  ېر دانورو  ېر

  سپيدو دسپي  څادر پيهکه نغاړله 

 چې  ې ستر ې رڼو ستورو ېه شوې خالصې 

  چګچڼې له ځګ  ه نه وې وې   

   د سپاندې بوټو ېوند عکر پاش و 

  خونه وه ز ا خوله د ور له   ره 

   وضا وه څه خوشبو د ور له عکرو 

   غونو کې  ې نغمه د ور د غ  وه 

  ور له ېصويرونو    ې خيال  ک و د

 بس څچچ و    ې ټيګګ کړل په  ګ ولو 

 دهغې نس   ې په ېې ه کې ېکمي  کړ 

 پالره نه يمه خبر چې څو ره وخ  شو 
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 شپه اوورځ  څګ ه رابرشول يو ېر ب ه 

 بس د  ور ستر ې  وسکا  ې وه نظر کې 

 شوه پوره يې ن  څېره په سپي  س ر کې 

 ې  م د ځوی ېګدی ورښک  کړ په ژړا ک

 اراده دخدای همدا وه  !وي  يې زويه 

 چې ز ا نيم ړی کار به ېه پوره کړې 

 دا ط س  اسمان ستا پر  وېو پرانېس  

 برخ يچ همدا ليک ا وو ازل کې 

 زويه  دا دعشت ېاثير د يګې زور دی 

 هغه  يګه چې د ور په زړه کې اوسا 

 دهغې عاطفې وکړې دغه کو ې 

  يګو داسې ښکاري چې ېر ټولو نورو 

 بس د ور  يګه ژوره  وي ش ور کې 

 عاطفه د ور ېر ټولو وي سپيه ې 

 خون پيوند د ور ېر هر چاوي پياوړی 

 روحانا پيوند د ور ېاېه ووې شو 

  ش ور کې دې ېوپان د يګې پاڅيد 

 ېه له  ورسره د زړه پيوند راوي  کړې 

 دهګر ښاپيرک وکړې نوې کو ې 

  ستا د ور  يګې څچچ او و   درکړ

 چې ز ا نيم ړی کار دې  ن  ېر سر کړ 
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 ز ا ټول ژوندون ددې شيبې په ېمه 

 ز ا ټوله هستا دې ېه هسته  شوې 

 د زاړه ب ورستان ېسدير همدا دی 

 دک  وم د عظم  روح دی په دې کې 

   ر دا خو دېسدير دلوبې پي  دی 

 ستا زخما پالر ېه  زلونه دي په  خ کې 

    ديولوی حسيس  ور دی پرانيست

  م يې  داسې ا تحان ېه ورب    

 اسمانونو ز ا ېسدير داسې ليک   

 د ارواحو سرداران  ز ا لپاره 

 يوله ب  سره په شورباندې اخته دی 

 دابشر دعاطفې دچيګې ې ی 

 داله جګ ه ستړی شوی انسان  وره 

 له ازله ېردې د ه سر ردانه 

 دې نړک ېه ابدي سوله رابولا 

 ده  ل انده خوناکام دی ، ناا ي

 ز ا دژوند لوی ا ان  دغه پيغام دی 

 دانسان  رګ په انسان باندې حرام دی 

 ېسدير لوی ا ان   اېه راسپارل  

 ز ا ژوند شوجاويدان درن  لپاره 

 اي يګو له لرې لرې رانارې کا 
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  ا وربولا هاغه ښک ا ب  ج ان ېه 

 زه يې ويګ  چې يې زلفې باد ېه ناڅا 

 ا شاېه غمونه زه يې ويګ  د وسک

  ا ېه وايا چې  ر ر له ځايه يوس  

 دغه پيچ  دنړک ېر پايه يوس  

 ن  دېسدير ويص ه واوره  !سونارا 

 ستا د ور دغه انځور به زه وروړ ه 

 داسې ځای ېه چې له ويګو څچه پاک وي 

 داسې ځای چې انسان وت  نه وي کړی 

 داسې خاوره چې دظ   سيوری نه وي 

 وحش  دانسان  نه وي داسې ځای چې لوی 

 داسې ځای چې دبدرن و آواز نه وي 

 داسې ځای چې هيڅ څوک وت  پي نا نه 

 چا ېه درد او چاېه  رګ وررسوي نه 

 دانسان په  سو  رګ دانسان نه شته 

 داسې ځای چې په کې جګګ ېه  انا نه شته 

 هيڅ چانوم دج ړې نه وي اوريدل  

 د  ر رو اي يګو به ه ته ې  شا 

 جوړ به  وي يو کور دعشت لپاره  ه ته

   که به وي ستا  ور دعشت لپاره 
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 ګځه ويشت  سرودېپ

 

  م اوت ېه و ځير شوی لرې لرې 

 سونارا ېه يې برخ يچ دځان ښوولو 

 زويه  ور دې  ا وربولا  خپ  ج ان ېه 

 زه ورځ  زويه ز ا ده  ېره بيړه 

 دا وروست  هي ه   ې ېه پوره کړه  رانه 

 سدير ستړي سفر ېه  ې زړه ښه کړه  دې

 دغه ښک ې  ر ريګه  څيره واخ ه 

 له وري مو جوړه شوې رس  راوړه 

 ز ا په شاپورې يې وېړه  حکمه 

 رس  ېاو کړه ز ا بې  سه  دوه اونونه 

 ز ا په  ال پورې  څيره د ور کړه ټيګ ه 

 چې ېسدير دعاطفې او انساني  ېه 

 يوس  په خګدا دا لوی سوغاې پر   ه 
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 خپ ې  رانې  حبوبې سره يوځای ش  

 عرش ېه نذر دهګر په  ډه يوس  

 لمر  نه ورسيدل  و غر ې ېه 

  يو دوه بازان اسمان کې په اېي وو 

   د ځالو ېوېک  نه وې راغ ې 

   د سپاندې بوی راېه  ددرې  ګ  نه 

  شرن ا در و نه وه لرې شوې 

 های وهوی   دشپګوراېه له ورايه 

 نارا چې دوري مو رس  ک  کړه سو

 دبې  سه پالر اونو پورې  يې ټيګګ کړ

 لوی وا   داي يګو جوړ په  ر ر کې 

 د م  ال  دهم  را اېه نه وه 

   هماغسې و ړ لکه ن تر و 

  يې زر ځې ستر ې خ ې بر اوت ېه 

  يې ېوند نظر  ګډل  و اسمان ېه 

 ېه وا ويګا خپ ه  يګه ښه  له ورايه 

 وربولا يې په  يګه خپ  ج ان ېه چې 

 ها درنده لويه  بره يې په شاوه 

   ر نه و  وا   د  م خ  شوی 

 دبرخ يچ نوې کېسه وه پي  شوې 

  م روان شو چې پيدا کړي خپ ه  يګه 
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  م يو داسې ځای ېه ځا چې خبر نه دی 

 چيرې شته او که ج ان کې بيچا نه شته 

 نه وي داسې خاوره چې پرې ويګه ېويې 

 انساني  څک   نه وي د وحش  خوند 

 چا په  ز دانسان  رګ نه وي ليدل  

 داسې ځای چې په کې  يګه وي الف  وي 

 داسې ځای چې په همدې دنيا جګ  وي 

  م د ښک ې اي يګو څيره په شا کړ ه

 لو ړی  ام  يې دختي  خواېه اوچ  کړ 

 رڼاهېواد ېه  ن ه لکه ځا چې د

 بېسد و ړ دی سونارا پسې حيران 

 نه پوهي ي چې داهر څه ولې کي ي 

 پالربه چېرېه  کړي پيدا سپيه ې ز که 

 چې پرې ويګه دانسان نه وي پاش ې 

 خدايزده چېرې به وي   ور ورېه په ېمه 

 خدای خبر چيرې به ځای ددې څېرې وي 

 زخما پالر به يې ېر کو ه  ځايه وړی  

 په اونو به دغه بار پورېه  کوي   

 ېسدير   څه عجيبه ېماشه ده د

 بې  سونو  م ېه پې ه ې وسه ده 

 دسفر دی  زل اوند دی  پي   خو
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 دسپيه ې ز کې لوری لودن نه شته 

 خو وا   د  م ن تر غوندې راس  درو ا 

 د ر رو غر  ېړل  ور په شا دی 

 په اونو پورې يې  چې او ز نه شته 

 ا خو روان  دی خدايزده کو ې خواېه درو 

 خپ  ېسدير يې دی په  ال پورې ېړل  

 خدايزده چيرې به يې کوز کړي په ج ان کې 

   ځګ   چوپ دی   سيګد آرا ه درو ا 

   يو دوه بازان ېاوي ي په اسمان کې 

  م  ورو ورو له سونارا څچه پګاه شو 

 د زلما زوی زړ    ک دی له س  يو 

 شو  يايو ناڅاپه  پوه په غ  دېګ ا

 په سفرباندې رها شو  دوکرونو

 چې يې وکت  دلرې درې پای ېه 

 پالر پګاه و نور يې نه ليده له ورايه 

 په اسمان کې دوه بازان و ستړي شوي 

 باد په شغ باندې راېير شو په دره کې 

 ونې واوښتې راواوښتې ځګ  ه کې 

  ساپر دلرو  رو و ړ پګاه شو 

 د سونارا شو  یير و ځپه دره کې پټ 
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 ويشت  سرود شپ 

 

  ېر ک ونه  دي اوښتا پيړک و ړې 

 شپې او ورځې لکه ش ې دخوړ و ړې 

  ک ونه  پاېې نه دي زړو کېنور هغه 

 څوک دخيال او خو  ج ان کې نه را رځا 

 نورستان دغرونو زړه کې پټ ساې ا 

 دس  ونو ک و ورک يادونه غ ا 

 اوسانې دي پاېې شوې هاغه وخ  نه 

 يې سيګد ځګ  ه ېه وايا دڅپو په ژبه  

 لمر   هسې طاليا ب   کې راشا 

 غر   هغسې و ړ دی هيبتګاکه 

 سيګد هماغسې په ېي و سيګه  وښا 

 ځګ   هغسې دباد دکو   ر کور دی 

 شګې کوېرې له څاه  انو څچه راشا 
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 په ځګ  ه کې د شګو څان و  ي مګې شا 

 بادېه  پاڼې په  ناز واوړي  او راواوړي 

 رن وي زنګ په خپ و غاړو ر ې وش

  ه  ژوند په نورستان کې په څپو دی 

   بز ر ځوانان سيګه پر سيګد سړه کا 

   ه  پېغ ې غچې  ر ې له غره راوړي 

   شپانه  په های وهوی نارې سورې کا 

   ر خ چ داسې وايا پټ يو ب  ېه 

 چې درو کې شپه ېياره وي س مګاکه 

 ويده شا پس له نيمو شپو چې خ چ ټو ل 

 يو ناڅاپه په دره کې يو ورک سيوری 

 راپيدا شا ناشګاخته  غوندې يو سيوری 

 اوندې زلفې يې د باد څپو ېه ناڅا 

 په ېيارو درو کې  رځا پريشانحاله 

 هرې سا سره د م نوم په خوله اخ ا 

 څوک يې هيڅ له نوم او رازه خبر نه دي 

 دا چې و ړ ه شا ېياره شپه کې پګاه شا 

 ودم ودم له ز کې  ايې ورو بد با

 وروسته شپه چې وي   څو پاره اوښتې  

 سباوون چې ران دې شا سپيدې واوړي 

 چې   ټول عال  ويده په درانه خو  وي 
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 په همدې  ره  درانه   ا ونه ېير شا 

 يو   ګګ غوندې ببر سيوری راواوړي 

 کړوپ روان وي يو دروند بار يې پر اونو وي 

 يې   باد ېه  ې  رپي ي ېور لستوڼا 

 لويه ېي ه يې په  ال پورې ېړلې 

   روان وي نا  الوم غوندې لچون کړي 

 ځيګې ځيګې شپانه ويګا دغه سيوري  

 ځيګې پاک  اشو ان ويګ  دوی په خو  کې 

 هيڅ څوک نه شا ن دې ې    چې و وري 

 دغه سيوري  په ري تيا دي ژوندي خ چ 

 چې پټ  رځا  اوکه سيوري  دي ، اروا دي ،

 هره شپه په سردرو دنورستان کې 

 خدای خبر دی څوک ونه  پيړک اوړي 

 ژ ا اوړي راشا  ګ  ش  سپرل  شا 

 ونې وڅګډي   ونه  پاڼې شګ  کا 

 بيا لغړې شا له ژيړو پاڼو څان ې 

 پاغوندې د واورو سپيګې په نها شا 

 سيګد را  ک شا له کګ   کګ   اوبونه 

 له سر دروشا ک ه خړ سيالو راکوز  

 ک ه څګډې د ځګ  ه په ېبرو لو شا 

 ک ه شګه پچا په خړ سيالو  هو شا 
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   ر ستوري   ه   ېر وي په اسمان کې 

   د ژوند بو ا ژوندی دی په ج ان کې 

 دغه دوه ستړی ستو انه  سيوري  رځا 

 په درو په سردرو دلوی وط  کې 

 چې پيدا کړي پاکه خاوره پاکه ز که 

 شا  ک جام د ېسدير وڅ ا ه ته د ه 

 چې له ويګو څچه پاکه خاوره ښک  کړي 

 پرې دعشت او  حب  ک   آبادکا 

 له ازله  غمج  زړونه په کې ښادکا 

 هره شپه دوه  ساپر پر  ره ېېر شا 

 ديوې زلفې د باد څپو ېه ناڅا 

 ب  په شا دېسدير غر وړي کړوپ روان وي 

 ې  لستوڼا يې   زان ا  ز يې نشته 

  ېر ک ونه شول چې نيمه شپه ېيري ي 

 په ېيارودرو کې ورو ورو پګاه کې ي 

 دوی د ز کې هره لويش  ده لچولې 

 ...پاکه ز که يې   ه  نه ده  وندلې

 

 پای
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 دا  ګظو ه

 

ــان  ګګـــدوی يـــ          زه د ــوه ســـتر انسـ ــو لپـــاره د يـ ــو  درې ســـره  ګظو ـ . خپ ـ

. د رشـــــاد يـــــادومدې پـــــر ې ورحميـــــ ي ارواښـــــاد اســـــتا  ( ج)لـــــوی خـــــدای

ــا     " هوســـ " ــو ورهـ ــريزې ېـــر ليک ـ ــه سـ ــو د ېـــوې عالمانـ ــده نـ يـــې چـــې واوريـ

ــه وغځــوم      ــه  ليکګ ــې خــورا وههــول  ،چــې  ګظو  ــه، چــې ک. خــوا ي ارشــاک "  

پـــه . خپـــره شـــوه هـــو ره خوشـــاله و لکـــه زه چـــې ورېـــه خـــوپ وم   " او اوشـــاز

ــدای        ــوټې خــ ــدونو غــ ــو  څر ګــ ــاريچا او لرغونــ ــرو ېــ ــې د  ېــ ــه کــ دې دوهمــ

 .د را پرانېستې وېب  ا استا

ــه  ــتان      ۸۸۱۱پــ ــې وم د نورســ ــد   کــ ــه خــ ــتاد پــ ــې د اســ ــال چــ ــز کــ  لمريــ

پــــه اړه  ــــې يادونــــه ( طرحــــې) خــــاکې  ګظــــو ې د د( همــــدغې ب ورســــتان)

ــې            ــدا ي ــوه خــونه خګ ــ  راهســچ شــو ،ي ــه څــوک  کــې ل ــړه ،اســتا د پ ــه وک ورې

لــوی خــدای دې  رســته درســره وکــړي ، چــې      ": وکــړه او بيــا يــې راېــه وويــ     

ــار و ــړېدا ک ــړه    " ک ــه خوښــه ک ــې    - اســتاد  د ګظــو ې ا ان ــه وي، چ ــره دې ن هي

ــو      ــر هغــې طرحــې ي ــه  ز کــې  ګظو ــه ې ــري   ستاســو پ ــدلون ل  اســتاد د -څــه ب

زاړه نورســتان پـــه اړه څر ګـــدونې وکـــړې او خـــدای شــته د ېـــ  پـــه څيـــر يـــې د   

ــه پــر غــاپ شــوم      ــه اســتاده  ــې  . حــاوظې ځــواک او ع مــا صــالحي  ېــه  وې ل

ــت    ــتونه راواخيسـ ــ يادښـ ــتاد     . او راووېـ ــې اسـ ــې  ـ ــې ورځـ ــر هغـ ــته ېـ وروسـ

ــ  راېـــه کـــاوه ،چـــې            ــې يـــې پـــه ټيګ ـــار حکـ ــه نـــور وليـــده او هـــر ځ ـ دوه ځ ـ

 ګظو ــه بشــپړه کــړم او  ــا هرځ ــې خپ ــه وعــده نــه  اېيــدونکې  ڼ ــه ، خــو           

د وســــم  ليکګــــه بي ــــه وه ژر  ســــاپر شــــوم او د ســــمګدرونو شــــاېه ، ېــــورې   

ــ     ــه زده کـ ــوم څـ ــدې کـ ــې  ونـ ــت  چـ ــه کيګاسـ ــې دزده   دړې ېـ ــې کـ ــه ا ريکـ ړم ، پـ
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 .کړې پر   ال ې  راسره د  ګظو ې د بشپړولو ې وسه وه

ــه       ــا يـــې دغـ ــول او دا چـــې  ـ ــې ېـــ ي پري ـ ــر يـ ــتاد و ړ او  ېـ ــوه ورځ اسـ يـ

ــې        ــاوره  ـ ــ  خـ ــې د وطـ ــدا چـ ــر ګده وم ، همـ ــر شـ ــړی  ېـ ــای کـ ــر ځـ ــه و پـ ــر نـ ا ـ

 .ښک  کړه ،پر  ګظو ې راول يدم او اي ه چې پوره شوه

ــرانو     اېـــه د ګظـــو ې د ل ــرو او  شـ ــرو ورهګ ـــا    ـ ــال  ېـ ــر   ـ ــو پـ يک ـ

دنورســتان  :زړه راکــړی ،چــې لــه ټولــو  ګګــه کــوم خــو يــو څــو يــې دلتــه يــادوم   

ــه        ــازه ددغــې ښــک ې ســيمې پ ــدنې يــوه  کــرح څېــره ښــاغ   ســميغ اهلل ې پي ن

اړه  ـــي     و ـــاې راکـــړل ،درنـــو پوهانـــد دوديـــال او حـــاجا صـــاح  حســـام 

ــري حم    ــوان    ـ ــا ځـ ــول  او ز ـ ــ  ههـ ــر   ېـ ــو ې پـ ــاه ددې  ګظـ ــداهلل  حمدشـ يـ

کمپــوز برســېره ېــ  راســره    رېيــا کــړې ، او زه يــو ځــ  بيــا لــه ټولــو څچــه            

 . ګګه کوم

 :اوز راځ  د ګظو ې د ځيګو نو ونو او اصکالحاېو شرحې ېه

پــــه  ګظو ــــه کــــې دزاړه نورســــتان لــــه لرغونــــو اســــاطيرو څچــــه  ځيګــــې  

ــو      ــه  د پچوانيـ ــې دلتـ ــته ،چـ ــرې شـ ــې څېـ ــه او ځيګـ ــه   کرکچرونـ ــتانيانو لـ نورسـ

ــرې د پچـــوانا          ــا  څېـ ــکوره يـ ــه اسـ ــا کيـــ ي ، دغـ ــ    روـ ــره سـ ــو سـ ان ېرنـ

ــر        ــوی پـ ــچ دهغـ ــې اوز خ ـ ــري ،چـ ــ  لـ ــه والـ ــره ورېـ ــاطيرو سـ ــه اسـ ــان  لـ يونـ

ــري     ــه ل ــاور ن ــ   ب ــو شــمېر    . وجودي ــه دوی څچــه ي ــ    -  ل ــه ېرېي ــا پ  -د الفب

 :دادي

 :اشچاص

لګـــوع پـــه پچوانيـــو نورســـتانا اســـاطيرو کـــې د شـــرابو ر  ا : ايګـــدر 0

 پـــه اوســـانو کـــې راغ ـــا، .و او پـــه  وا ـــا کـــې  يـــې د يمـــرا حيثيـــ  درلـــوده 

ــر      ــدونکا وکـ ــتان  پي نـ ــې نورسـ ــړی و ، ځيګـ ــوړ کـ ــاغ جـ ــک   بـ ــو ښـ ــې ده يـ  چـ

 .کوي، چې د هغه باغ  پاېې شونا اوز ه  شته

يمـــرا اوه لـــوڼې  درلـــودې، اي يګـــو داســـې يـــو ( اليګـــا اليګـــو،) اي يګـــو 1

ــا   نـــوم دی، ــه اليګايـ ــه يـــې پـ ــتانيانو  تـــرادف) نوچـــې ري ـ ــار ( د نورسـ اليګ ـ

 .او نورو نو ونو کې ه  شته

 .بري د غالم  په  انا ده 1
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 .پ تانه، دلغمان لرغونا خ چ: پکتانه 1

زک او لـــه ښـــځو څچـــه د   ېـــدحاصـــ  خ (: ديزنـــ  ، ديهڼـــا ) ديزانـــا 3

 .حماي  ر  الګوع

 .نوم دی( ن اد) د نورستان دخ کو د يوې پ ې : کتا 2

 .ج ړو ر  الګوع و د:  ې  70

 .د شتمګ  او ثروې خاوند:  ال ارا 77

خــو د شــچ     ؛ م کــه څــه هــ  پــه نورســتان  کــې ک ــا ېــه وايــا        :  م 79

ــ  دی  ــوم هـ ــې ب  ، نـ ــر م  يـ ــې   تـ ــه دهېچـ ــوال    .   ـ ــو ې د ليکـ ــې  ګظـ م ددغـ

 .کرکچر  ف وم لري يلپاره د يوه ځان ړ

ــرا 78 ــوع  و،    : يمـ ــ ور  ر  الګـ ــو  شـ ــر ټولـ ــتان  ېـ ــوانا نورسـ ــې  د پچـ چـ

 .ې يې خورا     ځای درلودهپه زړو اساطيرو ک

ــوپ 70 ــره  ده     : يـ ــه څېـ ــه ورېـ ــريم   ېـ ــتايا دورې  اهـ ــا د اوسـ ــيکان يـ . شـ

 .پچوانيو نورستانيانو د شر او بدک ر  الګوع  اڼه

 

 :سيمې

دزاړه نورســـــــــتان  نـــــــــوم، ب ـــــــــور دســـــــــپيګو جـــــــــا و  د : ب ورســـــــــتان

 ؟دهېاغوستونکا ېوک  لپاره ه  کارول ک

و دلرغــــونا نورســــتان يــــوه   اوز د نورســــتان و يــــ    رکــــز ا  : پــــارون

 .برخه  ده

 .دکونړ سيګد لرغون  نوم: راسا 

ــه  ده،  : ک ـــتون ــر ټولـــو لـــوړه څوکـ ــره د  ۸۱۶۳چـــې  پـــه ک  ـــوم  کـــې ېـ   تـ

 .سمګدر له  سکحې څچه لوړ دی

ــوم ــه ک  ــــوم       : ک  ــ ــتان  ګځګــــ  درې ېــ ــوه دنورســ ــه جغراويــــايا پ ــ لــ

 .وايا

بـــولا   کشـــمير يـــوه  شـــ وره ســـيمه ده،  اوز يـــې کار يـــ       د: کور ـــ 

ــه   ــه پــه دې نا  ــوه ســيمه شــته    پ ــه  ګظو ــه  کــې کور ــ    . نورســتان کــې هــ  ي پ

 .هماغه د کشمير اوسګ  کار ي  دی
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 .اوسګ  لغمان: لمپاکا

 .زاړه نګ رهار نا تو سيمې د :هډه او وي ار

 .هګدوک   اوسګ: هيګدوکوپ

 . يېدغه سيمه اوز  ه  په همدې نا ه ياد: واي  

 

 : اڼې او ېوکا

 .ال غونو: پتګيچ 7

 .نګګ   پکول، ټوپه خول  ېه وايا: ښېچوپه 9

 .دهېچاړه، چې په  ال کې به په  الوستګا پورې ټو ب  ک: کتره 8

ــړه 0 ــه زړورو او        د: کيـ ــوازې بـ ــې يـ ــه، چـ ــه ېمغـ ــا لويـ ــه، يـ ــول   ن ـ اې ـ

 .دهېغړيو په جا و پورې  ټو ب  کد کورنيو  هغوی د اې و کسانو او د

 .اېي: ناټ 1

 

 :ادونهياو وروست  

رې انځـــورولې  ېـــچـــې نورســـتانيانو بـــه پـــه لر يـــو کـــې څ ره  ده،دا  شــ و 

 .نورستان  دغه لرغون  صګ   او هګر خورا  ش ور دی د

 .د لر يګو پ و  ېرې ن ې اوز ه  په کاب    وزي   کې خوندي دي

څېـــره پـــه ســـپي   ر ـــر کـــې  (اي يګـــو  )دا چـــې  م ولـــې دخپ ـــې  يګـــې 

ــه  ېـــر   ــه   انځـــور کـــړې وه يـــوه اســـتثګا ده ،  م لـ ې  يګـــې څچـــه پـــه دې  ګظو ـ

 .کې دغه بې دودي کړې ده

 

 پای
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 سفر

 

 

 يــــــو   ګــــــګ پيــــــران پيــــــر پــــــه  ز لکــــــړه 

ــې ول  ــر اونو يــــ ــې وې _پــــ ــې را پرېــــ  ول څڼــــ

ــړي    ــټ کـ ــرار پـ ــوز اسـ ــې  ر ـ ــې يـ ــره کـ ــه څېـ  پـ

ــې وې    ــې کيسـ ــې زر پچـ ــې يـ ــتر و کـ  دواړو سـ
 

 

ــر ونــــې  نــــدې   ــه ناســــ  ېــ ــد و ورېــ  يــــو  ريــ

ــده  ــه لـــــــــه  رشـــــــ  وصـــــــــيده يـــــــــې پچولـــــــ

 ويــــ  يــــې حــــت ېــــه رســــېدل اســــ  اعظــــ  دی 

ــ     ــا هـــــ ــت  د راز  انـــــ ــه ده د هســـــ ــه نـــــ  پچـــــ
 

 

 ويــــ  يــــې ځــــار دې شــــ  ز ــــا پيــــر پيرانــــه      

 ټـــــول  کرونـــــه  ـــــا پـــــوره کـــــړل لـــــه کتابـــــه

 د ښـــا ا ر لــــه جګ ــــه اوز راغ مــــه خــــود ېــــه 

ــه   ــه لــــوی دريابــ ــر لــ  وصــــيده کــــې شــــو ه ېېــ
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ــره      ــا پيــ ــې ز ــ ــ  يــ ــه کرا ــ ــاک پــ ــو پــ ــه خــ  ېــ

 وصـــيده کـــې چـــې يـــو ځـــ  لـــه هوشـــه و ړم      

ــې ېـــه راغـــ        ــو شـــيکان  چـ ــور لـــه اوره يـ  سـ

ــر   ــد خبــ ــې اوز ژاړم  بــ ــړ چــ ــه راکــ ــا ېــ ــې  ــ  يــ
 

 

 ويـــ  يـــې ســـتا ېســـدير  لـــه اصـــ ه دوزخـــا دی 

ــه     ــه ژوندونـ ــا ځ ـ ــه اويـ ــې پـ ــه شـ ــه نـ  خـــالص بـ

 د ســــــــسر لمبــــــــې و ېــــــــا ېــــــــه انتظــــــــار  دي 

ــتونه    ــه اوښـــ ــدير لـــ ــ  ېســـ ــاجز د خپـــ ــې عـــ  يـــ
 

 

ــم  دی     ــه وســ ــتا پــ ــا ســ ــې ازلــ ــه اور چــ  هغــ

 بـــــــ  بګـــــــده يـــــــې  يـــــــت نـــــــه دی ز ايـــــــاره

 کـــړه ځـــه د خپـــ  ېســـدير کاېـــ  نـــه ېپـــوز و     

 چــــــې يــــــې ولــــــې درېــــــه ک ــــــ ې دغــــــه  ره
 

 

 نــــــو کوربــــــان شــــــ  ز ــــــا پيــــــره دســــــت يره

ــواړم    د شـــيکان لـــه وسوســـې نـــه خالصـــون غـ

ــړه    ــوی کـ ــې پـ ــه راز  ـ ــدير پـ ــم  او د ېسـ  د وسـ

 لــــــه دې ب ــــــې  رح ــــــې اوښــــــتون غــــــواړم    
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 پيـــــر و  و  پـــــه ېفکـــــر کـــــې چيـــــرې ې  ـــــ  

ــر و     ــ  نظـــ ــډل  خپـــ ــې  ګـــ ــې يـــ ــت کـــ ــر اوـــ  بـــ

ــه وک    ــد ېـــــ ــې  ريـــــ ــه يـــــ ــو ناڅاپـــــ ــېيـــــ  ت ـــــ

 دې کتــــــو کــــــې څــــــه عجيبــــــه شــــــان اثــــــر و
 

 

 ويــ  يــې  ز راکــړه چــې لــرې چيــرې و ړ شــو 

ــاز لــــه دې دنيــــا نــــه ځــــان پګــــاه کــــړو        د  جــ

ــټ دی  ــاېه پــــ ــيګدونو شــــ  حسيســــــ  د اوو ســــ

ــړو     ــدا کــ ــې پيــ ــې يــ ــا کــ ــر د دنيــ ــر ســ ــه اخــ  پــ
 

 

 پيــر را پاڅېــد، څــرخ يــې وخــوړ او را ېــاو شــو  

 يـــوې پ ـــې ېـــه يـــې در  ورکـــړ  ســـتانه شـــو 

 ورپســې  ــام واخيســ  چچــچ شــو    ريــد هــ  

ــه شــــــوو   ــه دواړه روانــــ  نــــــا   وم لــــــوري ېــــ
 

 

 اوند ســــفر و، شــــپې او ورځــــې بــــه روان وو   

ــول     ــاه شــ ــه پګــ ــتو نــ ــو دښــ ــو وچــ ــه ځګ  ونــ  لــ

  ــودې وشــوې چــې لــه خ کــو څچــه هېــر شــول   

ــه دنيــــا شــــول      ــر د خيــــال او د خوبونــــو لــ  ېېــ
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 يـــــــــوه ورځ چـــــــــې دواړه وني وو ن ـــــــــار وو

 څـــه پيـــداکړي  ريـــد واخيســـ  اجـــازې چـــې 

 يــــو کب ــــ  يــــې د غرڅــــې پــــه دام کــــې ونيــــو 

ــډه بېګـــــوا کـــــړي      ــې  ـــــړه وربانـــــدې  ېـــ  چـــ
 

 

 لــه کب ــا ســره خپــ  پيــر ېــه چــې راســتون شــو   

 ويــ  يــې ځــار شــ  غرڅــه  ــ   ــې ده نيــولې       

ــه    ــړه حاللـ ــارک  ز کـ ــ  پـــاک  بـ ــه خپـ  ېـــې پـ

 چــــې اروا يــــې پــــه جګــــ  کــــې شــــا آغ ــــې      
 

 

ــته   ــه وروسـ ــه کړ ـ ــه يـــې حاللـ  پيـــر ويـــ ، زه بـ

ــه شــته     خــو ــه دې دښــته کــې چيــرې هــ  اور ن  پ

ــه بــــه يــــې پچــــه کــــړو    وايــــه څګ ــــه او پــــه څــ

 دلته سکور او نغـری نـه شـته دی کـور نـه شـته      
 

 

ــړو      ــ  ک ــدې ب ــه وچــو خســو بان ــرې اور پ  چــې پ

ــړو       ــا څــه ســپرغ  ک ــه ي  ځــه پيــدا چــې څــه لمب

 چــــې پچ ــــا ېــــه يــــې نغــــری د اور ېيــــار شــــو

 بيـــــا حاللـــــه بـــــه نازکـــــه غرڅـــــه  ـــــ  کـــــړو  
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ــد ــران و ړ و    ريـــــ ــ   ز حيـــــ ــ  ېـــــ  وکتـــــ

ــه      ــه کو ـ ــا لـ ــه شـ ــپرغ  بـ ــه سـ ــه اور دلتـ  دلتـ

 پــه دا هســې لــوی بيابــان کــې خــو څــوک نشــته 

 دو ــــره لــــرې  ېــــوه  ــــ  بــــه شــــا لــــه کو ــــه
 

 

ــا پيـــــره دســـــت يره    ويـــــ  کوربـــــان شـــــ  ز ـــ

ــړم    ــدا کـــ ــه را پيـــ ــه ځايـــ ــه کو ـــ ــه اور لـــ  وايـــ

ــې     ــان کـ ــه بيابـ ــړه پـ ــد کـ ــاې دې راڅر ګـ  کرا ـ

 وا کــــــړمڅــــــه نــــــوا چــــــې د دې  ېــــــډې بېګــــــ
 

 

ــډک  ـــورې      ــړه غونـ ــرې خـ ــه لـ ــ  هاغـ ــر ويـ  پيـ

ــوره    ــال ده برجـــــــ ــه کـــــــ ــا ېـــــــ ــې شـــــــ  د هغـــــــ

ــه دوزخ دی   ــر، هماغ تــــــــــ ــا آخــــــــــ  د دنيــــــــــ

ــوره   ــواړه بچتـــــــ ــه اور وغـــــــ ــه ورشـــــــ  ه تـــــــ
 

 

ــچ  ــې ټــ ــال ور دې چــ ــړ _د دوزخ د کــ ــچ کــ  ټــ

 پاســـــــــبان د ج ـــــــــګ  بـــــــــه را ب ـــــــــر شـــــــــا 

ــچا دی   ــر ســ ــاک   ــ ــه نــ ــاک او غوســ  هيبتګــ

ــرر شــا       ــې  س ــو حاجــ  ي  څــوک چــې ورشــا ن
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 ه تـــــه  يـــــرې دي لمبـــــې  ېـــــر  ېـــــر اورونـــــه

ــړم      ــ  کـ ــې اور بـ ــړه چـ ــه راکـ ــه لمبـ ــ  څـ ــه لـ  وايـ

ــې پــرې پچــه زه او   ګــګ کــړو       ــه  ــ  چ  غرڅ

 نــــو دوزخ بــــه پــــرې د  يــــډې ال او  ــــ  کــــړو
 

 

  ريــد  وســچ شــو، د غونــډک پ ــو روان شــو  

ــه     ــړل  ا ونـ ــه کـ ــې پورېـ ــان يـ ــزوري ځـ ــه کمـ  پـ

ــه لـــرې د غونـــډک شـــاچې ښـــکاره شـــوه    لـــ  څـ

 ويــــــې ليــــــدل دنــــــګ دېوالونــــــه اوبرجونــــــه
 

 

ــه    ــې دېوالونـــــ ــ  يـــــ ــره بچـــــ ــه ســـــ  هيبتګاکـــــ

ــه     ــوړ واړه برجونـــ ــې جـــ ــاو يـــ ــه ېـــ ــو لـــ  د لمبـــ

ــا اخـــــــر  ګـــــــزل و  ريـــــــد، ســـــــتړی      د دنيـــــ

 لـــــړزا يــــــې اخيســـــت   ا ونــــــه  _پـــــه لــــــړزا 
 

 

 شــــــېبه وروســــــته د کــــــال  ــــــخ ېـــــــه و ړ و    

ــاکرار و   ــول نـــــ ــه يـــــــې بـــــــدن ټـــــ ــه هېبتـــــ  لـــــ

ــو دو دروازه وه   ــوره د پــــــــــــ ــوه ېــــــــــــ  يــــــــــــ

ــزار وو  زنځيرو ــد هــــ ــرپو صــــ ــې د ســــ ــه يــــ  نــــ
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  ار يــې  ــوېې پورېــه کــړې زنځيــر ېــه _ پــه  ار

ــو   ــرن  ار د دروازې شــ ــ  د شــ ــد غــ ــو درونــ  يــ

  ريــــــد ويــــــرې نــــــه پــــــر ځــــــای لکــــــه  بــــــره

ــو    ــار د دروازې شـــــــ ــه غرهـــــــ ــو ناڅاپـــــــ  يـــــــ
 

 

 پــــــه درانــــــه غــــــ  پــــــو دي دروازه وا شــــــوه 

ــه   ــر ېــــــ ــه ب ــــــ ــه راووېــــــ  ېــــــــپ او دود ورنــــــ

 چيـــــــــرې لـــــــــرې د ځ رويـــــــــو چغـــــــــو نغ و

 ريــــد هــــچ حيــــران و ړ و دې  حشــــر ېــــه     
 

 

 دروازې نــــــــــه بدهيبتــــــــــه ســــــــــپاها ووې  

 سـرې لکـه ان ـار وې   _دواړه ستر ې يې سـرې 

  چـــــا خ شـــــوې د  ريـــــد پـــــه څېـــــره خ ـــــې 

 وې حيرانــــې دغــــه ســــتر ې هــــ  پــــه وــــار وې
 

 

 ويــــ  يــــې څــــه دي  ســــاپره ېــــه څــــه غــــواړې 

 اجـــ  کـــوم ځـــای نـــه راوســـت  يـــې بدبچتـــه      

ــه      ــدی دلتــ ــه ژونــ ــران څګ ــ ــ  حيــ  و ړ يــــېيــ

ــه د راې ـــــــــو  ره ده ســـــــــچته   دې کـــــــــال ېـــــــ
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ــالې    ــه دې پــ ــه بــ ــس اووه دوزخونــ ــ  نفــ  د خپــ

 د  ګـــــــاه ســـــــ  بيابانونـــــــه بـــــــه وهـــــــې ېـــــــه

ــې   ــه زړه کــــې وژنــ ــه بــ ــړې عاطفــ  خــــدای درکــ

ــه    پــــه دې ســــچتو لــــواړو  رو چــــې راځــــې ېــ
 

 

   ـــــر ېـــــه خـــــو  ژونـــــدی دلتـــــه و ړ يـــــې     

 وايـــــــه څـــــــه ېـــــــه دې ز ـــــــا دروازه وا کـــــــړه 

 بــــــې ســــــره لېونيـــــــه   دلتــــــه څــــــه غــــــواړې   

ــړه      ــا کــ ــه شــ ــا ېــ ــه دنيــ ــه دې همــ ــه لــ ــه څــ  وايــ
 

 

  ريــــــــد وويــــــــ  ز ــــــــا درېــــــــه ســــــــالم دی 

ــ    ــر يـــــــ ــه  رو ســـــــ ــ  پـــــــ   روی، د حسيســـــــ

ــ     ــدې روان يـــ ــ  بانـــ ــه ېوکـــ ــر پـــ ــ  پيـــ  د خپـــ

ــ       ــاخبر يــــ ــه نــــ ــا نــــ ــه عسبــــ ــا او لــــ ــه دنيــــ  لــــ
 

 

 زه او پيــــــر پــــــه بيابــــــان پــــــاېې ن ــــــر يــــــو     

ــړې     ــکار کـ ــو ده ښـ ــ   ـ ــه  ـ ــه غرڅـ ــوه ځوانـ  يـ

ــې  ــه اور پســــ ــه  اوز پــــ ــه دلتــــ ــ  يمــــ  راغ ــــ

ــرې    ــو بهـــ ــو څـــ ــو يـــ ــړې د لمبـــ ــه راکـــ ــه ېـــ  کـــ
 

 

 



 

 www.samsoor.com  

ــاغ يه    ــه ښـــــ ــغ ه راکـــــ ــوه شـــــ ــس د اور يـــــ  بـــــ

 چـــې پچـــه کــــړو پـــرې خــــونه دغرڅـــې غوښــــه    

ــې      ــدن کـ ــه بـ ــړو پـ ــدا کـ ــو ه پيـ ــ  شـ ــې لـ ــس چـ  بـ

ــه    ــه  چـــ ــه خپ ـــ ــ  کـــــړو  ـــــزل پـــ ــه پيـــ ــا بـــ  بيـــ
 

 

ــدې    ــرې بګــ ــړې پــ ــتر ې کــ ــبان د دوزخ ســ  پاســ

 ويـــــــ  يـــــــې ېـــــــه يـــــــې ېېروې ـــــــ   ســـــــاپره 

   ســــــپرغ  حســــــا  دهدلتــــــه هــــــره کــــــوچګ

 دلتــــه هــــر څــــوک پــــه خپــــ  اور دی شــــ  ه وره 
 

 

ــته     ــه شــ ــې نــ ــاوه اور دوزخ کــ ــيڅ الــ ــه هــ  دلتــ

ــ  اور دی راوړی   ــا خپـــــ ــر دوزخـــــ ــه هـــــ  دلتـــــ

 د هـــــــر چـــــــا خپ ـــــــه  ګـــــــاه دلتـــــــه ب يـــــــ ي     

ــړی   ــه هـــر عاصـــ  دی خپـــ  ېســـدير جـــوړ کـ  دلتـ
 

 

 دلتــــــــه څــــــــو ره  ګاهونــــــــه هــــــــو ره اور دی

 دلتــــه څــــو ره چــــې ظ مونــــه هــــو ره شــــور دی

 ه دنيــــا کــــې هــــر واېــــ  پــــه خپ ــــو  ســــو      پــــ

 لـــــه لمبـــــو نـــــه آبـــــاد کـــــړی دلتـــــه کـــــور دی      
 

 

ــته      ــه شــ ــار نــ ــه اور کــ ــاه پــ ــا د  ګــ ــا د هيچــ  ز ــ

 ز ـــا پــــه  ز کـــې يــــوه ېشـــه شــــغ ه نـــه شــــته    

 ېـــــا ېـــــه ېـــــ  لـــــو   هـــــ  نـــــه شـــــ  درکـــــول  

 ز ـــــا د نـــــورو لـــــه اختيـــــاره چـــــاره نـــــه شـــــته 
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 دلتــــه هيچــــا ېــــه  ــــون اور بــــ  کــــړ ی نــــه دی

 نــــه پيــــدا نــــه دی دلتــــه هــــيڅ دوزخــــا  ــــور  

 هــــر ســــړی يــــې پــــه خپــــ   ز ب ــــوي ځانتــــه 

 دلتـــه ســـکور هـــ   د بـــ  چـــا پـــه ســـودا نـــه دی  
 

 

 دلتــــه هــــر څــــوک لــــه خپــــ  اوره  ريــــزان دی 

 يــــو ســــاده لېــــون  ېــــه يــــې چــــې اور غــــواړې

 پـــه خپـــ  ځـــان کـــې دې لمبـــې د عصـــيان ب ـــې

 د  ګـــاه اور دې بـــس نـــه دی چـــې نـــور غـــواړې 
 

 

 نـــه شـــته  ځـــه ورځـــه دلتـــه دوزخ دی خـــو اور   

ــه اور راوړه    ــ  لکــ ــ  عمــ ــو خپــ ــې نــ ــه راځــ  کــ

 دلتــه هــيڅ يــو ســپي  ېســدير راې  ــ  نــه شــا       

 د اختيــار پــه ســکور دی ځانتــه څــه ېــور راوړه  
 

 

 دلتــــه رحــــ  د خــــدای، بــــ  اورونــــه  ــــړه کــــا 

 بګـــده  ـــان يـــې د اختيـــار پـــه خســـو بـــ  کـــا       

 چـــــې هرڅـــــوک د ســـــوزېدو لپـــــاره راشـــــا    

ــه ناچـــار يـــې خپـــ  عمـــ  ورســـره  ـــ  کـــا          پـ
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 ځګ  

 

 نــــــــــــــرک  ره ناڅر ګـــــــــــــــده 

 خـــدايزده چيرېـــه بـــه رســـي ي   

ــه ېـــر څګ ـــه     ــو شـــګه ځګ  ـ  د يـ

 د جـــــــــــون ړې ورټکيـــــــــــ ي 

 

ــو  ــه خپ ــــو لمــــدو  وېــ  بــــاد پــ

ــه زوره   خوځـــــــوي پـــــــردې پـــــ

 پګجـــــــرې کـــــــې د جـــــــون ړې 

ــ ي    ــړک وريــ ــه شــ ــاران پــ  او بــ

 

 نيمــــــه شــــــپه ېپــــــه ېيــــــاره ده 

 ېــــــورې لــــــړې راخـــــــورې دي  

 غر د وريځو غي  کـې  و  دی 

ــد ــرې ېا نــــ ــوري يچيــــ  ې غــــ
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ــ ي   ــاد چغيــ ــاه، بــ ــوه ســ ــه يــ  پــ

 شــــيبه وروســــته چيــــرې لــــرې 

 راځــا غـــ  لــه شـــګه ځګ  ــه نـــه   

 پــــه  ــــال څــــان ې را  ــــاېي ي 

 

ــه   ــې دنګـــــ ــون ړه کـــــ ــه جـــــ  پـــــ

 يــــــــوه ېتــــــــه شــــــــان رڼــــــــا ده

 د بـــــــاران او بـــــــام لـــــــه غـــــــ ه

  يــــــوه ويــــــرې نــــــه رپيــــــ ي   

 

 نــــــــــــــرک  ره ناڅر ګـــــــــــــــده 

 خـــدايزده چيرېـــه بـــه رســـي ي   

ــه ېـــر څګ ـــه     ــو شـــګه ځګ  ـ  د يـ

 ټکيـــــــــــ يد جـــــــــــون ړې ور

 

  ســــــــــــــــاپر د لــــــــــــــــرو  رو

 اي ــــــا وربانــــــدې  ســــــونه  

ــاڅا    ــه څــ ــې اوبــ ــا و يــ ــه جــ  لــ

ــه   ــري غمونـــ ــر لـــ ــې  ېـــ  زړه کـــ
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ــې و ړ دی  ــوې چــ ــيبې وشــ  شــ

 لچـــــــوی يـــــــو ځـــــــای د ا ـــــــ  

 غـــ  يــــې ســــتړی نظــــر ســــتړی 

ــه  ــر يـــــې کـــــړي دي  زلونـــ   يـــ

 

ــاپر دی ــو  ســــــــــــ  د ک ونــــــــــــ

ــوده  ــه بــــــې  سصــــ  بــــــې  ګزلــــ

 ښـــــايا  ر يـــــې ورکـــــه کـــــړې

 چانــــــــه  وکــــــــړي ېپوســــــــونه

 

 ې سـر ردان دی  ياشتې وشـو 

ــه  ــګ  کــې   ــه پ  ددې شــګه ځګ  

ــدي  دی   ــي  لوي ــه ورک خت  ورن

 نــــــــه شــــــــته  رې  ودرونــــــــه

 

ــرې     ــر لــ ــه  ېــ ــې لــ ــ  يــ ــه نــ  اي ــ

 شـــوه رڼـــا ېـــر ســـتر و ســـتر و 

 لــ   وســک  شــو څــه يــې ووېــ 

ــه   ــړل  ا ونـ ــې کـ ــا چچـــچ يـ  بيـ
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  ســــــــــــــــاپر د لــــــــــــــــرو  رو

 اي ــــــا وربانــــــدې  ســــــونه  

ــاڅا    ــه څــ ــې اوبــ ــا و يــ ــه جــ  لــ

ــه   ــري غمونـــ ــر لـــ ــې  ېـــ  زړه کـــ

 

ــه ــاخبره  لــــــــــ ــه نــــــــــ  ج انــــــــــ

  ريــــــوان څيــــــرې ســــــرببر دی

 لچــــــــوي د ژونــــــــدون ن ــــــــې

 يــو   ګــګ غونــدې شــاعر دی   

 

ــا    ــې  رځــ ــکالوو پســ ــه ښــ  پــ

 څـــو عاشـــت شـــا  يګـــه وکـــړي 

ــوه شـــا     ــه راز د  يګـــې پـ ــ  پـ  لـ

ــر دی  ــه  رو ســــــ ــه ناپايــــــ  پــــــ

 

 اووه ســـيګدونه هـــ  اوه غرونـــه

 لــــــرې دښــــــتې او ځګ  ونــــــه  

  ېــــــــرې  رې يــــــــې ليــــــــدلا

 ورک  سصـــد پســـې او ېـــردی   
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 دونـــــــــه بارانونـــــــــه  ېـــــــــر با

ــتا   ــرې اوښــــ ــا اوړي پــــ  ژ ــــ

 نــ  بيــا  يــر دی پــه ېوپــان کــې  

ــر دی   ــ  ن ـــ ــتو انه هـــ ــ  ســـ  هـــ

 

 ټکــــــــــــوي ور د جــــــــــــون ړې 

  ونــــدې وکــــړي لــــ  څــــه د ــــه

ــايا   ــه وښــ ــوک  ر ورېــ ــا څــ  يــ

ــرې اختــــر دی   ــاله پــ  دی خوشــ

 

ــاخبره   ــه نــــــــــ ــه ج انــــــــــ  لــــــــــ

  ريــــــوان څيــــــرې ســــــرببر دی

 لچــــــــوي د ژونــــــــدون ن ــــــــې

 يــو   ګــګ غونــدې شــاعر دی   

 

ــ  ــر څګ ـــ ــوې ېـــ ــتهد  يـــ  ه ناســـ

ــور  ــــــره    ــوه پيغ ــــــه انځــــ  يــــ

 د ښايســـته ســـتر و  يـــر   ده

ــا ن ره  ــو ېـــــــــــ  او د زړونـــــــــــ
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ــې   ــان کـ   هـــو شـــوې خپـــ  ج ـ

 يــو انځـــور يـــې  ــخ ېـــه اي ـــ   

ــوري    ــر  ــ ــه ب ــ ــرې نــ ــه پګجــ  لــ

ــون ره  ــو اوســــــــــ  د رن ونــــــــــ

 

ــو جګـــــګ دی  ــان او ونـــ  د ېوپـــ

ــه زوره  ــاران اوري پـــــــــ    بـــــــــ

ــا    ــه ويګـ ــر څـ ــه هـ ــرې نـ ــه پګجـ  لـ

 د ښــــــــکال د وــــــــ  کــــــــو  ره

 

 خــو  ــون   ده هــر څــه ويګــا   

 شـــور يـــې نـــه شـــا اوريـــدل     

 نـــــــه د ېا نـــــــدې غـــــــ  اوري  

 نــــــــه خبــــــــر لــــــــه  ســـــــــاپره   

 

ــدې اوري   ــتر و بانـ ــه سـ ــر څـ  هـ

 هـــر څـــه ســـتر و بانـــدې وايـــا

 ستر ې نـه دي لـوی کتـا  دی   

ــره   ــور او شـ ــه شـ ــت لـ   ک د عشـ

 



 

 www.samsoor.com  

 

ــته  ــه ناســـ ــر څګ ـــ ــوې ېـــ  د  يـــ

ــور  ــــــره    ــوه پيغ ــــــه انځــــ  يــــ

 د ښايســـته ســـتر و  يـــر   ده

ــا ن ره  ــو ېـــــــــــ  او د زړونـــــــــــ

 

ــو ــوې  ليـــــــ ــان الـــــــ  ن  ېوپـــــــ

ــاران اوري  ــ  اوري بــــــــ  نلــــــــ

 پرديس ټـول پـه اوبـو لونـد دی    

 يو پټ شور يې زړه کـې ښـوري  

 

 ټکــــــوي پــــــه غبر ــــــو  ســــــو

 د زړې جــــــــــــــــــــــــون ړې ور 

ــره  ــه بــــــــې خبــــــ  خــــــــو نساشــــــ

ــوري   ــه  ــ ــوري ېــ ــرې لــ  د پګجــ

 

 نــور نــو زغــ  د پــرديس نــه شــته

ــاېوي ور د جـــــــــــون ړې    ـــــــــ

ــا  ــي   را درو ــ ــړه ســ ــه ســ  څــ

ــوري   ــه ښــ ــون ړه ټولــ ــرې جــ  پــ

 



 

 www.samsoor.com  

 

 يـــــوه وژنـــــا او پيغ ـــــهبـــــاد  

 لمســــــــوي د ېيــــــــارو غيــــــــ ه 

ــاڅي ي    ــرې را پـــ ــه ويـــ ــې لـــ  بـــ

ــه لــــــوري   او ورځــــــا د وره پــــ

 

ــې  ــوک و ړ دی دروازه کــــ  څــــ

 يــــو آشــــګا شــــانتې وا ــــ  دی 

 دا وا ــــــــ  ک ونــــــــه وشــــــــول

 چـــې د پيغ ـــې پـــه خيـــال اوري

 

ــوې    ــان الـــــــ ــون  ېوپـــــــ  ليـــــــ

ــاران اوري  ــ  اوري بــــــــ  نلــــــــ

 پرديس ټـول پـه اوبـو لونـد دی    

 رييو پټ شور يې زړه کـې ښـو  

 

 جوړ د شګو څان و ځ يـروی دی 

ــا ده   ــه غوغـ ــه کـــې څـ  پـــه ځګ  ـ

ــ ي  ــې ل ېــــــ ــاد هماغســــــ  بــــــ

ــګا ده    ــګه بري ـ ــې شـ ــت کـ ــه اوـ  پـ

 



 

 www.samsoor.com  

 

 لکـــــــه وي چاېـــــــه پـــــــه ېمـــــــه

 لـــــــه ک ـــــــو ک ـــــــو راهيســـــــې 

ــ ي  ــې زړه دربيــــــــــ  د نساشــــــــــ

 د پــــــــرديس پــــــــه ېماشــــــــا ده

 

 د شـــــــاعر د زړه هرغـــــــ  ېــــــــه  

ــه ل  ــ  پــــ ــا ېهرک ــــ ــو وايــــ  مــــ

ــ   ــپو د حســـــــ ــه د شـــــــ  آئيګـــــــ

  صــــــــــــــوره د ښــــــــــــــکال ده  

 

ــون  ــه جـــ ــاره دهپـــ  ړه کـــــې ېيـــ

ــران دی  ــاعر حيــــ ــاپر شــــ   ســــ

 چـــې ځګ  ـــه کـــې دغـــه  ېګـــه    

ــا ده  ــه چــــ ــړې دلتــــ ــوړه کــــ  جــــ

 

ــه   ــا پــــــــــه دې آرا ــــــــ  د دنيــــــــ

ــې   ــه کــــ ــرې  وښــــ ــګا لــــ  ناآشــــ

 دا بـه څـوک وي چــې يـې ځانتــه   

ــا ده   ــړې دا دنيـــــــ ــه کـــــــ  بي ـــــــ
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 جوړ د شګو څان و ځ يـروی دی 

ــا ده   ــه غوغـ ــه کـــې څـ  پـــه ځګ  ـ

ــ ي  ــې ل ېــــــ ــاد هماغســــــ  بــــــ

ــګا ده    ــګه بري ـ ــې شـ ــت کـ ــه اوـ  پـ

 

ــه ــاوي ي   پـــ ــې ېـــ ــون ړه کـــ  جـــ

ــي   ده   ــانتې ســ ــړه شــ ــه ســ  څــ

ــه کــــې    ــپو ځګ  ــ ــې د شــ    کــ

ــې   کېـــــــــــــ دک ده   درولـــــــــــ

 

 دلتـه څـوک اوسـي ي؟   ! آهای"

ــتړي   ــو ســـــ ــه د يـــــ ــا دلتـــــ  آيـــــ

ــاره   ــرديس لپـــــ ــده پـــــ  او   ـــــ

 "پيــــدا کېــــ ي ځــــای دد ــــې؟

 

ــو  ــاپر خــ ــ  کــــړ  ســ  داســــې غــ

 څــوک يــې غــ  اوريــدی نــه شــا

 څوک ليدی په سـتر و نـه شـا   

 هــــــرې خواېــــــه ېرون ــــــ  ده  

 



 

 www.samsoor.com  

 

ــ   ــوه   لـ ــا شـ ــته رڼـ ــيبه وروسـ  شـ

ــا   ېپ ــوه بيــ ــړه  يــ ــه کــ ــې ب ــ  غ ــ

 پــــه ليــــدو يــــې  حيــــران شــــو 

  ســــــــــــــــاپر د لــــــــــــــــرو  رو

 

 وايـــه څـــوک يـــې دلتـــه پـــاېې؟ 

ــاو ې نـــــه؟    ــ  وـــ ــوم حســـ  د کـــ

 ورکــــوي ځــــوا  پــــه ســــتر و 

 شاعر پوه شـو چـې  ـون   ده   

 

ــاوي ي   ــې ېـــ ــون ړه کـــ ــه جـــ  پـــ

ــي   ده   ــانتې ســ ــړه شــ ــه ســ  څــ

ــه کــــې    ــپو ځګ  ــ ــې د شــ    کــ

ــې   کېـــــــــــــ دک ده   درولـــــــــــ

 

 ر نظـــــر چـــــې پريـــــوېد شـــــاع

ــون ړې   ــوري د جـــ ــر لـــ ــه هـــ  پـــ

ــه   ــرې خواېـــــ ــدلې هـــــ  وې ليـــــ

 تر ېسستر ې، ستر ې، ستر ې، 
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 انځـــــــور  ـــــــره وه د ســـــــتر و 

 ېصـــــــــويرونه وو د ســـــــــتر و

ــودلې  ــتر ې درلـــــ ــرې ســـــ  هـــــ

  ېــــــــــرې ژبــــــــــې او خبــــــــــرې

 

ــې     ــزل ي ــوه شــو چــې  ګ  شــاعر پ

 د ک ــــــــــو ک ـــــــــــو  زلونـــــــــــو 

ــيو او خواريــــــــــــو   پرديســــــــــ

 دا جــــــــــــون ړه ده د  يګــــــــــــې

 

 د ژونــــدون  سصــــد يــــې دادی

ــه  ــې ده  يګـــ ــه يـــ ــدا پيغ ـــ  همـــ

ــدا ده  ــه همــــــــ ــدي د ــــــــ  ابــــــــ

ــې  ــ  کــ ــه  حــ ــتر و پــ  ددې ســ

 

 زه شاعر  سصد  ې ژونـد دی "

 غـــواړم  يګـــه بانـــدې پـــوه شـــ  

ــ    ــاپر يــــــــ ــو  ســــــــ  د ک ونــــــــ

 "!په ېاپي  شوم ښک ې پيغ ې
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 د شـــــاعر نظـــــر چـــــې پريـــــوې

ــون ړې   ــوري د جـــ ــر لـــ ــه هـــ  پـــ

ــه   ــرې خواېـــــ ــدلې هـــــ  وې ليـــــ

 ستر ېستر ې، ستر ې، ستر ې، 

 

 ز ــا ســتر ې لــوی کتــا  دي "

ــره   ــورا و شـ ــه شـ ــت لـ   ک د عشـ

 راېــــه  ــــوره چــــې څــــه وايــــ     

 "!ونيــــــــــــــــه  ســــــــــــــــاپرهېل

 

ــړ   ــو کــ ــتر و  هــ ــاعر ســ  او شــ

 ورنـــه هـــر څـــه ســـتر و يـــو وړل

 بــس يــو دی وو او دوه ســتر ې 

ــاخبره   ــه نــــــ ــا نــــــ ــو دنيــــــ  شــــــ

 

 ســــــتر ې ېــــــ ې وې د  يګــــــې

 ېــــه بــــه وايــــا چــــې کــــول يــــې

 د ېــــــــودې غيــــــــ ې ســــــــتونه 

 رهانځــــــــــــور ره وه کــــــــــــو  
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ــارو    ــ  وو د خمــــ ــه راک ــــ  څــــ

 څــــــــه پيــــــــالې د هوســـــــــونو  

ــازه   ــه نــــ ــې وې لــــ ــې  کــــ   کــــ

 زړه يــــــې وړلــــــو لــــــه شــــــاعره

 

خدای
(ج)
 خبر چې ستر و څه وي  

 خو شاعر يې خيـال کـې  و  کـړ   

ــ ": چـــې  اوز واوره درېـــه وايـ

ــره   ــوه خبـــــ ــټ راز يـــــ ــو پـــــ  يـــــ

 

 ز ــا ســتر ې لــوی کتــا  دی "

ــره   ــورا و شـ ــه شـ ــت لـ   ک د عشـ

 راېــــه  ــــوره چــــې څــــه وايــــ     

 "!ه  ســــــــــــــــاپرهليونيــــــــــــــــ

 

ــو ې   ــې کــ ــ  کړلــ ــتر و پيــ  ســ

ــه   ــه رازونــ ــې وې څــ ــه کيســ  څــ

 د شــــــاعر زړه پــــــه درزا شــــــو  

ــه   :الــــــکرا  وهــــــ   وجونــــ
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 !د وخ  د  رو ستړيه یا"

ــه    ــې لـ ــر يـ ــه خبـ ــه)ېـ  ؟(ژوندونـ

ــه)او چــې  ــه وايــا؟  (  يګ  څــه ې

ــه   ېــــ  انســــان ېــــه دوه نو ونــ

 

ــاره   ــان لپـــ ــ  د ځـــ ــو پاي ـــ  يـــ

 ب ــــــه بــــــ  نــــــوم د هــــــوز دی  

 دييــو يــې ېــ  د ســاه ايســت    

 بــــــــ  دوکـــــــــې او وريبونـــــــــه 

 

  ـــــا ليـــــدلا چيـــــرې نــــــه دي   

ــان)چـــــې  ــاره( انســـ  د بـــــ  لپـــ

ــدی شــا    ــا ژون ــري ي ــرې و   چي

ــ  پــه عشــت شــا    ــا عاشــت د ب  ي

 

 څـــوک  ـــي  شـــا لـــه دې پـــاره 

ــي  دی    ــرده  ـ ــوق پـ ــې   شـ  چـ

 د هـــــــــر چـــــــــا ده خپ ـــــــــه  ره

 د هــــر چـــــا دي خپــــ   زلونـــــه  
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ــو ې   ــې کــ ــ  کړلــ ــتر و پيــ  ســ

ــه   ــه رازونــ ــې وې څــ ــه کيســ  څــ

 زا شــــــود شــــــاعر زړه پــــــه در 

ــه   :الــــــکرا  وهــــــ   وجونــــ

 

 ( يګـــې)او ( ژونـــد)ېـــه اوزه  د 

ــې   ــو دوه ن ـــ ــه يـــ  دوه  ثالونـــ

ــه   ــدې  يګـــــ ــا بانـــــ ــه ېـــــ  زه پـــــ

ــې   ــي  يـ ــدې  ـ ــان بانـ ــه ځـ ــه پـ  ېـ

 

 زه ري ـــتيګ  ژونـــدون غـــواړم 

ــه ې ــــــت  لــــــه انســــــانه     ځکــــ

 يـــــــ  ک ونـــــــه دلتـــــــه ناســـــــته

ــ ې    ــه ېـــ ــې ېـــ ــا  يګـــ ــو چـــ  د يـــ

 

ــو ــانه  ! هـــ ــه انســـ ــت  لـــ  زه ې ـــ

ــ     ــان يـــ ــه انســـ ــه پـــ ــو  يګـــ  خـــ

 ځورو ــــــــــهځکــــــــــه ېــــــــــ  ان

 په خپ  ژوند کې کې راز د  يګـې 
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 آيـــــــــــا ېـــــــــــه ددې لپـــــــــــاره؟

ــې؟   ــه راغ ـ ــوې دلتـ ــاپر شـ   سـ

ــدلو  ــو څــــوک دې د ليــ  چــــې يــ

 د خيـــــــــــــالونو ده نساشـــــــــــــه  

 

ــه ــه ده ! نـــ ــې نـــ ــوهي م داســـ  پـــ

ــې    ــه   ګــګ د خپــ  خيــراې ي  ې

 لچــــــــــوې ج ــــــــــوه د حســــــــــ 

 د خپــــــ  عمــــــر آئيګــــــه کــــــې   

 

 ( يګـــې)او ( ژونـــد)ېـــه اوزه  د 

ــې   ــو دوه ن ـــ ــه يـــ  دوه  ثالونـــ

ــه ــه   زه پـــــ ــدې  يګـــــ ــا بانـــــ  ېـــــ

ــې   ــي  يـ ــدې  ـ ــان بانـ ــه ځـ ــه پـ  ېـ

 

 ځـــې د ورک  سصـــد پـــه لـــوري

ــه   ــه ېوپانــــ ــ ې لــــ ــو ويريــــ  خــــ

 لــــــــه وطګــــــــه  ســــــــاپر يــــــــې

ــه   ــه ځانـــ ــا لـــ ــه شـــ ــ  نـــ    وېـــ
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ــه نــــــه يــــــې راوســــــت       دلتــــ

 د ســـــــــــپيه ې  يګـــــــــــې  رو

ــې   ــې  رځــ ــکال وو پســ ــه ښــ  ېــ

ــه    ــې لـ ــر يـ ــه خبـ ــکال)څـ ــه( ښـ  نـ

 

 يــو پــرديس د ېـــورو شــپو يـــې   

 خــــــو ېيارونــــــه لــــــرې کرکــــــه 

 ز ـا پـه جـون ړه    شوې را پـې  

ــه   ــه بارانـــ ــاه شـــــې لـــ  چـــــې پګـــ

 

ــې     ــا د  يګــ ــې ز ــ ــه يــ ــه وړنــ  ېــ

ــه يـــــ  ســـــتا د  يګـــــې     زه وړنـــ

 ېــــه بــــاران او بــــاد نــــه ې ــــتې 

 او زه ې ـــــــــت  لـــــــــه ج انـــــــــه

 

  روی يــــــــې( عســــــــ )ېـــــــه د  

  ســـــــــــــاپره(  يګـــــــــــــې)زه د 

 ېـــــه وهـــــې دښـــــتې ځګ  ونـــــه

 زه خپـــــ  زړه کـــــې ســـــر ردانه
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 ځـــې د ورک  سصـــد پـــه لـــوري

ــه   ــه ېوپانــــ ــ ې لــــ ــو ويريــــ  خــــ

 طګــــــــه  ســــــــاپر يــــــــېلــــــــه و

ــه    ــه ځانـــ ــا لـــ ــه شـــ ــ  نـــ   وېـــ

 

 بــــــاد هماغســــــې غوســــــه دی 

   بـــــاران پـــــه شـــــړک وريـــــ ي

 د ځګ  ــه او وريځــو جګــګ دی 

 ېــــــورې لــــــړې راخـــــــورې دي  

 

ــه شــګې څــان ې شــا  ــاېې      ک 

ــا   ــ  شـ ــو بـ ــه وريځـ ــه اور پـ  ک ـ

 پــــه جــــون ړه کــــې   ســــتر ې 

 د شـــــــاعر پـــــــه زړه خ ـــــــي ي

 

 نـــور ېـــوان د پـــرديس نـــه شـــته 

ــتر و   ــري د ســـ ــوا  لـــ ــه ځـــ  نـــ

ــ  ــرې کـ ــړې پـ ــو ې وکـ  و  رو کـ

 ليــــــــون  شــــــــو را پــــــــاڅي ي
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ــه شــا    ــه ن ــور ليــدی ســتر و ې  ن

 اړوي  ـــــــــخ ب ـــــــــې خواېـــــــــه

 لــــــه جــــــون ړې نــــــه راوځــــــا

 بيــــــا ځګ  ــــــه ېــــــه روانيــــــ ي

 

 ېــور کچکــول يــې ورنــه پــاېې    

ــرې    ــوان څيـ ــوڅې  ريـ ــې لـ  پ ـ

ــې  ــکرا  کــ  ليونتــــو  او الــ

 وهــــــا  ګــــــډې او ورکېــــــ ي  

 

 بـــــاد هماغســـــې غوســـــه دی   

  يېـــــ  بـــــاران پـــــه شـــــړک ور

 ځــو جګــګ دی ېو ورد ځګ  ــه ا

 ېــــــورې لــــــړې راخـــــــورې دي  

 

ــه  ړو  ــوري ېـــــ ــد لـــــ  ناڅر ګـــــ

  مـــــه وېبو  ېېـــــ  د څـــــو شـــــ

ــه   پســـــــــــې ووېـــــــــــه نساشـــــــــ

ــو ــاڅې يېژاړي، لـــــ   ي او پـــــ

 

 ا بيـــا پـــر  ره ځوېـــاو چـــې پر

 ښــــک وي پــــه پســــتو شــــونډو

ــې   ــګ  کــــ ــو  ــــ ــدو کب ــــ  د لمــــ

 ېــــــ  پ ونــــــه ورنــــــه پــــــاېې   
 



 

 www.samsoor.com  

ــه ل  :مـــو کـــې داســـې وايـــا   ېپـ

 پــه ټــول ژونــد د انتظــار کــې    "

 !بو بچتــــــه ېشــــــ د لګــــــډو  یا

 !بو عمــــــرهېکمرغــــــه شــــــېد ن

ــه  ړی؟  ــه رانـــــ ــې بېرېـــــ  «ولـــــ

 

ــرد ــو  ېپـ ــه شـ ــر نـ ــو خبـ  س  ړ خـ

ــرې    ــور  ـ ــې انځـ ــه دې راز چـ  پـ

ــه   ــې دنګـــــ ــون ړه کـــــ ــه جـــــ  پـــــ

ــه   ــه ژبــ ــتر و پــ ــته ســ  د ښايســ

ــا   ــېڅ وي ــ ــه وو هــ ــه نــ ــور څــ  نــ

ــګدرې   ــک ې ســ ــه دې ښــ ــې لــ  بــ
 

 :چې

 په لويو غرو باندې را ېاوشول ېوپانونه»

  يېنل  ور

  ه ځه دلته شپه وکړه

 «پاېې شه باران دی
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