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  جادو－رې ته سرود
  

á کæ ېÏ رې  ه  æÏجا  
 ã سې لیونی کÇÏ ېÏ چې  

 ææ ې  هÏ په ستر و کې ÇÏ  
ã ک ìÏې پرÏ چې له  انه  

  
á کæ ېÏ رې  ه æÏجا  
  شوãچې Ï چین ماچین پا چا

   اپیرۍ مې شوې کنیزې
 ãشو Çچې ستا ستر و ته  د  

  
 á کæ ېÏ رې  ه  æÏجا  

   کفرÏ æین Ïې له ماÇæخیست
Êکو äبین چې په کې  اÏماخو   

  هان ین Ïې له ما Çæخیست
  

   ه منتر Ïې په ما æک  
  چې  کتاÈ نه مې Òړå توÑ شو 

 ãÑشما íÑمینې ستو Ïستا  
  بل حساÈ نه مې Òړå توÑ شو 
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  Ïې په ما æک   ه منتر 
 ãې شوÏ  ن ÑÏ åمرæÏ تاته  

   ستا په ÍæÑ کې مې  اæ äلید
 ãې شوÑÐ ېÑÐ Ñنو Ï ستا   

  
  جاæÏ رې ستا Ï ستر و

 åÏ له پیریانو مې توبه   
æÑÒ سپینو Ï هللاÇ بسم   

 åÏ کې پرته åمې په غاړ   
  

  جاæÏ رې   ومرå  ه یې 
 ã ې بلد کÏ æÑپه سند   

 ã لکه شین طوطي غ ی   
 æپه شکر  ã ې بلد کÏ  

  
   جاæÏ  رې  ومرå  ه یې 

 ã تا له مینې نه خبر ک  
 ãæ ì س æغر Ï åÏسا åÒ   
 ã سر ک æÑتا په سموال   

  
   ته پوهی ې جاæÏ رې

   چې ته  ومرå  ایسته یې
   له غزلو نه Ñن ینه

   له سندæÑ نه پسته یې 
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   ته پوهی ې جاæÏ رې
ã کی Çجد åندæ� له Ñنو   

Ñشما íÑسته ستوæÑæ ېÏ لهå  
 ã کیÇکې پید äسماÂ په   

  
 å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال æÏجا  
  چې له Ïې جهانه æ الړ شو 
  له شکمنو ستر و پ  شو 

  Ï  وماÏ äنیا نه æالړ شو 
  

 å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال  æÏجا  
   چې Ï ستوæÑ مېلمانه شو 

   له هغه  ایه چې ÇÑغلو
  هلته بېرته Ñæ ستانه شو 

  
 å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال  æÏجا  

   ی توÒ ìÏ Ñماله �æندÒ åړ
   یو ãÇÑÂ  اì  ته مې بو ه

 ìÏ Ñشو åنیا کې  ومرÏ ېÏ  
  

å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال  æÏجا  
   Òما �æند ìÏ ستا په الÓ کې 

  لکه شین غمی Ï  وتې
  ÇÏسې بند ìÏ ستا په الÓ کې
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  جاæÏ رې  الìÏ Ó  کلی 
  Ï تک سپین سوسن په شانې

 ã چې یې  کل ک å کÇÑ ìغوÑ  
    ÏخوÇږæ  åطن په شانې

  
  اæÏ رې جاæ æÏ ک å  ج

  æ� ÇÏندÇÑ äæ  خه Çæخله
 å نیا بل کÏ په ÑæÇ یا خو   

  خپل بیلتوÇÑ ä  خه Çæخله
  

 å کæ æÏرې جا  æÏجا  
 å ې غی ې ته میلمه کÏما   

    æ� ÏندÑæ äæکه مانامې 
å ستنه ک ÇÑ ÍæÑ بیرته   

  
   جاæÏ رې Òړå مې Çæخله
 å ک ÇÑ کې  کال áپه بد   
   ها چې Ñæ åÒپسې  ر م 

  å ک ÇÑ که ماناÑæ هغه  
  

  جاæÏ  رې  ومرå  ه یې 
Ïما په  ستر و کی وÒ ېÏ Óال  

   ÓæÇ جنت په ستر و æینم 
 Ïمې پری و äخي جهاÒæÏ  

  
ìږæ- ١٣٨٢ -٢  
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  دشها د ت کل５مه

  ته مې یاÏی ې خو ÑÏ تللی نه شم 
  �æند مې په هر اã کې Çغزí کرلي

  پوهی ې¿
ìÏÑتو  åمرæÏ åړÒ ند نه مېæ�   

  له  توæÑ ستر و  خهلکه ÇÏ ستا 
  چې په Ñنجو کک æÇ å  که ÇÑشي

í پ  ک äکې چیرې  ا äÇکمیس  ریو Ñتو Ï ستا æÇ   
  پوهی ې¿

 ìÏ پی ی ìله غم نه لو äبیلتو Ï ند ستاæ�   
ãخو تر هغو به یې پر سر ر و   

ã ک Òځ یې ستا په مخ کې کوÑæ åچې  یو  
   مامې Ï مرګ æÑæست  سل   یوÒÇې تاته پری ي

 åÏ ست  شیبه  کلې شي!  پریæÑæ ندæ� Ï  
   پری åÏ¡ چې ستا په مخ کې

ã سته ک ÑÏ کلیمه ÇÏ ÊÏشها Ï   
  . خدìÇ  خو شاهد ìÏ چې پر ما  رÇنه یې

  
  
  
  
  
  
  
  



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       8                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

  غم

ì ترن یÑستا  
  ته مې مخ ته ناسته

  خوåÒ له تا خپه یم 
í من ÇÑ چ ې åړÒ ما پهÒ نغمه  

  تابې æفا ÇÑ ته بی اå  ه ææیل¿¿
 æ نه åړÒ يهی  مې له  

  ÏæÇستاÑ نغمه مې Òړå کې 
  غم په شوæÇÑ Ñلي
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  يو شيبه مينه
 áې خندÏæ ستنه شوې  

Ïماپر   ر کې وÒ ېÏسر  
   Òما ÒÏړÏÇÒÑÏ åې Ñæ Çæیدله

  !Çې
   Ïې ماشوã بیا ÑÏته غوږ کې  ه æیل¿

   åÒ خو  åÏÏ خبرې نه منمه 
  ìÏ چې له ما خپه شي

íپه پ ه¡  ولې  یلې تاته کو  
åکو  ãپا!  

        ÇÏلیونی هر ه Çæیي
  . وåÑ خپه چې نه شې

 áې خندÏæ ستنه شوې   
   Òما تاåÏæ نفس

  ÇÏستا پر  کلي æچویلی ÇÑ پرÑæ Êæبل ÇÏنه Çæنه ک 
åÏو æ هن  ته جنتÐ مې æعطر äبد Ï ستا  

  !م ر Ñ تیا Çææیه
  چې Òما Ï م و من  کې 

  æلې Ï پا ې په  ېر Ñæی Ïیدې¿
 áې خندÏæ ستنه شوې   

  خو åæ åÑ  چوپتیا 
   æÇ ما æتا Ïخپلې مینې الæ åÑنیوله
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Èæسوچونو کې ډ åړÇæÏ   
  خدìÇ خبر  ومرå ډېر مزá موæک 

  چې ستا Ï  کلي غ  خوږې Òمزمې
 å یینه ماته کÂ سپینه Êسکو Ï   

  : پوå شوã  یله Ïې æک Ïæ åې æیل
   چې ستا Ï  وتو Ï شوخ  له السه 

  Òما غوږ Çæل  خدìÇ خبر چېرې ÇÑنه æلویدله
æ  ìÏ غوږ مې تش åÑو   

 ãپاتې شو äÇبه هک حیرÇبې  و åÒ  
  خدÇیزÒ åÏما ستر و کې Ïې  ه æلوستل 

áې خندÏæ تهÇÑ ستنه شوې ÇÑ چې  
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  غزل

íæÏاÜÜÜÜÜÜÜÜÜر یÜÜÜیæ هÜÜÜپ æÇ æÑدÜÜنÜÜÜه سÜÜÜې پÏ ßوÜÜÜÜ وÜÜÜÜÜÜی 
Üپ Ï ãوÜÜې نÜÜÜه کÜÜÜقÜÜÜلÜÜÜÜه حÜÜÜÜÜپ ìÏ دÜÜÜÜریÜÜÜÜÜÜمíæ ÏاÜÜریÜیÜÜ  

  

  تÜÜÜ لÜÜÜو مÜÜÜو ÜÜÜوß کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜله نÜÜÜÜÜÜÜاÒ Ï íæ ÒلÜÜÜÜفو پÜÜÜÜه 
íæ ÏاÜÜÜÜر یÜÜÜیÜÜÜ ÜÜÜÜنÒ هÜÜÜÜې پÜÜÜ ÜÜÜÜÜن äوÜÜÜÜنÜÜÜÜج Ï وږÜÜÜÜÜمÒ  

  

  ÒمÜÜÜÜا Ï لÜÜÜÜمÜÜÜÜدæ سÜÜÜÜتÜÜر ÜÜÜÜو مÜÜÜÜاتÜÜې مÜاتې ÂیÜÜیÜÜÜÜÜنې
Üکو مÜÜÜÜ æÇ ¡وÜÜÜÜنÜÜÜÜیæÏíæÏصویر یاÜتا تÜÜې سÜÜÜک  ÜÜنÜÜ  

  

   ته شي مغرÑæې چÜې ÒړæنÜÜÜه ÇÑنه یوسي خپل  ایست
íæÏدیر یاÜÜقÜÜÜوتÜÜÜÜن í ÜÜÜÜک ÊاÜÜÜÜمÇÑ وÜÜÜه مÜÜÜÜنæړÒ ېÜÜÜچ  

  

í ÜÜیÜاتÜې مÜÜÜیوکÜÜÜ لÜÜÜې سÜÜÜÜم íÑوÜÜÜÜامه تÜÜÜÜن ÏÑاÜÜÜÜی Ï  
ÜÜÜافÜÜÜÜې مÜÜÜÜیا کÜÜÜÜÜنÏ ېÏ هÜÜÜÜپ ßوÜÜÜÜ  ÇÏíæÏاÜÜÜÜر یÜÜÜیÜÜÜقÜ  

  
  
  
  
  

  
  ١٣٨٢لیندۍ
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  ست７ی يمه ست７ی

  عشقه ناæخته ÇÑغلې 
  ن ۍ ÏæÑÒ Ïسکو په  ولو لو بوخته

   ستاملن   ته Ï چاپاã نه شته 
   په چا به Ñحم æک ې¿

  Ïلته چې مینې ته  ناÇæ åیوال
   ته به Ïې Çسپه چېرې æÑÏæې¿

   عشقه ناæخته ÇÑغلې
ßمونه ډ Ïغر بنیا   

 Ïسیند بنیاßمونه ډ  
   چېرې خالي Ï جنوÏ ä ته نه شته

äÇیه عشقه ستا شلیدلی  ریوÇæ نو    
   خپل ببر سر

   Ò æÇما Ïمینې æÇ کې چېرې یوسم¿
  عشقه نا æخته ÇÑغلې 

 ã کæ لمی نه یم چې مینهÒ Ñنو åÒ   
  لکه Ï ãÏÂ خپل هابیل æÇ قابیل 

 ãسیل کو æ شخÏ   
   عشقه نا æخته ÇÑغلې

  له السه �ÇړÏ  ã بې مهریو Ï ساåÏ نسل 
   وß مینه نه پېژنې

íخاند åمرæÏ ېÑخو په مینو پو   
  .چې کله کله Ñæ نه  اä هم هېرشي

  نو عشقه ÇÏسې حاá کې 
 ã یه چې تا ن ه کÇæ  

  خپلې محبوبې ته مې  ه Çææیم¿
¿ã چېرې خ  ک äبد ì ستÇÏ خه  äæندæ� له æÇ  
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  د عمر ته－ران وحي

  Òما Çت  چي جانانه
  !Òما Çت  چي جانانه

åÑکله چې   ې یو ل خو شاته  و   
íبهو æ کو  ا کي æÇ Ï åسر ãې هر قدÏ ßو  ãایي کو   

  Òما Ç ن چي جانانه
  ته چې Ï ډáæ له هریو  Ò سرå السونه تاæ ک ې
 í کæ  ن  Ñینه غوæ کې پ تنه åړÒ ما  پهÒ  

  ته چې  پلیو نه خرپا پوÑته  ک ې
í کæ  لولې شرنæ  نÇو  Ï ما په سرکېÒ  

  !شاÒ لمیه میرÇÏåت  چیانو 
í یÏیا Çشیبه مې ستا خند åهر  
í ر ی æ شې بیرته Ñæچې مر  

í یÏیا  ÇÏÇ  ې هغه  کلېÏ ماÒ  
  ! Òما Ç ن چې جانانه

åÑکله چې  ې یو ل خوشاته  و   
ìشاعر مل ر ÇÏ ېÏ ځÑæ ایي یو    

 í یÑæ æÑÏ åړÒ په   
  :  ایی یوÑæځ ÏÏې شاعر مل رí غ  Ñæ Çæې چې

  ÇÑ Ñشهیو  لې بیا په Ïې ال((
  .))په پخوÇنو پلونو Ïې پریوتل  ر æنه 
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  بدمرغي

  پاã کوæ åنه �Çړې
åې مه بهوÏ کې æÇ  

  æÇ کې Ïې پ ې خپلو ستر و کې خوندæ íساته
íشک پرې کو æÇ یيÇæ åته هم  نا Çلته �ړÏ  

  که ÑÏنجو  لیکې Ïې ÇÑغلې په سپین مخ 
  æپوهی í                                          نو  وá به 
  چې تا Ï مینې په خاطر �ړلي

  پاã کوæ  åنه �Çړې
   موږ Ïن ۍ له بد مرغانو  خه هغه åæÏ یو 

  چې äÂ �ړلی نه شو 
  !پوهی ې

 áړ�æ ځ چې تاÑæ هغه   
¿ãسو یدæ ومر  åÒ   

åپوهیدæ نیاÏ که چې  وله    
æمینه لر åسر åړÇæÏ åچې موږ .  

¿åÏ ې نه لویه بدمرغي چېرېÏ له  
 íæ ãجر Çچې �ړ   

  æÇ مینه Ï íæ  ولو  ناهونو Çب 
¿åÏ ې نه لویه بدمرغي چېرېÏ له   

  چې  وÏ ßخپلې معشوقې په æÇ کو
í شرمیæ  

   æÇ خپلې æÇ کې Ï خپل Òړå په æینو æ مین ې
  له æیرې  خه¿

  
  ١٣٨٢ مرغو می ۵
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  زه مساپريم  خو غريبه ته ي３

)) ã کæ لو تهÇیوÏ خپلی  یلې به  
  ....))ې  که چې ته خو Ñæته غوږ نه نیس

  åÂ یاÏÇÏ åÑې لیک کې  ه لیکلي¿
  مساپر åÒ یم خو غریبه ته شوې

 áړ�æ ۍ  یلې ته ډیرÑناچا Ï مې ستا åبی ا   
   له ææÇسیندæنو ææÇ  æÇغرæنو لرې

   Òما Ò Ïړå په هر یو غ  کې ته یې
í ر ی æ کې  یله åړÒ ستا چې په   

ãÑæÇ یې همدلته åÒ   
  م   رÇنې ÓæÇ åÒ هم ستا په Òړå کې æÇس

  æÇ هر نفس سرÏ åې ساæ å باسم 
åړ ي ته کوÒ ې خپلÏ خپلې  یلې  

  پوهی ې¿
 ìÏ شین äسماÂ لته همÏ   

  Ï æÇ لمر کلې طالیی ب   ÑæÏ ې پرالÑ  ي ÇÑ æÇ ي
  م ر پر Òمکه نه Çشنا سیوìÑ شته 
ÑÏلفې نه لون   نه  اÒ ېÑنه تو  

   نه Ò Ïړæ پلیو خر� نه Ï  یکریو æږمې
  ر چې Òما ډیر خو ېدå نه ستا Ï  کلي Ñغوí عط

 åÏ  تشه åږæÇ ماÒ   
   ستا توÑې Òلفې پرې خوÑې Ñæې  پې  نه æهي

   Òما غاړå ستا Ï نفسونو له  رم  نه لیرې



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       16                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

íچې شون ې مې موسکانه لرæ æÇ  
   نه کابل جاä شته نه یې Ï ن  Çسمایي

íغی ې عطر لر Ï چې ستا Çهو å نه یې  ی   
   Ïلته Ï هسکو  ی ه یي ما یوجسم کې 

   æ ÇæÑÇې نشته       
  åÒ مساپریم æÇ غریبه ته یې 

  خو Çشنا ÑÏ åÒ  خه لیرې نه یم 
  åÒ خو ÓæÇ هم الستا په Òړå کې æÇسم 

å مه غ ی åلونو سرÇیوÏ له  
 å کæ کې ها شاعر ته åړÒ ې په خپلÏ خپلې  یلې   

   چې که Ïنیا  خه هم æالړشی 
  .ستا له Òړå نه¡ نه  ي

  
  
  
  
  
  

٢٠٠-٢-١٢۴  
Ç Ñوسن  ا ÏناæیزÑ  
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  د هست９ الفب３

  
  !هو

   åÒ پوهی ã چې یاÏی مه Ïې 
íÏ ېÏ ته لیکليÇÑ:  

   چې Ï شعرæنو کتابونه مې په æÇ کو مین ې
   Òما Ò ÏړæÏ åینو کر ې Ïې په æÇ کو لمد æې¡ æچوې

íبلو ÛÇشپوکې  ر åړÒ Ï ېÏ نهæÏما یاÒæÇ   
  åÒ پوهی ã چې یاÏی مه Ïې ! هو

  ینه  ه پوهې åÒ ã ستا په پاکه æÇسپی لې م
åÑو æ شه ماÇÑ خو !  

 ãستر وخبرې کو æچې ستا تصویر ته په لمد   
ã یÑلیونی  کا åلته  ولوته بې سدÏ åÒ   

íکوÑæ بهæÇ یني¡ خپلو ستر وتهæ ن  خوبونهÇو  Ï Ñنو   
  . Ï سپینو نجونو Ï بدä په لیدæ åÂ æباسي

 ã تæ Ñæ خپلې کو ې Ï åÒ خو   
  وÒÇې æÇسم æÇ په شیبو شیبو له  اä سرå ی

 ãÑلیکونه  و æÇ نهæ ستا تصویر  
   یوÒÇې ستا Ïلیک خبرæنه شعرæنه لیکم 

   ÓæÇ خو åÒ نه 
  Òما شاعرå ته یې 

  ته Òما Òړ کې ناسته
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  Òماله خولې  خه شعرæنه Çæیې
   ÓæÇ چې ته نه یې åÒ شاعر هم نه یم 
  نو ÓæÇ منې چې åÒ په تا �æندì یم¿

   نو ÓæÇ منې چې Ï هست  Çلف æ بې 
 ¿í په بل ختمی  æÇ í لف  خه پیلیÇ نامه له یو Ï ستا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠ - ٢ -١٧۴  
   ÑÇیزæنا- وسن
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 غزل

  
  بیÜÜÜÜÜ اåæÏ å پÜÜÜÜÜر ÜÜÜتÜÜÜÜې æې مÜÜÜÜÜقÜÜرÑې ÏلÜته ÇÑغÜلې

  Ç ÏسÜÜÜتا له  ÜÜÜکلÜÜÜو سÜÜتر ÜÜو نÜه کوترې Ïلته ÇÑغلې

  
  ÜÜې Òړå کÜÜې  Üر ÜیدلېقÜÜÜسÜÜم جÜÜÜانÜÜانÜÜه  ÜÜولÜÜه Ñæځ م

  چÜÜې نÜÜیÜÜمÜÜه شÜÜپÜÜه Ïې æکÜÜ لÜÜÜې ÑÒæې ÏلÜÜتÜÜه ÇÑغÜلÜې

  
  پÜÜه شÜÜنÜÜو سÜÜتر ÜÜو یÜې سÜتا Ï توæÑ ستر و غال کوله

  یÜÜÜو Ï åæÏ پÜÜرنÜÜ ÜÜیÜÜوجÜÜÜاÜÜÜ  æÏرې ÏلÜÜÜتÜÜه ÇÑغÜÜÜلÜÜÜÜÜÜې

  
  æÑ جن  Ïæ عÜÜÜشÜÜÜق لÜÜÜه پÜÜÜیÜÜÜغÜÜمÜÜبر سÜÜÜرÏ å سرæ کفا

  بÜÜیÜÜ اÏ å مÜÜÜالیÜÜÜکÜÜÜو  ÜÜÜÜو لÜÜÜ ÜÜÜکÜÜÜرې ÏلÜÜته ÇÑغلې

  
  سÜÜÜل ÜÜ  سÜÜÜل Ç  ÜÜÜسÜÜÜرې لکÜÜÜه ÇفÜÜغÜÜانÜې مهاجرې

  ÇÏسÜÜÜتا Ï سÜÜÜتر ÜÜÜوجÜÜن  نÜÜه مÜÜرÑæې ÏلÜÜته ÇÑغÜلې

  
  پÜÜرÏ äæې ÏلÜÜÜېوÏ áÇ غÜÜÜزلÜÜÜÜونÜÜÜو کÜÜÜتاÈ لÜÜÜÜوسÜÜÜÜÜتی

  Ïې خÜÜÜÜÜوږې لÜÜÜÜÜکه سÜÜÜÜندÑې ÏلÜÜÜته ÇÑغÜÜÜÜلېخÜÜÜبÜÜÜرې
 
 
 
 
 
  
  

١٧�Ñنا٢٠٠۴ماæیزÑÇ توسن 
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 غزل

åÏ پهÜÜÜÜې شÜÜم åرÜÜÜس äÇÏزÜÜÜپل یÜÜÜم خÜÜÜت یÜÜرسÜÜÜب پÜÜÜÜش 

  æÇ بÜÜÜÜÜاäÇÑ سÜÜÜÜÜرå مÜÜÜÜې شÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜپه åÏ سÜÜÜتا لÜÜÜÜه ÒلÜÜÜÜفÜÜÜو
  
Üې سÜÜÜم äÇÑاÜÜÜسی یÜÜÜجلÜÜÜÜمíÏ  وږمÜÜپÜÜÜس æÇ íÑتوÜÜ  

åÏ پهÜÜÜÜې شÜÜÜم åرÜÜÜس äاÜÜÜمÜÜÜسÂ هÜÜنÜÜÜÜم شÜÜÜÜریÜÜÜاپÜÜÜÜسÜÜÜÜÜم  
  

ìÏ ÊÑاÜÜÜÜسÇ هÜÜÜرغÜÜÜمÜÜÜکÜÜÜیÜÜÜÜه نÜÜÜ  وÜÜÜ ترÜÜÜÜس ÏتاÜÜÜس  

åÏ هÜÜÜÜپÜÜÜÜې شÜÜÜÜم åرÜÜÜÜس äماÜÜÜÜه کÜÜÜÜلæÇرÜÜÜÜیÜÜÜÜه تÜÜÜÜې لÜÜÜÜچ  
  

ÜÜÜ  هÜÜÜÜلÜÜÜونÜرÜÜÜ ãÑæÇ ا ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرنÜÜÜÜو شÜÜÜÜن  یÜÜÜÜل Ï ېÜÜÜی æ  

Ü  هÜÜÜÜتالÜÜÜÜÜسåÏ مې شپه åسر äÇæزÜÜÜیÜÜÜÜه پÜÜÜÜل æÇ کÜÜÜیÜÜÜ  
  

  چÜÜÜÜÜÜې æیÜÜÜÜÜدå شÜÜÜÜمه بÜÜÜÜس جÜÜÜن  پÜÜÜه خÜوÈ کې æینم

åÏ پهÜÜÜÜې شÜÜم åرÜÜÜÜÜÜÜÜÜس äاÜÜÜÜغÜÜÜÜÜفÇ هÜÜÜÜÜسن لÜÜÜÜÜح Ï تاÜÜÜÜس 

 
 
  
 
 

١٩Ç  وسن٢٠٠۴پریل   
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  وعده
 
 

 !نه
  ته مې هېرå نه æې   

   هم په Òړå باندې åæ  ته مې په یاæ Ïې¡ ستا æعدå مې
ææ åنه ال¡ له تاسرæÏ ما یاÒ  

ìÇخوخد)Ì (¿ نه غلم ÑÏ لېæ خبر چې  
åیدÑæ ß په ش äÇÑبا  

  ما Ï باÏ äÇÑ  ولو  ا کو په شمېر ته یاåÏ ک ې 
Ò چې ææ یليæ تهÇÑ تا ã ینو لوند کÇæ په äبه  ا å  

   ته ÇÑ ې نو åÒ به په شرÇبو کې لمدå خیشته یم کله چې
  ÇÏ مې هر ه یاææ Ï! هو

 åæ شیبه مې په خاطر کې شنه åعدې هرæ Ï ستا  
  åÒ پوهیدã هغه ډیوې چې بلې ک ې æې تا

  ÓæÇ خالصیدې ÑÇæ æÇ په ÑÇæ م ې کیدې  
ìÇخو خد)Ì (نه غلمÑÏ لېæ خبر چې  
   نه æې هیرå یاæ Ïې¡ ته مېته مې په 

  æÇ په سرÇæ æینو کې لوند خیشت بدÏ äې 
   æالړÒ æما ستر و ته نیغ 

  åÒ پوهېدã چې ته به ÇÑشې
  Òما Ï خونې Ñæبه æ کوې 
  åÒ پوهېدã چې له �ړÇنه به Ïې سرې ستر ې Çæ ÇÑړæې 
  : یله به æک ې 

  چې شرÈÇ خالÕ شوá¡ ډیوې م ې شوې
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  æلې ÇÑ نه غلې ته¿
  ã چې åÒ به چو� æالړیم åÒ پوهېد 

ã نه پوهې åÒ که   
  چې æلې ÑÏنه غلم  
 íæ کې به یوسپین کاغذ Óما په الÒ  
  ما غو تل شعر æلیکم 

 ãæ سې ناستÇنه شعرمې نه لیکه همد  
  یوÒÇې سپینه پا ه 
  åÒ پوهیدã چې ته به پا ه Òما له السه Çæخلې 

  په Ïې  وماä چې ما به نوí  ه لیکلي íæ پرې
  : åÏ یوÒÇې یې په سرکې íÏ یو و توíÑ پینهخو پا ه س 
 .)غوÇړæ ãطن ته æالړشم(

 
 
 
  

   Çمریکا- وسن     ٢٠٠۴ - مې-١
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 يا هو

  ډیÜÜÜÜوې سÜÜÜÜÜÜÜرå نÜÜÜÜÜجÜÜلåæ   ÜÜ بÜÜÜÜیÜÜÜ اÏ åلÜÜÜÜته ÇÑغÜÜÜÜلÜÜÜې
  سÜÜÜرå نÜÜÜجÜÜÜلÂ ÜÜسÜÜÜÜÜÜÜÜمÜÜاä نÜÜÜÜه پÜÜÜریÜÜÜوتÜÜÜلÜÜې åæ ډیÜÜÜÜÜوې 

  
  Ï سÜÜÜÜپÜÜÜیÜÜن کÜمÜیس  ÜÜالä یÜې Ï مÜÜظÜلÜومو æیÜنو  ا کي
 ÜÜلÜجÜÜن åرÜÜÜوې سÜÜÜÜÜډی åæ ېÜÜÜلÜÜÜ ÜÜیÜÜÜپÜÜÜس ¡åæ هÜÜÜ ÜنÜÜÜلÜÜÜم  

  
  بÜÜÜاÇ Ï ÏسÜÜÜرÇفÜÜÜیÜÜل شÜÜپÜÜیÜلæ  ÜهÜÜله  پÜÜÜه کÜÜلÜÜÜي کÜÜÜې نÜÜÜن 

  ÜÜÜتÜÜÜلÜÜÜې åæ ډیÜÜÜÜوې سÜÜرå نÜجل بÜÜÜیÜÜ اå کÜÜÜوã چÜÜÜÜا æیÜÜÜÜش
  

  یÜÜÜÜو æÑڼ سÜÜÜتÜÜوÇÑ ìÑ پÜÜریÜÜوÊ¡ خÜÜلکو æلÜیدå لÜه ÇÑæیÜه
 ÜلÜÜÜÜÜÜجÜÜÜÜÜÜن åرÜÜÜÜÜوې سÜÜÜÜډی åæ ېÜÜÜدلÜÜÜویÜÜته لÜÜÜلÜÜÜدغÜÜÜمÜÜه  

  
   مÜÜÜÜالیÜÜÜانÜÜÜو تÜÜÜÜر سبÜÜÜÜا هÜÜÜÜÜو¡ ÇالهÜÜÜÜÜو کÏ  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ کلÜÜÜÜÜي

Ï ÜÜÜÜلÜÜÜجÜÜÜÜÜن åرÜÜÜÜÜÜÜوې سÜÜÜÜÜÜÜÜÜډی åæ ېÜÜÜللÜÜÜÜه بÜÜپÜÜÜÜÜش ÑدÜÜÜÜÜق   
  

æ کÑæ ÑذÜÜو نÜÜنæړÒ Ï ېÜÜÜÜچ æالړæ يÜÜÜÜونÜÜÜیÜÜÜولÜÜÜÜÜÜÜ وÜÜÜÜÜÜÜی  
   نÜÜÜÜوåÑ تÜÜÜللÜÜÜÜÜې åæ ډیÜÜÜÜÜÜوې سÜÜÜÜرå نÜجل  ÑÇمÜÜÜÜÜÜÜÜاä چÜÜÜÜې

  
   

   توسن ÑÇیزæنا ٢٠٠۴ مې ۴  
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  ېزيوا
  

í بدلی åند  ېرæ� Ï شیبه åهر  
  هرå شیبه Ï مرګ په لوíÑ یو بل  اÇ ãخلم 

 Ñمي په لو� Ï مهÏ لی æÇ مهÏ ېÑ مني پا ه Ï لکه  
íشیند ÇÑما پرسرÒ åÑæÇæ عمر سپینه Ï Ïبا æÇ   

ÈیتوÒÇیو  
 ìÏ مې خوښ ÈیتوÒÇیو  

  چې په لمدå کبله¡ بربن ې پ ې
  یو و امونه Çæخلم 

  د لپاæÇåÑ هر  ه هېر ک ÇÏ ã ب
   مامې له �æند  خه یوÒÇې بد بیني åÏÒ ک ې 

  هر وß یو  وìÏ ß  انته
  هغه چې Òما په شانې نه ìÏ هغه åÒ  نه یمه 

  هر وß چې åÒ نه یم  Ò ìÏ ÎÒæÏما
   åÒ چې یوÒÇې پیدÇ شوì یم یوÒÇې æÇسم 

ìÏÇÏ:  
  . Ï مرګ په خوÇ یوÒÇې æÑÏمم

  
  
  
  

  جوä  توسن ÑÇیزæنا-١١-٢004
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  مینه نه شتههو Ïلته 

  

  Ïلته هر ه شته íÏ خو مینه نه شته 
   Ïلته Ï موÏ Ñ الÓ توåÏ ډæډۍ غلمینه نه شته 

                                                                                                                        Óنه په هوæړÒ æÇ ر ي  ÈÇونوکې شر Ñ لتهÏ
í بیÑÏ  

Ï ینه نه شتهæ کې Ïجوæ äستا په شا æÇ ماÒ لته  
 åÏ åشوخي ډېر æÇ åÏ غوغا ¡íÏ ن ونهÑ لتهÏ   

  Ïلته سپی لې æÇ ساåÏ  کال Òما Ï کلي
   هغه په ستر و توæÇ åÑ په مخ سپینه نه شته 

 ãæÏته خپل هر ه یا ìæÏ لتهÏ åÒ  
  ÇÑ ìæÏ ته خاندÇæ íیي

   هو هلته هر ه Ï æÇ  íÏلته نه شته 
  ته سپینه سوله æÇ åÏ جن  هم نه شته  æ وÏ åÑل

   Ïلته غالهم نه شته تاالä هم نه شته
íÏ چېرې áنوÇÑ æ ني شتهÇÏæ ېÒÇلته یوÏ   

   هو Ïلته مینه نه شته 
äنساÇ Ï خو په السو  

   Ç Ïنساä م ینه نه شته

  
  
  
  
  

   ÇگستÇæ DC2004 /29شن  ن 
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äماÑÇ سپوږم  په Ï  

  پای ې مې ب  æهلې
    ک   بیل مې په پوله خ

  Ï æÇ لی تي Ñ و æÇبو کې مې السونه پریولل
   Ï جوæÑÇ لوì پ ي ته  یرشوã چې مې ته æلیدې

í ک Êما äې سپین  ال باتوÏ په شنه  ی ۍکمیس   
   åچنچ و له نغمو سر Ï ېÏ Ñلیو شرن هاæپا ÏæÇ   

   ومرå  ایسته æې بال
   Òړå مې له ډېرې خوشال  Çلو ي

í ۍ خالصیæمې  مکه له  ر áس کا  
ãړæÇÑ  لæې  خه به مخکې ستا ډ�æÑ له æÇ   

*  *  *  
ìÏ  الندې پ æÑæÇæ کابل له سپینو  

áس کا íچې شوæ نېæباال کې سبر Ûبا   
í یÑکا  åÏæستا نفسونه ډېر تا   

ìÏ خولې Óې سپین الÏ کې  Óال åÏæما تاÒ  
  بی اÏ åې بیا �ړلي¿

 ãشو åپو å ې له غÏ کې äپه  یلیفو  
   ن ې له ÇÑæیه æینم ÓæÇ ستا  ېرå کې Ï ست یا

ìÇډېرنه شو لید åته سرæÇ åÒ ÓæÇ  
ì جوړ ک áÇیوÏ  ستا ترمنæÇ ماÒ ندæ�   

   �æند سر  رÇÏنه Ï ìÏ  اÑ کو و کې 
 íشیند ÇÑ ÑæÇ موږ مینې تهÒ Ñاما Ñلکه تو Ñا   

*   *   *         
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 ã ی  کæÇÑ  خپل کوچني کمپیو ر غ Ï  
íسې کوÇځ همدÑæ åقچه هرæصند äشیطاÏ ÇÏ   

  ا بری نا لیک مې æلوستست
ãیدÑÏæ ک ک  ته  

íÑنه  کا äسماÂ لتهÏ خوته منې   
  Ïلته په میاشتو  وß سپوږم  نه æیني

  Ïلته سپوږم  چاته سالã نه Çæیي
 ì غالک äسماÂ کې یې ßÑلته نیویاÏ   

ìÇسپوږم  نه شم لید åÒ  
  خوستا لیکلې  یک  ال هم Òما پرشون æ نا ي

 )æÑÒ æسر Ï ېÑÐ ېÑÐ äسماÂ یې تنابونهشین   
  ) سپوږم  Ï باã په سر په یاÇæ Ñیه سالمونه

  
  
  

           ٢٠٠۴ßÑسپتمبر نیویا   
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  æÇ ÇæÑÇ  ن ل

  ما ن ل ÒÂ æموېیه
  ما له  ن له سرå نفس æ یوست æÇ اä مې شین ک  

åغ یدæ کې äن له شنه بد  Ï Ïجوæ ماÒ æÇ   
   ماله  ن له سرå  وشپې تیرې  ک ې 

 æÇ ãبهیدæ åسرæÑکوچني سیند له سند Ï  
   ماپه  ن له کې  اä پخپله ßÑæ ک  

ìÏ äموږ په شاÒ ن ل  :  
  شاړ

  مهربانه
   æ æÇحشي خو کلی

   ن ل Òموږ په شاä نه 
 ìÏ äپه شا ÇæÑÇ Ï موږÒ  
í سیæÇ  نÇ هلته هم پ  

  æÇ هم Ï ست ې هوس   کلي بچي
í ک æتاÇÑ äنې  اæ له Ñن ل کې  ما   

    وله له بچو تشه ک Ï æÇí مرغیو  اله
 ìÏ äپه شا ÇæÑÇ Ï åموږÒ ن ل    
  Ïلته لیوæÇ å غزÇæÏ áÇړæÇ åسي

 äیرې په شاæÏ خه  äن ل له  ا    
  له   و بو و الندې توÑې بال انې æÇشیشکې نا ي

íÑیو یو  کا íÑشپه په  ن له کې ستو  
   æÇسپوږم   ا کی  ا کی  ا ي

   له شنو  و  ان و
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  و سرå لوبې کوÏ  íلته Ï باÏ نغمه له پا 
 Ñپایزیب شرن ها Ï ن ې ن ا رېÏÏ لکه   

   خو Ï  ن له سهاÏ Ñ  کلې معشوقې Ï سپینې غاړې په  ېر
   همدæمرå سپین

  همدæمرæÑ åڼ
   همدæمرå پوست ìÏ منې¿

  چې کله æی  شې بیا یې  کل ک ې نو
  Çهللا Çکبر 

   یوå نرۍ الÏ Ñ  ن له Ï بو و من  کې تللې
  æ Ï åÏ åÑچو پا و پرې غال  خو

 åÏ ږæÇ ند تر پایهæ� Ï موږÒ Ñال ÇÏ  
  چېرته یو ßÑæ الìæÑ نه شته چې سالÏ ãې Çæخلي

  æ æÇچې پا ې به ماتی í ستا تر پوندæ الندې
 ìÏ نې په  ېرÇÑیا Ï موږÒ ن ل   

   ن ل Òما په  ېر یاغي
 ìÏ خو ستا په  ېر کلی   

  ما  ن ل ÒÂ æموېیه
  æÇته Òما ÍæÑ Ï  ن ل ته ÇÑغلې

  ه ÒÇله له هم هغ
   کله چې ته خپه شې

   نو ن ل Çæ ÑæÇخلي ææÇنې سو ي
  کله چې ته æخاندې

í یÑæ äÇÑبا åپر ن له ش کند  
  

   کوÇ Òډیلفې  ن ل- مریلند٢٠٠۴سپتمبر - 
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 غزل
  

ÑæÇ شو äبد ì ست åناÜ  هÜÜÜÜه لÜÜÜÜوې تÜÜÜلÜÜÜوې جÜÜÜتایÜÜس  

ÇÏ شهÇترæ ÑæÇ ه مې تن شوÜÜې کÏ خیر åÏ مې پری ÍæÑ  
  

äاÜÜÜ ìÏ هÜÜانÜÜ  پلÜÜر خÜÜسفر مې تæÇ لیÜÜÜÜÜغÇÑ مÜÜه یÜÜن   

ÑæÇ وÜÜÜÜÜÜÜش ä ÜÜوغÜÜې لÑې الÏÏ هÜÜÜا تÜÜÜÜÜ Ñ خÜÜÜÜم Ï تاÜÜÜس  
  

åÑæاÜÜÜÜÜخ å ÜÜÜÜکتل مæ ته تشÑæاÜÜÜې تÜÜوچÜÜخ åæ åدÜÜÜÜیæ   

åنه شو åخوپو åی ه شوæ ÑæÇطن شوæ چې  ن ه پرې   
  
ÜÜې سÜÜÜکæدÜÜÜدیÜÜنÜÜÜه خÜÜÜه ل پÜړ لæÇÑ ه ÜÜن نÜÜسÜÜحÏ تاÜ  

ÑæÇ رې پیرهن شوÜÜیÜÜ  هÜÜغÏ ېÜÜک äاÜÜ  هÜې پÜÜه مÜÜاتÜÜم  
  

ÒوÜÜÜÜس æÇ áدÜÜیæ اÜÜه تÜÜانÜÜم æÇ å ÜÜÜک åÏÒ اÜÜ Ñ ېÜÜه یÜÜانÜÜت  

ÑæÇ برخمن شو åمرæÏ وږ له مینې نه چېÜÜمÒ هÜÜشÑاÜÜÜ   
  

  æÏمÜÜÜرå مÜÜÜې Çæ ÑÏخÜلÜه چÜې خÜیÜرä خÜلک مې نه æیني

ÑæÇ وÜش äÏوÜب äاÜÜه شÜÜغÏ ېÜÜیا کÜÜنÏ ېÏ هÜÜو پÜÜه خÜÜاتÜم  

  
  
  
  

  
٣٠ìږæ 1383ßÑمریلند کالج پا  
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  عالمه ÑشÜÜاÏ  ته چې Ïبیا لیدÑÇ æماä یې Òما پر مساپر Òړ ي پاتې شو
  

!خپل استاد ته   

Êهم پریو Ïجوæ äلمر په شاÏ ستا æÇ 
 

 هې  مې باÑæ نه ÇÑ ي 
Òړíæ å ها ماÒی ربه مې همیش په   

 åما سفر پیلېدÒ چې پر سبا یې 
  åÒ ستا ÏکوÑ په لویه خونه کې ناست

 æÇ ستا ÏتوÏ غ  له æږمو سرå جنت ته تلمه
:تاÇÑته ææیل چې   

 پاã چې æطن هېر نه ک ې    
 åÏستاÇ الړې ! م رæ ته چې  

 æ ÇÏطن æÇ موږå چاته پری Ïې¿

 م ر æ�ÇÏبله æÇ یتیمه پ تو چا ته پری Ïې¿
:ا ÇÑ ته æیلي ææچې یوÑæ åځ ت  

)فخر شاگرÏهنرمندبه ÇستاÑ Ïسد(   
 åÏستاÇ م ر!  

 ÓæÇ حیرäÇ یم چې Òموږ فخر به چاته Ñسي¿
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 موږå بې فخرå شو
 بې سرå شو

  بې لمرå شو  بس ته چې æالړې
 Çې Ï پ توä مذهب ÑهبرÇæ åیه

 Òموږ Ïپوهې پیغمبرÇæ åیه
æ تللو نیتÏ که ستا 

æ åلې Ïې موږ ته æÏمرå مینه ÇÑک   
 موږ خو æیدÇÏ ææ åبد په شپو کې 

å کÇÑ ینهæ و کې Ñ æ ې مÏ لېæ 
 æ ÇÏی  Òلمیاä به ÓæÇ په کوã لوíÑ  ي ¿

 ته خو یې مشر Ï  ÏستاÑ س æ ìې 
 Ç ÇÏفغاناä به ÓæÇ په کوã لوíÑ  ي ¿

 åÏستاÇ ! نیم  ې نسخې چا ته لولم ÇÏ به ÓæÇ  
ÇÏ-  فرهن áخوشاÏ  - لیکيæ ßبه  و  

 Ï  ÇÏ- ک Ç - í ی æ ßالنجه  به  و  
 Ïستر پ توä نیکه به  وß پېژني

 Òما ÏتاÑیخ Ïهسک له لمرسرå خو ته Çشنا æې
 خو 

Êهم پریو Ïجوæ äلمر په شاÏ ستا 
 هې  مې باÑæ نه ÇÑ ي

!نه   
 ÇÏ åÒ  منلی نه شم

 ال ډېر  ه پاتې íÏ چې ته یې æک ې
 یوÒÇې ته

                  یوÒÇې ته



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       33                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

...          یوÒÇې                           
 

Çæشن تن íÏ سي ÏÏ٢٠٠۴سمبر æÇله   
 
 

  
  

 تصوير
  ستا ÇÑلې لی تصویر

   هغه په  توÑ  یکرí کې  کلی تصویر
  !هو

  همدÓæÇ Ç هم Òما په الÓ کې æÇ ìÏ  وÑæ ãÑته
 íستا  کلې ستر ې خو تصویر کې هم خبرې کو   

  ! لیون 
¿í ې  ه پ  کÏ ستر و کې  

   چې Òما  وá عمر یې æخوړ
  .خوتفسیرمې نه ک ې 

  
  

  مریلند٢٠٠۴نومبر ٢١
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  غزل

  
 

ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜر سÜÜویÜÜصÜÜÜو تÜÜÜ رÜÜتÜÜÜس æوږÜÜÜخ Ï هÜÜÜانÜÜÜانÜÜÜج  
ãړÇ� ېÏ åین تعبیر سرÜÜپÜÜسæÇ ÑوÜÜÜه تÜÜل áیاÜÜÜÜخ æÇ ÈوÜÜÜخ Ï  

  
  تÜÜÜÜېÇÏ تÜÜÜاÇÑتÜÜÜÜه æیÜÜÜلÜÜÜي æ چÜÜÜې بÜÜÜنÜÜد کÜÜÜÜې بÜÜÜه مÜÜې سÜÜÜا

  Ï یÜÜÜÜاæÏنÜÜÜÜو لÜÜÜه ÒنÜÜÜ ÜÜÜÜیÜÜر سÜÜÜÜÜÜÜرÏ åې �Çړã تÜÜÜه نÜÜÜه یÜÜÜÜې
  

åه یې په غاړÜÜومÜÜ رÜÜÜ  å ÜÜÜزکÜÜÜیæاÜÜÜې تÜÜÜÜکه مÜÜÜÜ æÇ تاÜÜÜس  
ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜÜÜÜر سÜÜÜیÜÜÜÜقÜÜÜÜÜه فÜÜÜÜÜÜÜÜل ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜیر سÜÜÜه پÜÜÜÜل  

  
Ç ېÜÜÜÜې چÜÜÜÜاکÜÜÜÜس تÜÜÜنهبÜÜÜÜÜÜطæ هÜمÜÜی یÜÜÜونÜÜÜیÜÜÜÜل ã ÜÜÜÜیÜÜÜÜسæ  

ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜرسÜÜیæ هÜÜل æÇ ãدÜÜانÜÜÜÜÜÜÜÜÜې خÏ åرÜÜÜÜÜÜس ÇدÜÜÜنÜÜÜÜخ  
  

  بÜÜÜرخÜÜلÜÜیÜÜک Ïې ìÏ چÜÜÜې خÜÜÜپÜله مÜینه خ ه ک ې په خپله
ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜÜرسÜÜÜÜÜدیÜÜقÜÜÜه تÜÜÜه لÜÜتÜÜÜمÜÜÜسÜÜÜدقÜÜÜه بÜÜÜلÇوÜÜÜیÜÜÜل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Çمریکا-مریلند
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  غزل
  

  وبه مې æک ÜÜÜÜÜÜåوå تÜÜÜÜÜÜÜÜÜتو به مې ک ې åæ چې ماته  ش
  وåÑÇÒ مې æک ÜÜÜÜÜÜåرÜÜÜÜÜÜÜÜ  åشیخ æÇ ساقي سرå  همدæم

  
åÑکې ساتې  کلې یا Ïغوندې په یا Èته به مې خو  

  لم یوå شپه مې æک ÜÜÜÜÜÜÜÜÜåه ÇÑغÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیو مساپر Ï¡ãæلت
  

 äفغانستاÇړ ی مÒ خميÒ غوندېÜÜÜÜÜÜÜÜتهÑÏ ړæÇÑ ې  
  ې æک ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜåجا نانه ÇÑشه¡ شون ې æÇÑړå  ه چاåÑ م

  
  لهÜÜÜاتÜÜÜÜا قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜل ÒمÏÜÜÜÜÜÜÜÜې ته Ïې هم لویه  ناææ åی

   ÜÜåې æکÜÜÜÜÜÜÜÜچې  نکدä کې æÏطن خوÇته سجدå م
  

  دåÒÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜå ست ì نه ãæ خو پ تو مې مخ ته ÑÏæی
Ñکتوæ جر ه مې åمن سر Ï å مې ماته ک åÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜå   

  
  
  

  
   Çæشن تن١٣٨٣ -٢۵لیندۍ
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 زلزله
 

åÑÒ á کساÏ١۵۵�ææ äهند په سمندÑکې Ï ونامي Òلزلې   
 

íÏ یÑ مکهÒ æÇ 
  پې Çلو ي

ìÏ خلکو لوÏ 
 لکه قیامت¡ موìæÒ æÇÑ نه پیژني

 ìÇخدÏ ) Ì (مکه  ه بال پریوتېÒ پر  
ìغو و بوÏ بلÏ ې نیسيچې خلک یوÒنه پو  

 ìÏ طبیعت په لوبه بوخت 
 خلکو کباä نیوá خو نه ææ خبر 

 چې Ïطبیعت په یوå لوبه کې به 
 کباä په ìæÏ ماړå شي

Ïبند انو تر پ و الندې æÇÑ رخېدÌ (å (کله چې Òمکه ÇÏهللا   
:لویانو چیغې ک ې   

ÈÑیا  
äÇیا ب و  

...موسی  ÑæÇÑسی Æ .... بوÇÏ.... یا عیسی   
áنه شو åلیوني پو æÇ äخوماشوما 

íÑو æ Óچې چا ته پا 
áچې نه پوهېد ææ ډېر نېکمرغه ìæÏ 

áشو å سته مæÑæ æÇ áخندæ  لزلې ته ک  کÒ یې áæÇ که  
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æ ال شین äسماÇ 
 چا  ه æنه æیل

 Ï پو غ  کې چیغې ډæبې شوې 

.  خندæÇې پرæÇبوالهوشوې  
íÑسه ال  پو ته  وæÇ ې تر   

ÇÏ íæ åÑهې  ماهی یر خو شپه تیاÏ بو پر سرæ  
 íÑنه  کا ÛÇکوچن  بې ۍ  رÏ 

 äÇÐÇ په جوماتونو کې 
 په مندæÑنو کې Òن ونه نشته
íÏ Êصلیبونه ما ææکلیساÏ 

 خلک Ïلویو پان ه Çæلو ÏخیرÊÇ په ډæډۍ 
 یو بل له ستوني نیسي

æÇ         ä ماشوما  
æÑ ینېæ له تیو  خه æمیند æ مÏ الهم په خ و کېí  

 
                                                              *    *   *  

íÏ مکه خلک ډیرÒ پر 
  وß یې په جن    وß یې په ÑæÇ کې سو ي

  وÒ ßلزله کې تر æÇبو æÇ خاæÑæ ال ندې ßÑæ شي
í ې پوهېÏ یو ل بیا بشر په æÇ 

íæ یتیمانو غم æ کونÏ چې مرګ 
áشو å هغو چې مÏ نه 

æ� ال åمرګ غمیزÏ åÏ ندۍ  
íلوبې کو åکو سر æÇ بن الي   و له æÇ íهندÏ 
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 í ې نه پوهیÏ په áشو å خو ها چې م.  
*  *  *            

æ کې ناست Îنې  اæ Ï یو لیونی 
 æنه æالړÏ åæ åخ و من  کې 

æ پاتې ìندæ� لیونی لکه مرغه په کې æÇ 
áیې خندæ æÇ áړ�æ لیوني 

:æÇ بیا یې ÇÏسې ææیل   
به ال ÓæÇ هم چېرته جن  íæ äÇæÑپه Ïې Ïنیا کې   

íړÇینې غوæ ینو خلکو Ï ینې خلک به æÇ 
 å کæ مرسته åسرÑæ طبیعت ìÏ ÇÏ 

  á�ææ طبیعت ډېر 
   نو ÓæÇ کېدìÇ شي

 íæ åماړ äÇÑما å  ج 
 í یÑÏæ å  ج æÇ....  

áیې خندæ æÇ áړ�æ لیوني 
 åæ åال ړæ نهæ 

æ پا تې ìندæ� لکه مرغه په کې ìÏ æÇ.  

٢٠٠۵íÑجنو    
متحدÇ åیاالÇ-Êندیانا  
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  بند ه
åبدمه کو æÇ åیي  ه کوÇæ شیخ  

  : خو شیطاÇÏ äنه مني Çæیي

 åه مه  کو  æÇ åبد کو  

íÑپه غلطه  کا åړÇæ Ï ماته خو   

íÏ بد æÇ نیا کې بس همدغه  هÏ یاÂ   

   بل  ه نشته م ر¿

   åÒ  نه Ï شیخ نه Ï شیطاä منمه

  س Ï خدìÇ منم  Ï خدìÇ بندå یم ب

ãمینه کو æÇ  

  
 ìÑ٢٠٠۵ -٢جنو  

  متحدÇ åیاالÇ-  Êندیانا
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  نه پو هي８م
  Ïنیا یو بل توپاä  په سرÇخیستې

í یÑنو کې چینجي  وæنوپه سرÇیوÏÏ بیا .  

íلر ÛÇÏ ج  ې Ï الهم å بشریت په خپله سپینه  ن æÇ   

   ÇÏنسانیت Ï پیدÇی ت له Ñæ ې

   په ÎÒæÏ کې سو ي Òموږ تاÑیخ ææ Ï Ïسترæ ناهونو

  á�æ æÇ) ج  å( æÇ بل) غالمي(  یو

  خدÇ Ï Ì ìÇنساÏ ä بد مرغیو طوÏÏ Þغو شیطانانو

  په السوکې Çی ی

   Ïغالم  شیطاÏ ä عدá بوړبو ک  کې م شو 

  )ج  å (  خو

í ک åÑبو Ñې پرې موÏ Ì ìÇخد ÎÂ  

 ìÏ ãې شرÏالæÇÏ ãÏÂ ستر باباÏ الهم   

  Ïنیا یو بل توپاä په سر Çخیستې

  امت به ÇÑشي خو حیرäÇ یم چې Òموږ غاړې بهقی

  !!Ïج رå ماæÑ تر  ناå الندې ک ې تر خدÇیه  ن ه Ñæشي¿

   Çمریکا-مریلند
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  غزل
  

  وÜÜÜíه کÜÜÜÜÜÜاÇæÑنÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜجانانه  وß چېرې هم ÇÏسې  ن
  وÜÜÜíچې Òړå  کې ناست íæ خو پرÒ Ï ÇæړÇæ å النه ک

  
  رمن æÏÜÜÜÜÜÜمرå ډېر فرìÏ Þ ستا Ï ستر وÏ æÇ خلکو ت

  وÜÜÜÜÜÜÜÜíه کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخبرې  وá کوí خوهی   وß یې ÇÏÇ ن
  

  اä  ه ææینيÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜچې ته æ ÇÑنه  وÑې ÍæÑ به مې  
  ه خندÇ نه کوÜÜÜÜÜíا تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜینه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜچې تصویر نه Â ìæی

  
 ìÇخد Ï نهæړÒ موږÒ خر پهÇ)Ì (ینيæ æ Èحسن په خو  

  اä هی کله  ناå نه کوÜÜÜÜÜÜíاشومÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜن مÏÜÜÜÜÜÜÜÜÜغه می
  

  í م ررګ سخت ÍæÑ ìÏ له تنه جدÇ کی ÇæÜÜÜÜÜÜÜیي م
  توä لیدلی هی  پرÇæنه کوÜÜÜÜÜÜÜÜÜíیلÜÜÜÜÜÜÜÜما æÏطن ب

  
٢٨- ìÑæ ١٣٨۴مریکهÇ سی ìÏ شن  نÇæ   
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  تصويرونه
  که

ìنه ساتالæتصویر æÑÇهند  

Çæ نیکه هم لېدلی ãææÇ موږ به خپل ì  

æپوهېد áبه  و  ÓæÇ æÇ   

   چی æÇ ÇÑÇÏ Ï سکندÂ Ñیینې  ه ډæ áæې

áېدÑکې  ه  کا ãجمشید په جا Ï æÇ   

  یوÒÇې

ìنه ساتالæتصویر æÑÇکه هند  

   نوÑ به بې æÑحه تاÑیخ

ìÇæ نه ìندÇæ� م æÇ سې بې �بېÇÏ   

 åلوم ۍ موسکا پېژند Çحو Ï ته ãÏÂ موږ  به   

  ì  ر ېدæÇ æ په بې ۍ کې به له  نوÍ سرå یو ا

   ما به Âتن کی له سوکرÊÇ  خه پو تلي ìÇæ چې

   تر تا åæÏ نیم åÑÒ کلونه æÑæسته

   پسی ßÑæ ÇÏ بشر همدÇسې ìÏ ßÑæ¿-  عدÇلت- æلې ال هم په
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   æÇله موسی نه به مې غو تي ìÇæ چې

  ما هم له  انه سرå طوÑ ته بو ي

  بس که یوÒÇې 

ìÇæ پاتې íکې خوند æÑÇنه په هندæتصویر  

  ال ته ìÇæ کتلي Ï مجنوä په ستر و موږ به لی

   æÇ په کعبه کې  به مو

   Ç Ïسماعیل Ï قربان  ن ې له ÇÑæیه لیدې

   åÒ به Ñæتلم ÇکاډیموÓ ته چې په خپله �به

 ã کæ íخبر åسر äپالتوÇ له    

ìÏ پاتې Èحسا åماله هغه سرÒ :  

   چېرې Ç -¿åÏیتوپیا-ستا

  Ç æÇ ¿åÑنساناä به á�æ کی í ال تر کله  Ïهغې لپا

  ستا Ï خیالي ډیموکرÇسي Ñی تیاåÏ چېرì پ ه¿

   موږ خویې ÓæÇ هم

   æÑÏ Ïغو Ï لمبو تر شاتوÑ سیوæ íÑینو

åجوړ åÏ  مې نه åستو سرÑÇ له   

í په توپیر نه پوهی äیماÇ æÇ خالقوÇÏ که چی ال هم   
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  خو

 ìنه ساتالæتصویر æÑÇکه هند  

  ما به له خپل نیکه نه غو تي ææچې

  :æصیت æلیکيÒما مغرÑæ پالÑ ته 

  چی خپل شاعر æ� Ï ìæÒندäæ په لوم ۍ Ñæځ �ææني

  بوÇÏ ال ÓæÇ هم ما په خوÈ کې æیني

  åÒ پوهی ã چې له ما خپه ìÏ! هو

   که æ� åÒند ته Ïهغه په ستر و نه  وÑمه 

  �æند کله  کلی شي Òما Ïمعشوقې Ï کلو ستر  و په  یر 

 íت نه لر ÒÑÇ  خو بیا هم ما ته هی  

   خوبونه یې Òماله æینو Ñن  Çæنه خلي بوæ ÇÏیری í چې

 ìÇیریدæ به  نه ÇÏبو  

 ìÇæ ìندæ� به هم åÒæÇ  

 ìÇæ کې تصویر پاتې æÑÇخو که هند  

  ÇÑشه چې ÑÏ åÒته یو Çææ ÒÇÑیم 

  í کلو ډیر  تیر یæÑÒله سلو  

í پرې نه پوهی ßهی   و  
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  چې له هندæÑÇ  خه æلې تصویرæنه ت تي¿

  :  ماته مې ãææÇ نیکه کیسه æک له

  چې په هندåÑÇ کې شیطاæ äکتل 

 å ې حافظه ماته کÑÇهندÏ بس همدغه شر میدلي æÇ  

  که ÑÏته Çææیم خندÇ به ÑÏ شي 

 ìÇæ پاتې íکې خوند æÑÇنه په هندæکه تصویر  

 ìله نسله نه   ال æبیزÏ موږ به  انونه  

  
١٣٨٣ã ٢٧ل  
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 Ï  ÇÏ خو ¡íو  ایه توپیر لر  äÒæ ې شعر کېÏ تنهپهæني تېرÒæ نه ¡åÏ نهæÑ کا Ïمیتو íنو åیوÏ åÑبیلولو لپاÏ برخو æمانیز.  

  

  د افغانستا ن ورک３ خزان３
  

åÑÒ åæÏÏ پین م کاÇ Ï áپریل په یوæیشتم ما  اÇ Ï ãمریکې په پال Òمینه Çæشن تن  اÑ کې  
Ç Ïفغانی سفاæÇ ÊÑ نشنل جیو رÇفیک سن ر په م  Ç Ïفغاä لرغونپوå  اغلي Òمریالي 

Ï íÒ ه و æÇ په  ولیزå تو ه Ï فغانستاÏ ä لرغونو ÂثاæÑ په هکله Ï یوå فلم پرÇنیستنه طر
نومی í په Ïې فلم کې Ï بامیاÏ äسترæ بوÇÏ  انو )) Ç ÏفغانستاÑæ äکې خزÇنې(( æشوå¡ چې

) æیدå بوÇÑ)ÇÏ پر ېدæ á  وáæ شوá خو تر  ن ه یې په سیمه کې ÑÏÏییم بوÇÏ چې په 
Ï فلم .  لپاÏ  åÑ  اغلي طرíÒ ه ې æÇ بریالیتوبونه هم Ï پاæ ãړ ææمشهوÏ ¡ìÏ Ñ موندلو

جوړæنکي باÑæ لرí چې ÇÏ په ن ۍ کې تر  ولو سترå مجسمه åÏ چې æÇږÇæÏلی یې Ç Ïیفل تر 
ìÏ برجه هم ډیر . Ï ÇÏغه بوÏ Ïسته موæÑæ کیندنو æÇ ې نو  æیل¡ له ډیرææ íÒاغلي طر 

Çموندله¡ خو کله چې ډæ برخه åیل چې پ و یوææ ته مېæی رÑنو کا ¡ìÏ لتهÏ هغه ãشو åډ
Ï . بیرته خاÑæې پرې ÇæÑæړíæ¡ چې بیا بل æخت په ډÇډ Ç æÇحتیاØ سرå کیندنې پرې æشي

فلم بله په Òړå پوÑې برخه Ï طال تپې Ïقیمتي خزÇنې په هلکه åæ چې له نیکه مرغه تر æÇسه 
åÏ íلسمشرۍ په ما   کې خوندæÏ . åبرسیر ÇÑ ÇÏبو åیدæÏ åستر åله سطح یوÇپه ن یو áکېد

فرهن ی پې ه æ ¡åÏړÇندæینه کی í چې ÏÏغه بوÇÏ تاÑیخي Çبهت Ç æÇهمیت به Ï مصر له 
ÇهرÇمونو سرå برÇبر íæ¡ یاÏ شوí فلم عاطفي جوړ ت ÑÏلوåÏ چې Ï لیدæ پرمهاá یې 

ìÇ کې تم نه شوې ک æÇ بهرنیانو هم خپلې åفغانانو بر سیرÇ پر ینو . æÇ کو ماله خپلو
Áلته یې لولیÏ و کلیمې هم مل ک ې چې  åسر:  
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  ورکه خزانه
ÇÏبو !  

  æیدå شه
å غ ی æ ãÇÑÂ الندې æÑæنو خاæÑÇæ یخ ترخرÑتا Ï  

  Ï خپل نیکه  ېرÏ å غم Ï غباÑ شاته æیني)) Çپه  اä(( ال
 ìÏ خميÒ بتÑال  و ìغشیو خیژ Ï Ñالشغها  

Ï æÇ ))غر ìلو ((íÏ هن  الې له لمبو ډکېÐ Ï  
  تین نه شي ÑæÇیدالì ستا Ï سترې ډ برینی سینې æÒÑÏ ßÑæنه ال پ 

Ï äشیطا Ñهې((ال توÇبر((Ï نه مین يæÏر ))æبو)) سیندæÇ پر  
 íخیژ  åÑله کو áجاÏ ÑتوÏ لمر  åال هم پر موږ  

íنه خیژæÏæÏ نه æتندیسونو له سوغاړ æړÇæÏÏ الستا  
ÇÏبو!  

  æیدå شه 
  په ãÇÑÂ پریو ه 

  هو Ñ ÇÏی تیا åÏ چی
íبخد Ï کې  یې ))ßک له  )) سا å بربن Ñپا چا  کلې لوÏ  

 á کي تش کæ خه ه  Ìله تا æÑÒ æسرÏ طال غون ۍ کی یې  
            خوته æیدå شه

  !ته ãÇÑÂ پریو ه
 ìÏ پاتې Ñپه کو åال له  ا و سر ÍæÑ   ÏÇبخدین  شهز Ï   

 ìÏ تی  نه æÇ مو  خهÂ یاله æالله سیند   
  پاæلي شرن ی í الخو Ï ساÏ ß لوÏ Ñ    کمیس 

äستاÑستر نوÏال  æÇ))ãلینو(( په )) الÇ ((ìÏ مین  
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   الهم ÏÏن و پکتانیو Ï قمې ÑÒین السوندí بری ي
  ! نوته æیدå شه¡ ته ãÇÑÂ پریو ه

ÇÏبو ìÏ ãبخدین  پیغلې  ایست ته مې سال Ï   
ÇÏبو ìÏ ãخوبونو پریشان  ته مې هم پا Ï ستا   

   åÒ ال æÑÒ Ï کلو شاته بخدین  æینمه
íیې کو Ñسین ا íÏ کنیزې پرې چاپیرې åææÇ چې   

íسمو äÇæیې پېز ßل   وÇæ یې ßل ¡  وæیې با ßو   
Ï íÏیې په هسکه سینه ږ ßو  ))ÇیوÏ Êسا ((åېر ÑÒ  

  بوÇÏ  ایست ته یې حیرäÇ یم خو æیری مه پرې
í تیر نه ک æنه له سیندæ نه ه ÇÑ یې نن ßچې  و  

   ک í یا خویې غله Ï الجوæ ÏÑ له Âمو تیرنه
 ÇÏشه بو åیدæ خو íÏ  یÑ مې åړÒ ã هم پوهی åÒ  
   ته  Ï تاÑیخ تر خرæÑÇæنو خاæÑæ الندې پ  شه
   چې Ï åÒ خپلې بخدین   کلې  ا ې æ ساتم 

   بوæ ÇÏیدå شه
  ته خو ه خبر یې

 ææ ßنکي  وæه  ه  ماتو Ï چې ستا   
áلېدæ áخپلو تندیسو نو پر ېد Ï تا خو   

  ا خوÇیې ÏیوäÇ نشه ک á  خه Ñæه)) ßÑÇ هن ((  چې له
  !نو ته æیدå شه¡ په ãÇÑÂ پریو ه

åنیوæ Óبیا په ال åÑتو ßشاÑÇ Ï کله چې ما  
   æÇ کانی کا مې بېرته æÇÑست Ï با رãÇ ما   ته 

áخندæ یاÑسو æÇ ÊخوæÇÑ کله چې لمر له پکتیا نا  خه   
    ندهاÇÑ ته چې  مرغ  له پر ا پوÇÑ åÑغلې

Ï سمایي بیاÂ یشنو(  چېæ ( Ï  ته کÑپو Ûبیر Òپال  
 á ته کÑپو Çسپین خیلو نه په هو æکوتر Ï هیلیوæÑ æÇ   
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  له بهاÑ ته ÇÑشي) ÑÇجن(  بیا به
) Çسونه) کلیو پاترÂ íمصر ÑÒ íړæÇÑ نیل غاړې  خهÏ به  
  پیغاã به æÇÑړí طالیي ب  کې ) ÒییوÓ(به ÇÑشي Ï ) Âشیل(

íÏ ستا پ و ته کی Ìین تاÑÒ به خپل Ñسکند æÇ   
  به æÇÑړÏ í بخدí پیغلې æلوÑ کې Ï کوبا ÑÇغوÑÒ äÇتشت 

 åله لن یو سر í پیغلې به  ا ونو ته ن ی ãæÑ Ï æÇ   
   ÇÑÇکوÒ íÒلمي به ÇچوÏ í   و  پې مست Çت  ته 

   æÇ هیندÇÑ   æ   به نا ي Ïخیبر Çت  ته 
   سمر قندí کو   به  رخي کاک ۍ غاړæ ته

íپیالې ک ن و åک  به له پامیر سر æهیند æÇ   
 ÇÏخوبه بو åÏږæÇ له æی وæ ÇÑ بیا به نو تا  

ÇÏشوبه بوÂ Ñله تو æÑتیاÏ  ې باسوÏ بیا به .  
  

  åÑÒ åæÏ Ï پین م کاÇ Ï  áپریل یوæیشتمه
                              Çæشن تن  اÇ ÜÑمریکا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       50                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

  د افغان لرغون３ ب２ه: اپه －ان
äپه  اÇ :لرغونې ب ه äفغاÇ Ï  

  ÏÑæ äÇګ کې Ïیوå غرå لرغونی نوìÏ ãپه مید:  وÑبت 
  Ï لو ر لرغونی نوã: لوì غر 

æباله:  سیند ÓæندÇ باسیند¡ یونانیانوÇ نننی  
 íبخد : ãړ نوæÒ بلخ Ï  

ßکمني : ساÇæ ÏÇچې سل ونه کاله یې پر هېو ¡æ فغانانو هغه لرغونی پ تÇ Ï äساکیا
åÏلوÑÏ.  

  .Ñæ خه موندá شوí طال تپه چې ÑÒ ونه لرغوني ÑÒین ÂثاÑ :طال غون ۍ 
   بلخي شهزÏÇ   :بخدین  

ãچې په:  ال ìÏ äÇفسانو کې هغه پهلوÇ په äستا Ñنو Ï  
æ لینو مینÇ    ÏÇشهز .  

Ï نوÑستاني Çفسانو Çتله¡ Ï الã معشوقه Ç Ï æÇفسانوí  کال خاæندÇ( : Ï ¡åلینا( Çلینو 
Ñلین اÇ )لین هرÇ ( مانا æÇ ìخیستل شوÇ هم له همدې  خه ãسنی نوæÇ لینا مېنه یاÇ Ï یې
ìÏ Ñکو  

ÇیوÏ Êسا : ÈباÑÇ ېÑæÏ ستا یيæÇ Ï یي چېÇæ کمن تهÇæ کمنÇپه سانسکریت کې  و ÇیوÏ
ÇالنوÚÇ به یې په Ïې Çلقابونومل¡ ساÏ ÊیوÏÇ ساتونکي  وÇکمن په ماناåÏ¡ چې ÑÒینې 

í کæ هغو ساتنه Ï کېÇخ ولې چې  و åن  له م یو سرÑشاهي کو Ï مجسمی به یې.  
  . Ç Ï ک æÒړ نوßÑÇ : ã هن 
 ßشاÑÇ:تلÇ یایيÑÂ   
  کانیشکا نامتو Çفغاني Çæکمن : کانی کا 

  Ï کابل æÒړ نوã :  کوبا
åÑپر ا پو  : ãړ نوæÒ Ñپې و Ï  
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یانې ) مایي(یانې نیکمرغي æÇ) Âسه(په کابل کې ÏÏغه غرå نوã له Ñ ææÏی و : Âسمایي
åÏÑنیکمرغي مو Ï چې مانا یې ìخه جوړ شو Ñمو.  

  ه هندÑÇ íباÇ ÈالنوÇعو  خهل: æیشنو
کې یې له خپل تربوÑ کرä سرÏ å ج  æ ) فصل(هندÇ íتل¡ Ï مهابهاÊÑ په Çتم پرÑÇ  :Èجن

  .کیسه ÇÑغلې
Çمېرمن(  نامتو مصرۍ ملکه :کلیو پاتر åشا(  

ÓییوÒ  :åنامتو  ېر æساطیرÇ یوناني Ï  
وني فرهن  æیاړمنه  اتهونه یا  ی ونه ÇÒړÑÂÁ åیایي سرæÏæنه چې Ï هېوÏ ÏÇ لرغ:  ا ونه
åÏ برخه.  

 Ïلرغونې ):æÇسنی نن رهاÑ(  ندهاÇÑ) æÇسن  پکتیا( پکتیانا) æÇسنی کند هاÇÑÇ )ÑکوÒې
  Çفغاني مدنیت ÑÏې مهم من ي

  ).مرکزæنه( 
  .هیندæک  æÇسنی هندæکش: هیندæک 
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９مكتب  
 
 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم 
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

 قصیدå مې پخه ک ې 
ر ومه کوÒړۍ   

  وäÇ مرید Ï رخي پیر یم
ã شي کوډې نه ک ßÑæ ېÏ  نÑ 

 کوډې باسم 
  بند بختونه خال صومه

 Ïمینو ÒړÑ æیباÑ یم
 شکرÇنه مې یا ممیز íÏ یا توتاíÏ ä یا مرۍ 

í ته خامک کÇÑ áسماÏ ßو  
  وÇÑ ßجوړå ک í خول 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
                    یو مې ÓÂ یوå ش ۍ                   

íæ æنه تاÇÑ ېÏنجونې  ر 
íړÇنه غوÇÑ نهæیزæتا 

 íæ Ñته په قاÇÑ مال تل 
 سل کوپرæنه ÇÑته Çæیي
ã نه ک åیې ډیر Çæخو پر 
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 خدÇیزæ åÏلې
 ÏکوÒ کلي په Òلمیو باندې  رäÇ یم                    

ìÏ ãمالو ìæÏÏ ÒÇÑ ما ته 
 ìÏ مین Ñپه لو äخاÏ یو 

ایب لمس بل لېدلې Ïمال ص  

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

 Ïشن  توÊ ډډې ته ناست یم
ã یز کæو ته تا   æ شن 

 ماشوماä له  ېله خالÕ شي
ã ممیز ک åÒ چې ãÏ تهÑæ 

 ìÏ میاشتې سرÏ ÊÇبرÏ 
åÏ له پنجشنبهæÇ نن 

 یوå پیغله ÇÑته ناسته 
åÏ ایسته  åته ډېر Ò 

 å کÇÑ یزæسې تاÇÏ یيÇæ 
Ñ ل  بسلماä شيچې مې پال  

í کم ک Ñلوæ ì م ÊÇمیر 
ìÏ مې مساپر äخوږ جانا 

í ک íÑæÏب  کې مزæÏ په 
*  *  *      

 åبرÇÑ نیمه شپه چې شي 
 په سندæÑ باندې سر شم

íÏ åÏمې په هو äÇÑما áو  
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 غ Ñæ ãæته شپیل 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

ìÏ Ñمې  ه یا ì   åندÑ� 
و  اì یوډیرې شپې سرå ی  

ìÏ بابيÑ ظالم  ه مست 
 Ï وÇن  سندÑې Çæیو

 شپه چې  ه ډېرå پخه شي
 بیا نو بله ک æÏ æه 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

 �Ñندì   å چې نن ÇÑغی 
:په خندÇ یې ÇÑته ææیل   

 صایب åÏÇÒ کیسې ته غوږ شه 
 áړæیو äخاÏ مې åړæÇ نن 
æ له مېلمنو ßیې ډ Ñکو 

ÇÑ ææ åÑغلي وß له  ا  
ææ Ñماشو Ñن  یې شوÇ په 

åæ کلې مېلمنه  åیو 
 په  ایست åæ  اپیرۍ
 åæ لو غوندې نهÇکلیو 

  کاÑیدله مکتب 
:شرمېدله پ  یې ææیل   

 صایب åÏÇÒ یاÑ ته Ïې Çæیه
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ìÏ ãې سالÏ پیر خانې ته 
å کæ تهÇÑ یز خوæ یو تا 

åÑته شم منظو äچې جانا 
ã کÑÏ åÑنه به پوÇشکر 

å ې مکÏ ìÇخدåÑې بوÏÇ  
 مکتب  ÇÑته ææÇÏیل
 بیا یې ÇÑک ÇÏ کاغذ

 �Ñندí   å توبې æک ې 
 åمانه شوÒ نهÇÑæ یل یېæ 

 åæ بال åæ مکتب  نه 
åبېرته ستنه شو Çپه خند 
:په کاغذ کې  ææ لیکلي   

په سندæÑ یم مینه ((  
 Ïنغمو یم لیون  

 په یو چا مې Òړå بایللی
 غ íæ  کلې شپیل 

 å کæ باندېÑæ یزæیو تا 
 چې ما ل ک Ï í پ  ۍ

  ìÏ åÏÇÒ برکلي صایب Ï 
)) یو یې ÓÂ یوå ش ۍ  

۴\ ١٣٨٣\١١           
      ÊیاالÇ åمریلند-متحد    
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 ا فغا نا ن
  æÇږÏې لمنې

   ون ې پای ې
  Ï پوندæ چاÏæې له پو یوډکې
   Ï æÇ پلیو په میخ �æبلې تلې

   æÇ ÏږÏ تاÑیخ کو و کې  ي ÇÑ æÇ ي
  وáÇ تر شاپ ه åÏ سبا Ï لوæÇ ì ډبرین Ïی

   نن Ïیوې م ۍ ډæډۍ لپاåÑ الÓ ت ا کې 
 åکو لمد æÇ په åینو سرæ په äæپر   

   یو ل په چپ æالړá په  ي الÇÑ Óغلل
 áې کې  په چیغو سر شوÑال Ñپه لویې  لو Ñا  Ï   

   بل  ل له  توæÑ سرÇÑ å غلل
á ک áخپل بچي یې له چپه حال   

   æÇږÏې چپنې
    ل سیب Ïسماá ترمال

  ې Ñخچینې پر سر قرص
   لین ي Ï شولو په پ یوکې خوړین

   مال خیشاåæ کې ک  æ په
  یو ل Ïبیل الستی په الÓ کې بیا قبضه Ï  وپک

   یاالÓ پر  پ Çی ی یا وته پر ماشه ن تې
   یو ل په ږیرå  نهکاÑ بل  ل Ï سر په æی تو

Õالړ بل  ل په تی ته ترې خال æ یو ل مال پسې  
  م یې په پېریانو Çخته نیم په تقدیر مین  æÇ نی

   نیم یې په تمه Ï جنت æÇ په Ïنیا باندې یې الړې تو ک ې
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äÇæÑ ه په ماییوپسې    
   ه یې Ï ما Ñکس Ï کتابونو چینجي

 åک  په غاړ åنوغاړæیزæتا Ï سید قطب Ï ه   
   ه Çسامه سرå په سوړæ کې پ 

äÇېرې  ریو   
  ډډۍ لمن

 åلون   په غاړ áæ áæ  
  مچ   په پ و ÇÑÇ Ïبو له Ñب å جوړې 

äÇæÑ íÏ  مخ په ختی åږæÇ ندنی پرæ ښæÇ Ï   
   باÑیې Çپیم íÏ یا Ï بن و میدå شوې پ  

  لیوني)) تاã کرÒæ(( مین æÇ  ه یې Ï) پریتي(   ه په
í غ ی íن ریزÇ ته Ñړې موÒ åتکبر åنیم یې له ډېر   

   ه یې ال ÓæÇ هم Ï مکتب په سو ولو تکبیرæنه Çæیي
íیکر  åÏږæÇ   

    Òړې پ ې          
    الباتوä په پای و

í  ند کې بنæ په م ìÏ Ñپه سریې شکو  
ìÇخد íÏ äÇæÑي ال  )Ì (خبر په کومه  

íæند تیرæ� äپه شا æکنیزÏ ک ېÑæ کې æه یې به بد   
í باندې س ری  بل ک å په می ßو    

   Ï   و Ï حقوقو کتابونه لولي
ÑینسوÇړډæÒسي لکه یوÇډیمو کر   

Ï äÇæÑ ÇÑ íړې یې خیژæÏ یې نه پیژني ßو  ì.  
í یریææ æÇ íخاندæ تهÑæ ìæÏ   

Ñæعجیب  نا ÇÏ چې   
íچوÇ هم بچي í کې هم ه   ک ÏÇې هېوÏ په.  
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 گيله
 

  پرäæ ناæ ÛæÑمه نا مرÏې تاæنه پو تلم 
 ÎÂ یلېæ تا!  

  í ک å ې ما مÏ ìÇخد  
      ãæ نه åخبر åÒ  

  Ï åÒې په سترگو کې æÑÏ Ïغو ن ې  ې پیژنم
  که ته خبرå نه æې

æپرå چابله ک åکې ډیو ÊÑیاÒ ä  
  بیگاå تر نیمې شپې په پ ه Ïعا چا کوله

  سهاÑ پلوکې æÇ  کې چا غو ه ک ې
¿ í نگه جوړ ک  ìÇما به خد  

í عا نه قبلیÏ غجنوæÑÏ Ï .  
  

  1384 لیندۍ 15
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ìÏ ì¡ چې ÏÏغه Ï پ تو �بې پیاæړí شاعر Ñحمت شاå سایل په Ïې Ñæستیو کې Ï کابل په نامه یو ÏÇÒÂ شعر خپوÑ ک 
åÏ ترجمانی åخوږ åیو ÓحساÇ æÇ مینې Ï شاعر äفغاÇ . Ï íنوموړ Ï و کر ې  ÇÏ ¡غه شاعر تهÏ خو ې Ï ÈلمیتوÒ Ï ماÒ

íÏ  لÇډ åÑهمدغه شعر¡ لپا.  
  
  

  سايله ستا هغه د خ５ال کابل

  
  تاال کابل لیدلی نه ìÏ¡ تا کابل æنه لید 

   سایله Ç Ï ÇÏفسانو  اÇ Ñفسانه æ  ه
  خونو کې یې Ñæکه شاä کیسه æ  ه په تاÑی

åیدÑکا  Ñیینه کې چې لمر سوÂ ینوæ Ï لتهÏ   
åیدÑکا  Ñملت  پ چې الناسوÏ ستا æÇ ماÒ  

   هغه æخت موږå ستاغزلې لوستې
   ستاپه سندæÑ به مو خپل Ï مینې لیک پیل ک  

 á کÑæ ستا په نظمونو به مو یو بل ته السونه   
  Ñعاته الÏخت موږ ستاæ له سایله هغهÑا  

  :چې  وندې æÇÏلیکې
))  íÏ یليæ Ñخوبونو  ا Ï عمر áته  وÑÏما  

  )) کله مې پېرæÒشې په بمبونو کابل جانه
 åæ شوې نه åÑعاال پوÏ خوستا   

   چې ستا Ï مستو لیونو خوبونو
   Ï  اپېریو  اÑ بمونو ړن  ک  

  تاال کابل لیدلی نه ìÏ¡ تا کابل æنه لید
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  دÑې سایله ستا هغه غزلې Ò æÇما سن
   نوÑې په ßÑæ تاÑیخ کې Ñæکې شولې

   نوÑ  وÇÏ ßلرæ بر یو اì نه   ي
 íÏ ما الیق نه شتهÒ جملÇ ستاÑنو   

 ìÏ ìړæ بوæÇ äماÑÇ äپاچا خا Ï   
 Ï ))äخه )) یو پ تو  ÇÑ غ  ضمیر Ï  

 ìÏ ìړæ ن ینوÑ æÑÇÏ کلهÏ   
ßÑæ پسې äیمه په نا åÒ æÇ پسې   æÑ سایله ته ال په  

 Ñیوهم په خپل کوæډۍ نه لرæکې ډ  
 åÒنا åشنغر پیغلې له ډېرÇ Ï   

   ماته په کوÑ کې مساپرÇæیي
  چې خ  اÑÏ په پې وÑ کې  ر م

   ÇÑته Òلمي ال مهاجر Çæیي
   سایله æÇ åÒ ته ßÑæ Ï تاÑیخ تکرÑÇ ته سو و
   سایله æÇ åÒ ته تکرÑÇ یو ÏیعقوæÇ È یوسف

ÞÇفر Ï عیسی æÇ مریمې Ï یو ÑÇته تکر æÇ åÒ سایله   
  Ïغه  اÏ Ñې په خوبونو کې  æ äÇÏæساته بس 

  . ÇÏ ÇÏیرæ لی په خیاá کې خپل مکاæ äساته
                                               

   لمریز ١٣٨۴                                    مرغومی 
                                                   کابل
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  سفر

  گو کې سپÜÜÜÜینه ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÑæÇه چÜÜÜÜیÜÜÜÜنهته لکه Ï خوړ ش
  åÒ لÜکه ÏغÜÜرÏ å کمرå خÜÜÜÜÜÜÜÜوÇتÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه æÇÑتÜÜÜÜÜÜلی گل
  ته چې په مال ماته شې نغمه Ï شÜÜÜÜÜرشÜÜÜÜÜرې æÇÑړې
  åÒ لکه ÏÏنگ کوچي پگ ۍ کې یÜÜÜÜÜÜÜو  ومبلی گل

  
 

  ته لکه Ï سپینې شیدæپ  پÜÜÜÜÜÜÜÜا ÜÜÜÜÜه کې سرå ن ه
åÒÌه نسیم  کلی موÜÜÜÜÜÜباکÜÜÜÜÜÜÜÜÜبی Ï کېÑلکه سها   

  ته لکه Ï سیند په غÜÜÜÜÜÜÜÜاړå جÜÜÜÜÜÜوړÏ å ماشوã ما  
ÌوÜÜه تللی مÜÜÜÜÜÜÜÜېرتÜÜÜÜÜÜÜÜÜدلی بÜÜÜÜسیÑ که ترتا ناÜل åÒ  

  
  

  ته کÜله æÑÏغÜÜÜجنه شې مÜÜÜÜÜÜÜاشÜÜÜÜوÑÏ ãغونه Çææیې
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرã گل ææینمÇننگوکې Ï یÜÜÜÜÜÜÜوپÜÜÜÜÜÜÜ  ش Ï åÒې 

  کله چې بÜانه جوړå کÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ې لÜÜÜÜÜویه کیسه پیل ک ې
  æÑÏغÜÜÜÜÜÜÜوکÜÜÜÜÜÜې Ïې هÜÜÜÜÜم  ه خوندÑæ تخیل ææینم

  
  ته لکه Ï سپÜین قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÏ äÂ کÜÜÜÜÜÜÜر Üو جنتÜÜي æږمه
  åÒ لکه Ï عÜرÔ لÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜنÜÜÜÜÜÜÜÜÜاæÑنÜÜÜÜÜÜÜه Â äÇÐÇ ÏهنÜگ

Üسیمه پ تنه هم شتههل åوÜÜÜÜې یÜنت کÜÜه جÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜته پÜ  
  مÜÜÜÜÜÜا æÇ تÜÜÜÜÜÜÜا æÇÑړí لÜÜه هغه  ÜÜایه Ï عÜÜشق لونگ
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æÑه  کاÜÜÜ  æÇ نیا ته  هÏ ېÏ خبرچې موږ به ìÇخد  
   ÜÜه خبر چÜې موږå په کوثر Ï عشق پÜÜÜÜÜریÜÜÜÜÜÜو لÜلي یو

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜولÜÜÜÜÜÜش äÇمینې شهید Ï لې ÑÒæالړæ یاÜÜÜÜÜÜÜÜÜنÏ ه  
  بÜÜÜÜÜÜÜÜیا لÜÜÜÜÜÜÜÜکه æÇ ãÏÂ حÜÜÜÜÜÜوÇ  مÜÜÜÜÜÜکې تÜه ÇÑغلي یÜو

  
  

  ÇæÏړå ماشومÜÜÜÜÜÜÜÜاä یÜو ÇæÏړå  کلي یوسپی لي یÜو
  ÇæÏړÏ å جÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜنت له پاکې  ÜÜÜمکې نÜÜÜÜÜÜÜÜÜه ÇÑغلي یÜو

æ جنگ åرÜکله س æÇ æ ÜÜÜÜÜې کÜÜÜÜوبÜÜÜÜÜÜل åرÜÜÜÜÜÜÜکله سæ ک  
  کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜلÜه بیا Ï میندæ پر Òنگوä باندې خوæ Èړí یو

  
  

íÏ ېÜÜرنÜÜÜÜÜÜÜÜیÜترگې یې خÜي سÜی نه شÜÜک �ړلÜÜÜخل ÇÏ  
æÑکاÜ  هÜÜÜÜÜÜدې نÜو بانÜترگÜس äاÜیمÇ Ï اÜ Ñ کهÜÜوږ لÜÜم  
  æÇ åÒ تÜه Ü æÇ Ïکو پÜه Ò Ï ãÒ ãÒړå کÜÜعÜÜÜÜÜÜÜÜÜبه مÜÜینÜÜ و

Ç تانوÜÜسæÏ ìÇدÜخ Ï سÜÜبæÑکاÜÜ  هÜÜ ÇÑ هÜیانو تÜلæ æ  
  
  

åÏ وÜÜÜÜینæ هÜو پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜمکه خÜÜÜ  ÇÏ åړÇ� هÜÜیون  مÜÜل ìÇ  
  ÜاåÑæ له کÜومه کÜÜ æÇÜÜÜÜÜÜÜÜã Üکو ته Ïې پاکÜه Ï جÜنت خ

   Üه چې په Âسماä کې Ïې له æÇ کو ستوæ íÑترÇشم
ã ومه کÜاشÜې مÜه یÜÜا بÜت æÇ مه ÜÜگو کÜÜنÇÒ ې به ÜÜیÑæ  
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ÜÜین ممÜمæ خÜÜÜÜÜÜÜې مÏ ېÜینه کÜÜه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜې پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÇÑ åړÇ� هÜ  
æÑته  کا æÇ åÒ ېÜوکÜÜÜÜÜÜÜÜبæÇ ېÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜچ ìÏ بس åرÜمæمدÜÜند هæ�  
  Çæړå عÜÜاشقاä بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜوږÜÜÜ æ å ي æÇ نÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜشه بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه شÜÜÜÜÜÜÜي

  په خÜÜوبÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜونÜÜÜÜÜÜÜÜÜوکÜÜÜÜې æیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜدÜÜÜÜÜÜ  åکاæÑمÜÜÜÜÜوږ به Ï مÜÜینو 
  

   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې Ï گل  انگه کې یو Ñنگ شو بل æږمه Ï گل
í کÑæ ÊوغاÜÜبه مو یو بل ته په س äاÜÜÜÜÜÜÜÜÜقÜÜاشÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜکلي عÜÜ   

  و پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوږ æگÜÜÜر يÇÑشÜÜÜي ملÜÜکه چÜÜÜÜې Ï مÜÜچÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜی
í کÑæ Êنه شاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم په میÜÜÜÜÜÜÜÜو خلکو ته هÜÜرخÜÜي تÜÜش åالړæ  

  

æÑææ ینوÜÜÜÜم åæÏ رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜپ åرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜس äÇÑاÜÜÜه بÜÜÜې لÜÜÜه چÜÜÜ   
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاړې یÜÜÜینې غÜÜÜÜسپ Ï خلویاÇæ گÜÜنÑ و ÜÜ  æÑوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت Ï اÜÜÜÜÜ  

æ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜاتÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم åندÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜو تÜÜلÜهæ لÜÜÜج Ï ېÜÜوسÜÜÜب Ï ېÜÜه چÜÜ   
  پÜÜس لÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه ډیÜÜرæ åخÜÜته Ï خÜÜÜÜوږæ شÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜونæ ÜÜÜ قلنگ Çæخلو

  

ÜÜÜمæÏ ېÏ شو له ßÑæ åړÇæÏ ېÜÜه چÜÜÜÜ سترگونه æرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜډې åرÜÜ  
æ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜولÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  نهÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیخ کې تیته شوې میÑوله په تا   
  ÇÑیÜÜې æړæ پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه æÏمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرå ډبÜÜرینÜÜÜÜÜÜو Òړæ یÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې ææیÜÜÜÜشو

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت æÇ åÒ ېÜÜÜیا چÜÜÜنÏ åÑیاÜÜÜÜت ÇÏæ ÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜÜÜÜولÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه سÜÜÜا پÜÜÜ Ñ هÜ  
  

  ÇÑشÜÜÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا سÜÜÜÜفÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرتÜÜÜÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜالتÜÜÜÜ لÜÜÜې äÇæÑ åÏ یÜÜÜÜمه
å ې کÜ پ åړÇæÏ ېÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرگÜÜÜÜÜÜÜتÜÜسæÇ å ÜÜÜÜکÇÑ Óې الÒÇوÜÜÜس یÜÜب  

ÜÜل æ ÜونÜÜه شÜÜې پÏ هÜÜÜب åÒã کæ هللاÇ سمÜÜه بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې نÜÜوسÜÜÜÜه بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  
å ÜÜÜې کÜÜÜ ې مæاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜانÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜÜیت لÜÜÜه نÜÜÜپ ÇتدÜÜقÇ Ï هÜÜÜت  

    کابل1384 لیندۍ 25                                                   
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  جادو－رې ته سرود
  

á کæ ېÏ رې  ه  æÏجا  
 ã سې لیونی کÇÏ ېÏ چې  

 ææ ې  هÏ په ستر و کې ÇÏ  
ã ک ìÏې پرÏ چې له  انه  

  
á کæ ېÏ رې  ه æÏجا  
  شوãچې Ï چین ماچین پا چا

   اپیرۍ مې شوې کنیزې
 ãشو Çچې ستا ستر و ته  د  

  
 á کæ ېÏ رې  ه  æÏجا  

   کفرÏ æین Ïې له ماÇæخیست
Êکو äبین چې په کې  اÏماخو   

  هان ین Ïې له ما Çæخیست
  

   ه منتر Ïې په ما æک  
  چې  کتاÈ نه مې Òړå توÑ شو 

 ãÑشما íÑمینې ستو Ïستا  
  بل حساÈ نه مې Òړå توÑ شو 
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  Ïې په ما æک   ه منتر 
 ãې شوÏ  ن ÑÏ åمرæÏ تاته  

   ستا په ÍæÑ کې مې  اæ äلید
 ãې شوÑÐ ېÑÐ Ñنو Ï ستا   

  
  جاæÏ رې ستا Ï ستر و

 åÏ له پیریانو مې توبه   
æÑÒ سپینو Ï هللاÇ بسم   

 åÏ کې پرته åمې په غاړ   
  

  جاæÏ رې   ومرå  ه یې 
 ã ې بلد کÏ æÑپه سند   

 ã لکه شین طوطي غ ی   
 æپه شکر  ã ې بلد کÏ  

  
   جاæÏ  رې  ومرå  ه یې 

 ã تا له مینې نه خبر ک  
 ãæ ì س æغر Ï åÏسا åÒ   
 ã سر ک æÑتا په سموال   

  
   ته پوهی ې جاæÏ رې

   چې ته  ومرå  ایسته یې
   له غزلو نه Ñن ینه

   له سندæÑ نه پسته یې 
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   ته پوهی ې جاæÏ رې
ã کی Çجد åندæ� له Ñنو   

Ñشما íÑسته ستوæÑæ ېÏ لهå  
 ã کیÇکې پید äسماÂ په   

  
 å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال æÏجا  
  چې له Ïې جهانه æ الړ شو 
  له شکمنو ستر و پ  شو 

  Ï  وماÏ äنیا نه æالړ شو 
  

 å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال  æÏجا  
   چې Ï ستوæÑ مېلمانه شو 

   له هغه  ایه چې ÇÑغلو
  هلته بېرته Ñæ ستانه شو 

  
 å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال  æÏجا  

   ی توÒ ìÏ Ñماله �æندÒ åړ
   یو ãÇÑÂ  اì  ته مې بو ه

 ìÏ Ñشو åنیا کې  ومرÏ ېÏ  
  

å ک ÇÑ ېÏ Óرې ال  æÏجا  
   Òما �æند ìÏ ستا په الÓ کې 

  لکه شین غمی Ï  وتې
  ÇÏسې بند ìÏ ستا په الÓ کې
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  جاæÏ رې  الìÏ Ó  کلی 
  Ï تک سپین سوسن په شانې

 ã چې یې  کل ک å کÇÑ ìغوÑ  
    ÏخوÇږæ  åطن په شانې

  
  اæÏ رې جاæ æÏ ک å  ج

  æ� ÇÏندÇÑ äæ  خه Çæخله
 å نیا بل کÏ په ÑæÇ یا خو   

  خپل بیلتوÇÑ ä  خه Çæخله
  

 å کæ æÏرې جا  æÏجا  
 å ې غی ې ته میلمه کÏما   

    æ� ÏندÑæ äæکه مانامې 
å ستنه ک ÇÑ ÍæÑ بیرته   

  
   جاæÏ رې Òړå مې Çæخله
 å ک ÇÑ کې  کال áپه بد   
   ها چې Ñæ åÒپسې  ر م 

  å ک ÇÑ که ماناÑæ هغه  
  

  جاæÏ  رې  ومرå  ه یې 
Ïما په  ستر و کی وÒ ېÏ Óال  

   ÓæÇ جنت په ستر و æینم 
 Ïمې پری و äخي جهاÒæÏ  

  
ìږæ- ١٣٨٢ -٢  
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  دشها د ت کل５مه

  ته مې یاÏی ې خو ÑÏ تللی نه شم 
  �æند مې په هر اã کې Çغزí کرلي

  پوهی ې¿
ìÏÑتو  åمرæÏ åړÒ ند نه مېæ�   

  له  توæÑ ستر و  خهلکه ÇÏ ستا 
  چې په Ñنجو کک æÇ å  که ÇÑشي

í پ  ک äکې چیرې  ا äÇکمیس  ریو Ñتو Ï ستا æÇ   
  پوهی ې¿

 ìÏ پی ی ìله غم نه لو äبیلتو Ï ند ستاæ�   
ãخو تر هغو به یې پر سر ر و   

ã ک Òځ یې ستا په مخ کې کوÑæ åچې  یو  
   مامې Ï مرګ æÑæست  سل   یوÒÇې تاته پری ي

 åÏ ست  شیبه  کلې شي!  پریæÑæ ندæ� Ï  
   پری åÏ¡ چې ستا په مخ کې

ã سته ک ÑÏ کلیمه ÇÏ ÊÏشها Ï   
  . خدìÇ  خو شاهد ìÏ چې پر ما  رÇنه یې
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  غم

ì ترن یÑستا  
  ته مې مخ ته ناسته

  خوåÒ له تا خپه یم 
í من ÇÑ چ ې åړÒ ما پهÒ نغمه  

  تابې æفا ÇÑ ته بی اå  ه ææیل¿¿
 æ نه åړÒ يهی  مې له  

  ÏæÇستاÑ نغمه مې Òړå کې 
  غم په شوæÇÑ Ñلي
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  يو شيبه مينه
 áې خندÏæ ستنه شوې  

Ïماپر   ر کې وÒ ېÏسر  
   Òما ÒÏړÏÇÒÑÏ åې Ñæ Çæیدله

  !Çې
   Ïې ماشوã بیا ÑÏته غوږ کې  ه æیل¿

   åÒ خو  åÏÏ خبرې نه منمه 
  ìÏ چې له ما خپه شي

íپه پ ه¡  ولې  یلې تاته کو  
åکو  ãپا!  

        ÇÏلیونی هر ه Çæیي
  . وåÑ خپه چې نه شې

 áې خندÏæ ستنه شوې   
   Òما تاåÏæ نفس

  ÇÏستا پر  کلي æچویلی ÇÑ پرÑæ Êæبل ÇÏنه Çæنه ک 
åÏو æ هن  ته جنتÐ مې æعطر äبد Ï ستا  

  !م ر Ñ تیا Çææیه
  چې Òما Ï م و من  کې 

  æلې Ï پا ې په  ېر Ñæی Ïیدې¿
 áې خندÏæ ستنه شوې   

  خو åæ åÑ  چوپتیا 
   æÇ ما æتا Ïخپلې مینې الæ åÑنیوله
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Èæسوچونو کې ډ åړÇæÏ   
  خدìÇ خبر  ومرå ډېر مزá موæک 

  چې ستا Ï  کلي غ  خوږې Òمزمې
 å یینه ماته کÂ سپینه Êسکو Ï   

  : پوå شوã  یله Ïې æک Ïæ åې æیل
   چې ستا Ï  وتو Ï شوخ  له السه 

  Òما غوږ Çæل  خدìÇ خبر چېرې ÇÑنه æلویدله
æ  ìÏ غوږ مې تش åÑو   

 ãپاتې شو äÇبه هک حیرÇبې  و åÒ  
  خدÇیزÒ åÏما ستر و کې Ïې  ه æلوستل 

áې خندÏæ تهÇÑ ستنه شوې ÇÑ چې  
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  غزل

íæÏاÜÜÜÜÜÜÜÜÜر یÜÜÜیæ هÜÜÜپ æÇ æÑدÜÜنÜÜÜه سÜÜÜې پÏ ßوÜÜÜÜ وÜÜÜÜÜÜی 
Üپ Ï ãوÜÜې نÜÜÜه کÜÜÜقÜÜÜلÜÜÜÜه حÜÜÜÜÜپ ìÏ دÜÜÜÜریÜÜÜÜÜÜمíæ ÏاÜÜریÜیÜÜ  

  

  تÜÜÜ لÜÜÜو مÜÜÜو ÜÜÜوß کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜله نÜÜÜÜÜÜÜاÒ Ï íæ ÒلÜÜÜÜفو پÜÜÜÜه 
íæ ÏاÜÜÜÜر یÜÜÜیÜÜÜ ÜÜÜÜنÒ هÜÜÜÜې پÜÜÜ ÜÜÜÜÜن äوÜÜÜÜنÜÜÜÜج Ï وږÜÜÜÜÜمÒ  

  

  ÒمÜÜÜÜا Ï لÜÜÜÜمÜÜÜÜدæ سÜÜÜÜتÜÜر ÜÜÜÜو مÜÜÜÜاتÜÜې مÜاتې ÂیÜÜیÜÜÜÜÜنې
Üکو مÜÜÜÜ æÇ ¡وÜÜÜÜنÜÜÜÜیæÏíæÏصویر یاÜتا تÜÜې سÜÜÜک  ÜÜنÜÜ  

  

   ته شي مغرÑæې چÜې ÒړæنÜÜÜه ÇÑنه یوسي خپل  ایست
íæÏدیر یاÜÜقÜÜÜوتÜÜÜÜن í ÜÜÜÜک ÊاÜÜÜÜمÇÑ وÜÜÜه مÜÜÜÜنæړÒ ېÜÜÜچ  

  

í ÜÜیÜاتÜې مÜÜÜیوکÜÜÜ لÜÜÜې سÜÜÜÜم íÑوÜÜÜÜامه تÜÜÜÜن ÏÑاÜÜÜÜی Ï  
ÜÜÜافÜÜÜÜې مÜÜÜÜیا کÜÜÜÜÜنÏ ېÏ هÜÜÜÜپ ßوÜÜÜÜ  ÇÏíæÏاÜÜÜÜر یÜÜÜیÜÜÜقÜ  

  
  
  
  
  

  
  ١٣٨٢لیندۍ
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  ست７ی يمه ست７ی

  عشقه ناæخته ÇÑغلې 
  ن ۍ ÏæÑÒ Ïسکو په  ولو لو بوخته

   ستاملن   ته Ï چاپاã نه شته 
   په چا به Ñحم æک ې¿

  Ïلته چې مینې ته  ناÇæ åیوال
   ته به Ïې Çسپه چېرې æÑÏæې¿

   عشقه ناæخته ÇÑغلې
ßمونه ډ Ïغر بنیا   

 Ïسیند بنیاßمونه ډ  
   چېرې خالي Ï جنوÏ ä ته نه شته

äÇیه عشقه ستا شلیدلی  ریوÇæ نو    
   خپل ببر سر

   Ò æÇما Ïمینې æÇ کې چېرې یوسم¿
  عشقه نا æخته ÇÑغلې 

 ã کæ لمی نه یم چې مینهÒ Ñنو åÒ   
  لکه Ï ãÏÂ خپل هابیل æÇ قابیل 

 ãسیل کو æ شخÏ   
   عشقه نا æخته ÇÑغلې

  له السه �ÇړÏ  ã بې مهریو Ï ساåÏ نسل 
   وß مینه نه پېژنې

íخاند åمرæÏ ېÑخو په مینو پو   
  .چې کله کله Ñæ نه  اä هم هېرشي

  نو عشقه ÇÏسې حاá کې 
 ã یه چې تا ن ه کÇæ  

  خپلې محبوبې ته مې  ه Çææیم¿
¿ã چېرې خ  ک äبد ì ستÇÏ خه  äæندæ� له æÇ  
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  د عمر ته－ران وحي

  Òما Çت  چي جانانه
  !Òما Çت  چي جانانه

åÑکله چې   ې یو ل خو شاته  و   
íبهو æ کو  ا کي æÇ Ï åسر ãې هر قدÏ ßو  ãایي کو   

  Òما Ç ن چي جانانه
  ته چې Ï ډáæ له هریو  Ò سرå السونه تاæ ک ې
 í کæ  ن  Ñینه غوæ کې پ تنه åړÒ ما  پهÒ  

  ته چې  پلیو نه خرپا پوÑته  ک ې
í کæ  لولې شرنæ  نÇو  Ï ما په سرکېÒ  

  !شاÒ لمیه میرÇÏåت  چیانو 
í یÏیا Çشیبه مې ستا خند åهر  
í ر ی æ شې بیرته Ñæچې مر  

í یÏیا  ÇÏÇ  ې هغه  کلېÏ ماÒ  
  ! Òما Ç ن چې جانانه

åÑکله چې  ې یو ل خوشاته  و   
ìشاعر مل ر ÇÏ ېÏ ځÑæ ایي یو    

 í یÑæ æÑÏ åړÒ په   
  :  ایی یوÑæځ ÏÏې شاعر مل رí غ  Ñæ Çæې چې

  ÇÑ Ñشهیو  لې بیا په Ïې ال((
  .))په پخوÇنو پلونو Ïې پریوتل  ر æنه 
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  بدمرغي

  پاã کوæ åنه �Çړې
åې مه بهوÏ کې æÇ  

  æÇ کې Ïې پ ې خپلو ستر و کې خوندæ íساته
íشک پرې کو æÇ یيÇæ åته هم  نا Çلته �ړÏ  

  که ÑÏنجو  لیکې Ïې ÇÑغلې په سپین مخ 
  æپوهی í                                          نو  وá به 
  چې تا Ï مینې په خاطر �ړلي

  پاã کوæ  åنه �Çړې
   موږ Ïن ۍ له بد مرغانو  خه هغه åæÏ یو 

  چې äÂ �ړلی نه شو 
  !پوهی ې

 áړ�æ ځ چې تاÑæ هغه   
¿ãسو یدæ ومر  åÒ   

åپوهیدæ نیاÏ که چې  وله    
æمینه لر åسر åړÇæÏ åچې موږ .  

¿åÏ ې نه لویه بدمرغي چېرېÏ له  
 íæ ãجر Çچې �ړ   

  æÇ مینه Ï íæ  ولو  ناهونو Çب 
¿åÏ ې نه لویه بدمرغي چېرېÏ له   

  چې  وÏ ßخپلې معشوقې په æÇ کو
í شرمیæ  

   æÇ خپلې æÇ کې Ï خپل Òړå په æینو æ مین ې
  له æیرې  خه¿

  
  ١٣٨٢ مرغو می ۵
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  زه مساپريم  خو غريبه ته ي３

)) ã کæ لو تهÇیوÏ خپلی  یلې به  
  ....))ې  که چې ته خو Ñæته غوږ نه نیس

  åÂ یاÏÇÏ åÑې لیک کې  ه لیکلي¿
  مساپر åÒ یم خو غریبه ته شوې

 áړ�æ ۍ  یلې ته ډیرÑناچا Ï مې ستا åبی ا   
   له ææÇسیندæنو ææÇ  æÇغرæنو لرې

   Òما Ò Ïړå په هر یو غ  کې ته یې
í ر ی æ کې  یله åړÒ ستا چې په   

ãÑæÇ یې همدلته åÒ   
  م   رÇنې ÓæÇ åÒ هم ستا په Òړå کې æÇس

  æÇ هر نفس سرÏ åې ساæ å باسم 
åړ ي ته کوÒ ې خپلÏ خپلې  یلې  

  پوهی ې¿
 ìÏ شین äسماÂ لته همÏ   

  Ï æÇ لمر کلې طالیی ب   ÑæÏ ې پرالÑ  ي ÇÑ æÇ ي
  م ر پر Òمکه نه Çشنا سیوìÑ شته 
ÑÏلفې نه لون   نه  اÒ ېÑنه تو  

   نه Ò Ïړæ پلیو خر� نه Ï  یکریو æږمې
  ر چې Òما ډیر خو ېدå نه ستا Ï  کلي Ñغوí عط

 åÏ  تشه åږæÇ ماÒ   
   ستا توÑې Òلفې پرې خوÑې Ñæې  پې  نه æهي

   Òما غاړå ستا Ï نفسونو له  رم  نه لیرې
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íچې شون ې مې موسکانه لرæ æÇ  
   نه کابل جاä شته نه یې Ï ن  Çسمایي

íغی ې عطر لر Ï چې ستا Çهو å نه یې  ی   
   Ïلته Ï هسکو  ی ه یي ما یوجسم کې 

   æ ÇæÑÇې نشته       
  åÒ مساپریم æÇ غریبه ته یې 

  خو Çشنا ÑÏ åÒ  خه لیرې نه یم 
  åÒ خو ÓæÇ هم الستا په Òړå کې æÇسم 

å مه غ ی åلونو سرÇیوÏ له  
 å کæ کې ها شاعر ته åړÒ ې په خپلÏ خپلې  یلې   

   چې که Ïنیا  خه هم æالړشی 
  .ستا له Òړå نه¡ نه  ي

  
  
  
  
  
  

٢٠٠-٢-١٢۴  
Ç Ñوسن  ا ÏناæیزÑ  
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  د هست９ الفب３

  
  !هو

   åÒ پوهی ã چې یاÏی مه Ïې 
íÏ ېÏ ته لیکليÇÑ:  

   چې Ï شعرæنو کتابونه مې په æÇ کو مین ې
   Òما Ò ÏړæÏ åینو کر ې Ïې په æÇ کو لمد æې¡ æچوې

íبلو ÛÇشپوکې  ر åړÒ Ï ېÏ نهæÏما یاÒæÇ   
  åÒ پوهی ã چې یاÏی مه Ïې ! هو

  ینه  ه پوهې åÒ ã ستا په پاکه æÇسپی لې م
åÑو æ شه ماÇÑ خو !  

 ãستر وخبرې کو æچې ستا تصویر ته په لمد   
ã یÑلیونی  کا åلته  ولوته بې سدÏ åÒ   

íکوÑæ بهæÇ یني¡ خپلو ستر وتهæ ن  خوبونهÇو  Ï Ñنو   
  . Ï سپینو نجونو Ï بدä په لیدæ åÂ æباسي

 ã تæ Ñæ خپلې کو ې Ï åÒ خو   
  وÒÇې æÇسم æÇ په شیبو شیبو له  اä سرå ی

 ãÑلیکونه  و æÇ نهæ ستا تصویر  
   یوÒÇې ستا Ïلیک خبرæنه شعرæنه لیکم 

   ÓæÇ خو åÒ نه 
  Òما شاعرå ته یې 

  ته Òما Òړ کې ناسته
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  Òماله خولې  خه شعرæنه Çæیې
   ÓæÇ چې ته نه یې åÒ شاعر هم نه یم 
  نو ÓæÇ منې چې åÒ په تا �æندì یم¿

   نو ÓæÇ منې چې Ï هست  Çلف æ بې 
 ¿í په بل ختمی  æÇ í لف  خه پیلیÇ نامه له یو Ï ستا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠ - ٢ -١٧۴  
   ÑÇیزæنا- وسن
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 غزل

  
  بیÜÜÜÜÜ اåæÏ å پÜÜÜÜÜر ÜÜÜتÜÜÜÜې æې مÜÜÜÜÜقÜÜرÑې ÏلÜته ÇÑغÜلې

  Ç ÏسÜÜÜتا له  ÜÜÜکلÜÜÜو سÜÜتر ÜÜو نÜه کوترې Ïلته ÇÑغلې

  
  ÜÜې Òړå کÜÜې  Üر ÜیدلېقÜÜÜسÜÜم جÜÜÜانÜÜانÜÜه  ÜÜولÜÜه Ñæځ م

  چÜÜې نÜÜیÜÜمÜÜه شÜÜپÜÜه Ïې æکÜÜ لÜÜÜې ÑÒæې ÏلÜÜتÜÜه ÇÑغÜلÜې

  
  پÜÜه شÜÜنÜÜو سÜÜتر ÜÜو یÜې سÜتا Ï توæÑ ستر و غال کوله

  یÜÜÜو Ï åæÏ پÜÜرنÜÜ ÜÜیÜÜوجÜÜÜاÜÜÜ  æÏرې ÏلÜÜÜتÜÜه ÇÑغÜÜÜلÜÜÜÜÜÜې

  
  æÑ جن  Ïæ عÜÜÜشÜÜÜق لÜÜÜه پÜÜÜیÜÜÜغÜÜمÜÜبر سÜÜÜرÏ å سرæ کفا

  بÜÜیÜÜ اÏ å مÜÜÜالیÜÜÜکÜÜÜو  ÜÜÜÜو لÜÜÜ ÜÜÜکÜÜÜرې ÏلÜÜته ÇÑغلې

  
  سÜÜÜل ÜÜ  سÜÜÜل Ç  ÜÜÜسÜÜÜرې لکÜÜÜه ÇفÜÜغÜÜانÜې مهاجرې

  ÇÏسÜÜÜتا Ï سÜÜÜتر ÜÜÜوجÜÜن  نÜÜه مÜÜرÑæې ÏلÜÜته ÇÑغÜلې

  
  پÜÜرÏ äæې ÏلÜÜÜېوÏ áÇ غÜÜÜزلÜÜÜÜونÜÜÜو کÜÜÜتاÈ لÜÜÜÜوسÜÜÜÜÜتی

  Ïې خÜÜÜÜÜوږې لÜÜÜÜÜکه سÜÜÜÜندÑې ÏلÜÜÜته ÇÑغÜÜÜÜلېخÜÜÜبÜÜÜرې
 
 
 
 
 
  
  

١٧�Ñنا٢٠٠۴ماæیزÑÇ توسن 
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 غزل

åÏ پهÜÜÜÜې شÜÜم åرÜÜÜس äÇÏزÜÜÜپل یÜÜÜم خÜÜÜت یÜÜرسÜÜÜب پÜÜÜÜش 

  æÇ بÜÜÜÜÜاäÇÑ سÜÜÜÜÜرå مÜÜÜÜې شÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜپه åÏ سÜÜÜتا لÜÜÜÜه ÒلÜÜÜÜفÜÜÜو
  
Üې سÜÜÜم äÇÑاÜÜÜسی یÜÜÜجلÜÜÜÜمíÏ  وږمÜÜپÜÜÜس æÇ íÑتوÜÜ  

åÏ پهÜÜÜÜې شÜÜÜم åرÜÜÜس äاÜÜÜمÜÜÜسÂ هÜÜنÜÜÜÜم شÜÜÜÜریÜÜÜاپÜÜÜÜسÜÜÜÜÜم  
  

ìÏ ÊÑاÜÜÜÜسÇ هÜÜÜرغÜÜÜمÜÜÜکÜÜÜیÜÜÜÜه نÜÜÜ  وÜÜÜ ترÜÜÜÜس ÏتاÜÜÜس  

åÏ هÜÜÜÜپÜÜÜÜې شÜÜÜÜم åرÜÜÜÜس äماÜÜÜÜه کÜÜÜÜلæÇرÜÜÜÜیÜÜÜÜه تÜÜÜÜې لÜÜÜÜچ  
  

ÜÜÜ  هÜÜÜÜلÜÜÜونÜرÜÜÜ ãÑæÇ ا ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرنÜÜÜÜو شÜÜÜÜن  یÜÜÜÜل Ï ېÜÜÜی æ  

Ü  هÜÜÜÜتالÜÜÜÜÜسåÏ مې شپه åسر äÇæزÜÜÜیÜÜÜÜه پÜÜÜÜل æÇ کÜÜÜیÜÜÜ  
  

  چÜÜÜÜÜÜې æیÜÜÜÜÜدå شÜÜÜÜمه بÜÜÜÜس جÜÜÜن  پÜÜÜه خÜوÈ کې æینم

åÏ پهÜÜÜÜې شÜÜم åرÜÜÜÜÜÜÜÜÜس äاÜÜÜÜغÜÜÜÜÜفÇ هÜÜÜÜÜسن لÜÜÜÜÜح Ï تاÜÜÜÜس 

 
 
  
 
 

١٩Ç  وسن٢٠٠۴پریل   
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  وعده
 
 

 !نه
  ته مې هېرå نه æې   

   هم په Òړå باندې åæ  ته مې په یاæ Ïې¡ ستا æعدå مې
ææ åنه ال¡ له تاسرæÏ ما یاÒ  

ìÇخوخد)Ì (¿ نه غلم ÑÏ لېæ خبر چې  
åیدÑæ ß په ش äÇÑبا  

  ما Ï باÏ äÇÑ  ولو  ا کو په شمېر ته یاåÏ ک ې 
Ò چې ææ یليæ تهÇÑ تا ã ینو لوند کÇæ په äبه  ا å  

   ته ÇÑ ې نو åÒ به په شرÇبو کې لمدå خیشته یم کله چې
  ÇÏ مې هر ه یاææ Ï! هو

 åæ شیبه مې په خاطر کې شنه åعدې هرæ Ï ستا  
  åÒ پوهیدã هغه ډیوې چې بلې ک ې æې تا

  ÓæÇ خالصیدې ÑÇæ æÇ په ÑÇæ م ې کیدې  
ìÇخو خد)Ì (نه غلمÑÏ لېæ خبر چې  
   نه æې هیرå یاæ Ïې¡ ته مېته مې په 

  æÇ په سرÇæ æینو کې لوند خیشت بدÏ äې 
   æالړÒ æما ستر و ته نیغ 

  åÒ پوهېدã چې ته به ÇÑشې
  Òما Ï خونې Ñæبه æ کوې 
  åÒ پوهېدã چې له �ړÇنه به Ïې سرې ستر ې Çæ ÇÑړæې 
  : یله به æک ې 

  چې شرÈÇ خالÕ شوá¡ ډیوې م ې شوې
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  æلې ÇÑ نه غلې ته¿
  ã چې åÒ به چو� æالړیم åÒ پوهېد 

ã نه پوهې åÒ که   
  چې æلې ÑÏنه غلم  
 íæ کې به یوسپین کاغذ Óما په الÒ  
  ما غو تل شعر æلیکم 

 ãæ سې ناستÇنه شعرمې نه لیکه همد  
  یوÒÇې سپینه پا ه 
  åÒ پوهیدã چې ته به پا ه Òما له السه Çæخلې 

  په Ïې  وماä چې ما به نوí  ه لیکلي íæ پرې
  : åÏ یوÒÇې یې په سرکې íÏ یو و توíÑ پینهخو پا ه س 
 .)غوÇړæ ãطن ته æالړشم(

 
 
 
  

   Çمریکا- وسن     ٢٠٠۴ - مې-١
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 يا هو

  ډیÜÜÜÜوې سÜÜÜÜÜÜÜرå نÜÜÜÜÜجÜÜلåæ   ÜÜ بÜÜÜÜیÜÜÜ اÏ åلÜÜÜÜته ÇÑغÜÜÜÜلÜÜÜې
  سÜÜÜرå نÜÜÜجÜÜÜلÂ ÜÜسÜÜÜÜÜÜÜÜمÜÜاä نÜÜÜÜه پÜÜÜریÜÜÜوتÜÜÜلÜÜې åæ ډیÜÜÜÜÜوې 

  
  Ï سÜÜÜÜپÜÜÜیÜÜن کÜمÜیس  ÜÜالä یÜې Ï مÜÜظÜلÜومو æیÜنو  ا کي
 ÜÜلÜجÜÜن åرÜÜÜوې سÜÜÜÜÜډی åæ ېÜÜÜلÜÜÜ ÜÜیÜÜÜپÜÜÜس ¡åæ هÜÜÜ ÜنÜÜÜلÜÜÜم  

  
  بÜÜÜاÇ Ï ÏسÜÜÜرÇفÜÜÜیÜÜل شÜÜپÜÜیÜلæ  ÜهÜÜله  پÜÜÜه کÜÜلÜÜÜي کÜÜÜې نÜÜÜن 

  ÜÜÜتÜÜÜلÜÜÜې åæ ډیÜÜÜÜوې سÜÜرå نÜجل بÜÜÜیÜÜ اå کÜÜÜوã چÜÜÜÜا æیÜÜÜÜش
  

  یÜÜÜÜو æÑڼ سÜÜÜتÜÜوÇÑ ìÑ پÜÜریÜÜوÊ¡ خÜÜلکو æلÜیدå لÜه ÇÑæیÜه
 ÜلÜÜÜÜÜÜجÜÜÜÜÜÜن åرÜÜÜÜÜوې سÜÜÜÜډی åæ ېÜÜÜدلÜÜÜویÜÜته لÜÜÜلÜÜÜدغÜÜÜمÜÜه  

  
   مÜÜÜÜالیÜÜÜانÜÜÜو تÜÜÜÜر سبÜÜÜÜا هÜÜÜÜÜو¡ ÇالهÜÜÜÜÜو کÏ  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ کلÜÜÜÜÜي

Ï ÜÜÜÜلÜÜÜجÜÜÜÜÜن åرÜÜÜÜÜÜÜوې سÜÜÜÜÜÜÜÜÜډی åæ ېÜÜÜللÜÜÜÜه بÜÜپÜÜÜÜÜش ÑدÜÜÜÜÜق   
  

æ کÑæ ÑذÜÜو نÜÜنæړÒ Ï ېÜÜÜÜچ æالړæ يÜÜÜÜونÜÜÜیÜÜÜولÜÜÜÜÜÜÜ وÜÜÜÜÜÜÜی  
   نÜÜÜÜوåÑ تÜÜÜللÜÜÜÜÜې åæ ډیÜÜÜÜÜÜوې سÜÜÜÜرå نÜجل  ÑÇمÜÜÜÜÜÜÜÜاä چÜÜÜÜې

  
   

   توسن ÑÇیزæنا ٢٠٠۴ مې ۴  
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  ېزيوا
  

í بدلی åند  ېرæ� Ï شیبه åهر  
  هرå شیبه Ï مرګ په لوíÑ یو بل  اÇ ãخلم 

 Ñمي په لو� Ï مهÏ لی æÇ مهÏ ېÑ مني پا ه Ï لکه  
íشیند ÇÑما پرسرÒ åÑæÇæ عمر سپینه Ï Ïبا æÇ   

ÈیتوÒÇیو  
 ìÏ مې خوښ ÈیتوÒÇیو  

  چې په لمدå کبله¡ بربن ې پ ې
  یو و امونه Çæخلم 

  د لپاæÇåÑ هر  ه هېر ک ÇÏ ã ب
   مامې له �æند  خه یوÒÇې بد بیني åÏÒ ک ې 

  هر وß یو  وìÏ ß  انته
  هغه چې Òما په شانې نه ìÏ هغه åÒ  نه یمه 

  هر وß چې åÒ نه یم  Ò ìÏ ÎÒæÏما
   åÒ چې یوÒÇې پیدÇ شوì یم یوÒÇې æÇسم 

ìÏÇÏ:  
  . Ï مرګ په خوÇ یوÒÇې æÑÏمم

  
  
  
  

  جوä  توسن ÑÇیزæنا-١١-٢004
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  مینه نه شتههو Ïلته 

  

  Ïلته هر ه شته íÏ خو مینه نه شته 
   Ïلته Ï موÏ Ñ الÓ توåÏ ډæډۍ غلمینه نه شته 

                                                                                                                        Óنه په هوæړÒ æÇ ر ي  ÈÇونوکې شر Ñ لتهÏ
í بیÑÏ  

Ï ینه نه شتهæ کې Ïجوæ äستا په شا æÇ ماÒ لته  
 åÏ åشوخي ډېر æÇ åÏ غوغا ¡íÏ ن ونهÑ لتهÏ   

  Ïلته سپی لې æÇ ساåÏ  کال Òما Ï کلي
   هغه په ستر و توæÇ åÑ په مخ سپینه نه شته 

 ãæÏته خپل هر ه یا ìæÏ لتهÏ åÒ  
  ÇÑ ìæÏ ته خاندÇæ íیي

   هو هلته هر ه Ï æÇ  íÏلته نه شته 
  ته سپینه سوله æÇ åÏ جن  هم نه شته  æ وÏ åÑل

   Ïلته غالهم نه شته تاالä هم نه شته
íÏ چېرې áنوÇÑ æ ني شتهÇÏæ ېÒÇلته یوÏ   

   هو Ïلته مینه نه شته 
äنساÇ Ï خو په السو  

   Ç Ïنساä م ینه نه شته

  
  
  
  
  

   ÇگستÇæ DC2004 /29شن  ن 
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äماÑÇ سپوږم  په Ï  

  پای ې مې ب  æهلې
    ک   بیل مې په پوله خ

  Ï æÇ لی تي Ñ و æÇبو کې مې السونه پریولل
   Ï جوæÑÇ لوì پ ي ته  یرشوã چې مې ته æلیدې

í ک Êما äې سپین  ال باتوÏ په شنه  ی ۍکمیس   
   åچنچ و له نغمو سر Ï ېÏ Ñلیو شرن هاæپا ÏæÇ   

   ومرå  ایسته æې بال
   Òړå مې له ډېرې خوشال  Çلو ي

í ۍ خالصیæمې  مکه له  ر áس کا  
ãړæÇÑ  لæې  خه به مخکې ستا ډ�æÑ له æÇ   

*  *  *  
ìÏ  الندې پ æÑæÇæ کابل له سپینو  

áس کا íچې شوæ نېæباال کې سبر Ûبا   
í یÑکا  åÏæستا نفسونه ډېر تا   

ìÏ خولې Óې سپین الÏ کې  Óال åÏæما تاÒ  
  بی اÏ åې بیا �ړلي¿

 ãشو åپو å ې له غÏ کې äپه  یلیفو  
   ن ې له ÇÑæیه æینم ÓæÇ ستا  ېرå کې Ï ست یا

ìÇډېرنه شو لید åته سرæÇ åÒ ÓæÇ  
ì جوړ ک áÇیوÏ  ستا ترمنæÇ ماÒ ندæ�   

   �æند سر  رÇÏنه Ï ìÏ  اÑ کو و کې 
 íشیند ÇÑ ÑæÇ موږ مینې تهÒ Ñاما Ñلکه تو Ñا   

*   *   *         
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 ã ی  کæÇÑ  خپل کوچني کمپیو ر غ Ï  
íسې کوÇځ همدÑæ åقچه هرæصند äشیطاÏ ÇÏ   

  ا بری نا لیک مې æلوستست
ãیدÑÏæ ک ک  ته  

íÑنه  کا äسماÂ لتهÏ خوته منې   
  Ïلته په میاشتو  وß سپوږم  نه æیني

  Ïلته سپوږم  چاته سالã نه Çæیي
 ì غالک äسماÂ کې یې ßÑلته نیویاÏ   

ìÇسپوږم  نه شم لید åÒ  
  خوستا لیکلې  یک  ال هم Òما پرشون æ نا ي

 )æÑÒ æسر Ï ېÑÐ ېÑÐ äسماÂ یې تنابونهشین   
  ) سپوږم  Ï باã په سر په یاÇæ Ñیه سالمونه

  
  
  

           ٢٠٠۴ßÑسپتمبر نیویا   
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  æÇ ÇæÑÇ  ن ل

  ما ن ل ÒÂ æموېیه
  ما له  ن له سرå نفس æ یوست æÇ اä مې شین ک  

åغ یدæ کې äن له شنه بد  Ï Ïجوæ ماÒ æÇ   
   ماله  ن له سرå  وشپې تیرې  ک ې 

 æÇ ãبهیدæ åسرæÑکوچني سیند له سند Ï  
   ماپه  ن له کې  اä پخپله ßÑæ ک  

ìÏ äموږ په شاÒ ن ل  :  
  شاړ

  مهربانه
   æ æÇحشي خو کلی

   ن ل Òموږ په شاä نه 
 ìÏ äپه شا ÇæÑÇ Ï موږÒ  
í سیæÇ  نÇ هلته هم پ  

  æÇ هم Ï ست ې هوس   کلي بچي
í ک æتاÇÑ äنې  اæ له Ñن ل کې  ما   

    وله له بچو تشه ک Ï æÇí مرغیو  اله
 ìÏ äپه شا ÇæÑÇ Ï åموږÒ ن ل    
  Ïلته لیوæÇ å غزÇæÏ áÇړæÇ åسي

 äیرې په شاæÏ خه  äن ل له  ا    
  له   و بو و الندې توÑې بال انې æÇشیشکې نا ي

íÑیو یو  کا íÑشپه په  ن له کې ستو  
   æÇسپوږم   ا کی  ا کی  ا ي

   له شنو  و  ان و
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  و سرå لوبې کوÏ  íلته Ï باÏ نغمه له پا 
 Ñپایزیب شرن ها Ï ن ې ن ا رېÏÏ لکه   

   خو Ï  ن له سهاÏ Ñ  کلې معشوقې Ï سپینې غاړې په  ېر
   همدæمرå سپین

  همدæمرæÑ åڼ
   همدæمرå پوست ìÏ منې¿

  چې کله æی  شې بیا یې  کل ک ې نو
  Çهللا Çکبر 

   یوå نرۍ الÏ Ñ  ن له Ï بو و من  کې تللې
  æ Ï åÏ åÑچو پا و پرې غال  خو

 åÏ ږæÇ ند تر پایهæ� Ï موږÒ Ñال ÇÏ  
  چېرته یو ßÑæ الìæÑ نه شته چې سالÏ ãې Çæخلي

  æ æÇچې پا ې به ماتی í ستا تر پوندæ الندې
 ìÏ نې په  ېرÇÑیا Ï موږÒ ن ل   

   ن ل Òما په  ېر یاغي
 ìÏ خو ستا په  ېر کلی   

  ما  ن ل ÒÂ æموېیه
  æÇته Òما ÍæÑ Ï  ن ل ته ÇÑغلې

  ه ÒÇله له هم هغ
   کله چې ته خپه شې

   نو ن ل Çæ ÑæÇخلي ææÇنې سو ي
  کله چې ته æخاندې

í یÑæ äÇÑبا åپر ن له ش کند  
  

   کوÇ Òډیلفې  ن ل- مریلند٢٠٠۴سپتمبر - 

  
  



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       30                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

 غزل
  

ÑæÇ شو äبد ì ست åناÜ  هÜÜÜÜه لÜÜÜÜوې تÜÜÜلÜÜÜوې جÜÜÜتایÜÜس  

ÇÏ شهÇترæ ÑæÇ ه مې تن شوÜÜې کÏ خیر åÏ مې پری ÍæÑ  
  

äاÜÜÜ ìÏ هÜÜانÜÜ  پلÜÜر خÜÜسفر مې تæÇ لیÜÜÜÜÜغÇÑ مÜÜه یÜÜن   

ÑæÇ وÜÜÜÜÜÜÜش ä ÜÜوغÜÜې لÑې الÏÏ هÜÜÜا تÜÜÜÜÜ Ñ خÜÜÜÜم Ï تاÜÜÜس  
  

åÑæاÜÜÜÜÜخ å ÜÜÜÜکتل مæ ته تشÑæاÜÜÜې تÜÜوچÜÜخ åæ åدÜÜÜÜیæ   

åنه شو åخوپو åی ه شوæ ÑæÇطن شوæ چې  ن ه پرې   
  
ÜÜې سÜÜÜکæدÜÜÜدیÜÜنÜÜÜه خÜÜÜه ل پÜړ لæÇÑ ه ÜÜن نÜÜسÜÜحÏ تاÜ  

ÑæÇ رې پیرهن شوÜÜیÜÜ  هÜÜغÏ ېÜÜک äاÜÜ  هÜې پÜÜه مÜÜاتÜÜم  
  

ÒوÜÜÜÜس æÇ áدÜÜیæ اÜÜه تÜÜانÜÜم æÇ å ÜÜÜک åÏÒ اÜÜ Ñ ېÜÜه یÜÜانÜÜت  

ÑæÇ برخمن شو åمرæÏ وږ له مینې نه چېÜÜمÒ هÜÜشÑاÜÜÜ   
  

  æÏمÜÜÜرå مÜÜÜې Çæ ÑÏخÜلÜه چÜې خÜیÜرä خÜلک مې نه æیني

ÑæÇ وÜش äÏوÜب äاÜÜه شÜÜغÏ ېÜÜیا کÜÜنÏ ېÏ هÜÜو پÜÜه خÜÜاتÜم  

  
  
  
  

  
٣٠ìږæ 1383ßÑمریلند کالج پا  
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  عالمه ÑشÜÜاÏ  ته چې Ïبیا لیدÑÇ æماä یې Òما پر مساپر Òړ ي پاتې شو
  

!خپل استاد ته   

Êهم پریو Ïجوæ äلمر په شاÏ ستا æÇ 
 

 هې  مې باÑæ نه ÇÑ ي 
Òړíæ å ها ماÒی ربه مې همیش په   

 åما سفر پیلېدÒ چې پر سبا یې 
  åÒ ستا ÏکوÑ په لویه خونه کې ناست

 æÇ ستا ÏتوÏ غ  له æږمو سرå جنت ته تلمه
:تاÇÑته ææیل چې   

 پاã چې æطن هېر نه ک ې    
 åÏستاÇ الړې ! م رæ ته چې  

 æ ÇÏطن æÇ موږå چاته پری Ïې¿

 م ر æ�ÇÏبله æÇ یتیمه پ تو چا ته پری Ïې¿
:ا ÇÑ ته æیلي ææچې یوÑæ åځ ت  

)فخر شاگرÏهنرمندبه ÇستاÑ Ïسد(   
 åÏستاÇ م ر!  

 ÓæÇ حیرäÇ یم چې Òموږ فخر به چاته Ñسي¿
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 موږå بې فخرå شو
 بې سرå شو

  بې لمرå شو  بس ته چې æالړې
 Çې Ï پ توä مذهب ÑهبرÇæ åیه

 Òموږ Ïپوهې پیغمبرÇæ åیه
æ تللو نیتÏ که ستا 

æ åلې Ïې موږ ته æÏمرå مینه ÇÑک   
 موږ خو æیدÇÏ ææ åبد په شپو کې 

å کÇÑ ینهæ و کې Ñ æ ې مÏ لېæ 
 æ ÇÏی  Òلمیاä به ÓæÇ په کوã لوíÑ  ي ¿

 ته خو یې مشر Ï  ÏستاÑ س æ ìې 
 Ç ÇÏفغاناä به ÓæÇ په کوã لوíÑ  ي ¿

 åÏستاÇ ! نیم  ې نسخې چا ته لولم ÇÏ به ÓæÇ  
ÇÏ-  فرهن áخوشاÏ  - لیکيæ ßبه  و  

 Ï  ÇÏ- ک Ç - í ی æ ßالنجه  به  و  
 Ïستر پ توä نیکه به  وß پېژني

 Òما ÏتاÑیخ Ïهسک له لمرسرå خو ته Çشنا æې
 خو 

Êهم پریو Ïجوæ äلمر په شاÏ ستا 
 هې  مې باÑæ نه ÇÑ ي

!نه   
 ÇÏ åÒ  منلی نه شم

 ال ډېر  ه پاتې íÏ چې ته یې æک ې
 یوÒÇې ته

                  یوÒÇې ته
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...          یوÒÇې                           
 

Çæشن تن íÏ سي ÏÏ٢٠٠۴سمبر æÇله   
 
 

  
  

 تصوير
  ستا ÇÑلې لی تصویر

   هغه په  توÑ  یکرí کې  کلی تصویر
  !هو

  همدÓæÇ Ç هم Òما په الÓ کې æÇ ìÏ  وÑæ ãÑته
 íستا  کلې ستر ې خو تصویر کې هم خبرې کو   

  ! لیون 
¿í ې  ه پ  کÏ ستر و کې  

   چې Òما  وá عمر یې æخوړ
  .خوتفسیرمې نه ک ې 

  
  

  مریلند٢٠٠۴نومبر ٢١
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  غزل

  
 

ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜر سÜÜویÜÜصÜÜÜو تÜÜÜ رÜÜتÜÜÜس æوږÜÜÜخ Ï هÜÜÜانÜÜÜانÜÜÜج  
ãړÇ� ېÏ åین تعبیر سرÜÜپÜÜسæÇ ÑوÜÜÜه تÜÜل áیاÜÜÜÜخ æÇ ÈوÜÜÜخ Ï  

  
  تÜÜÜÜېÇÏ تÜÜÜاÇÑتÜÜÜÜه æیÜÜÜلÜÜÜي æ چÜÜÜې بÜÜÜنÜÜد کÜÜÜÜې بÜÜÜه مÜÜې سÜÜÜا

  Ï یÜÜÜÜاæÏنÜÜÜÜو لÜÜÜه ÒنÜÜÜ ÜÜÜÜیÜÜر سÜÜÜÜÜÜÜرÏ åې �Çړã تÜÜÜه نÜÜÜه یÜÜÜÜې
  

åه یې په غاړÜÜومÜÜ رÜÜÜ  å ÜÜÜزکÜÜÜیæاÜÜÜې تÜÜÜÜکه مÜÜÜÜ æÇ تاÜÜÜس  
ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜÜÜÜر سÜÜÜیÜÜÜÜقÜÜÜÜÜه فÜÜÜÜÜÜÜÜل ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜیر سÜÜÜه پÜÜÜÜل  

  
Ç ېÜÜÜÜې چÜÜÜÜاکÜÜÜÜس تÜÜÜنهبÜÜÜÜÜÜطæ هÜمÜÜی یÜÜÜونÜÜÜیÜÜÜÜل ã ÜÜÜÜیÜÜÜÜسæ  

ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜرسÜÜیæ هÜÜل æÇ ãدÜÜانÜÜÜÜÜÜÜÜÜې خÏ åرÜÜÜÜÜÜس ÇدÜÜÜنÜÜÜÜخ  
  

  بÜÜÜرخÜÜلÜÜیÜÜک Ïې ìÏ چÜÜÜې خÜÜÜپÜله مÜینه خ ه ک ې په خپله
ãړÇ� ېÏ åرÜÜÜÜÜرسÜÜÜÜÜدیÜÜقÜÜÜه تÜÜÜه لÜÜتÜÜÜمÜÜÜسÜÜÜدقÜÜÜه بÜÜÜلÇوÜÜÜیÜÜÜل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  Çمریکا-مریلند
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  غزل
  

  وبه مې æک ÜÜÜÜÜÜåوå تÜÜÜÜÜÜÜÜÜتو به مې ک ې åæ چې ماته  ش
  وåÑÇÒ مې æک ÜÜÜÜÜÜåرÜÜÜÜÜÜÜÜ  åشیخ æÇ ساقي سرå  همدæم

  
åÑکې ساتې  کلې یا Ïغوندې په یا Èته به مې خو  

  لم یوå شپه مې æک ÜÜÜÜÜÜÜÜÜåه ÇÑغÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیو مساپر Ï¡ãæلت
  

 äفغانستاÇړ ی مÒ خميÒ غوندېÜÜÜÜÜÜÜÜتهÑÏ ړæÇÑ ې  
  ې æک ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜåجا نانه ÇÑشه¡ شون ې æÇÑړå  ه چاåÑ م

  
  لهÜÜÜاتÜÜÜÜا قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜل ÒمÏÜÜÜÜÜÜÜÜې ته Ïې هم لویه  ناææ åی

   ÜÜåې æکÜÜÜÜÜÜÜÜچې  نکدä کې æÏطن خوÇته سجدå م
  

  دåÒÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜå ست ì نه ãæ خو پ تو مې مخ ته ÑÏæی
Ñکتوæ جر ه مې åمن سر Ï å مې ماته ک åÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜå   

  
  
  

  
   Çæشن تن١٣٨٣ -٢۵لیندۍ
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 زلزله
 

åÑÒ á کساÏ١۵۵�ææ äهند په سمندÑکې Ï ونامي Òلزلې   
 

íÏ یÑ مکهÒ æÇ 
  پې Çلو ي

ìÏ خلکو لوÏ 
 لکه قیامت¡ موìæÒ æÇÑ نه پیژني

 ìÇخدÏ ) Ì (مکه  ه بال پریوتېÒ پر  
ìغو و بوÏ بلÏ ې نیسيچې خلک یوÒنه پو  

 ìÏ طبیعت په لوبه بوخت 
 خلکو کباä نیوá خو نه ææ خبر 

 چې Ïطبیعت په یوå لوبه کې به 
 کباä په ìæÏ ماړå شي

Ïبند انو تر پ و الندې æÇÑ رخېدÌ (å (کله چې Òمکه ÇÏهللا   
:لویانو چیغې ک ې   

ÈÑیا  
äÇیا ب و  

...موسی  ÑæÇÑسی Æ .... بوÇÏ.... یا عیسی   
áنه شو åلیوني پو æÇ äخوماشوما 

íÑو æ Óچې چا ته پا 
áچې نه پوهېد ææ ډېر نېکمرغه ìæÏ 

áشو å سته مæÑæ æÇ áخندæ  لزلې ته ک  کÒ یې áæÇ که  
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æ ال شین äسماÇ 
 چا  ه æنه æیل

 Ï پو غ  کې چیغې ډæبې شوې 

.  خندæÇې پرæÇبوالهوشوې  
íÑسه ال  پو ته  وæÇ ې تر   

ÇÏ íæ åÑهې  ماهی یر خو شپه تیاÏ بو پر سرæ  
 íÑنه  کا ÛÇکوچن  بې ۍ  رÏ 

 äÇÐÇ په جوماتونو کې 
 په مندæÑنو کې Òن ونه نشته
íÏ Êصلیبونه ما ææکلیساÏ 

 خلک Ïلویو پان ه Çæلو ÏخیرÊÇ په ډæډۍ 
 یو بل له ستوني نیسي

æÇ         ä ماشوما  
æÑ ینېæ له تیو  خه æمیند æ مÏ الهم په خ و کېí  

 
                                                              *    *   *  

íÏ مکه خلک ډیرÒ پر 
  وß یې په جن    وß یې په ÑæÇ کې سو ي

  وÒ ßلزله کې تر æÇبو æÇ خاæÑæ ال ندې ßÑæ شي
í ې پوهېÏ یو ل بیا بشر په æÇ 

íæ یتیمانو غم æ کونÏ چې مرګ 
áشو å هغو چې مÏ نه 

æ� ال åمرګ غمیزÏ åÏ ندۍ  
íلوبې کو åکو سر æÇ بن الي   و له æÇ íهندÏ 
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 í ې نه پوهیÏ په áشو å خو ها چې م.  
*  *  *            

æ کې ناست Îنې  اæ Ï یو لیونی 
 æنه æالړÏ åæ åخ و من  کې 

æ پاتې ìندæ� لیونی لکه مرغه په کې æÇ 
áیې خندæ æÇ áړ�æ لیوني 

:æÇ بیا یې ÇÏسې ææیل   
به ال ÓæÇ هم چېرته جن  íæ äÇæÑپه Ïې Ïنیا کې   

íړÇینې غوæ ینو خلکو Ï ینې خلک به æÇ 
 å کæ مرسته åسرÑæ طبیعت ìÏ ÇÏ 

  á�ææ طبیعت ډېر 
   نو ÓæÇ کېدìÇ شي

 íæ åماړ äÇÑما å  ج 
 í یÑÏæ å  ج æÇ....  

áیې خندæ æÇ áړ�æ لیوني 
 åæ åال ړæ نهæ 

æ پا تې ìندæ� لکه مرغه په کې ìÏ æÇ.  

٢٠٠۵íÑجنو    
متحدÇ åیاالÇ-Êندیانا  
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  بند ه
åبدمه کو æÇ åیي  ه کوÇæ شیخ  

  : خو شیطاÇÏ äنه مني Çæیي

 åه مه  کو  æÇ åبد کو  

íÑپه غلطه  کا åړÇæ Ï ماته خو   

íÏ بد æÇ نیا کې بس همدغه  هÏ یاÂ   

   بل  ه نشته م ر¿

   åÒ  نه Ï شیخ نه Ï شیطاä منمه

  س Ï خدìÇ منم  Ï خدìÇ بندå یم ب

ãمینه کو æÇ  

  
 ìÑ٢٠٠۵ -٢جنو  

  متحدÇ åیاالÇ-  Êندیانا
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  نه پو هي８م
  Ïنیا یو بل توپاä  په سرÇخیستې

í یÑنو کې چینجي  وæنوپه سرÇیوÏÏ بیا .  

íلر ÛÇÏ ج  ې Ï الهم å بشریت په خپله سپینه  ن æÇ   

   ÇÏنسانیت Ï پیدÇی ت له Ñæ ې

   په ÎÒæÏ کې سو ي Òموږ تاÑیخ ææ Ï Ïسترæ ناهونو

  á�æ æÇ) ج  å( æÇ بل) غالمي(  یو

  خدÇ Ï Ì ìÇنساÏ ä بد مرغیو طوÏÏ Þغو شیطانانو

  په السوکې Çی ی

   Ïغالم  شیطاÏ ä عدá بوړبو ک  کې م شو 

  )ج  å (  خو

í ک åÑبو Ñې پرې موÏ Ì ìÇخد ÎÂ  

 ìÏ ãې شرÏالæÇÏ ãÏÂ ستر باباÏ الهم   

  Ïنیا یو بل توپاä په سر Çخیستې

  امت به ÇÑشي خو حیرäÇ یم چې Òموږ غاړې بهقی

  !!Ïج رå ماæÑ تر  ناå الندې ک ې تر خدÇیه  ن ه Ñæشي¿

   Çمریکا-مریلند
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  غزل
  

  وÜÜÜíه کÜÜÜÜÜÜاÇæÑنÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜجانانه  وß چېرې هم ÇÏسې  ن
  وÜÜÜíچې Òړå  کې ناست íæ خو پرÒ Ï ÇæړÇæ å النه ک

  
  رمن æÏÜÜÜÜÜÜمرå ډېر فرìÏ Þ ستا Ï ستر وÏ æÇ خلکو ت

  وÜÜÜÜÜÜÜÜíه کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخبرې  وá کوí خوهی   وß یې ÇÏÇ ن
  

  اä  ه ææینيÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜچې ته æ ÇÑنه  وÑې ÍæÑ به مې  
  ه خندÇ نه کوÜÜÜÜÜíا تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜینه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜچې تصویر نه Â ìæی

  
 ìÇخد Ï نهæړÒ موږÒ خر پهÇ)Ì (ینيæ æ Èحسن په خو  

  اä هی کله  ناå نه کوÜÜÜÜÜÜíاشومÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜن مÏÜÜÜÜÜÜÜÜÜغه می
  

  í م ررګ سخت ÍæÑ ìÏ له تنه جدÇ کی ÇæÜÜÜÜÜÜÜیي م
  توä لیدلی هی  پرÇæنه کوÜÜÜÜÜÜÜÜÜíیلÜÜÜÜÜÜÜÜما æÏطن ب

  
٢٨- ìÑæ ١٣٨۴مریکهÇ سی ìÏ شن  نÇæ   

  
  
  
  
  
  
  

  



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       42                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

  تصويرونه
  که

ìنه ساتالæتصویر æÑÇهند  

Çæ نیکه هم لېدلی ãææÇ موږ به خپل ì  

æپوهېد áبه  و  ÓæÇ æÇ   

   چی æÇ ÇÑÇÏ Ï سکندÂ Ñیینې  ه ډæ áæې

áېدÑکې  ه  کا ãجمشید په جا Ï æÇ   

  یوÒÇې

ìنه ساتالæتصویر æÑÇکه هند  

   نوÑ به بې æÑحه تاÑیخ

ìÇæ نه ìندÇæ� م æÇ سې بې �بېÇÏ   

 åلوم ۍ موسکا پېژند Çحو Ï ته ãÏÂ موږ  به   

  ì  ر ېدæÇ æ په بې ۍ کې به له  نوÍ سرå یو ا

   ما به Âتن کی له سوکرÊÇ  خه پو تلي ìÇæ چې

   تر تا åæÏ نیم åÑÒ کلونه æÑæسته

   پسی ßÑæ ÇÏ بشر همدÇسې ìÏ ßÑæ¿-  عدÇلت- æلې ال هم په
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   æÇله موسی نه به مې غو تي ìÇæ چې

  ما هم له  انه سرå طوÑ ته بو ي

  بس که یوÒÇې 

ìÇæ پاتې íکې خوند æÑÇنه په هندæتصویر  

  ال ته ìÇæ کتلي Ï مجنوä په ستر و موږ به لی

   æÇ په کعبه کې  به مو

   Ç Ïسماعیل Ï قربان  ن ې له ÇÑæیه لیدې

   åÒ به Ñæتلم ÇکاډیموÓ ته چې په خپله �به

 ã کæ íخبر åسر äپالتوÇ له    

ìÏ پاتې Èحسا åماله هغه سرÒ :  

   چېرې Ç -¿åÏیتوپیا-ستا

  Ç æÇ ¿åÑنساناä به á�æ کی í ال تر کله  Ïهغې لپا

  ستا Ï خیالي ډیموکرÇسي Ñی تیاåÏ چېرì پ ه¿

   موږ خویې ÓæÇ هم

   æÑÏ Ïغو Ï لمبو تر شاتوÑ سیوæ íÑینو

åجوړ åÏ  مې نه åستو سرÑÇ له   

í په توپیر نه پوهی äیماÇ æÇ خالقوÇÏ که چی ال هم   
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  خو

 ìنه ساتالæتصویر æÑÇکه هند  

  ما به له خپل نیکه نه غو تي ææچې

  :æصیت æلیکيÒما مغرÑæ پالÑ ته 

  چی خپل شاعر æ� Ï ìæÒندäæ په لوم ۍ Ñæځ �ææني

  بوÇÏ ال ÓæÇ هم ما په خوÈ کې æیني

  åÒ پوهی ã چې له ما خپه ìÏ! هو

   که æ� åÒند ته Ïهغه په ستر و نه  وÑمه 

  �æند کله  کلی شي Òما Ïمعشوقې Ï کلو ستر  و په  یر 

 íت نه لر ÒÑÇ  خو بیا هم ما ته هی  

   خوبونه یې Òماله æینو Ñن  Çæنه خلي بوæ ÇÏیری í چې

 ìÇیریدæ به  نه ÇÏبو  

 ìÇæ ìندæ� به هم åÒæÇ  

 ìÇæ کې تصویر پاتې æÑÇخو که هند  

  ÇÑشه چې ÑÏ åÒته یو Çææ ÒÇÑیم 

  í کلو ډیر  تیر یæÑÒله سلو  

í پرې نه پوهی ßهی   و  
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  چې له هندæÑÇ  خه æلې تصویرæنه ت تي¿

  :  ماته مې ãææÇ نیکه کیسه æک له

  چې په هندåÑÇ کې شیطاæ äکتل 

 å ې حافظه ماته کÑÇهندÏ بس همدغه شر میدلي æÇ  

  که ÑÏته Çææیم خندÇ به ÑÏ شي 

 ìÇæ پاتې íکې خوند æÑÇنه په هندæکه تصویر  

 ìله نسله نه   ال æبیزÏ موږ به  انونه  

  
١٣٨٣ã ٢٧ل  
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 Ï  ÇÏ خو ¡íو  ایه توپیر لر  äÒæ ې شعر کېÏ تنهپهæني تېرÒæ نه ¡åÏ نهæÑ کا Ïمیتو íنو åیوÏ åÑبیلولو لپاÏ برخو æمانیز.  

  

  د افغانستا ن ورک３ خزان３
  

åÑÒ åæÏÏ پین م کاÇ Ï áپریل په یوæیشتم ما  اÇ Ï ãمریکې په پال Òمینه Çæشن تن  اÑ کې  
Ç Ïفغانی سفاæÇ ÊÑ نشنل جیو رÇفیک سن ر په م  Ç Ïفغاä لرغونپوå  اغلي Òمریالي 

Ï íÒ ه و æÇ په  ولیزå تو ه Ï فغانستاÏ ä لرغونو ÂثاæÑ په هکله Ï یوå فلم پرÇنیستنه طر
نومی í په Ïې فلم کې Ï بامیاÏ äسترæ بوÇÏ  انو )) Ç ÏفغانستاÑæ äکې خزÇنې(( æشوå¡ چې

) æیدå بوÇÑ)ÇÏ پر ېدæ á  وáæ شوá خو تر  ن ه یې په سیمه کې ÑÏÏییم بوÇÏ چې په 
Ï فلم .  لپاÏ  åÑ  اغلي طرíÒ ه ې æÇ بریالیتوبونه هم Ï پاæ ãړ ææمشهوÏ ¡ìÏ Ñ موندلو

جوړæنکي باÑæ لرí چې ÇÏ په ن ۍ کې تر  ولو سترå مجسمه åÏ چې æÇږÇæÏلی یې Ç Ïیفل تر 
ìÏ برجه هم ډیر . Ï ÇÏغه بوÏ Ïسته موæÑæ کیندنو æÇ ې نو  æیل¡ له ډیرææ íÒاغلي طر 

Çموندله¡ خو کله چې ډæ برخه åیل چې پ و یوææ ته مېæی رÑنو کا ¡ìÏ لتهÏ هغه ãشو åډ
Ï . بیرته خاÑæې پرې ÇæÑæړíæ¡ چې بیا بل æخت په ډÇډ Ç æÇحتیاØ سرå کیندنې پرې æشي

فلم بله په Òړå پوÑې برخه Ï طال تپې Ïقیمتي خزÇنې په هلکه åæ چې له نیکه مرغه تر æÇسه 
åÏ íلسمشرۍ په ما   کې خوندæÏ . åبرسیر ÇÑ ÇÏبو åیدæÏ åستر åله سطح یوÇپه ن یو áکېد

فرهن ی پې ه æ ¡åÏړÇندæینه کی í چې ÏÏغه بوÇÏ تاÑیخي Çبهت Ç æÇهمیت به Ï مصر له 
ÇهرÇمونو سرå برÇبر íæ¡ یاÏ شوí فلم عاطفي جوړ ت ÑÏلوåÏ چې Ï لیدæ پرمهاá یې 

ìÇ کې تم نه شوې ک æÇ بهرنیانو هم خپلې åفغانانو بر سیرÇ پر ینو . æÇ کو ماله خپلو
Áلته یې لولیÏ و کلیمې هم مل ک ې چې  åسر:  
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  ورکه خزانه
ÇÏبو !  

  æیدå شه
å غ ی æ ãÇÑÂ الندې æÑæنو خاæÑÇæ یخ ترخرÑتا Ï  

  Ï خپل نیکه  ېرÏ å غم Ï غباÑ شاته æیني)) Çپه  اä(( ال
 ìÏ خميÒ بتÑال  و ìغشیو خیژ Ï Ñالشغها  

Ï æÇ ))غر ìلو ((íÏ هن  الې له لمبو ډکېÐ Ï  
  تین نه شي ÑæÇیدالì ستا Ï سترې ډ برینی سینې æÒÑÏ ßÑæنه ال پ 

Ï äشیطا Ñهې((ال توÇبر((Ï نه مین يæÏر ))æبو)) سیندæÇ پر  
 íخیژ  åÑله کو áجاÏ ÑتوÏ لمر  åال هم پر موږ  

íنه خیژæÏæÏ نه æتندیسونو له سوغاړ æړÇæÏÏ الستا  
ÇÏبو!  

  æیدå شه 
  په ãÇÑÂ پریو ه 

  هو Ñ ÇÏی تیا åÏ چی
íبخد Ï کې  یې ))ßک له  )) سا å بربن Ñپا چا  کلې لوÏ  

 á کي تش کæ خه ه  Ìله تا æÑÒ æسرÏ طال غون ۍ کی یې  
            خوته æیدå شه

  !ته ãÇÑÂ پریو ه
 ìÏ پاتې Ñپه کو åال له  ا و سر ÍæÑ   ÏÇبخدین  شهز Ï   

 ìÏ تی  نه æÇ مو  خهÂ یاله æالله سیند   
  پاæلي شرن ی í الخو Ï ساÏ ß لوÏ Ñ    کمیس 

äستاÑستر نوÏال  æÇ))ãلینو(( په )) الÇ ((ìÏ مین  
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   الهم ÏÏن و پکتانیو Ï قمې ÑÒین السوندí بری ي
  ! نوته æیدå شه¡ ته ãÇÑÂ پریو ه

ÇÏبو ìÏ ãبخدین  پیغلې  ایست ته مې سال Ï   
ÇÏبو ìÏ ãخوبونو پریشان  ته مې هم پا Ï ستا   

   åÒ ال æÑÒ Ï کلو شاته بخدین  æینمه
íیې کو Ñسین ا íÏ کنیزې پرې چاپیرې åææÇ چې   

íسمو äÇæیې پېز ßل   وÇæ یې ßل ¡  وæیې با ßو   
Ï íÏیې په هسکه سینه ږ ßو  ))ÇیوÏ Êسا ((åېر ÑÒ  

  بوÇÏ  ایست ته یې حیرäÇ یم خو æیری مه پرې
í تیر نه ک æنه له سیندæ نه ه ÇÑ یې نن ßچې  و  

   ک í یا خویې غله Ï الجوæ ÏÑ له Âمو تیرنه
 ÇÏشه بو åیدæ خو íÏ  یÑ مې åړÒ ã هم پوهی åÒ  
   ته  Ï تاÑیخ تر خرæÑÇæنو خاæÑæ الندې پ  شه
   چې Ï åÒ خپلې بخدین   کلې  ا ې æ ساتم 

   بوæ ÇÏیدå شه
  ته خو ه خبر یې

 ææ ßنکي  وæه  ه  ماتو Ï چې ستا   
áلېدæ áخپلو تندیسو نو پر ېد Ï تا خو   

  ا خوÇیې ÏیوäÇ نشه ک á  خه Ñæه)) ßÑÇ هن ((  چې له
  !نو ته æیدå شه¡ په ãÇÑÂ پریو ه

åنیوæ Óبیا په ال åÑتو ßشاÑÇ Ï کله چې ما  
   æÇ کانی کا مې بېرته æÇÑست Ï با رãÇ ما   ته 

áخندæ یاÑسو æÇ ÊخوæÇÑ کله چې لمر له پکتیا نا  خه   
    ندهاÇÑ ته چې  مرغ  له پر ا پوÇÑ åÑغلې

Ï سمایي بیاÂ یشنو(  چېæ ( Ï  ته کÑپو Ûبیر Òپال  
 á ته کÑپو Çسپین خیلو نه په هو æکوتر Ï هیلیوæÑ æÇ   
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  له بهاÑ ته ÇÑشي) ÑÇجن(  بیا به
) Çسونه) کلیو پاترÂ íمصر ÑÒ íړæÇÑ نیل غاړې  خهÏ به  
  پیغاã به æÇÑړí طالیي ب  کې ) ÒییوÓ(به ÇÑشي Ï ) Âشیل(

íÏ ستا پ و ته کی Ìین تاÑÒ به خپل Ñسکند æÇ   
  به æÇÑړÏ í بخدí پیغلې æلوÑ کې Ï کوبا ÑÇغوÑÒ äÇتشت 

 åله لن یو سر í پیغلې به  ا ونو ته ن ی ãæÑ Ï æÇ   
   ÇÑÇکوÒ íÒلمي به ÇچوÏ í   و  پې مست Çت  ته 

   æÇ هیندÇÑ   æ   به نا ي Ïخیبر Çت  ته 
   سمر قندí کو   به  رخي کاک ۍ غاړæ ته

íپیالې ک ن و åک  به له پامیر سر æهیند æÇ   
 ÇÏخوبه بو åÏږæÇ له æی وæ ÇÑ بیا به نو تا  

ÇÏشوبه بوÂ Ñله تو æÑتیاÏ  ې باسوÏ بیا به .  
  

  åÑÒ åæÏ Ï پین م کاÇ Ï  áپریل یوæیشتمه
                              Çæشن تن  اÇ ÜÑمریکا
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  د افغان لرغون３ ب２ه: اپه －ان
äپه  اÇ :لرغونې ب ه äفغاÇ Ï  

  ÏÑæ äÇګ کې Ïیوå غرå لرغونی نوìÏ ãپه مید:  وÑبت 
  Ï لو ر لرغونی نوã: لوì غر 

æباله:  سیند ÓæندÇ باسیند¡ یونانیانوÇ نننی  
 íبخد : ãړ نوæÒ بلخ Ï  

ßکمني : ساÇæ ÏÇچې سل ونه کاله یې پر هېو ¡æ فغانانو هغه لرغونی پ تÇ Ï äساکیا
åÏلوÑÏ.  

  .Ñæ خه موندá شوí طال تپه چې ÑÒ ونه لرغوني ÑÒین ÂثاÑ :طال غون ۍ 
   بلخي شهزÏÇ   :بخدین  

ãچې په:  ال ìÏ äÇفسانو کې هغه پهلوÇ په äستا Ñنو Ï  
æ لینو مینÇ    ÏÇشهز .  

Ï نوÑستاني Çفسانو Çتله¡ Ï الã معشوقه Ç Ï æÇفسانوí  کال خاæندÇ( : Ï ¡åلینا( Çلینو 
Ñلین اÇ )لین هرÇ ( مانا æÇ ìخیستل شوÇ هم له همدې  خه ãسنی نوæÇ لینا مېنه یاÇ Ï یې
ìÏ Ñکو  

ÇیوÏ Êسا : ÈباÑÇ ېÑæÏ ستا یيæÇ Ï یي چېÇæ کمن تهÇæ کمنÇپه سانسکریت کې  و ÇیوÏ
ÇالنوÚÇ به یې په Ïې Çلقابونومل¡ ساÏ ÊیوÏÇ ساتونکي  وÇکمن په ماناåÏ¡ چې ÑÒینې 

í کæ هغو ساتنه Ï کېÇخ ولې چې  و åن  له م یو سرÑشاهي کو Ï مجسمی به یې.  
  . Ç Ï ک æÒړ نوßÑÇ : ã هن 
 ßشاÑÇ:تلÇ یایيÑÂ   
  کانیشکا نامتو Çفغاني Çæکمن : کانی کا 

  Ï کابل æÒړ نوã :  کوبا
åÑپر ا پو  : ãړ نوæÒ Ñپې و Ï  
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یانې ) مایي(یانې نیکمرغي æÇ) Âسه(په کابل کې ÏÏغه غرå نوã له Ñ ææÏی و : Âسمایي
åÏÑنیکمرغي مو Ï چې مانا یې ìخه جوړ شو Ñمو.  

  ه هندÑÇ íباÇ ÈالنوÇعو  خهل: æیشنو
کې یې له خپل تربوÑ کرä سرÏ å ج  æ ) فصل(هندÇ íتل¡ Ï مهابهاÊÑ په Çتم پرÑÇ  :Èجن

  .کیسه ÇÑغلې
Çمېرمن(  نامتو مصرۍ ملکه :کلیو پاتر åشا(  

ÓییوÒ  :åنامتو  ېر æساطیرÇ یوناني Ï  
وني فرهن  æیاړمنه  اتهونه یا  ی ونه ÇÒړÑÂÁ åیایي سرæÏæنه چې Ï هېوÏ ÏÇ لرغ:  ا ونه
åÏ برخه.  

 Ïلرغونې ):æÇسنی نن رهاÑ(  ندهاÇÑ) æÇسن  پکتیا( پکتیانا) æÇسنی کند هاÇÑÇ )ÑکوÒې
  Çفغاني مدنیت ÑÏې مهم من ي

  ).مرکزæنه( 
  .هیندæک  æÇسنی هندæکش: هیندæک 
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９مكتب  
 
 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم 
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

 قصیدå مې پخه ک ې 
ر ومه کوÒړۍ   

  وäÇ مرید Ï رخي پیر یم
ã شي کوډې نه ک ßÑæ ېÏ  نÑ 

 کوډې باسم 
  بند بختونه خال صومه

 Ïمینو ÒړÑ æیباÑ یم
 شکرÇنه مې یا ممیز íÏ یا توتاíÏ ä یا مرۍ 

í ته خامک کÇÑ áسماÏ ßو  
  وÇÑ ßجوړå ک í خول 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
                    یو مې ÓÂ یوå ش ۍ                   

íæ æنه تاÇÑ ېÏنجونې  ر 
íړÇنه غوÇÑ نهæیزæتا 

 íæ Ñته په قاÇÑ مال تل 
 سل کوپرæنه ÇÑته Çæیي
ã نه ک åیې ډیر Çæخو پر 
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 خدÇیزæ åÏلې
 ÏکوÒ کلي په Òلمیو باندې  رäÇ یم                    

ìÏ ãمالو ìæÏÏ ÒÇÑ ما ته 
 ìÏ مین Ñپه لو äخاÏ یو 

ایب لمس بل لېدلې Ïمال ص  

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

 Ïشن  توÊ ډډې ته ناست یم
ã یز کæو ته تا   æ شن 

 ماشوماä له  ېله خالÕ شي
ã ممیز ک åÒ چې ãÏ تهÑæ 

 ìÏ میاشتې سرÏ ÊÇبرÏ 
åÏ له پنجشنبهæÇ نن 

 یوå پیغله ÇÑته ناسته 
åÏ ایسته  åته ډېر Ò 

 å کÇÑ یزæسې تاÇÏ یيÇæ 
Ñ ل  بسلماä شيچې مې پال  

í کم ک Ñلوæ ì م ÊÇمیر 
ìÏ مې مساپر äخوږ جانا 

í ک íÑæÏب  کې مزæÏ په 
*  *  *      

 åبرÇÑ نیمه شپه چې شي 
 په سندæÑ باندې سر شم

íÏ åÏمې په هو äÇÑما áو  
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 غ Ñæ ãæته شپیل 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

ìÏ Ñمې  ه یا ì   åندÑ� 
و  اì یوډیرې شپې سرå ی  

ìÏ بابيÑ ظالم  ه مست 
 Ï وÇن  سندÑې Çæیو

 شپه چې  ه ډېرå پخه شي
 بیا نو بله ک æÏ æه 

 Ï بر کلي صایب åÏÇÒ یم  
 یو مې ÓÂ یوå ش ۍ

 �Ñندì   å چې نن ÇÑغی 
:په خندÇ یې ÇÑته ææیل   

 صایب åÏÇÒ کیسې ته غوږ شه 
 áړæیو äخاÏ مې åړæÇ نن 
æ له مېلمنو ßیې ډ Ñکو 

ÇÑ ææ åÑغلي وß له  ا  
ææ Ñماشو Ñن  یې شوÇ په 

åæ کلې مېلمنه  åیو 
 په  ایست åæ  اپیرۍ
 åæ لو غوندې نهÇکلیو 

  کاÑیدله مکتب 
:شرمېدله پ  یې ææیل   

 صایب åÏÇÒ یاÑ ته Ïې Çæیه



   ¡ ته مې هېرå نه æېنه                                       55                                                       غفوÑ لېوáÇعبدÇل

ìÏ ãې سالÏ پیر خانې ته 
å کæ تهÇÑ یز خوæ یو تا 

åÑته شم منظو äچې جانا 
ã کÑÏ åÑنه به پوÇشکر 

å ې مکÏ ìÇخدåÑې بوÏÇ  
 مکتب  ÇÑته ææÇÏیل
 بیا یې ÇÑک ÇÏ کاغذ

 �Ñندí   å توبې æک ې 
 åمانه شوÒ نهÇÑæ یل یېæ 

 åæ بال åæ مکتب  نه 
åبېرته ستنه شو Çپه خند 
:په کاغذ کې  ææ لیکلي   

په سندæÑ یم مینه ((  
 Ïنغمو یم لیون  

 په یو چا مې Òړå بایللی
 غ íæ  کلې شپیل 

 å کæ باندېÑæ یزæیو تا 
 چې ما ل ک Ï í پ  ۍ

  ìÏ åÏÇÒ برکلي صایب Ï 
)) یو یې ÓÂ یوå ش ۍ  

۴\ ١٣٨٣\١١           
      ÊیاالÇ åمریلند-متحد    
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 ا فغا نا ن
  æÇږÏې لمنې

   ون ې پای ې
  Ï پوندæ چاÏæې له پو یوډکې
   Ï æÇ پلیو په میخ �æبلې تلې

   æÇ ÏږÏ تاÑیخ کو و کې  ي ÇÑ æÇ ي
  وáÇ تر شاپ ه åÏ سبا Ï لوæÇ ì ډبرین Ïی

   نن Ïیوې م ۍ ډæډۍ لپاåÑ الÓ ت ا کې 
 åکو لمد æÇ په åینو سرæ په äæپر   

   یو ل په چپ æالړá په  ي الÇÑ Óغلل
 áې کې  په چیغو سر شوÑال Ñپه لویې  لو Ñا  Ï   

   بل  ل له  توæÑ سرÇÑ å غلل
á ک áخپل بچي یې له چپه حال   

   æÇږÏې چپنې
    ل سیب Ïسماá ترمال

  ې Ñخچینې پر سر قرص
   لین ي Ï شولو په پ یوکې خوړین

   مال خیشاåæ کې ک  æ په
  یو ل Ïبیل الستی په الÓ کې بیا قبضه Ï  وپک

   یاالÓ پر  پ Çی ی یا وته پر ماشه ن تې
   یو ل په ږیرå  نهکاÑ بل  ل Ï سر په æی تو

Õالړ بل  ل په تی ته ترې خال æ یو ل مال پسې  
  م یې په پېریانو Çخته نیم په تقدیر مین  æÇ نی

   نیم یې په تمه Ï جنت æÇ په Ïنیا باندې یې الړې تو ک ې
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äÇæÑ ه په ماییوپسې    
   ه یې Ï ما Ñکس Ï کتابونو چینجي

 åک  په غاړ åنوغاړæیزæتا Ï سید قطب Ï ه   
   ه Çسامه سرå په سوړæ کې پ 

äÇېرې  ریو   
  ډډۍ لمن

 åلون   په غاړ áæ áæ  
  مچ   په پ و ÇÑÇ Ïبو له Ñب å جوړې 

äÇæÑ íÏ  مخ په ختی åږæÇ ندنی پرæ ښæÇ Ï   
   باÑیې Çپیم íÏ یا Ï بن و میدå شوې پ  

  لیوني)) تاã کرÒæ(( مین æÇ  ه یې Ï) پریتي(   ه په
í غ ی íن ریزÇ ته Ñړې موÒ åتکبر åنیم یې له ډېر   

   ه یې ال ÓæÇ هم Ï مکتب په سو ولو تکبیرæنه Çæیي
íیکر  åÏږæÇ   

    Òړې پ ې          
    الباتوä په پای و

í  ند کې بنæ په م ìÏ Ñپه سریې شکو  
ìÇخد íÏ äÇæÑي ال  )Ì (خبر په کومه  

íæند تیرæ� äپه شا æکنیزÏ ک ېÑæ کې æه یې به بد   
í باندې س ری  بل ک å په می ßو    

   Ï   و Ï حقوقو کتابونه لولي
ÑینسوÇړډæÒسي لکه یوÇډیمو کر   

Ï äÇæÑ ÇÑ íړې یې خیژæÏ یې نه پیژني ßو  ì.  
í یریææ æÇ íخاندæ تهÑæ ìæÏ   

Ñæعجیب  نا ÇÏ چې   
íچوÇ هم بچي í کې هم ه   ک ÏÇې هېوÏ په.  
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 گيله
 

  پرäæ ناæ ÛæÑمه نا مرÏې تاæنه پو تلم 
 ÎÂ یلېæ تا!  

  í ک å ې ما مÏ ìÇخد  
      ãæ نه åخبر åÒ  

  Ï åÒې په سترگو کې æÑÏ Ïغو ن ې  ې پیژنم
  که ته خبرå نه æې

æپرå چابله ک åکې ډیو ÊÑیاÒ ä  
  بیگاå تر نیمې شپې په پ ه Ïعا چا کوله

  سهاÑ پلوکې æÇ  کې چا غو ه ک ې
¿ í نگه جوړ ک  ìÇما به خد  

í عا نه قبلیÏ غجنوæÑÏ Ï .  
  

  1384 لیندۍ 15
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ìÏ ì¡ چې ÏÏغه Ï پ تو �بې پیاæړí شاعر Ñحمت شاå سایل په Ïې Ñæستیو کې Ï کابل په نامه یو ÏÇÒÂ شعر خپوÑ ک 
åÏ ترجمانی åخوږ åیو ÓحساÇ æÇ مینې Ï شاعر äفغاÇ . Ï íنوموړ Ï و کر ې  ÇÏ ¡غه شاعر تهÏ خو ې Ï ÈلمیتوÒ Ï ماÒ

íÏ  لÇډ åÑهمدغه شعر¡ لپا.  
  
  

  سايله ستا هغه د خ５ال کابل

  
  تاال کابل لیدلی نه ìÏ¡ تا کابل æنه لید 

   سایله Ç Ï ÇÏفسانو  اÇ Ñفسانه æ  ه
  خونو کې یې Ñæکه شاä کیسه æ  ه په تاÑی

åیدÑکا  Ñیینه کې چې لمر سوÂ ینوæ Ï لتهÏ   
åیدÑکا  Ñملت  پ چې الناسوÏ ستا æÇ ماÒ  

   هغه æخت موږå ستاغزلې لوستې
   ستاپه سندæÑ به مو خپل Ï مینې لیک پیل ک  

 á کÑæ ستا په نظمونو به مو یو بل ته السونه   
  Ñعاته الÏخت موږ ستاæ له سایله هغهÑا  

  :چې  وندې æÇÏلیکې
))  íÏ یليæ Ñخوبونو  ا Ï عمر áته  وÑÏما  

  )) کله مې پېرæÒشې په بمبونو کابل جانه
 åæ شوې نه åÑعاال پوÏ خوستا   

   چې ستا Ï مستو لیونو خوبونو
   Ï  اپېریو  اÑ بمونو ړن  ک  

  تاال کابل لیدلی نه ìÏ¡ تا کابل æنه لید
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  دÑې سایله ستا هغه غزلې Ò æÇما سن
   نوÑې په ßÑæ تاÑیخ کې Ñæکې شولې

   نوÑ  وÇÏ ßلرæ بر یو اì نه   ي
 íÏ ما الیق نه شتهÒ جملÇ ستاÑنو   

 ìÏ ìړæ بوæÇ äماÑÇ äپاچا خا Ï   
 Ï ))äخه )) یو پ تو  ÇÑ غ  ضمیر Ï  

 ìÏ ìړæ ن ینوÑ æÑÇÏ کلهÏ   
ßÑæ پسې äیمه په نا åÒ æÇ پسې   æÑ سایله ته ال په  

 Ñیوهم په خپل کوæډۍ نه لرæکې ډ  
 åÒنا åشنغر پیغلې له ډېرÇ Ï   

   ماته په کوÑ کې مساپرÇæیي
  چې خ  اÑÏ په پې وÑ کې  ر م

   ÇÑته Òلمي ال مهاجر Çæیي
   سایله æÇ åÒ ته ßÑæ Ï تاÑیخ تکرÑÇ ته سو و
   سایله æÇ åÒ ته تکرÑÇ یو ÏیعقوæÇ È یوسف

ÞÇفر Ï عیسی æÇ مریمې Ï یو ÑÇته تکر æÇ åÒ سایله   
  Ïغه  اÏ Ñې په خوبونو کې  æ äÇÏæساته بس 

  . ÇÏ ÇÏیرæ لی په خیاá کې خپل مکاæ äساته
                                               

   لمریز ١٣٨۴                                    مرغومی 
                                                   کابل
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  سفر

  گو کې سپÜÜÜÜینه ÜÜÜÜÜÜÜÜ ÑæÇه چÜÜÜÜیÜÜÜÜنهته لکه Ï خوړ ش
  åÒ لÜکه ÏغÜÜرÏ å کمرå خÜÜÜÜÜÜÜÜوÇتÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه æÇÑتÜÜÜÜÜÜلی گل
  ته چې په مال ماته شې نغمه Ï شÜÜÜÜÜرشÜÜÜÜÜرې æÇÑړې
  åÒ لکه ÏÏنگ کوچي پگ ۍ کې یÜÜÜÜÜÜÜو  ومبلی گل

  
 

  ته لکه Ï سپینې شیدæپ  پÜÜÜÜÜÜÜÜا ÜÜÜÜÜه کې سرå ن ه
åÒÌه نسیم  کلی موÜÜÜÜÜÜباکÜÜÜÜÜÜÜÜÜبی Ï کېÑلکه سها   

  ته لکه Ï سیند په غÜÜÜÜÜÜÜÜاړå جÜÜÜÜÜÜوړÏ å ماشوã ما  
ÌوÜÜه تللی مÜÜÜÜÜÜÜÜېرتÜÜÜÜÜÜÜÜÜدلی بÜÜÜÜسیÑ که ترتا ناÜل åÒ  

  
  

  ته کÜله æÑÏغÜÜÜجنه شې مÜÜÜÜÜÜÜاشÜÜÜÜوÑÏ ãغونه Çææیې
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرã گل ææینمÇننگوکې Ï یÜÜÜÜÜÜÜوپÜÜÜÜÜÜÜ  ش Ï åÒې 

  کله چې بÜانه جوړå کÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ې لÜÜÜÜÜویه کیسه پیل ک ې
  æÑÏغÜÜÜÜÜÜÜوکÜÜÜÜÜÜې Ïې هÜÜÜÜÜم  ه خوندÑæ تخیل ææینم

  
  ته لکه Ï سپÜین قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÏ äÂ کÜÜÜÜÜÜÜر Üو جنتÜÜي æږمه
  åÒ لکه Ï عÜرÔ لÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜنÜÜÜÜÜÜÜÜÜاæÑنÜÜÜÜÜÜÜه Â äÇÐÇ ÏهنÜگ

Üسیمه پ تنه هم شتههل åوÜÜÜÜې یÜنت کÜÜه جÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜته پÜ  
  مÜÜÜÜÜÜا æÇ تÜÜÜÜÜÜÜا æÇÑړí لÜÜه هغه  ÜÜایه Ï عÜÜشق لونگ
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æÑه  کاÜÜÜ  æÇ نیا ته  هÏ ېÏ خبرچې موږ به ìÇخد  
   ÜÜه خبر چÜې موږå په کوثر Ï عشق پÜÜÜÜÜریÜÜÜÜÜÜو لÜلي یو

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜولÜÜÜÜÜÜش äÇمینې شهید Ï لې ÑÒæالړæ یاÜÜÜÜÜÜÜÜÜنÏ ه  
  بÜÜÜÜÜÜÜÜیا لÜÜÜÜÜÜÜÜکه æÇ ãÏÂ حÜÜÜÜÜÜوÇ  مÜÜÜÜÜÜکې تÜه ÇÑغلي یÜو

  
  

  ÇæÏړå ماشومÜÜÜÜÜÜÜÜاä یÜو ÇæÏړå  کلي یوسپی لي یÜو
  ÇæÏړÏ å جÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜنت له پاکې  ÜÜÜمکې نÜÜÜÜÜÜÜÜÜه ÇÑغلي یÜو

æ جنگ åرÜکله س æÇ æ ÜÜÜÜÜې کÜÜÜÜوبÜÜÜÜÜÜل åرÜÜÜÜÜÜÜکله سæ ک  
  کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜلÜه بیا Ï میندæ پر Òنگوä باندې خوæ Èړí یو

  
  

íÏ ېÜÜرنÜÜÜÜÜÜÜÜیÜترگې یې خÜي سÜی نه شÜÜک �ړلÜÜÜخل ÇÏ  
æÑکاÜ  هÜÜÜÜÜÜدې نÜو بانÜترگÜس äاÜیمÇ Ï اÜ Ñ کهÜÜوږ لÜÜم  
  æÇ åÒ تÜه Ü æÇ Ïکو پÜه Ò Ï ãÒ ãÒړå کÜÜعÜÜÜÜÜÜÜÜÜبه مÜÜینÜÜ و

Ç تانوÜÜسæÏ ìÇدÜخ Ï سÜÜبæÑکاÜÜ  هÜÜ ÇÑ هÜیانو تÜلæ æ  
  
  

åÏ وÜÜÜÜینæ هÜو پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜمکه خÜÜÜ  ÇÏ åړÇ� هÜÜیون  مÜÜل ìÇ  
  ÜاåÑæ له کÜومه کÜÜ æÇÜÜÜÜÜÜÜÜã Üکو ته Ïې پاکÜه Ï جÜنت خ

   Üه چې په Âسماä کې Ïې له æÇ کو ستوæ íÑترÇشم
ã ومه کÜاشÜې مÜه یÜÜا بÜت æÇ مه ÜÜگو کÜÜنÇÒ ې به ÜÜیÑæ  
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ÜÜین ممÜمæ خÜÜÜÜÜÜÜې مÏ ېÜینه کÜÜه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜې پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÇÑ åړÇ� هÜ  
æÑته  کا æÇ åÒ ېÜوکÜÜÜÜÜÜÜÜبæÇ ېÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜچ ìÏ بس åرÜمæمدÜÜند هæ�  
  Çæړå عÜÜاشقاä بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜوږÜÜÜ æ å ي æÇ نÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜشه بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه شÜÜÜÜÜÜÜي

  په خÜÜوبÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜونÜÜÜÜÜÜÜÜÜوکÜÜÜÜې æیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜدÜÜÜÜÜÜ  åکاæÑمÜÜÜÜÜوږ به Ï مÜÜینو 
  

   ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه چÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې Ï گل  انگه کې یو Ñنگ شو بل æږمه Ï گل
í کÑæ ÊوغاÜÜبه مو یو بل ته په س äاÜÜÜÜÜÜÜÜÜقÜÜاشÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜکلي عÜÜ   

  و پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوږ æگÜÜÜر يÇÑشÜÜÜي ملÜÜکه چÜÜÜÜې Ï مÜÜچÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜی
í کÑæ Êنه شاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم په میÜÜÜÜÜÜÜÜو خلکو ته هÜÜرخÜÜي تÜÜش åالړæ  

  

æÑææ ینوÜÜÜÜم åæÏ رÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜپ åرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜس äÇÑاÜÜÜه بÜÜÜې لÜÜÜه چÜÜÜ   
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاړې یÜÜÜینې غÜÜÜÜسپ Ï خلویاÇæ گÜÜنÑ و ÜÜ  æÑوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت Ï اÜÜÜÜÜ  

æ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜاتÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜم åندÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜو تÜÜلÜهæ لÜÜÜج Ï ېÜÜوسÜÜÜب Ï ېÜÜه چÜÜ   
  پÜÜس لÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه ډیÜÜرæ åخÜÜته Ï خÜÜÜÜوږæ شÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜونæ ÜÜÜ قلنگ Çæخلو

  

ÜÜÜمæÏ ېÏ شو له ßÑæ åړÇæÏ ېÜÜه چÜÜÜÜ سترگونه æرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜډې åرÜÜ  
æ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜولÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  نهÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیخ کې تیته شوې میÑوله په تا   
  ÇÑیÜÜې æړæ پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه æÏمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرå ډبÜÜرینÜÜÜÜÜÜو Òړæ یÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې ææیÜÜÜÜشو

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت æÇ åÒ ېÜÜÜیا چÜÜÜنÏ åÑیاÜÜÜÜت ÇÏæ ÜÜÜÜÜه کÜÜÜÜÜÜÜÜولÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه سÜÜÜا پÜÜÜ Ñ هÜ  
  

  ÇÑشÜÜÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا سÜÜÜÜفÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرتÜÜÜÜه مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜالتÜÜÜÜ لÜÜÜې äÇæÑ åÏ یÜÜÜÜمه
å ې کÜ پ åړÇæÏ ېÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرگÜÜÜÜÜÜÜتÜÜسæÇ å ÜÜÜÜکÇÑ Óې الÒÇوÜÜÜس یÜÜب  

ÜÜل æ ÜونÜÜه شÜÜې پÏ هÜÜÜب åÒã کæ هللاÇ سمÜÜه بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې نÜÜوسÜÜÜÜه بÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ  
å ÜÜÜې کÜÜÜ ې مæاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه تÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜانÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه مÜÜÜیت لÜÜÜه نÜÜÜپ ÇتدÜÜقÇ Ï هÜÜÜت  
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