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او  0په نامه روښانفكرانو ، د غرض او مرض   خبري دي  0خبره د يو لړ نا بالغو  ))دا زه فارسي وايم او ته پښتو ((او    ))   دا  زه  پښتون  يم ته   هزاره يې ((دوهمه دا چه 
0000ته دمينې سالم وړاندې كوي او تر ښكال يې  ځاريږي  ))كلي جانان ښ(( په يو صف كښې والړ دملي هنر  0 000و واړه ، پښتون او هزاره او نور پاته اولس ، لوى ا  

مي  هم و لوستل  ه د تېرو هېرو خاطرو همدې خوږو خوندونو سره   كور ته  ورسيدم ، د افغانې صاحب   د شعرونو  د مجموعې  د خيالونو  نور خيالولي   شعرون
او يوازې ،   د محبت ، صداقت ، افغان   ،   دا  0يوازې دا نه ، دوطن او ملت  ،  د افغان او   افغانستان  دمينې سندرې  هم  0نورې سندرې هم  ))د يار دمينې((دغسې 0

0مونه هم ، د ويناوال ددغسې مينې څرګندوى دي افغانستان دى ، دا څه حال دى   ؟ تر  عنوان   الندې منظومې نه ، بلكه دغسې نور غزل او نظ  

تاسې  لطفا ما وبخښئ  او  0زه خپلې خبرې  بسوم  0ما ډيرې خبرې وكړې   
0مجموعه ولولئ   

 په درناوي
 ستاسو خدمتګار

 عبداهللا بختانى

خيرخانه -كابل    

مه 12د زمري  1388د   

د اګست درېيمه 2009د   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سندره ويله

نهزما ښكلى جانا  

0زه جار شمه له تانه    

0ما مه شړه له ځانه    

0قربان دې شم    

0قربان دې شم   

0السالم   

0السالم   

په محافلو كښې  يې هم اوروله  او د ځينو نورو سندر غاړو له خوا هم ويل  0اغلي رحيم ګل غمزده خپله دغه سندره  په هماغه وختونو  په كابل راډيو كښې ويلې وه ښ
0اوسه اورول كېږې او تر  0كېدله   

وپوهېدم چه دا هلكان د همدې ښار اوسيدو نكي  په خټه 0بيا مې ورسره لږه مركه هم وكړه  0ورته ودرېدم  0زه چه دغو خړ سرو سندر بولو  ماشومانو ته  نژدې شوم 
0000او ژبه يې دري ده  0هزاره ګان ديي   

ړه او زياته مې         سبا ته د پښتو ټولنې غونډه جوړه شوه ، نو ما دا كيسه وك  

هړك:      

0دا خبره سمه نه ده  چه موږ ووايو فارسي ژبي  د پښتو مخه نيسي   

وند تري د كابل ښار فارسي ژبي هزاره ماشومان  چه په خوند خوند ، په ډير شوق و ذوق ، پرته د چا د وينا او تقاضا نه ، پښتو سندره وايي  او خ  

ندونه كويګرڅاخلي ،  د دوو حقيقتونو   :    

رغاړو نه ، يوازې د مشرانونه ، بلكه د كوڅې ماشومو هزاره ګانو په زړونو دلمړئ داچه  په سندره كښې هنري زور دومره زيات دى چه يوازې د پښتنو نه ، يوازدسن
0000ده او ذهنونو يې هم دومره اغېزه كړى دى چه دغه سندره  په ډېر شوق و ذوق او احساس د هغو په ژبه جارى شوې   
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د نورو  0واهه چه د يو لړ قالبي الفاظو او علمي ترمونو اولغتونو په استعمال خپل علميت او لياقت  ثابت كړي  ځينو به زور 0كښې رښتيا او دروغ  شكايتونه كول 
  0ملګرو مشخصې  خبرې رانه هېرې شوي دي

شي ىداېك ېيز داسډانديز لنړو وډخو زما د لن :   

سب  خوراك ولري  او ځان  اسم او من 0كه يو فرد خپله روغتيا وساتي ، ورزش وكړي   0په ځينو طبعي خصلتونو كښې ، فرد او ټولنه ، يو تر بله سره ورته والى لري 
ياله مينځه ځي نو كه ټولنه  قوي  او مضبوط كړي ، كه له بهره څخه  وجود  ته  يې  مكروبونه هم ننوځي ، د هغه د وجود مقاومت  په اثر د هغه مكروبونو اغېزه كميږي 

ي اسنادو او شواهدو سره ښې ليكنې او تاليفات ټولنې  مغړي سم كار وكړي  ، د ښې مطالعې په اساس  د منطق او  استدالل او عل  ، خصوصا پښتو ټولنه او د هغه
0000ر نه كوي يې دومره تاثي ته وړاندې كړي ، بيا نو ټولنه  پخپله ، موږ په كار  قناعت كوي ، چاته  د مخالفت  څه  موقع  په الس نه  ورځي او كه  ورشي هم مخالفت  

تاسې خپلو كښې  سره كښېنئ ، د همدغو خبرو په اساس   0دولس بجې شوې  په كاروو كښې ستاسو برياليتوب غواړم :  ويل  0وزير صاحب خپل ساعت ته وكتل 
0خداى په امان  د 0000زه ستاسو په خدمت كښې يم  0كه ماته مو څه امر كاوه  و رسمي وړانديز راته وسپارئ  0خپل كارونه تنظيم كړئ   

0000ددې خبرو په اساس ، اوكه تاسو سره  نور نظريات هم وي ، سبا به سره كښېنو او  0تاسې نور هم فكر وكړئ : د پښتو ټولنې رئيس موږ ته وويل    

 

هلته د  0ور روان وم  0كښې و ) څلورمه كارته  (د خوړ په غاړه ، په شېر شاه مېنه )) چمچه مست ((د هغه كور د 0مازيګر زه د استاد الفت د ليدو به تكل وخوزېدم 
 كارتې د كوڅو په دوړو كښې  پينځه شپږ  تنو ماشومانو  په جګ اواز 

  

اوس پدې ورسته وروسته زمانه كښې ماشااهللا  زمموږ ډېر وزيران دغسې دي چه وطن پرې  0په هغه زړو ورسته پاته زمانه كښې زموږ يوازې يو وطنپال  دغسې و 
0مګر پدې ګران وطن كښې  په هغه مهال  جره ا و سېږي چه دى پكښې د كا بينې وزير وي  0 ګران دى  

زه هم  0د پښتو ټولنې  ريس پوهاند صديق اهللا رښتين و  0د پښتو ټولنې رياست رسما د معارف وزارت پورې  مربوط و  0دكابينې هغه محترم غړى د معارف وزير و 
0د همدې ټولنې علمي غړى وم   

ورز رئيس صاحب  موږ ټولو غړو ته د استعالم په  ذريعه خبر راكړ چه سبا  په لسو بجو وزير صاحب پښتو ټولنې  يوه  
!نو تاسې به په همدغه مهال د رياست په دفتر كښې حا ضر اوسئ 0ته تشريف راوړي او تاسو سره مالقات لري    

ن او ملت ، پښتو او پښتنو په ارتباط يې څو جذباتي خبرې وكړې ، د كار ټكى پكښې هيڅ نه دعلم او معارف  وط 0كښيناست  000حاضر شوو ، وزيرصاحب راغى 
موږ او تاسې رسما مكلف يو چه دلته دې ټولنې د مرام او مقرراتو سره سم ، پښتو ملي  0دا پښتو ټولنه ده : مګر موږ يې ټول تر اغېز الندې راغلو ، بيا يې وويل  0و

0000و لطفا تاسې هر يو خپل  نظريات ووايئ ژبې ته علمي خدمت وكړو ن  

0بيكاره او دكار خبرې  0تقريبا موږ ټولو خبرې وكړې   



يو نيم د پښتو  0يرو به د پښتو او پښتنو په باره كښې احساسات څرګندول ، ځينو به پدې برخه كښې  د وزير صاحب د شخصيت په ستاينه كښې مبالغه  كولهډ
داسې كسان هم وو چه د افغا نستان د نورو ژبو  د ويونكو  د ځينو عناصرو او اشخاصو يا د ځينو  0ته د وزير صاحب توجه اړول  ټولنې ځينې معمولي ضرورتونو 

 بهرنيو هيوادونو  له السه د پښتو د مخنيوئ په برخه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زهيسر  
   ! محترمو لوستونكو  

 

ږ  ډېر   ه  چې  زموږ   په   ګران  هېواد افغانستان    كې   د  كلونو  كلونو   راهيسې   تپل    شوې   جګړه  روانه  ده  چې   دې  جګړې   زمولكه څنګه چې   ټولو ته   څرګنده   د
ان  ، معيوب  او په هيواد  كې  د  شمېر  هېوادوال   د فقر ، بد بختي ، مرګ ، ژوبله  او مايوسۍ  سره  مخامخ كړي  دي، او همدا رنګه  زموږ  ډېر هېوادوال   يې  شهيد

0ارام   او  انساني   ژوند  كولو څخه  محروم   او په پرديو ملكو كې يې د پرديسۍ ژوند تېرولو ته اړ يستلي  دي   

لى دى  اودوطن  دښمنانوهميش زموږ د دې  تر څنګ  پدغه  تپل  شوي  جګړه  كې  د  هر  څه  نه  د مخه زموږ كلتور  او ادب  ته هم په لوړه كچه  ضرر او تاوان رسيد
ارادې  زموږ  په  خلكو  پلي كلتور او تاريخى ارزښتونو ته نه  تنها په سپكه كتلي  بلكې هغه  يې  توهين   او غوښتلي يې  دي چې خپل  فرهنګ  او رواجونه  او خپلې 

0او  عملي كړي     

، كلووطن او د وطن  په  غيږ  كې  د خپلو  دودونو  او  رواجونو   

ې په قدر او اهميت هغه څوك او بانډو  په  مينځ كې  اوسيدل   دا هغه  ستر  نعمت   دى كوم چې لوي خداى  يې   په  خپلو بند ګانو   پيرزو كوي ، خو  ددې  پيرزوين 
0مهاجرت  شپې او ورځې  تېرويښه پوهيږي  كوم چې د  وطن  او دخپل ټاټوبي  څخه لرې  په  دوامداره  توګه  په   نورو هيوادو نو  كې  د    

0000او دې سره دا عزيزان ، دا كتابونه  او دا تقريظونه ، په دې وضعه 0ساعته د پلي ګرځېدو سپارښتنه كړې ده   

0مازيګر په همدې ځم راځم  0زموږ دكور مخې ته سرك نوى قير شوى دى  0په چكر شوم  0پاڅيدم  0مازيګر وه   

چه  ورنژدې شوم  ،  0يو څه باد هم   چلېده ، دكوڅې  دوړې   يې  هم  بادولې   0لوبې  يې كولې  0ه ماشومان وو  و تنه كوڅه  كښې  څيو څه  وړاندې ، پ 0روان يم 
 وپوهيدم   چه   ماشو مان    په ګډه ، د يو كوره س    په  شان ، په خپل 

،  دا سندره وايي ږماشومانه غ   :   

0000ياره ستا په اننګو كې    

0رځيدلې  ده شوم چه دا سندره  اوس نه يوازې  د مشرانو استادانو هنر مندانو  د خولې سندره ده ، بلكه د ځوانانو او ماشومانو  دخولې سندره  هم  ګ پوه  

0000خو يره كشكې په ودونو كښې ، هغه د توپونو دګړزهار په ځاى همدغسې ماشومان همدغسې سندرې ووايي   

تو كلونو دمخه ښلويڅد   ې، نژد ښېا په  ذهن ك، زم ښىپه  چكر چكر  ك    



  0يوه كيسه راتداعي شوه  
ېاو داس  :  

ډيرو  0ډاكټر وزير په دې مشهور و چه پښتو او پښتنو سره ډيره مينه لري   0علمي لقب  هم لګېدلى و ) ډاكټر(و ، نه و، زموږ  د هېواد يو وزير و ، له نامه سره يې د 
0هغه ډېر وطنپال شخصيت دى  0ر صاحب باندې وطن ډېر  ګران دى كسانو به ويل چه په ډاكت  

ر به ويلياهللا اسد سف ىاغلي صفښ  ېيواز :    

00 0مګر، هغه په ګران وطن كښې هغه وخت شپې تيروى ، چه دى پكښې د كابينې وزير وي  0ډير ګران دى  0 0 0 0افغانستان پر ډاكټر    

 
0ل په قافيه  كښې لفظي ترادف او همغږي نشته بيا  دې ته مې پام شو چه ددې ښكلي غز  

0دى) ملنګ ، رنګ ،پتنګ ،او څنګ ( او د نورو بندنو دغه ) خوند(دي او ددوهم بند  هغه )څرګند -او -رنګ (د سر دواړه مصرعو د قافيو الفاظ    

او كېږي ، ښه شوچه د چه د حمزه بابا په حواله ،په ديوانۍ شاعرۍ زه خوشحاله شوم چه  د  اولسي شاعرانو په شعرونو كښې ، د عربي په شان ، دا كار شوى دى  
0000د خوږو پېرزوينه كمه ده يا نشته )) ازادئ  ((خو افسوس چه د ظالمې زمانې له خوا ، پر موږ خوارانو باندې د 0جواز پيدا شو  ))ازادئ ((كښې هم ، ددې   

 

دى  0په اواز كښې  اورېدله او كسر ته يې منتظر وم ) نازيه اقبال (ما په هغه كښې دغه سندره د  0نه كړې وه چاال)ډي   -وي   -ډي ( يا ) ډي  - سي ( عبدالرحيم يوه 
  0ډير زر بيرته راغى 0عبد الرحيم  والړ  0كښې زموږ د انګړ ور وټكيد 

   ! غواړي چه پدې كتاب باندې څه وليكې ) صاحب  افغانى: (په دوه اتيا مخونو ، د كمپوز شويو شعرونه همدغه  مجموعه يې راكړه او راته يې ويل  

مي سر تر پايه ولوست او ايله  وپوهيدم چه دا ښكلى  رنګين شعر ، د همدې ) 0000ياره ستا په اننګو كې (غزل ) دمينې رنګ (   0د مجموعې پاڼې مې واړولې 
0مجموعې د ويناوال ښاغلي سميع الدين افغاني دى   

يو دوه ګوتې (دلته زما د  0په باره كښې كتاب ليكم ) ويښ زلميانو (هلته د  0په چرت كښې والړم  0ستړى شوم  0زياتره خوندور وو  0وستل  و نور شعرونه مې هم و لڅ
ا نه ده راكړې او د هر ډاكتر راته دوينو  دغوړ د لېرې  كولو لپاره  دو 0زوړ يم او جوړ نه  0دكتاب څه د پاسه ديارلس سوه مخونو ، پروف راته  پروت دى ) 000كاغذ

 سهار يو ساعت   سپورت  او د مازيګر دوه

نو لړۍ د شعر په ژبه اظهار او د قلم پرديس خيالونه     زما  د شعرونو  يوه   بله  نوي   شعري  مجموعه   ده  كوم   چې  د مهاجرت  په دوران كې  مې دخپلو هيلو او ارمانو
0ې مې  د خپل د درديدلي زړه اوآز منعكس  كړى دى او هېوادوالو سره شريكه  او په هغه ك   

    درنو لوستونكو !
زوينه  كړى  او يوه  ښكلى   علمى ليكنه  يى پرى  رپه   دغه   شعرى   ټولګه   د وطن   نامتو علمى   شخصيت  سر  محقق   ښاغلى  عبداهللا  بختانى  خدمتګار  هم   پي



له تصرفه كټمټ  نشر ته سپارو او دبختانى صيب څخه  مننه كوم  چه د ډيرو مصروفيتونو  تر څنګ   د كتاب په  اړه  ليكنه پدى مجموعه  كى بى وىهغ د كړى چه
0خپل  نظر څرګند كړى   دى ، ښاغلى  بختانى  صيب  ته د  اوږد  ژوند او دښه صحت هيله  دلوى خداى ددربار نه لرم   

ښاغلى  اجمل  اټك  يوسفزى څخه مننه كوم  چه  زه يى  مخامخ نه يم ليدلى او زما د شعرونو او ليكنو سره د رسنيو    همدارنګه  د ځوا ن  او وتلى  ليكوال   او  شاعر
0له الرى اشنا اويوه ښكلى  ادبى سريزه  يى پدغى  شعرى ټولګه ليكلى ده   

0كې يې  له  ما سره  مرسته  كړې   مننه او يادونه  وكړم    په پاى كې الزمه ګڼم د هغه  دوستانوڅخه چې ددغى مجموعې په راټولولو ، تنظيم  او چاپ  

0د لوستونكو د نيكو او اصالحي نظرياتو او مشورو په هيله    

 په ډيره مينه
 سميع الدين  افغانى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سريزه
 

  ناليدلى سميع الدين  افغاني !  
 

 دا دستور دى چې له  درده  زګيروى  خيږي

و  د    رحمان     د   شاعرۍ  نې   څه  ګ  
 

په  يوې   ټولنې كې تر ټولو ډېر حساس او  0په رښتيا چې شعر او شاعري  د هر چا كار ندى ، شعر د مينې ، درد ، عاطفې او د يوه سپيڅلي  احساس زېږنده  ده
0سترګور خلك شاعران او ليكواالن ګڼل كيداى شي  

زى  عشق  پر لمبو وريت شي او تر خولې يې   اه   او   فرياد   راووځي، خو ځينې وخت داسې  هم   پيښيږي   چې   يو انسان كله كله يو تن د حقيقي  عشق  او يا دمجا
او سوى بيا هر  ګوره همدا سوز پخپله ټولنه كې نا انډولي او بې عدالتي ويني  او  په  پايله  كې يې  د همدغې نا انډولۍ پر  لغړن  اور   زړه  او  دماغ  سوځي ،چې  

0ورو ،ورو د الفاظو جامې اغوندي او په همدې ډول بيا له زړه نه  زړونو ته الرې  جوړوي  

0او غم نغښتى ويينې وخت په نړۍ واله كچه يو شاعر، عالم او ليكوال   داسې يوه دردمنه او يا خوږلنه وينا وكړي چې په هغې كې به د ډېرو نړۍ والو درد ځ  

مخلوق دى، نو پر  همدې بنسټ  دا وينا بيا دنړۍ  پر مخ پرتو نورو هيوادونو او ولسونو ته ځان ور رسوي ، كه څه هم د بل هيواد او ولس  دا چې انسان يو ټولنيز
 خلك به  د شاعر په مورنۍ ژبه د سره هيڅ  نه پوهيږي  ،خو دا چې په   

وستۍ         ټوليز ډول كله كله  د انسانانو دردونه  يو شان   وي ، نو د همدې ور  
                                                  

 

 زما د پاكې مينې
000000حقيقت پكښې څرګند دى  

0000او درزى  درزى  ، درزى درزى   

د ادا  كولو  پر مهال  يې نه پوهېږم چه   ددې سندرې   بخت او طالع وې ، كه د نورو   ټولو اوسنيو په خالف ددې سندر مارو مهارت ، چه د شعر  د الفاظو   

  0ي وه ړك ټيټر ډېونه ږد موسقئ د االتو غ 



وويل    ېري مګنو مل :   

0د حمزه با با غزل وايي  0000ها   

توپونو غړمبهار  يو څه پدې چه د سر تاوولوپه وخت بيا د موسقئ په اوازنو د 0هملته لږ څه ودرېدو او سندر ه مو تر پايوه واورېدله او يو څه خوند مو ترې واخيست 
0000جوړېده او زمو غوږونه يې كڼول   

خو دا سندره مې بيا بيا څو ځله د راډيو  0كه د سيا لئ شريكئ  د ډيرې بې اندازې مجبورېئ نه والړ هم شم ، بيا ورته ډېر نشم كښېناستلى  0زه خو ودونو ته ډير نه ځم 
0اوازونو كښې ، د موسقئ د سم ، مناسب او معتدل غږ په ملګرتيا اورېدلې او خوند مې ترې اخيستى دى  ګانو او تلويزيونونو له الرې ډيرو مختلفو سندر غاړو په   

  خو !

0000د حمزه بابا غزل:خو څرنګه چه يو د سندرې په كسر كښې د هغه د شاعر نوم يا تخلص نه اورېدل  كېده  او په هوټل كښې د خپل ملګري نه مى اورېدلي وو  

0ر اورېدو به مې دا تلوسه زياتېدله چه كه د غزل په كسر كښې د شاعر نوم يا تخلص واورم  نو د غزل په مكر  

؟0000حمزه بابا خو د خپلو غزلو په كسرونوكښې خپل نوم ځاى كړى دى او دلته   
، دراكټونو ، توپونو او بمونو د اواز غوندې صر د تخنيك زور هم ور سره شيي ،او د موسقئ خوږ اواز ع، خو دنوي ))خو((، بيا هم ))خو (( سندرې خو سندې وي 

0اوچت شي او غوږونه كڼوي   

ه طنزي څري راته په ګله ، نو يو ملړئ مو ونغډوډ، همدا چه  ښېپه يو واده ك   

    لهجه ويل: 
0كه دې خوښه وي نو رسخت به واخلو ، وبه تښتو ! استاده   

00000مګر  0))موسقي د روح غذ ا ده (( :  لي دي ته پوهيږې چه افالتون وي: ولې ؟ هغه وويل : ما وويل   

كه اهللا پاك پدې يوويشتمه پېړئ كښې ، افالتون را ژوندى او يا زموږ په ټولنه كښې  نوى افالتون  را ! بېشكه : په والړه حالت كښې ما وويل  0پاڅېدو  0زه پوه شوم 
فلسفې افالس (( چه ، دې زمانې ځينو كسانوډېر تبليغ كړى دى چه  0نګ  د هغه دا احسان هم وشي پيدا كړي ، نو پر موږ به د هغه ذات د بې شمېرو احسانونو تر څ

اودې سره نړئ د فلسفې په افالس اخته شوې  0ددې پرو پاګنډې په اثر د نړئ د فيلسوفانو بازار سوړ شوى ،او د هغو پر ګدئ سفسطه بازان ناست دي  ))كړى دى 
هغه نو نوى افالتون به خپله  0ده  

بيرته واخلي اوداسې حكم به صادر )) موسقي د روح غذا ده ((زړه خبره   

ي ړك:    

0))!موسقي د روح عذاب دى ((   

0او دې سره به د فلسفې او فيلسوفانو ارزښت هم يو په دوه شي  



څو چه د تاالر دروازې ته 000چه روان شوود موسقئ لمړنى درز پورته شو   
شو ږو تر غوم ږغ ړېورسيدو، د سند ر غا :   

 

 ياره ستا په اننګو كې
 چه د چا د وينې رنګ دى ؟

 

0اړيكې له كبله بيا هر دردمن  پرې  خپل درد كټ مټ د شاعر په شان تسكين او ټكوره وي  

رېرې   بې مور او پالره ، كور او اور يې   اغلى سميع الدين افغاني كه  څه هم له  خپل   هيواده  لرې   پروت   يو افغان مسافر دى ، خو د خپل يتيم  وراره ،سرتورې  وښ
0ژړوي او كړوي ، چې   دادى   نن  يې  درد د الفاظو او كلمو  په  بڼه ستاسې په وړاندې دى    

ه  ، احساس ، كړيكې او سړيكې زړ ما ال تر دې  دمه ښاغلى سميع الدين   افغاني  مخ     په  مخ  ندى  ليدلى ، بس  يوازې  ا و يوازې   د  ښاغلي  افغاني  د  خوږ  من  
د هيواد ) شاعر(چې   د هغه  وې چې زه يې هم  د يوه   دردېدلي  افغان   په توګه  د ښاغلي افغاني  صيب   د  شخصيت  سره    اشنا  كړم ، هو  همدا  پيوند و، ځكه  

كور زما  كور هم  دى او زما  بې  اور كور د هغه  هم  دى، يعنې خوښي او غمونه ټول سرتورې  زموږ پت  دى او دوطن يتيم  بچى  زموږ  تن  دى ،   د هغې    بې  وروره  
0مو سره ګډ دي  

ټولګه   مو په الس كې ده ،تاسې او )    پرديس خيالونه     ( زه  د فن  او هنر  له  مخې  د  ښاغلي  سميع الدين     افغاني ،  پاك  او سپيڅلى احساس نه ټكنى كوم ، ټوله   
0ل انصا ف او قضا وت  خپ  

 

0دلي  او لوستلي  دي  مګر دا چې شعر مينې ، احساس ، پيغام  او انساني  عاطفې ته  وايي نو ما  دا ټول   د ښاغلي  افغاني  صيب    په  پييلو ويناوو كې  لي  

 

 پر ژوند او قلم  يې بركت
 اجمل   اټك    يوسفزى

 ناروې    ،  اوسلو
 
 
 
 
 



نګرهار  ښه   دىهره  شپه  اورم  ن  

 

ېرشو كلونو  ، د پرله مګر اوس ، دماشيني نړئ  د ترقئ او پر مختګ په زمانه ، په يويشتمه سدئ ، يا د كمپيوټر په دوران كښې پر موږ بدبختانو ، ددې ورستيو د
مكه او اسمان كښې ، چه د چا خپلوان ، عزيز ، دوست او پسې تپل شويو خونړيو جګړو ، د نړئ د راز راز پرمختلليو وسلو د ازموينو د درز او دروز پدې دوزخي ز

0مننه مبارك دې شي  0اشنا د ښادئ كارت راشي ، نو كارت وګورو چه د شپې له خوا ، د يو مجلل عصري هوټل تاالر ته يې بللي يو   

 

ري ، څلور پنځه  ډوله پوالوونه ، څلور پنځه ډوله غوښې د هر مېز ګرد چارپېره دولس تنو غذا سرويس كيږي ، شوله خو درك نه ل 0هلته د خوړو غم  نه وي 
0000،سالندونه ، فيرنې ګانې ، مېوې او كوكا كوال ګانې   

هسې  هم زياتره پخ كړي شيان باسي او د پرون ، بل پرون او لرغونيو پرونونو  د ودونو پاته  0وريجې هسې پاته شي  0دولس واړه زمريانو مېلمنو حمله په غوښو وي 
0ي وي شون   

0000خداى دې د هغو مل شي چه وخت ناوخته يې د وينې د فشار يا د معدې د تېزاب درجه جګيږي  

 

دلو تهېراغلو د سندرو اور :    

ناست  ))ې هنران ب  ((او كله نا كله  ))هنر مندان ((په اوتو كړيو دريشيو او ښكلو نيكټا يي ګانو ، منظم او مهذب ، 0هلته سندرغاړو ته ډير ښه سټېژجوړ شوى وي  
د هغو د زامنو ! خدا دى يي وبخښي   0هغه سندرې چه موږ په ځوانئ كښې اوريدلي هغه نه ، هغه استادان  خو زياتره وفات شوي دي  0وي او سندرې غږوي 

 لمسيانو څخه ، خداى دى يي لري ، سندرې اورو
 

000ا ره ستا په اننګو كى ي  
 

كې دىنګه چه ښايست  يې د اشنا په اننګو څ  

 هسې   يې  غزل   د  نا  اشنا   انځوره   ووځى
 

 د ځوانئ په وخت به چه د چا د ښادئ مراسمو ته تللو ، نو په تلو تلو كې به دا 
 پوښتنه طرحه كېدله چه څه به يې پاخه كړي وي ؟ د غوښې سره شوله كه بې 



0و  »  پوالو  «غوښې  ؟  خوندور  ځواب   

نو سرګشته و، نه دا پوښتنې خوښېدلې او نه دا مګر زما او زماغوندې ، د ځي  
زموږ په زړه پورى  پوښتنه داوه 0وابونه ځ :                                            

 سندرغاړيې څوك دى ؟

يا ؟000اسلم ، بادام ،فيض ګل ،حافظ ، مشكي ،بسم اهللا، ايوب ، رحمتګل ، ګلرنګ   

0000و هغه به د يار و ،هغه به مو په خوند خوند وخوړل  واده ته به ورسېدو څه شى به چه تيار  

: د بهاړي ، بيرمې  ، بياګ ، كستوري ،كليان ، اسا اوجوګ په راګونو كښې به مو سندرې  0بيا به له ماسخوتنه تر سپېده داغه پورې  د سندرو په اورېدو نه مړېدو 
ديار دمينې ، د وطن د مينې او د خداى دمينې د  0و كښې به مو په ډېره مينه ، دمينې سندرې اورېدلې او په هغ 000مقام ، غزل ، لنډى ، چهار بيتې ، لوبې ،بګتئ 

0استاد الفت دمينې  ديو غزل دا بيت الغزل ، د هماغه زمانو يادګار دى  
 

                  چه په حجرو كې يې د عشق سندرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 



 محــــــبت

 هـــــمېــشه بــــــه مـــــې ورب تــــــه دادعاكـــــړه

 محــــــبت دنــــازولـــــــي جـــــــانــــــان راكـــــــړه
 

 دا نـړۍ راتــــــه فانـــــي دنيـــــا حــــــــساب ده

ــــړههوښيارانو تــــــوښـــــه جوړه دعــــقبا كـــ  

 

 د جــــنـــت او د دوزخ پـــــروا بــــه څـــــه كــــړم

 چې پروا مــــې شپه او ورځ ستا د رضا كـــــړه

 

 چـــــــې تمـــــام عمـــر پــــــه فكر د دولــــــت وي

 هغـه خلكــــو د خـــــپل ځان سره جــــــفا كــــــړه

 

څـــــــو ورځـــــو د مـــادي دنيـــــا مـــــــتاع ده د  

 غافل مـه شــــه اوخـروي تخـــــــفه پيدا كــــــړه

 

 چې د زړونو پــــه رضا رب خـــــــوشحالـــــيږي

داسې انسانـــي احساس اشـــــناكــــړه! راشه   

 

                                              1 
 
 



 
 

 دغه څوك دى چې په خپلوكې يې وران كړو

ســــــــونو او اعتبار باندې څـــــــــه وشــولول  

 داڅــــــــــــــــه وشـول څـــــه به كيږي نه پوهيږو

 زموږ د خلكـــــــــو په وقـــار باندې څه وشول

 د ظا لمـــــــــــــو او بې رحمـــــــــــو زور چليږي

زموږ روزګار باندې څـــــــه وشول! افغاني  

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

19 - 5 - 2009 

 مهاجرت
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ه وشول ؟څ   

 

 زمـــــوږ كلي او ګلزار بانــــدې څــــــه وشــول
 په سپرليـــــو ، نوبهـــــــــار باندې څـه وشول

 بوراګان د بــاغ پــــه لـــــــــوري نـــه رادرومي
خوارغريب مليـــــار باندې څه وشول په دې  

 چې د خيـــاله يې رخســـــار په اوربل پټ وه

 په هغه ښـــــكلي نـــــګار باندې څــــــه وشول

 نه ادم شتــــــه ، نه رباب ، نه هغـــــه مينـــــه
 د فرهــــــــــاد د زړه قرار بانـــــدې څـــــه وشول

ـوي ويجــــــاړيږيدلته هرڅــــــــه دي وران ش  

 زموږ كلي زموږ ښــــــــار باندې څــــــه وشول
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 د اخــــالص او صـــــداقـت لــــــوړه رتبـــــه ده

 د كعـــــبې د پيـروانــــــــو ځان همـــــرا كـــــړه

 

 په كــــوم ملك كــې چې رښتني ورورګلــوي وي
ــار ربـــــــه صـــفا كــــــړهد هغــــو خلكـو روزګــــــــ  

 

 چـــــــې د بخل او كيــــــنې نـــــه ، نـه مړيــــږي

 هغــــــه قوم ،هــغـــــه ولس ربــــــه پــــــنا كـــــــــــــړه

 

 غـــرض دا چې صدا قـــــت لـــــــــــوى عــــــبادت دى

 قــــوم په صدق كې حاصل د خداى رضا كـــړه
---------------------------------------- 

21-10 -2008  
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 افغان يم
 زه څوك دكوم مليت دكوم زبان يمه زه؟
 بس دومره درته وايم چې افغان يمه زه

 

 پښتون دى كه تاجك كه هزاره ددى وطن
 ازبك نورستانى كه پشه اى دى يا تركمن

ې خاورې بچيان دي سره يو مو دى مدفندد  
 تاريخ يم  جوړونكى د  زمان  يمه زه

 بس دومره درته وايم چې افغان يمه زه
 

 دښمن  مو  په  نفاق كې يو  تر بله  بيلوي
 په رنګ رنګ دسيسوموپه خپل مينځ كې جنګوي

 په  حيله  او  نيرنګ  مو په قومو  جال كوي
مه زهاوس پوه زه د دشمن په بد  ګمان ي  

 بس  دومر درته  وايم چې افغان يمه زه
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 د ژوندون پا ى  كى مايوسى څه پكار

 د ښه عمل ښى خاطرى تيرى شوى

 

 دلته دا څوك دى چه مغروره ښكارى

 فانى دنيا شيبى ، شيبى تيرى شوى
 

ده افغانى   رب  ته  د  سجدو  موقه    

نى موقى مو د توبى تيرى  شوىګ  

 

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

8  -  5  -  2009 

 مهاجرت

 

 

 

                                       8 2 

 

 

 

 



 
 د غم څپى

 په موږ  د مرګ  بدى څپى تيرى شوى
ه عجيبه شانتى صحنى تيرى شوىڅ  

 

 د زړه ګوګل ته مو الس ويوړو  رقيب

رد او غم  بدى شيبى  تيرى  شوىد د  

 

 د ژوند مفهوم  زموږ  بى رنګه شولو

 د نابوديو  ولولى  تيرى  شوى

 

 ها اميدونه  ارزو ګانى د ژوند

ولى نيمګړى قافلى تيرى شوىټ  

 

 راځى چه واخلو عبرتونه تر ژوند
ىشو ىريت ىاريه  چه تږپه مو ىداس   

 

 پدغه ژوندكى اعتبار كله شته 
ردى تيرى شوىد خود غرضو ناك  
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 د تورې  په ميدان كې هردښمن پدې پوهيږي
 افغان باندې په  زور او زياتي كله كلي كيږي

 خصلت مودميړانى دى په دې هرڅوك پوهيږي
 په عزم، اراده كې با  ايمان  يمه  زه

 بس دومره درته وايم چې افغان يمه زه
 

 راځئ اى خوږو ورونو چې وطن سره اباد كړو
ه پوهه هوښيارى باندې دا خپل غليم برباد كړوپ  

 پيشرفت او ترقۍ ته  افغانى عزم بنياد  كړو
 بيا سولې ورورولي ته ارمغان يمه زه
 بس دومره درته وايم چې افغان يمه زه

------------------------------------------------ 
مهاجرت 2005كال    
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 دا افغانستان دى
 

 اى وطنه ګران وطن
 ښكلى ګلستان وطن
 دا مو د خاپوړو كور
 دى جنت نشان وطن

 
 ښه باغ او باغچې لري

 رنګ په رنګ ميوې لري
 ښار د قندهار زموږ
 پېغلى پښتنې لري

 
 ښګلي ننګرهار ته ځم
 ګل د نارنج ښار ته ځم
 بيا به د سپرلي موسم

ځمد ښكلو ديدار ته    
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 دلته زړونه په لمبو دي

 اميدونه په سلګو دي

 په صحيح الر مو روان كړه
 ته مو سيال ددې جهان كړه

 افغاني احساس اشنا كړه
 دى تيارو نه جوړ سبا كړه

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

9 - 5 -2009  

 جرمنى
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 دى كاروان كې انسانان دي

وك سپينږيري دي ځوانان ديڅ  

 هم تور سرې ، ماشومان دي

وك تنكي تنكي ځوانان ديڅ  

 دوي كې مينه ده وروري ده

 پاك احساس ، مسلماني ده

 دوي په تمه د ژوندون دي

 په اميد د سباوون دي

 اى ددې كاروان څاروانه
 لږ خبر شه د كاروانه

 ستا غفلت كې نابودي ده

 ستا همت كې زندګي ده

  لږ دمه شه اى مغروره
ان فارغ كړه له غرورهځ  



 

                                    79 
 

 

 غرونو كى زمريان لري

 ژڼي اټن چيان لري
 خلكو د پكتيا سيمه

 ښه ښايسته ځوانان لري
 

 لوړ نام او نشان زموږ
 دا د اسيا بام زموږ

 څومره لوړ شهرت لري
زموږ لعل د بدخشان    

 

 دروند په زيارتونو دى
 ځاى  د طاعتونو  دى
 دا  د  غزنويانو  كور
 زړه د تاريخونو دى

 
 الړ به شو مزار ته بيا
 د روضې ديدار  ته بيا
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 سوال  به د ايمان وكړو

 د اهللا دربار ته بيا
 

 دا  مو  دقومو  كلى
د دودو  كلىدا  مو   

 لوړعالي كلتور لري
 دا  مو  د  نيكو كلى

 
 لوړ په تول جهان دى
 دا كور د افغان  دى
 دا مو د پلرو كلى
 دا افغانستان دى

----------------------------- 
2002كال     

 مهاجرت
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ار وان څ  

 

 دغه څوك دى چې څاروان دى

كاروان دى رهنما مو د  

 دا مو خپل كه اجنبى دى

 كه مو خپلو كې پردى دى

 دوى كې لويه ځان ځاني ده

 راته ښكارې بې ايماني ده

 دي بې الرې ټول منزلونه

 تورې شپې دي ګړنګونه

 په بې الرو ، الرو سر دى
 د كاروانه بې خبر دى

 هر يو ځان ، ځانله غره دى

 كه څاروان دى كه ساده دى
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 چې په پوهــــــــــــه علميت مري

 د هغـــــــــوى شتــه دوعـــا ګوى

 چې په جهــــــــل كې پيـــدا شي

 خـداى دې نكړي چــــــاته لوى

 چې په سمـــــــــــــــه الره سر دى

 افتخــــــــــــــــار په داسې ځـوى

تېر كړ نورو صلحـــه كې ژوند  

 موږ په جنــګ كې شو ر ا لوى
*** 

25 - 8 - 2009 
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 داڅه حال دى
 

 دغه خوب دليدو نه دى
 نه خوبونه دليدو دي
 داحالت دليدو نه دى
 نه وختونه دليدو دي

 
 څه تيارې دي خپرې شوي
 سمه او غر يې دى نيولى

 دى وحشي وحشي شيبو كې
ت دليدو نه دىدا فرص  

 نه وختونه دليدو دي
 

 ددى شنه اسمان تر څنګه
 دا  زخمي زخمي وختونه



 مرګ او ژوبله ، بيوسي ده
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 دا دهشت دليدو نه دى

 نه وختونه د ليدو دي
 

هپرهارونه مرګ او ژوبل  
 دبې رحمو قا تال نو
 د ظالمو جابرانو

 دا وحشت د ليدو نه دى
 نه وختونه د ليدو دي

 

 حالتونه توفاني دي
 اوس وختونه توفاني دي
 اى د وخت ساالر  تربوره
 ستا خصلت دليدو نه دى
 نه وختونه دليدو دي

 
 نن دخداى د بنده ګانو
 ډېر بې حده سپكه كيږي



 څوك پرزيږي څوك ځړيږي
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 مناجات
 ربه ستـــا دربار دى لــــــــوى
 موږيو ټـول ستــــــــا ثنا ګوى

 تـه عزت چــــــاته نصيب كړې
ـوك ذليل كړې سيـــاه روىڅ  

 تفـــــاوت لري خالقــــــــــــــــــــه
 ستـا مخلوق په رنګ ا وخوى

ي كا رونهو هـــوښيـــاركـــــــوي  

 بل جــــــــاهل بې ادب لـــــــوى

ــوك ظالم خـــــــانه خرابــــهڅ  

 د ى مــــــكاره درواغـــــــګوى

 ربـــــــــه تا دي پيـــــــــدا كړي



وك عاجز څوك فضـول ګوىڅ  

 تـــــكبر چې پـــــــــــــــكې نـه وي
 هـــــــا عالم د عقلـــــــــــــــــه پوى

                                                                   7 6  
  

 چاچې راستي كړي ده

 رب ته منلي دي
  ته سزاواريې ربه
 د عبادت مدام

 كه مو نصيب شي چېرې

 ستا مرحمت مدام

 شېطان رټلى ګنو

 تا فرمايلي دي
 چاچې راستي كړي ده

 رب ته منلي دي
 الس په دعا يو ربه

يېته مو سبحان   

 ته مو پوره كړې حاجت
 ته نګهبان يې

ستا په الر كې! افغاني  



 هر څه منلي دي

 چاچې راستي كړي ده

 رب ته منلي دي
20   -  5  - 2009 
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 دا قيامت دليدو نه دى
 نه وختونه دليدو دي

 

 اى ددې زمان انسانه
 سره يو شه يو همت شه
 يوه چيغه د غيرت شه
 نور غفلت دليدو نه دى

ختونه دليدو دينه و  
 

 تر دې  غلو او ګيدړانو
 داوحشي ، سړي خورانو

 ترېنه خالص مظلوم انسان كړه
 دا ذلت  دليدو نه دى
 نه وختونه د ليدو دي



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

مهاجرت 2007كال     
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 زخمي زړه
 

ر كله زه تسبيح شمېرمشيخه نو  
 زه مې زخمونه د سينې شمېرم

له مى ځكه د خپل ځانه راځيګي  
 خپل صداقت دا ناكردې شمېرم

 چې په وفا او صداقت مړه شوي
 د هغه خلكو هدېرى شمېرم

 د زړه باغچه مې ټول زخمي زخمي ده
 د رغيدويې ورځې شپې شمېرم

 د پيوندي زړګي نه څه غواړې نور
ګيلى شمېرمنه ستا وعدې نه مې   



 ستا زړه په كوم رنګ چې تسپې اړوي
 زه افغانى مې شوګيرې شمېرم

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

 فرانكن كلينينك-باد كيسينګين
17 / 8 /2008 

 جرمني
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 نيك عمل
 دنيا د نيك عمل ده

 بدان رټلي دي
ي كړي دهچاچې راست  

 رب ته منلي دي
 دنيا دنيك عمل ده

 بدي په كار نده
 دا بد عمل چې پرې ځي

 دا سمه ليار نده

 پرهيز ګاران د دنيا
 پاك او سپېڅلي دي
 چاچې راستي كړي ده



 رب ته منلي دي
 دا دنيايي كار او ژوند

 هسې روان دى نا

 چې څوك پرې  نه پوهيږي

 غافل د ځان دى نا

 د خداى رښتنى مخلوق

ې  پوهيدلي ديپر  

7 4                                                               

  پرواز دې زړه غـــواړي وزر دې نــــــه وي

  د بــــې انــــصاف درزي دظلـــــمه وروستـه

  كالي دې جــــوړ وي خو ټــټر دې نــــه وي

  داســي وخــــــتونـــــه د نيمګــــړو هيلـــــو

  كلـــــه پېښيږي چـــــي هنـــــر دې نـــــه وي

ا كــــه پــــه هر څــــه بانــدي پوه يې مګري   

 پـــــه الس كې زور نلـــــرې زر دې نـــه وي
  داسي تنـــــدى هـــــم پـــــه داغلــــــو ارزي

  چــــــي خوښۍ نلــــري اختــر دې نــــه وي



لرو پـــــه زړو كې ربــهـــــو خـــــوږ ارمان ي   

  چې نور جنګ نــه وي ستمګر دې نه وي

  خاونــــده بــــــيا هـــغه وختونـــــــه غــواړو

  پښتانـــــــــه يو كړه لـر او بـر دې نــــــه وي

4 - 5 - 2009 
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 دمينې رنګ

 

اره  ستا په اننګو كېي  
ا د وينې رنګ دىچې د چ   

 زما د پاكې مينې
حقيقت پكې څرګند دى   

 

دي ږېخو ېد ګېل ستريما و    

 دې ويل تورې په رنجو دي
 ما ويل مينه دې سور اور دى
 دى ويل يار زما ملنګ دى



 

 ما ويل زما سره اشنا شه
 دې ويل زموږ كلي ته راشه
 ما ويل مينه رسوا كيږي

 دې ويل دا دمينې خوند دى
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 ما ويل ښكلې دې ځواني ده
 دې ويل مينه رسوايي ده
 ما ويل زه دې ليونى كړم

 دې ويل يار مې غنم رنګ دى

 

 ما ويل سپينه خوله دې راكړه
 دې ويل مينه كړې بې باكه
 ما ويل زړه ته مې نژدې يې

 ويل زه شمع يار مې پتنګ دى



 

ته ما ويل راشه  مازيګر  
 دې ويل دربه شم ګودر ته
 ما ويل الره به دې څارم

 ويل منګى مې شين په څنګ دى
---------------------------------- 

25/ 4 / 2007 
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  چــي بام څڅيږي او خټګـــــر دې نـــــه وي

ــذت ولـــــــريدا تنــــــهايي بــــــه څــــــه لــ   

  په كور كې ناست يې او دلبر دې نــــه وي
  د داســــي وصلـــــــــه نا اميـــده يــــــې تل

  واده دې كــــــړى و ي پســـر دې نــــــه وي

  چي د اشـــــنا پــــــــه تـــمه تمـه ناست يې

  ورځ دي اوږده شي مازيګر دې نــــــه وي

تونـــــــو او فكـــرونــــــو د يارا پـــــــــه چري   



  شـــــپه دې اوږده شي او سحر دې نـه وي

  د شــــوګــــيرو د خپل جانــان نـــــه وروسته

  خـــــوب دي راغلى وي بستر دې نــــه وي

  چي غــــــريبي او بـــې وسي وي مــــــــدام

  پـــــــه تبه پروت يې او ډاكتر دې نـــــه وي

ي كلــه كلـــــــه خـــــوشحالي پېښه شيچ   
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 نيمګړي هيلي 
  د ژونــــد بهـــير پــــه بيــــړه بـــيړه درومي

  تل خوشـــــحالــــي اود زړه سر دې نه وي
  كلــــــه نا كلــــــه داســـــي ډېــــــر پيښيږي

او بر دې نـــــه ويچي څـــــه كـرې حاصل    

  داسي هستي زمينداري بـــه څـــــه كــړې

مكه دي ډېــــره وي بـزګـــــردې نــــه ويځ   

  او يا د ځـمكې د حــــاصل نـــــه ورســـــته



  فصل دې پوخ وي او لوګــــر دې نــــه وي
  هــــغه تنـــــــها د بـــېوسۍ موقــــــعه كــې

ك ګــر دې نه ويمشكل دې ډېر وي كم   

تــــه بــــه هم خوشحالـــه نــــه وې!ملياره    

 چې نيـــــالګي كېنـــــوې ثـــمر دې نـه وي

  ژمى بـه څنګه پــــه خوښۍ كي تېر شي؟
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 پاكې هيلې
 

 هغه څه چې مو په زړه كې هوسيږي
 زموږ هيلې دي منزل ته به رسيږي

 
 دغه هيلې ډېرى پاكې او سوچه دي
 چې ملګري مو د ژوند او همېشه دي

 
 دا ژوندون د اميدونو لوى جهان دى



 ځكه تل په هلو ځلو كې انسان دى
 

 د مادي دنيا متاع پسې به ګرزي
 خو اخر به د نيستۍ په طرف پرځي

 
 چا چې بل انسان ته كړى دى خدمت
 دا حتمي ده چې بيا مومي به عزت
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نې شته داسې كسان چې مضري كاځي  

 چې تاوان درته رسيږي خوشحالي كا
 

 دوى په خپله په تالش كې د ضرر دي
 خداى وهلي ځان نه كله با خبر دي

 
 څوك چې چاته كوهى كني هغه خپله
 په كوهي كې به يې ځاى وي تل ترتله



 
نه مړېږيچې د بخل او كينې نه   

 ناروا دى هېڅ منزل ته نه رسېږي
 

 تكبر دا دجاهلو خلكو كار دى
 په دنيا باندى تل كله اعتبار دى

 
 پاكې هيلې د انسان او انسانيت

 درته ښايي كه دې ګران وي خپل عزت
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 ربه ته د مور او پالر يې نګاهبان شې
مو هيله دا اميد دا  مو  توبه  دهدا   

 

 تا پيدا كړو ته مو وژنې ته مالك يې
 ستا ورحم او كرم ته مو سجده ده

 



 ربه ته يې جنتونه ور نصيب كړې
ايسته پېغله غزال جان مو ستا ميلمه دهښ  

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

17  -  3 -  2009 

 اشفنبورګ  والډفريتوف
 جرمني
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وانيمرګه غزالځ  
  زموږ كلي زموږ ښار كې انګازه ده
 جګه شوي  د  ښكال نن  جنازه  ده

 

 خښوي  نن  نامراده  ارمانونه

 د غزال د پېغلتوب ورستۍ شېبه ده

 

 نن د زړونو د داغونو حساب نشته
 د غربت د ماتمونو يو بيلګه ده

 



 پدې وير كې هر يو ډېر دى ژړيدلى
ځوان كه بېګانه ده كه سپين ګيرى يا كه  

 

 ارمانونه د ځوانۍ نن خاورۍ كيږي
 عجيبه شانې د غم بده شېبه ده

 

 پدې خلكو نن د غم د پاسه غم دى
 پدې كلي نن راتاو د غم څپه ده
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 د اخالص الره مدام د پيروزي ده
 د انصاف تله قانون د پادشاهي ده

 
 افغانى دا صداقت لوى عبادت دى



چې در رسېږي قناعت دىخپل قسمت   
----------------------------------------- 

2004جنورى  جرمني  
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 مهاجر

 

 زړه كې چې مغروره او كاكه يمه
 داسې معلومېږي چې ساده يمه

 



 دلته په پردي وطن كې ژوند كوم
ځان بيګانه يمههر څه خپلوم   

 

وري راته تل دوى په پردي نظرګ  

 هسې زه د څو ورځو ميلمه يمه
 

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

24 / 4 / 2007 

 مهاجرت
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 د نازو او د ماللې  خدمتګار  دى

انخپل ولس ورته د هر څه نه دى ګر  

 



 همېشه دى د ټاټوبي په خدمت كې

 تل  نازيږي  په  تاريخ  د لوى  افغان
 

 ربه ته د با احساسو ساتندوى  شې
 لوړ همت راته ښكاره شو   افغان ځوان

............................................................ 

26 -3 -2009 
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 افغان  ځوان    
دمت كړي په ښه شانچې خپل ژبې ته خ  

 په مرچل كې  ورته پروت د ى د  افغان
 

 نازولي  يې مدام  خپل  مشران  دي
 احترام   ورته كوي   په   هر زمان



 

كلى ځوان دى هم ساتونكى د سنګر دىښ  

 د دښمن سره يې الس   دى په ګريبان

 

 لوړ احساس يې دوطن څېره كې ښكاري
 ربه  ته  د دغه  ځوان  شې  نګهبان

 

ر غمخواره استعداد راته ښكاره شوډې  

 په خدمت دخپل وطن كې افغان ځوان
 

 د ميرويس او احمد شا بابا خدمت ته

 شپه  او  ورځ  يې  يوه  كړي  په  ايمان
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 د زړه باغچه

 دزړه باغچه كې درته ګل كرمه
 رامبيل،چمبيل،نرګس،سنبل كرمه

عده راسره كړې جانانهدا به و  



 دګلو سيل له به راځې جانانه
 

 د زړه باغچه كې درته خيال جوړوم
 د ښاپيريو پكې ټال جوړوم
 زما دا هيله به منې جانانه

 دګلو سيل له به راځې جانانه
 

 زما د پاكې مينې ښكلي بڼ كې
 ستا د ښايسته حسن منلي بڼ كې

 د وفا الس به راكوې جانانه
اځې جانانهد ګلو سيل له به ر  
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 زما د مينې او سرو ګلو باغچه
 د رنګينو ،باغ او بلبلو باغچه



 بيا له خزانه به ساتې جانانه
 دګلو سيل له به راځې جانانه

 
 ترڅو پدې باغچې خزان ګډشي
 په سرو ګلونو مې تاالن ګډشي

ږدې جانانهپاس په ليمو به قدم   
 د ګلو سيل له به راځې جانانه

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

10 / 4  / 2007 /  

 جرمني
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 ماويل چې زه به  خپل منزل ته رسم
 په حقيقت كې په بل رنګ راغلم

 

ار نهد پاكو هيلو  ، ارمانونو  ښ  

 زه افغانى  ترى  ګيله  من  راغلم
-------------------------------- 

 

18 - 3 -  2008 

 مهاجرت
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له مندګي  

 

 زه د حاالتو نه په تنګ راغلم
 دخپل تدبير سره په جنګ راغلم



 

 ماويل چې ښكل به كړم روښانه الره
سرنوشت كې د پتنګ راغلمپه   

 

 زه د خپل ملك د پادشاهي په هيله
 خو په حساب كې د ملنګ راغلم

 

 ما سره ښكلي ارمانونه زړه كې
 خو نامراده ترې په څنګ راغلم

 

 هغه حساب چې مې د ژوند درلوده
 زه په مسير كې د نيرنګ راغلم
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 ليونۍ
ر ټال كې زنګيده ليونۍد فك  

 بيا په زړګي مې وريده ليونۍ



 
 ما مې د زړه ورته داغونه شمېرل
 دا بې پروا وه خنديده ليونۍ

 
 هسې بې درده بې احساسه نه وه
 ځما په مينه پوهيده ليونۍ

 
 ما چې اظهار ورته د مينې كوه
 لكه د ګل به غوړيده ليونۍ

 
 افغانى څومره ښې شيبې تېرې شوې

كى اوسيده ليونۍ چې په مالت  
------------------------------------- 

10/1/2008 

 مهاجرت
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غزل   

 زړه چه شى بى شوره بس دعشق د كوره ووځى
 يار ورته اغيار شى د زړګى د زوره ووځى



 
 دغه د بې مينو ښار دزړو تسل په څه كيږي

ينه يې د فرض د پوره ووځيدا چې د يار م  
 

 عزم فوالدي د يار په مينه كې په كار دى
 ژوند دنا اميده ارمانو د توره ووځي

 
 ژوند دپاكې مينې ، پاكو هيلو سره ښه ايسي

 ګوره چې مين د ناكردو داوره ووځي
 

 هسې چې ښايست يې د اشنا په اننګو كې دى
 هسې يې غزل دنا اشنا انځوره ووځي

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

16/12/ 2006 

 

                                      

                                          2 1 
 

   شوګيرې

 زه لـه حيــــــــــــا يار ته كتلى نشم



 دزړګي راز ورتـــــــــــــه ويلى نشم

 ديار منت مې په ليمــــــو قبول دى

ســــان په ځــــان منلى نشمد بل اح  

 داستـــــا په مينه محبت كې اشنــا

 دهــــجر ژونـــــــد نور تير ولى نشم

 ستا به پدې كلـه يقين پيــــدا شي

 زړګى لـــــه تا نــــه صبرولى نشم

 هـا ستـــــــا د كلي دكوڅو يادونه

 خــــــــوږې شيبې يې هيرولى نشم

ېريږيافغـانى ژوند په شوګيرو ت  

 باران د او ښــــــــكو درولى نشم
----------------------------- 

7 - 7 - 2009 
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 دا تنګ نظره  دتعصب  لېونيان
 د افغانانو  كار  او  زيار  ورانوي

 

 اغيار به دا ارمان تر ګوره ويسي
 چې  د  افغان  ولس  ګلزار  ورانوي

 

زموږ   د پرګنو   يووالى!  افغاني  

ښمن ځاله او اعتبار ورانويد د  

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

8 / 3 / 2009 

 مهاجرت

 

 

 

 

 

 

 

                                  63 

 
 
 



 كليواله

 

 د كلي مينځ كې دپنجو په څوكوتلله جلۍ
 لكه كوتره مې د ورايه وليدله جلۍ

 

 د سيخكو كتار يې جوړ وه د اوربله ځينې
ر يې زړګى ويوړه د ګوګله ځينېپه يو نظ  

 په سرومنګلو يې الس تېركړه د كاكله ځينې
 په هر قدم كې لكه لښته ماتيدله جلۍ
 لكه كوتره مې د ورايه وليدله جلۍ

 

 خپلو همزولو  سره وتې په چكروه نه

كلى موسم د پسرلي او مازيګر وه نهښ  
 د پلو الندى پټ كاته يې په هنر وه نه
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 د نجنو مينځ كې لكه شمعه بليدله جلۍ
 لكه كوتره مې د ورايه وليدله جلۍ

 

و يې په غاړه سوركميس ګل بخمل وه نهي  
 په جګه پوزه د چارګل يې جلوبل وه نه

 دا خوشبويي چې په ګډا ترې د سنبل وه نه

 

ۍپه افغاني لباس كې ښكلې ښكاريدله جل  
 لكه كوتره مې د ورايه وليدله جلۍ

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

7/1/2008 
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 درحمان  با با مزار
 

 چې  د  رحمان  بابا  مزار  ورانوي

  د پښتنو  ستر  افتخار  ورانوي
 

نګ او  د ادب  دښمناندا د فره  

 زموږ كلتورزموږ يادګار ورانوي
 

 زموږ تاريخ ته دوى په سپكه ګوري
 دوى زموږ  څلى  او منار  ورانوي

 

 نن د صوفي عبدالرحمان په پلمه
 د تصوف  پلونه  او الر  ورانوي

 

 دوى د انصاف او انسانيت نه لرې
 نن كه رحمان سبا انصار ورانوي
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 هر قدم  كې مايوسي   ده

 په سلګو كې چې اوسيږو
 

 كه لوى خداى مو مهربان شي
  د رحمت په موږ باران شي
 په وطن  كې مو وروري شي
 خپل بانډو كې چې اوسيږو

 

 ربه موږ  هم  بنده ګان يو
 د يو خوږ ژوند په ارمان يو

)كاش چې وركه محتاجي شي(  

 اميدو كې  چې اوسيږو
 

فغانى وطن سور اور شوا  

 تر اسمانه لوګى خپور شو
 اه  فرياد او بيوزلي ده
 تورتمو كې چې اوسيږو

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

7  -  2  -  2009 
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 د جانان غم

 د شوګيرو به درته څه ووايم
 د ژړيدو به درته څه ووايم

په مينه كې لوګى لوګى شومچې  دې   
 د نا كردو به درته څه ووايم

 د جانان غمه ليونى دې كړمه
 د رغيدو به درته څه ووايم

 چې په وعده باندى وفا ونكړې

 د تش وعدو به درته څه ووايم

لې مې ډېرى په زړګى تېريږى ګي  

 ددې ګيلو به درته څه ووايم

 زړه مې د مينې په درياب الهو شو
رته څه ووايمد ډوبيدو به د  

 د افغاني زړګي كي مينه د يار
 د هيريدو به درته څه ووايم

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

20 /2 /2008 
 مهاجرت

 

                                              24 
 



 

 د نجونو ميره
 

 (( ما يې تماشه وكړه تله چې د چمن په لور))

د ګلشن په لوردا د نجونو ميره وه الړه  ))  )) 

 ما يې تماشه وكړه تله په مكيزونو كې
 مسته چې په ناز قدم اخلي په ګلونو كې
 حسن ده ښكال ده دانه ځي دفيشن په لور
 دا د نجونو ميره وه الړه د ګلشن په لور

 ما يى  تماشه  وكړه  ده  د سر درو ښكال
 سروه د بوستان په قد ده دشنو باغچو ښكال

ه دا ځى با غ حرم په لورحوره په ښايست د    

 دا د نجونو ميره وه الړه د ګلشن په لور

 دا دنجونوميره ده ښه ښكاري همزولوكې
 داسې وطني ښكال نشته پدې نورو كې
 ځار تر افغانى حسن ځمه دوطن په لور
  دا د نجونو ميره وه الړه دګلشن په لور 

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

2004ديسمبر    

 مهاجرت
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  كاش د خپل وطن  بزګر واى
ا چوپان واى  يا كار ګر واىي  

يو اوس  په بل  ملك كى نوكر  

 په  چرتو كې چې اوسيږو
 

 دلته بل رنګ ترانې دي
 دلته بل شان ته نغمې  دي
ېد  خپل  مالت  نه  لر  ږمو   

ږوپه ميرو كې چې اوسي  

 

 نه ځما د كلي خوند شته
 نه هغه د ياري رنګ شته
 دلته  مينه  بازاري  ده

 په دوكو كې چې اوسيږو
 

  دلته زړونه دي مات شوي
 د مستي نه دي وليدلي
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 جال وطن

 

 دا موږ څومره بد نصيب يو 
 په  پردو كې  چې  ا وسيږو

ځان   نه   د قريب   يونه   د   

        غير ملكو كې چې اوسيږو

 

 وطن  مور  وطن  عزت   دى

 وطن مينه  محبت دى

 اوس مو وران  دى د زړه كلى
 شوګيرو  كې چې  اوسيږو

 

 دغه څوك دى چې يې وران كړو
 نن احتياج يې د جهان كړو
 دا دكوم ظالم له ظلمه

 تورو شپو كې چې اوسيږو 
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 بنګړي
 مانه د زرګر د دوكان

خيالي پاولي غواړي   

 سپينې ليچې تشې ګرزي 
 ليال ځمانه شنه بنګړي غواړي
 زرګره نقد ې روپۍ واخله

 مانه اشنا د الس بنګړى په خپل  مرضي غواړي
 سپينې ليچې تشې ګرزي

ليال ځمانه شنه بنګړي غواړي   
مرور دى اشنا  ځما نه  

 د الس بنګړي مې خوږ اشنا په  بې صبري غواړي

 سپينې ليچې تشې ګرزي 
 ليال ځمانه شنه بنګړي غواړي

 بنګړي د يار په الس كې خوند كړي
 په سپين مړوند د بڼګړو شرنګ ښكلې ځواني غواړي

 سپينې ليچې تشې ګرزي
ليال ځمانه شنه بنګړي غواړي   

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

6/12/2007  
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لوريزهڅ  

 
 زه افغان يم خپل وطن راباندې ګران دى
 اتحاد او ورور ولي  ځما  ارمان دى

 
كې هده په زړ يي چې يې مينه دوطن  

داهموطن را باندې ګران دى ي افغان  
 

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

 مهاجرت
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 خلكو دا ظلم دا وحشت به وى تر كومه پورې؟

 خاونده ستا د قدرتونو نه به مو تمه وشي ؟

 

 دغه ناتار چې نن سبا په ولسو روان  دى
 ددې  وحشت دختميدو نه به  څه تمه وشي ؟

 

لوم  ټبرهكه داسې نه وي نو  راپاڅه  اى  مظ  

و لوى تحريك  د ولسو نه به څه تمه وشيي  

 

 افغاني ستا كلي بانډې چې ورانوي نه ګورې؟
 ددې ورانكار سړي خورو نه به څه تمه وشي ؟

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

29 - 1 - 2009 

 مهاجرت
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ه تمه وشي ؟څ  

 

غه تغير او بدليدو نه  به  څه  تمه  وشي  ؟د  

 د جهانخوارو د وعدو نه به څه تمه وشي  ؟
 

 دا به رښتا وي هغه څه چۍ دوى وعدې وركوي؟
 د  نوي  مشر تدبيرو نه  به  څه  تمه  وشي ؟

 

 خلكو د ظلم او ورانكاره سرمايې نظام نه

 ددو هوښياره لېونو نه  به  څه تمه وشي   ؟
 

يا خپل ازموينه راڅرګنده كانديروزګار به ب  

 زموږ د بربادو ارمانونو نه به څه تمه وشي ؟
 

 هغه  ظالم پاچا د ظلم دانجام نه وروسته
 د دغه ځوان د كړو وړو نه به څه تمه وشي ؟
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 كه خپل كه بيګانه ده
 

ټ كړي خزانه دهچا وران كړو دا وطن چا ترې لو  
 كه خپل كه بيګانه ده

 چې خپل يې ورانوي بيا د پردو نه څه ګيله ده
ه زمانه  ده  ؟ګنڅدا   

 

 هر چا تر خپله وسه دا وطن كړلو خراب
 څوك ناست دى بلډنګو كې په ډالر كوي حساب
 څوك پروت دى په خيمه كې له يخنۍ نه شو كباب

 هر چا ده غږولي د خپل خوښې ترانه ده
ه زمانه  ده  ؟ګنڅدا   

 

 په نوم د عدالت دى خو خيانت پكې چاالن دى
 غريب پديې وطن كې د ماړه نس په ارمان دى
 دا ملك چاته جنت چاته په مثل د زندان دى

نه دهراايهستي يې رانه لوټ كړه د ډالرو  
ه زمانه  ده  ؟ګنڅدا   
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ړه تر كيهانه موږ په خپلو كى جنګيږوخلك ال  
 پدې عصر وزمان كې د پردو  په ډول ګډيږو
 نفاق او تربګني كې هېڅ مطلب ته نه رسيږو
 وطن په نامه يو شئ صرف همدا يوه چاره ده

ه زمانه  ده  ؟ګنڅدا   
 

نګ عزم افغانى او ورورګلوي مو سعادت دىټي  
 وطن ته د بادردو هيواد والو ضرورت دى

اتحاد زمونږه پوهه دى همت دى يووالى  
 وطن به شي اباد كه دا مو عزم او اراده ده

ه زمانه  ده  ؟ګنڅدا   
--------------------------------------------- 

25 /2 / 2008 
 مهاجرت

 
 



 
 

                                              29 
 
 
 

 

 

ل به خجالته وي ستا ښكلي رخسار نه بياګ  

به اغيار شي ياره ستا راتلو سرهلرې   

 

 زه خو د وفا تمه صرف خپل اشنا نه كړم
 زړه به مى قرار شي ياره ستا راتلو سره

 

 ما دې د ښايسته حسن لوړ انداز ليدلى دى
 ژوند به الله زار شي ياره ستا راتلو سره

 

 زه په افغاني رسم يار ته تمه ، تمه يم
هخالص به انتظار شي ياره ستا راتلو سر  

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

17 / 1 /2009 
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اره ستا راتلو سرهي  

  باغ به مې ګلزار شي ياره ستا راتلو سره
  ژوند به نوبهار شي ياره ستاراتلو سره

 

اره ستا د ښكلي مخ چرته هم ثاني نشتهي  

ان ماليار شي ياره ستا راتلو سرهزړه به ځو  

 

 هسى محبت چه كړى توربورا په ګل باندى
 داسى به روزګار شى ياره ستا راتلو سره

 

 زړه خو ستا د خوږ زړګي خوږ نظر په تمه دى
 روغ به دې بيمار شي ياره ستا راتلو سره

 

كلي ارزوګانى دي ښكلو ارمانو نه سرهښ  

رهورك به مې تلوار شي يار ستا راتلو س  
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 خيبره
 

 خيبره ستا ليدو ته دځلمو سره درځم
 ستا جګو جګو غرو ته د پښتو سره درځم

 
 اغيار كه چيرې الركې د اغزو دامونه كيږدي
 هيڅ ډار مې ترې نه شي ابله پښو سره درځم

 
 زما دنيكو كوريې تاكې  ښكلي تاريخونه دي

نتوب او د اسرو سره درځمميړانه ناري  
 

 پردى كه په خپل زوراو په طاقت باندې نازيږي
 زه خپله پښتونواله او شملو سره درځم

 
 دا ستا په سردرو كې د ميړانې هديرې دي
 مزار ته يې دسرو ګلو غنچو سره درځم



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

2007جنورى   
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 توپير
 

 ما د خيالونو د باغچو ښاپيرۍ
 دهوسونو د دنيا  ناوكۍ

  په سمه ورځ او په رڼا وليده
 ما يوه ښكلې تماشا وليده
 زه  د  حسنو ميلمه  شوم
 د ښاپيرو ميلمه  شوم

 هلته زه پوه شوم په دې

 چې دخوندونو او خيالونو دنيا
 د هوسونو  دنيا

 درڼا ورځې د خوندونو سره
وختونو سرهخوږو   

 تعبير  په څه انداز دى
 توپير په څه انداز دى

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



2005ديسمبر    
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 د يار مينه

 

 د يار مينه زوريدل دي بل څه نه
 په سوراوركې سوزيدل دي بل څه نه

 

 چې د چا په زړه كې اور د مينې بل شي

 مايوسي ده ژړيدل دي بل څه نه
 

  د پتنګ د مينې بد  شانته انجام دى
 په لمبو كې لمبيدل دي بل څه نه

 

 د جانان  مينه د سره قربانى ده 
 په سوراور ورته دنګل دي بل څه نه
----------------------------------- 

22  - 3  -2008   
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 تر څو به خپل ميځ  كى جنګونه كوو
 د  بل  په  لمسه   ورور   وژنه  كوو

  ى، ماشومان مر ىحسابه مو تورسر ىه  بڅ 
ىخوا  نه  افغانان   مر  ىله  هر  

 

  دلته كى   مينه  محبت  مرى
 دلته  افغان  دلته همت مرى

 دلته ناهيد او د نازو انا لمسيان مرى

ان   مرىله  هرى  خوا  نه  افغان  

 

 راځى اى  ټولو ډلو ډلو خلكو
شل   شوو خلكويلو  الروويپه  ب   

  ىمان  مريوالس نشو هم وطن هم موايكه  

 له  هرى  خوا  نه  افغانان   مرى



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

 4 -  8  -  2009 
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ووالىي  

 

 ال تر څو به زموږ ګران وطن ورانيږي
 ال تر څو به زموږ كلى ال نړيږي

 
 ورنو لږ څه د تدبير نه كار په كار دى
 په يووالي باندې هر مشكل سميږي

 
 چې يووالى ورورګلوي يې په نصيب شي

 افغانى وطن به خا ماخا جوړيږي
---------------------------------------- 



كال 2007  - 9 -6 
 مهاجرت
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 حالت

 زړه ته كله كله راشي مايوسي
 خفه  كيږود نااهلو په  دوستي

 

 كه له يوخوامو هجران زړګى كباب كړ
 بيا  د  بلې  خوا  دى غم  د بې  وسي

 

 عاقبت به مو وكومې لورته بيايي

 چې رټلى ګڼو  ژوندد سالوسي

 

يو موږ په طبع د خوارانوسره خوار  

 د خانانو دود موځانله  لمسوي

 

 موږ چې وګورو د ماتو زړونو خلك
 پرې زورېږو ډېر بې حده په راستي



 

 چې د عدل په بازار كله ور ګډ شو

 د سرو،سپينو فرق يې وينوسم دستي
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 په كوز او بر كى
ره انسانان مرىپه كوز او بر كى نن بى شمي  

 له  هرى  خوا  نه  افغانان   مرى
 

وك د طالب څوك ترهګر  په نامهڅ  

وك داجير  څوك دنوكر  په نامهڅ  

 زموږ  زاړه  زموږ تنكى، تنكى ځوانان مرى
 له  هرى  خوا  نه  افغانان   مرى

 
  دنيا روانه ده كيهان لټوى

 په علميت كى ټول جهان لټوى
استادان مرىزموږ مكتب زموږ شاګردپوه   

 له  هرى  خوا  نه  افغانان   مرى
 



 موږ  انسانيت  او عد ا لت  يادو
 موږ تل انصاف او صداقت يادو

 خو په عمل كى هم  منصف هم مسلمان مرى
 له  هرى  خوا  نه  افغانان   مرى
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 راشه چه سپرلى دى شم
شم ګلزار دى شمراشه چه سپرلى دى   

 راشه  چه  د بدى  ورځى  يار  دى شم
 ستا  د پاكى مينى  محبت كى  يار

شم  ىمه  شمه بهار دږژوندشمه   و   

 نه شته بله  الر  نه  بل تدبير چيرى
 راشه چه مرهم دى شم  قرار دى شم
ورهګنه   وينه  ميته  ما  ته     په  م    

 زه به  دى  لمبه شمه انګار دى شم
ه  جذبه  د ه  محبت  زړه  كى ما سر  

 راشه چه كاكل دى شم سينګار دى شم
 مينه د اخالصه  سره خوندكوى
 راشه  چه  د مينى  وفا دار دى شم



 هسكه غاړه زيب لرى  اميل سره

 راشه چه دسپينى غاړى هار دى شم
 شرنګ دى دپايزيب په زړګى ښه لګى

 راشه چه پايزيب دى  شم شرنګار دى شم
26  -  5  -  2009 
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 موږ په مينه د اشنا هسې صادق يو
 چې مجنون ورته عاجزدى په دوستي

 

 افغانى چې دكوم چا په مينه سوزي
 د هغه نګار په مينه كړي  مستي

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

مهاجرت 2005كال    
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 مينه څه ده

 

 دغه چټه ښكال ګوره
 واى په مينه نه رسيږم

 
 خپله مينه كې لمبيږي

 واى په چل يې نه پوهيږم
 

 مينه اور مينه سيالب دى
 مينه ژوند مينه كتاب دى

 



 مينه پوهه ده علميت دى
 مينه كار دى شجاعت دى

 
 مينه سيند دى لوى درياب دى

دى يو رباب دىمينه شرنګ   
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 دا مو په خپله په ځان وكړه

 چې د پردو په لمسون خپل كور ورانونه

 

 

 راځى چې خپل وطن اباد كړو
 تر څو به ګالو د پرديو پېغورونه

 

 وطن د ټولو شريك كور دى

 دا دشمنان مو په قومونو بيلوينه



 

جوړ شيد اتفاق نه هرڅه   

 راځى چې يوكړوافغاني خواره قومونه
---------------------------------- 

16 / 1 / 2008 
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 زموږ مينه زموږ ګران افغانستان دى
 زموږ مينه زموږ ژوند زموږ ايمان دى

 

 بى وطنه چې اوسيږي په غربت كې
 خوږ ژوندون ورته په مثل د زندان دى

 

دى زموږ مينه زموږ هيله ده ارمان  

 اتفاق او ورورګلوي د هر افغان دى
 

 دا وطن په ورورګلوۍ باندې جوړيږي

 په يووالي باندې هر مشكل اسان دى
 

  دوطن غيږه كې مې كور دى



 ماته پردي مالت كې خوب كله راځينه
 

 دوطن خاورې به رانجه كړم

 دا پرديسي ژوندون مى هردم زوروينه

 

 چې مو تاريخ ته نظر وكړو

پلرو را يادې شينهجګې شملې مو د   
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 مينه بحر دى طوفان دى
 مينه دا فانى جهان دى

 
 مينه ښه شانتې نغمه ده
 يوه ښكلې ترانه ده

 
 دا د ژوند مانا ده مينه
 هم د خوند مانا ده مينه

 
 څوك د خداى سره كړي مينه

 د عقبا په الرې سر دى



 
اني جهان كېوك په دى فڅ  

 د ريا په الرې سر دى
 

 مينه كور مينه دلبر دى
 مينه زوردى اوهم زر دى
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وك د كار سره كړي مينه څ  

وك مين په خپل هنردىڅ  

 

وك روزګار سره كړي مينهڅ  
ىهم پيشوا دى هم رهبر د  

 
 د يار مينه زوريدل دي

 په سور اور كې سوزيدل  دي
 

 د پتنګ انجام د مينې



 په لمبو كى لمبيدل دي
 

 د مين په برخه ګوره
 مايوسي ده ژاړيدل دي

 
 د جانان مينه د سره

)په سور اور ورته دنګل دي(  
--------------------------------- 

9 /1 /2008 
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 زموږ مينه
 

 دا د مينې عجيبه لويه دنيا ده

وك په مينه كې مجنون څوك يې ليال دهڅ  

 

 چې په مينه محبت كې دى تېر شوى

 مينه كړې ده درخو ده كه رابيا ده
 



 مينه څه ده مينه سيند دى لوى درياب دى
 مينه پوهه ده علميت مينه كتاب دى

 

يد يار مينه زوريدل دي بل څه نه د  

 په سوراوركې سوزيدل دي بل څه نه دي
 

  د پتنګ د مينې بد غوندې انجام دى

 په لمبو كې لمبيدل دي بل څه نه دي
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 دلته سترې بادشــــــاهۍ وې

رې لـــوې امپراتورۍ وېډي  

ك چنګيز په شـان مغرور ؤوڅ  

لوى باتور ؤنا پيـــــــلون هم   

 لږ عبرت ژوندته پــــكار دى
 كبر جن سړى تل خــــــوار دى



 نن دا مست چې پــــه ډالر دي
 دوى د ځـــــــــانه بې خبر دي

 سبا خـــــــداى له په رفتن دي

 بس محتـــــــــاج د يو كفن دي
»»» 

27 - 8 - 2009 
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و به دا نفاق ويتر څ  

 راځى چې جوړ كړو دغه وران كلي كورونه
 وروڼو تر څو به دا نفاق وي

 

 راځى چې يو كړو دا خواره واره قومونه
 وروڼو تر څو به دا نفاق وي

 

ودرمو وران پېغلې سرتورې شولېګ  

 د ورور ګلوۍ خبرې نورې شولې



 كلي بانډې مو رانسكورې شولې
نونهوبه د بل په لمسون خپل كور وراڅ  

 وروڼو تر څو به دا نفاق وي

 

 دا وطن مينه غواړي كار غواړي
 بيا جوړولو ته يې زيار غواړي

كلو باغچو ته يې مليار غواړيښ  

 تر څو به اورو د پرديو پېغورونه
 وروڼو تر څو به دا نفاق وي
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 وروڼو تدبير او علميت دى په كار

ت او صداقت دى په كارلوړ شجاع  

 بيا رغونې ته همت دى په كار
 راځى پوره كړو د كالونو ارمانونه

 وروڼو تر څو به دا نفاق وي

 

 دا مو د كلو او بانډو وطن دى



 دا د ښايست د منظرو وطن دى
 د ولسونو ، پرګنو وطن دى

 سره جرګه كړو افغاني ټول ولسونه

 وروڼو تر څو به دا نفاق وي

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

كال 2007  مهاجرت  -8-3    
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 موقعه

 دا ژوندون يوه موقعـــــه ده

 د چاته لنــــــډه چااوږده ده 

 دا مـــــــــوقعه ده هغه چاله

 چې فرصت لري سبــــــــــا له

 خو په هر شي كې انجام شته

قه هم بدنام شتهوك صـادڅ  



 پوه او ښــــه خلك تير شوي
 بد په بد نامــــــــــه ياد شوي

 خـــــــاطرې ترې پاتـه كيږي

 نيك په ښه نامـــــــــه ياديږي

 د ژونـــــــــدون په پړاوو كې

 په وختـــــــــــــونو زمانو كې

ر ؤ ستر ستر قدرتـــــــــونهډي  

مونهدبــــدبې وې مقــــــــــــــا  
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شوه په ډول د اجنبي رنګ په رنګ ګډ  

ه بې وقاره  حيثيتونه تېر شولڅ  

 

 هسكه شمله مو دنيكو شوه ټيټه
 د پردو رسم   او رواجو نه تېر شول

 

 دا بې فرهنګه د فرهنګ تر نامه



 زموږ د كلتور اوله دودونه تېر شول
 

 د ا د تاريخ او افغانيت  دښمنان
 دوى  مو  لسټوڼي كې مارونه تېر شول

 

نه رسي منزل ته هغوى! افغاني  

 چې د وطن او ولسو نه تېر شول

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

28 -12  - 2008  

جرمني -برول   
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ليموانيمرګه اوزځ  

 

وه مينه يوه ناز يوه ادا  وهي  
 يوه ښكلې نازنينه دلربا وه

 خوږې سترګې محبت سره اشنا وه
 هغه الړه د عمرونو مسافر شوه

 



 هغه الړه مور او پالر يې په غم ژاړي
 د ځوانۍ د مرګ بهار يې په غم ژاړي
 زموږ كلى زموږ ښار يې په غم  ژاړي
 اوس هغه  د مور او پالره مرور  شوه

 
سهاره پرې د غم اوښكې جاري ديتر   

 مور او پالر يې اوس د غمه لېوني دي
 نا اميده په ژړا خپل او پردي دي

 په ځوانۍ كې دا پېغلوټه چيرته سر شوه
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 نن اسمان دى په دې كلي راوليدلى
 دلته هر سړى بې حده زوريدلى



ر چا ځان دى خپل ګڼلىدې ماتم كې ه  
 ښه ځواني يوه ښكال نن د نظر شوه

 
 ربه ستا دنيا ده لويه ته بادشاه يې
 هم د خان هم دغريب هم د ګدايې

 ته په خپله په خپل كار باندى اګاه يې
 نن خور الڼه مې د لور خاورې په سر شوه

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

ماين اشف جرمني  2007  / 6 / 2007 
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 حاالت

 

 په مونږه څومره چې وختونه تېر شول
 هومره عبث مياشتې، كالونه تېر شول

 

 دا به تقدير وه كه مو خپله ګناه



 په ژوند مو څومره كړاونه تېر شول؟ 
 

 خلك ښه ژوند ته تركيهانه الړل

 ز موږعبث ټول فرصتونه تېر شول
 

ه حاالتو په موږ څه ونكړلدغ  

 زموږ روزګاركې ټول غمونه تېر شول
 

وه لحظه ارام مو ونه ليدوي  

ه ناكراره مو فكرونه تېر شولڅ  

 

 خپلو مينځو كې جنګوي افغانان

ومره وحشت څومره ظلمونه تېر شولڅ  
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ويږسوچه ا ىقدره په بل ملك ك ىومره شو بڅ  
ويږد افغان په نوم زور ىدلته هر قدم ك  

 

ويږهم نه پوه ىپه د ىد ىب په نفاق كيول عټ  
و وطنډوران شو  د  شملو وطن د كلو او بان  

كو وطنيد پلرو او د ن ىد ږخلكو خو ىد ږخو  
 

و شو د افغان په نوميو ورنو سره ږخو ىراش  
ن او ان په نوميو ايږليچه ب ىو به دا نفاق وڅ  
مان په نوميوداخالص اوداړورك ىس د ورورال  

و وطنګاو جر ىوطن د سول  ىو  افغانړك ړجو  
كو وطنيدپلرو او دن ىد ږخلكو خو ىد ږخو  
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كو وطنيد ن  

 



 خپل وطن مو وران شو شومحتاجه دپردو وطن
كو وطنيد پلرو او د ن ىد ږخلكو خو ىد ږخو  

 
ىفونه ديتكل ىده هر قدم ك ىدلته مجبور  

ىغورونه ديخوا ته پ ىده هر ىوس ىلته بد  
ىده زحمتونه د ىوسيما ىقانون د ىبل غوند  

رو وطنيد م ىكارښراته  ىد ىهر قدم پرد  
كو وطنيدپلر او دن ىد ږخلكو خو ىد ږخو  

 
دان شوليره شهيشم ىربډي ىه خو په وطن كڅ  
كاروان شول ىكوره ب ىر نور د ابرو خلك بډي  
ابان شوليپه ب ىتپا ىوطن ك ىا په پرديوك بڅ  

ده چه مو وران شو دلمسو وطنيږدا نسل ال پر  
كو وطنيدپلر او دن ىد ږخلكو خو ىد ږخو  
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اره   ستا  په  اننګو  كېي  

رنګ دى ېچه دچا د وين  

 



 
الونهيس خيپرد  

 

 

 
جموعهد شعرونو م  
 
 

 

 

يافغانسعيد     سميع الدين 

په هكلهعراشد   
ديمحمد سع   ىاد  مولوښد اروا ين افغانيع الديسم  
ديعبدالمج   ىد مرحوم  مولو  ىوځ) يد افغانيسع(   
ويت د عمرزيدلغمان وال ىه ش ك1333په كال ىلمس   
  ىنړلم 0  ىد  ىدليږيز  ىك ىراباد  په كليدخ يىد قر 



  ىو په  د هاتيدر خانيت  د حيوال د لغمان  يى ړىزدك
كى  د لوړو او مسلكى  زده  كړو د السته   راوستلو په   مقصد     1359ونځى  ، دمهترالمك   ابتدايه   ښونځى   او د  روښان   په  ليسه  كى  سر ته رسولى  او  په كالښ

0وزارت   كى  د  ډګروالى  تر رتبى  رسيدلى  دى  كى  د  كورنيو   چار و  په    1364اوپه   كال   0بهر ته  واستول   شو    

تر سر ليك  د  چاپه  راوتلى ، ډير ه  برخه  ليكنى    او شعرونه   يى د وطن   په  مجلو او )  د وطن يادونه ( شاعردى  چه يوه شعرى  مجموعه  يى  يسميع الدين  افغان 
دوطن  دوتلو شاعرانو او ليكواالنو  په علمى  سيمينارونو او مشاعرو كى   دكلمه  شوى  اويو تعداد   يىر شعرونه  ډيجرايدوكى  خپاره  شوى  دى  او همدارنګه   

فغان  يم  ، دا افغانستان دى ، ياره نور يى  دوطن   د خوږ ژ بو سندر غاړو     په خوږو  اوازونو كى  كمپوز  شويدى  لكه بنجاره   ماما ، پل  دى    بختو  رشه ، همت  ، ا
  0ستا  په  اننګوكى او  ډير نور چه  زموږ  دهيواد والو د توجه  وړ ګرځيدلى دى     

0متاهل  او د پنځو  اوالدو  څښتن  دى    يسميع الدين  افغان     

اثار ىكل شويل    

دكلو او بانډو كيسى   -شعرى مجموعه، د خاپوړو كلى    -د وطن يادونه     

شعرى مجموعه -   الونهيس خيپرد،   داستان كوتا     -پس از بازګشت    

)     ىجرمن 0ولنه ټ ګىفرهن ىدحق دالر (                     
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