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  غزل
  

  ىوتېپر   اثر  هڅ  ېك ليمو  كلوښ  ســـــتا  دا   ېزرك
  ىوتېپر وزر مات ېك در په ســـتا ېم باز هړز د ېچ

  
  ړورپوك ىعيس د   دم  ســــــر پر ېمكځ ړېم د ېمږو

  ىوتېپر نظر شين پاســــه له ېپر سي ۍژوند به بيا
  

  ئړكـــــ ېپور  اور    ېواور     په خزو له ئځو لونوګ
  ىوتېپر   خــــنجر  رهېت   لګكن  د    نه ۍسيل  د   الس

  
  ډۍبو ېتښد د تــــــه غلوېپ د وښـــــــــېپ ويڅه ېچ
  ىوتېپر هنر هـــــــــــڅ ورهـــــــګ ېك لنږخو هړز مين د

  
  ته سيوري اوربل د راووست كاروان هيلو د ېمږو
  ىوتېپر ترـــــــــــــاخ ىنو الــــــــــــلي د ېك جبين كهځ

  
  نه سو ېپات ېچ ېد نه شــوي عطر هړـــــوك پام ساقي

  ىوتېپر رګيځ ىوـــــس ولــــــــټغا ېك ېمين د دياېب
  

  باسي كهځ غزل د رــــــــوهګ نه تورو د امارـــــــــــــــښ
  ىوتېپر رټټ رهـــــــــــــس د وزــــــــس ېك اوده قلم د ېچ
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  ومبيټو لمر د يكټ ېك بلاور خواره ســـــتا به آخر
  ىوتېپر ودرګ د هړغا په كاروان ڼرو د ــــــــــاروانڅ

  
  ېمن ېك مالت په ستورو د ېم به هړز ىسو سـكور

  ىوتېپر بشــــــــر پر حــــــــورو د ـــــورهګ ګرن بالل د
  

  وتوګ په نور د بس يږخالصي ېم هټغو احســاس د
  ىوتېپر لــــمر د ېك الټ غـــــــزل د ېم ړګىز  رازمن

  
  ړكــــــــــــــــــ تازه ال باران لپه لپه، ــــــــوښپر د ۍولځ

  ىوتېپر شرر هڅ ېك اور په دالس ســـــــــــــــتا ملياره
  

 )كال مريزل1377 مهځپن وري د(
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  غزل
  

  سي دوېپخ په تن ېم وڅ مړرغـــــــــــــــ اور د ېك بستر
  سي دوځېسو په يار ېوندګ سم ارګان ســـــور ېمين د

  
  وټسكرو د ېك الټ په ومړا كيڅاڅ ـــــــــــــــــــكوښاو د

  سي راختو په لمر ېچ مږكا وخت د تيغ په ســــــــــــــينه
  

  ېك ســـــــــــــــوالو وږخو وږخو مړولــــــــــــــ ېژب د ريبار
  سي دوېقبل د هګجو ـــــــوڅ مړكـــــــــــــ ۍالډ لګ هيلو د

  
  ېي موېل په يځوېورپر ېم ګېستر ږېت هګــــــــنڅ ېچ
  سي وګانن پــــــــه خوره را ېي ځوري ۍسورك شـــــــرم د

  
  ېم اســـــــــــــويلو سويو ســــــــــويو د نسيم وروالوزي

  سي دوېرپ په ورو ورو ېي وډشون ركووســـــــ د ټۍغو
  

  سي سر په الس نه نارو له ږىت سي بلبل ېخــــــــــــــول د
  سي دوېپر په لګوګ د ېك ڼۍچو مــــــــــــــــــــرغه هړز د

  
  مړكــــ ېسجد د ېچ تكل يړوت وځوري د مـــــــــــحراب

  سي وګسل په ېك تل هړز د دډشون پستو د ارمــــــــــان
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  شرمه له سپينه سره هغه ېك سين حـــــــــسن د وبډ زه
  سي دوېرېت پـــــــه ديدن ږوـــــــخ د ېبېش ېـــــــچ  نه خبر

  
  ته جام يږورسي ډېشـــــــون ېوهل ېتند ســـــــــــــم ېچ

  سي دوېختم پــــــــــــــــــــــه روژتي د ىشلمېپ سي آذان
  

  درومم ږىت ىراغـــــــــــــــــــــــــــــــل ږىت ديدن د ته مالت
  سي ليدو بيا د ېبېش وڅ ېوتګ وخت د به رمېشــــــــــم

  
  )كال مريزل1377 هېټن لورمهڅ غوايي د( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 6 

  د نور څڼې
  

  هوــــــــــس هډنــــبرب ېناو زلــــــــــــغ د ته باران د غسل
  هوـــــــــــس هډنــــــڅ په نهېتر حيا سو ېمين د بازار تود

  
  ېدېولو ېك الس پـــــــــه ېمږو د عــــــطرو د ېدور بيا
  هوـــــــــــــس هډــمن په ترينه ۍلــــــېس ونيوه ىاځ ېي نقد

  
  ېك بيدياوو په ىد لنږخو هړز سوي د دچــــــــــــــــــا دا

  هسو هډنټ خالصه ېغمجن د ىراغ چـــــــــــــــــــا د ىزير
  

  ـــــــــــــــــــــيرهڅو ېواور ېسپين د كفن عيسا كوم د دم
  هسو هډخن پراته  له ګمر د ۍګسل ۍوروست ېچ رهېت

  
  يږكا نــــــــور د څڼې غريب پر مينه رهډې په لــــــــــــــــمر

  هسو هډلــــــــــــــــــــــــن ېنځ وډډ وڅلو ېي ۍسيل د تهښل
  

  قدم مليار د ىدلېرس ېي هګپالن تر ــــــــــــــــــــــكاريښ
  هسو هډنټ ـــــــــورهـــګ مكهځ دهه ن ېـــرلـــــــــ لګ د هړزوك

  
  )كال مريز ل1377 هېټن ديرشمه وري د( 
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  نه ماتېدونكى
  

 نه سيوځند يون به مې مات ـــــــســـــــــتا د زلفو كږليچو كې خ

  نه سيســـــــــركې ستا د كوچۍ مينې پروت جنون به مې مات         
  

  ــــونډو پيمانه كړمد زړګي پر ســــــــــر به ماته د ســــــــــــــرو شـ
  نه سيسـوى ستونى به پرې لوند كړم هوډ پښتون به مې مات 

  
  څــــــــــــو ګربت د ارمـــــــــــان كاږي د ياغي احــــساس وزرونه

  نه سيد ســــــــــــــپوږمۍ د ښــــــار په لورې الوتون به مې مات 
  

  نه د تيارې په توره ټنډهږدم د ســـــــــــــتورو سپين خـــــــــــــالو
  نه سي الره، پاك مضمون به مې مات دهنـيال، ځالروڼ خـــــــــ

  
  ې رژوه مېوسولوه ګوتې څــــــــــــو كوى سوخــــــــــــــــــــــــــــته 

  نه سيپــــــــــــــــــــه توده غېږ يې پرېوځم شين پرون به مې مات 
  

  ـــــــــپيلۍ دې ريږدوه تش مـنځي درويپــــــــــــو كوه د باد شـــ
  نه سيزه د لـــــــــــــــوړې سروې ډډ يم ټينګ سكون به مې مات 

  
  سمې زه به تــــور رنګ د بالل ــه ته حـــــــــــــوره د جنت س كـــــــــ

  نه سيســــــــــتا د سپين جبين په لورې پورته تلون به مې مات 
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  ــــــورځولى پاس پر ســـــر يې پښه رسا ږدهما دې الر كې غــــــ
  نه سيدى زړه مفتون به مې مات ه ــــه ښيښې نچېرته جوړ لـــــ

  
  زه مـــــوجود صنم مې رنګ دى زه درياب نګار مې څنګ دى

  نه سي كلك تړون به مې مات سيـه دنيا رقيب، رقيب كـــــــــ
  

  ) لمريز كال1377د غوايي نولسمه نېټه (
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  مټكور
  

 ډېرۍ  د زوزو په لـــــــــــــــــــــــېمو اړوو

  پـــــــــه ټق د خــــوله غړپ  د ترخو اړوو
  

  سودارو د زهـــــــــرو په سېالب جوټه  
  د زړه پرهر  په ســـــــــــــــــــره اورو اړوو

  
  ګـــــــــــــــــــوندې كه ور د مراد وټكوي

  ـــــــــــــــــــــويلو اړووپورته څپې د اســـ
  

  د هيلو بڼ ته د ورتګ پـــــــــــــــه تمــــــه
  د دمې مېنـــــه پــــــــــــــــــــــه ازغو اړوو

  
   د بـــــڼو غشو لهتهـــــــــــنه سد زړه ډال 

  پــــــــــــــــــــه تېښته كډې پر اوږو اړوو
  

   ويښه سونــڼو كې ويده ـــــــــد لټۍ څـ
  څـــــــــــــــــــومره چې ژبه په پښتو اړوو

  
  شهيد ارمان مو د زړه تل كې خښ دى
  پر ســــــــــــــر يې خاورې د سلګو اړوو
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  تندر نيــــــــــــــــــــــولى لمر د كلي زموږ
  تور د تيارو څـــــــــــــــه له په شپو اړوو

  
   پام نه كوود خـــــــــــــــټګر كوږ نيت ته

  ورانۍ د مېنې پـــــــــــــــــــــه پردو اړوو
  

  د غـــــره په حد كې وار په سپي رانغى
  ملــــــــــــــــــــــــــياره ګاټي به ترڅو اړوو

  
  ) لمريز كال1377د غبرګولي څلورمه نېټه ( 
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  د رحمت باران
  

 د اور په دښته څڅېدلى څاڅكى 

   يمد وريځ له سترګو نه
  خير دى كه ومې ځبيښي سرې سكروټې

  خو زه به ونه ايشم
  زه به سړه كړمه لمبه د غضب

  او د ايرو نه به يې
  شين سر راوغوړيږم

  د ګلو اور به پدې دښته باندې ولږوم
  كركه به ووژنم، مرګى به مړ كړم

  او ژوند به وكرمه
  
  ) لمريز كال1377 اته ويشتمه نېټه د غوايي(
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  خوب
  

  منډه منډه راغله د چينې غاړې تهبوډۍ په

  څو زرين خوب  د ستړو سترګو خپل اوبو ته كړي  تېر
  خو چينه وچه  وه ډېرۍ وو پرې سپېره كودړي

  د بوډۍ چاودې  شونډې وښورېدې
  څه يې د ژبې الندې وويلې

  د پورې شنه كلي باغو ته يې  په حسرت  وكتل
  .سواو خوب يې خوب پاتې 

  
  ) لمريز كال1377ېټه د لړم نهه ويشتمه ن( 
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  مروره اوښكه
  

 يـــــسزړه كې يوه خـــــــــبره تاو راتاوه 

  يــــــسســـــــــــــره د اور بڅره تاو راتاوه 
  

  غـــواړي چې تاله د شونډو ويلې كړي
  يــــــــــــــــــــــــسډېره زوروره تاو راتاوه 

  
   الره ننڅاري  د مــــــــــــــــيوند د زمـرو

  سيپــــــــــېغله سترګه وره تاو راتاوه 
  

  كـــــــــــله له اټك نه څادر لــــــــرې كړي
  يـــــسكــــــــــــــــــله له خېبره تاو راتاوه 

  
  مـــــــــــــــارې د ټټر نه الل د زړه غواړي

  يــــــسمســــــــــــته پاړوګره تاو راتاوه 
  
   ويده احـــــــساسزلفې د نور كاږي پر

  يـــــــسڅومــــــــره خوندوره تاو راتاوه 
  
  ده خو الفت پسې ه خوله سوالـــــــګره ن

  سيكې د ســـــــــوال سندره تاو راتاوه 
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  زمـــــا ملنګې هيلې ګل ورك كړى دى
  يـــــــــــسژاړې له انـــــــــځره تاو راتاوه 

  
  اړيبيا ســـــتړې ككۍ د سالو اور غو

  يــــــــــسګرځي له ګــــــودره تاو راتاوه 
  

   په سـترګو كېنه ستهنه څاڅي ګريوان 
  يــــــــــساوښـــــــــكه مروره تاو راتاوه 

  
  غــــــــوڅ به د ملـــــــيار ژبه سرونه كړي 

  يــــــــسلږ كـــــــــــــه بېخوره تاو راتاوه 
  

  ) لمريز كال1377اعره د غوايي پنځمه نېټه نارنچ ګل مش( 
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  كرلى لمر
  

 )دهه كار نه ـــــيار سره خندا څه پله اغــــــــــــ(

  نه ده په كارـــــــــقا څه نه د مچ  عنـــــــــــــــيارا
  

  دور بريښ د سپينو غاښو درنه غــــــــــواړي
  نه ده په كارــندا څه ــد كنډاسې خوله خـــــــــ
  

   د احـــــــــــــــــساس د ليونيانوهسوژبـــه مله 
  نه ده پـــــــه كاره ــــــعـــــــــــــقله وېره له بال څ
  

  په شپېلۍ د محبت به زلفې ټــــــــــــــال كـــړم
  نه ده په كارا څه ـــــدې ښـــــــــــــامار لره همس
  

  بر مې زړه دى ســــــــــپخېدلى كوزه پرې دى
  نه ده په كاره ــــــــا څــــ نور دعهســــــدرزي را

  
  لبونۍ به كـــــــــــــــــــــړمه ژبـــــــــــــه ليونۍ ته

  نه ده په كارترګو كې وينا څه تش په ســـــــــــ
  

  ى ستومانه له پايبوسهسوڅپې اوښــــــكې 
  نه ده پــــــه كاره ـــــــــ راړنګه پرې حيا څســــه
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  م په نم د اوښـــــــــــــــــــــكوپرهر ګل مې اوبو
  نه ده په كارسكا څه وــــچاودو شونډو ته مـ

  
  ســــــــــر په الس رقيب آباد كې به دې ستايم

  نه ده په كاره ـــــپه ټيټكو د اوښ  غــــــــــال څ
  

  شــــــــــــهزادګۍ د ارمانو مې غم پخه كـــــړه
  نه ده په كاره ـــــ دى ژړا څګريوان نه ســـــــته

  
 اتمـــــــوړې څڼې ســرني لره مې غـــــــډول سـ

  نه ده په كاره ــــــــــــاز ته ګډا څـــــــد پردو س
  

  ر د وږي شـــــمله ښاييــــــــړۍ پر ســــــــد پګ
  نه ده په كاره ـــــــــــــــــودا څبې له دې بله ســــ

  
  رم په زړه كېــــــــــر لـــــزه ملـــــــــيار كرلى لم

  نه ده په كاره ــــپوږمۍ ماته  رڼا څــــــــــــد س
  

  ) لمريز كال1377د غبرګولي اتلسمه نېټه ( 
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  د لوګرو ميره
  

 وړانګې د جبين دې د ســــــــــــــپوږمۍ له مخ نه ځل ريبي

  رد ځواب د شونډو دې ماشــــــــــــــــــوم ارمان نه پل ريبي
  

  ول دې د سكروټو شــــــــــــونډو سيځي د احساس فــصل
  لور مې دقلم ځــــــــكه لمبه لمبه غـــــــــــــــــــــــــــــــــزل ريبي

  
  څومــــــــــــره كه باڼه كړي په رنجو تېره د قاف ښــــــــــكلې
  ستا ســــــــــــــاده ككۍ له نورو ســــــــــترګو نه كجل ريبي

  
  سي كمكى سوال مې په خاپوړو سيسـتونى مې ګړنګ 

  خال د غونډې زنې دې د خـــــــــولې د خواست تكل ريبي
  

  اوړي د حــــــــــــــــيا ويرې  رنګونــــــــــــــــــــه اننګو كې دې
   واوره كـــــــله سره لمبه كنګل ريبيسيكـــــــــــــــــــــله اور 

  
  ي او سترګې دې ګواښــــونه كړيدا چې شونډې ست كو

  دواړه دي مــــــــــــــــــلګــــــــــــــــري د مين د زړګي تل ريبي
  

  پرېوته كوهي د زنخدان كې مې يوســــــــــــــــــف نـــــــــــظر
  ګوري د زمـــــــــــــــــــــزم څپو ته تش كتو كې جــــــــل ريبي
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  و په الســــــــــ آخر د تلوسسيونډو ــــــــــــ مات به جام د ش
  ــل ريبي ده مرچـنده دهــــراب خزې الندې نه تپاس شــــــــــــ

  
   په څنګ ترېنهسوىنه به مري مـــــــــليار خېر دى كه تېره 

  ـــــل ريبيورو زلفو دې ژوند بښي اجـــــــعـــــــــــــــطر د خ
  

  )يز كال لمر1377د چنګاښ څلورمه نېټه ( 
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  خليله خوله
  

 د حيرت چـــــــــــــــيغه له ګوګل د پرښـــــــــــــــــــــــتو ووته

  چـــــــــــــــــــې مې كوچۍ مينه خـــــــــــزو نه د كمڅو ووته
  

   ښـــــــــــــــــكاري نظر د زړه ســـــــــر په بڼو نښه كړنه چې 
  ـــــــــــورو مې كوډل نه د لــــــــــــــــــېمو ووتهبڼه د حـــــــــــــ

  
  ډيوه وه بله د نـــــــــــــــــــــــــــــظر ژبې لـــــــــيال څــــــــــــــټله

   ووته توبو په   خــــــــــــــــړه له دېرې نه هوــــــــسحـــــــــــــيا 
  

   تېرسو كې د خولګۍ ويش وار مې په غسل د خــــــولو
  كـــــــــــــــــافره ټنډه مې ثواب نه د ســـــــــــــــــــــجدو ووته

  
   ماـــــــــــڅانګه كـړه را ړنګه پرتوپان د مينې مې ګلـــــــــ

  هـــــــــــــــــــــــيله د زړه مې په شربت د شونډو ســرو ووته
  

  ـــــــكروټي شونډېنمروده عــــــــــــــــــقله تا ګڼلې وې ســ
  خليلې خــــــــــــــــــــــولې ته مې غوټۍ له سرو لمبو ووته

  
  ) لمريز كال1377د چنګاښ شلمه نېټه ( 
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  سيوري
  

  نو لــــــمر په كاڼو ولينه لريهــــــــغه چې ســــــــــيورى 

  ليســـــــــــــاالر د تروږمو ځـــــــكه ســـــــــــــــحر په كاڼو و
  

  الم د نه ويشتو وكړي ښكاري ته چې ســـــــنه ستهڅوك 
  د كركې ګوتې آن د خـــــــــــــــــيال وزر په كـــــــــــــاڼو ولي

  
  رېبار د پاكې مينې ځــــــــــــــــــكه نه رسي مـــــــــــــالت ته

  ليودر پــــه كاڼو وــــــ ګبرښكاريږي كـــــــــــــــــــوم ناولى 
  

   له تاوانهيســــښـــــــــــــــــايسته د شيرينۍ اوربل به بچ 
  مومن اللى  تورمــــــــــــخى پاړوګـــــــــــــــــر په كاڼو ولي

  
  سپين ســــــتوري د وطن مې پرديسي دوړو سپېره كړل
  د وخت دغه ناتار مې د زړه ســـــــــــــــر په كـــــــــــاڼو ولي

  
  وــــــــــسر ــــ په بيالرو الرو س ــــــــاروان د ارمانونوكـــــــ

  تر شـــــــــــــــــــا غليم د تللي پله اثر په كـــــــــــــــــــاڼو ولي
  

  په ګاټو به د ســــــــــــــــــترګو ښـــــــكلوم هر يو ګوذار يې
  ــــــاڼو وليرقيب مې چې په لمسه د دلـــــــــــــــــــبر په كــــ
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   كـــــــــــــړېړندهملــــــــــــــــــــياره نازولې كبر دومـــــــــــره 
  يـــما ســـــــــــــــــــــــر ورته نيولى دا ځـــــــــــيګر په كاڼو ول

  
  )ال لمريز ك1377پنځه ويشتمه نېټه د چنګاښ (
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  د مينې ګايه
  

 ي څڅېده د زړه په دښــــــتهڅاڅكي، څاڅك

  اوبوله يې د مينې ښــــــــــــــــكلې لــــــــــــښته
  

  وــــسد الفت بوټى چې ټول غوټۍ، غوټۍ 
   پرې ســـــختهه سود باران ناوې سپرلي كې 
  

  سونا په وره كې مات ــــــتور تندى مې د اش
   بختهچاته نه ژاړم له دې ناكــــــــــــــــــــــــــامه

  
  كه زه، زه وم نو به زما په خوښــــــــــــه څرخې
  اوس د بل په مراد ګرځــــــــــــــه ياغي وخــته

  
   نيمكـــــــــــــــــــړې په بل څه ګايه د مينېسي

   هستههسود پښتو ژبه ســـــــــــــــــــــوګند لره 
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  چيغه
  

 وخوړمچـــــــــــا په ګـــــــــناه چا په توبو 

  څه عقلمن څه ليونو وخـــــــــــــــــــــــوړم
  

  په غاښ چيچلو مې پوالد ويلې كــــــړ
  خو د ورېښمو زولنو وخــــــــــــــــــــــوړم

  
  كرار، كرار يې راته پښې څــــــــــــــټلې

  ه څپو وخـــــــــوړممسونسكور ګړنګ 
  

  رډېرې مې وايستلې داړې آخــــــــــــــــــ
  كنډاسې خوله ژامو پستو وخــــــــوړم

  
  نه سوه چې پلى مسووګند ــــــــــــهغه س

  ــــوړمــــولو وخـــــــــــډېرو ناولو، ولو خ
  

  مرتدو شونډو په ښكاره څـــــــــــــــــټلم
  شېخې خوله شاته د پردو وخــــــــــوړم

  
  هموــــسرونو كې بې سره ـــــــــــذهين س
   سر تشو سرو وخـــــــــــــــــــوړمپه غېرو
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   د وړانګو خــوراكسيلكه چې پرښه 
  د ګل وطن مخ نه شغلو وخـــــــــــــــــوړم

  
  هموـس وسوځېدم دوړې م وــــــــسلمبه 

  شهيدو اوښكو سترګو سرو وخــــوړم
  

  د ګربت ځيرې ككۍ چـــــــــــــــــــا تړلي
  ــــــــوړمټپس په څو رنګه څېرو وخــــــــ

  
  ملـــــــــــياره دادې د شاړ بڼ چيغې دي
  وايي سپرلى بوله سړو وخـــــــــــــــــوړم

  
  ) لمريز كال1377د زمري پنځمه نېټه ( 
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  د غم تيكى
  

 اې د صـــــــــــــبا ستوريه  د شپو له تيكي ووځـــــــــه

  ي ووځـــــــــه د ازغو له تيكهـــــــــسپړېږه ګل  ـــــــــوس
  

  څو به ليونيه شــــــــــــــــمېرې ولونه د خورو زلــــــفو
  ځه د سپوږمۍ ښـــــــــــار ته د تيارو له تيكي ووځه

  
  مارې د ټټر نه به دې الل د زړګي وباســـــــــــــــــــــــــي
  نور د پاړوګرې د كمڅو له تيكي ووځـــــــــــــــــــــــــه

  
   ناســــــــــــــــــــور ټپ لرهسه دارو سهينه مينه خپله م

  بس د بل په ياد د شـــــــــــــوګيرو له تيكي ووځــــــــه
  

  يـــــس ګلونه سيوڅڅېږه الندې ګوندې زړه شين 
  اوښكې پښتنې نور د بڼو له تيكي ووځــــــــــــــــــــــه

  
    د سپېرو شونډو په څــوكو كېسههيلې راژوندۍ 
   د سلګو له تيكي ووځــــــــــــــــــــهسهپړق وهه خندا 

  
  خياله هرڅه مات كړه خو د زړه كعبه ودانه كــــــــــړه
  مينه كې د نورو ســـــــــــوګندو له تيكي ووځــــــــــــه
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   په سكروټو كې، نمرود ســــــــــــرونه وڅنډهسهګل 
  ه تيكي ووځــــــــــــــهاې خليله عــــــــــــــشقه د لمبو ل

  
   اســـــــــويلى مې د وږمې څپېسوېوينې مې اوبه 

   د غرمو له تيكي ووځــــــــــههــــــسلښتې نوره شنه 
  

   مقتديان امامه ګوره ماسختن دې كړولــــــــــسمړه 
  ماته كړه روژه دې د توبو له تيكي ووځــــــــــــــــــــــــه

  
  ) لمريز كال1377ټه د زمري شلمه نې( 
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  نغمه، توره او قانون
  

 مـــــــــــسته نغمه يم د بلبلو پســـــــــــرلى جــــــــــــــــوړوم

   توره يم، قانون يمه ســــــــــــــــــــــړى جــــــــوړومځالنده
  

  دا چې كترې كوشــــــــــــــــــېروم د ټوكيدلي صـــــورت
   د مينې لـــــــــــــــــــــــــيونى جــــــــــــــــوړومليونى نه يمه

  
  ما په بيلتون كې پخې كــــــــــــــــړي د وحدت قـصيدې
  زه د احـــــــــــــساس په دم كودړونه منګى جــــــــــــوړوم

  
  د ســــــــــــــــــــينې چج كې د خوږلن مخ نه اېرې څــنډمه

  ـــــــــــــــــوم ترېنه زړګى جـــــــــــوړومدانې دانې يې ټولــ
  

  ســــــــــــــــــــتړو ليمو نه  را توييږم په كـــــــــــــــمره د ټټر
  د نور ځړوبى يم له كـــــــــــــــــاڼو نه غمى جــــــــــــــــوړوم

  
  واړمـكجكول په غاړه ټپي زړونه، ځــــــــــــيګرونه غـــ

   يون ته سپيلنى جــــــــــوړوم دهخوځندهډ د ځلمي هو
  

  خير كه ســوځيږم څاڅكي څاڅكي پرې له پاسه څاڅم
  د الفت مزي ته مرجانو كې ســـــــــــورى جــــــــــــــــوړوم
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  ونيسه وږي  د غنمو د ملـــــــــــــــــــــيار غــــــــــــــــــــــــزله
  ــــــــــــمد بابا لمسى جوړومآزمون د وخت ته د احـــــــــــ

  
  ) لمريز كال1377د وږي شپږمه نېټه ( 
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  ستړې اوښكه
  

 هسولالندې څــــــــــــــــڅېدله خو ستنه 

  هسولښكاري ســــتړې اوښكه پښتنه 
  

  تلله خــــــــــداې خبر د چا خاطر وو چې 
  هولـــــــسبيا د سترګو كور كې ميلمنه 

  
   يې د جـــــــــــــبين ليدو ته تږى يماوس

  هولـــــسڅومــــــــــره په پوړني كې درنه 
  

  زه يې نارواوو لــــــــــــــــــره هو كــــــړمه
  هولــــــــــــــسوالو ته نه ـــــــدا زما روا س

  
  ورو په ورو د تورو زلـــــــــــفو ماره يې

  هولـــــــسلنه  مليار ته زووــــــــــــستاوه 
  

  ) لمريز كال1377و وږي اتمه نېټه ( 
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  د شونډو اېلبند
  

 خپل دي رانه پاتي په پردو مې ګـــــــــــــرځوې څـــــــــــــه له

  حسنه د ژوندو په هديرو مې ګــــــــــــــرځوې څـــــــــــــــــه له
  

  لنى ومـــــــهزه خو بس د ستا جبين ته سوى ســـــــــــــــــــــپې
  ښكلې اوس د نورو په سرو مې ګــــــــــــــــــرځوې څـــــــه له

  
  ما دې  د سپين مخ الرو كې ډېرې شــــــــــــــپې ليدلي دي
  لمر كې مې دېره كړه په تيارو مې ګـــــــــــرځوى څــــــــــه له

  
  او له توبو واييدا چې راته مينه كې له جـــــــــــــــــــــــــــــرم 

  پرې مې ږده په داســــــــــــــــې ليونو مې ګـــــرځوى څـــه له
  

  ما خومې دا خامه ځواني ســـــــــــتا په خوله كې درګـــړله
   په لمبو مې ګــــــــرځوى څــــه لهمسوپورته مې كړه وريت 

  
  نه را د شونډو په ايلبند كې لږ څــــــــــــــه مــــــېسيخير به 

  زه ساده كوچى يم په ښارو مې ګـــــــــــــــــرځوې څــــــــــه له
  

  مهپرېږده څاڅكي، څاڅكي الندې توى سمه ســيالب س
  وخته دا په څوكو د بڼو مې ګـــــــــــــرځوې څــــــــــــــــــــــه له
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  ن يمته يې ناسپړلې غوټۍ زه مـــــــــــــــــــــليار د حــــــــــــس
   په ازغو مې ګــــــــــــــرځوې څــه لهسېالس راكړه چې ګل 

  
  ) لمريز كال1377د وږي شلمه نېټه ( 
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  د سترګو جنګ
  

 ي د ســـــــــــــترګو خو باڼه د زړه په ســـــــــــر لګيپېښه ي

  هر ماشـــــــــــــــــوم چې كاڼي واروي په قلــــــــــــندر لګي
  
  هسو لرې سا مې لنډه سوسپين مخ نه يې شين ټيكرى 

  بيا مې په چوڼۍ كــــــــــــــــــې د ګوګل د زړه وزر لـــــګي
  

  مـــــــــسه څــــــــــــــــه وكوم شېخه دې ګناه نه ځان نيوى ن
  چېرته چې وي ښـــــــــــــــــــــــكلي زما تږي پرې نظر لګي

  
  النګ كې سر د شــــــــــونډو رااوس دې چې دمه كړمه پ

  ګيـــــــــــونه د كــــــــــــوثر لې جامــــــسن كدې جنت د حـ
  

  ــــكه مېنه تل د هسكو يي هســــــنه سېخياله چې ټيټ 
  هر چېرې لومړى په لوړو څوكو نور د لـــــــــــــــــــمر لګي

  
  ) لمريز كال1377د تلې لومړى نېټه ( 
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  ډو خيبرد شون
  

 تا پرون صــــــــــبا وېلې خو نن په بل صــــــــبا تـــــــــــــــړې

  هــــــــــر ځل چې مې وار رســـــــــيږي ور دې د ښكال تړې
  

  سمه ـــر ن رټې زه به نارو نه الس په ســـڅــــــــــــــــو چې مې
  تړېـوله په خېر د شونډو خامـــخا يوه ورځ  به  مې خـــــــ

  
  زلفې مخ نه لـــــــــــرې كړه سپوږمۍ تندر نه وباســــــــــــه
  ښــــــــــــــكلې څو په تورو تروږمـــــــــــــــو سپينه رڼا تړې

  
   دهسوېاوس دې چې ورشـــــو كې د ځوانۍ ښكال شنه 

  آس مې د نظر څــــــــــه له پـــــــــه پړي د حــــــــــــــــــــيا تړې
  

  تا خـــــــــــــو دې د حـــــــــــسن بڼ ته زه ملــــــيار نيولى وم
  ــــــــا تړېـدا د پير بابا پـــــــه توغ ريښكى په نوم د چــــــــ

  
  ) لمريز كال1377د زمري اوه لسمه نېټه ( 
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  د زړه زړى
  

 دا چې ته يې ســــــــــــره سپينه زما رنګ لكه مــــــړى دى

  ــــــــــتا پــــــــــــــه اننګو كې مې كـــرلى د زړه زړى دىســـ
  

  وي د خولې پسې به خــوله غواړمـــــ زور كــتندهخود به 
  تا مې دا تڼاكې ځــــــــــــيګر مــــــالــــــــــــګه كې لړلى دى

  
  څــــــــــو پكې د شــــــونډو له انګور نه جوړ شراب نه يې

  ـــــاقي خم دې زما خــــمار لـره نيمګړى دى سهــــسمات 
  

  نه سوحسنه تا خو لېچې ډېرې تاوې كـــــــړې خو شرنګ 
  زه كوڼ يم كه چا دې له بنګړو نه شــــــــور شــــــــــړلى دى

  
  هسك اورمېږ به ګرځي  په ورشــــــو كې د تنكۍ مينې

  ـفو پړى دىڅو د خيال د آس غـــــــاړه كې ســـــــتا د زلـــــ
  

  دا چې مې غــــــزل نه نن د وريت ارمـــــــــان لوګى خيږي
  چغ مې د ســـــــــــــندرو په ځــــــــــــــــنځير د اور تړلى دى

  
   د رقيب پله تههــــــسينه بريد د اور ــــــ اباسهـــــــسمست 

  ـــو وړى دىنور نو د ملــــــــــــــــــيار د صـــــــــبر كلى اوبـــ
  ) لمريز كال1377د تلې اوومه نېټه ( 
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  غزل
  

 د ســـــرو شونډو خزه كې دى ســــــرتېرى د پېزوان پټ

  ارمان يې له ګــــــــوزاره ځـــكه ځان كې ساتي ځان پټ
  

  د اور غوږونه څـــــــــك دي د احـــساس غږونه سوځي
  جـــــــانان پټپه زغــــــــــره كې د تورو ترېنه ســــــــاتمه 

  
  په  خــــــــــال مينه ســـــــــتا كړې سجدې د ګرځېدو دي
  د وريځو د محراب الندې دى سـپينو كې شيطان پټ

  
  د اوښـــــــــــــكو پېغله ووته ســـــــــــرتوره لـــــــه لېمو نه

   ګرېوان پټوـــــــسله شـــــــــرمه مې زخمونو د ټټر كې 
  

  ــــــپرليه لږ  څه وســــــــــــپړه دا تور ګل د بڼو يېســـــــــــ
  ښـــــــــكاريږي رانه دې كې دى زمانه ټول جــــــهان پټ

  
  وـــــنه س كلونه مالبانګ مو تر غوږ هوــــــسروژه مــــــو 

  امــــــــــــام  د كلي نه دى؟ كــــــــوي ځان لـــــــره آذان پټ
  

  اره ښـــــاپېرۍ د زړه د نور حجاب كې ساتهملـــــــــــــــي
  د نن دا ټولې ښـــــــــــكلې لري ســــترګو كې ديوان پټ

  ) لمريز كال1377د تلې شلمه نېټه ( 
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  د وخت پېغله
  

  شــــــــــپه او ورځ دعا د جام كړيسوزړه د مينې مـــــــسلمان 

  پسې قيام كړيپه محراب  كې ســــــــــــتا د وريځو تور امـــام 
  

  ستـــــــــاله غاړې نه راښـــــــــكته ګلورين ځاې كې دمـــــــــه وه
   ډك جامونه يې سالم كړيه سواوس هغه اوښــــــــــــــكه زمزم 

  
   تورو ســـــــــترګو دې اور بند كړسوكر دې ټول ــــــــد بڼو لښ

  ام كــــــړيـــد ق فيصله په نوم ولــــــسپښتانه  ســـــــــره جرګه 
  

  د مين تږي زړګي مې ســـــــــــــــوال روژه دواړه په خــــــوله دي
  خو د ســــــــــــــرو شـــــونډو مالكه يو ماښام نه بل ماښام كړي

  
  ګوره ودې ليد چې ناوې د قدرت څــــــــومره ده ښـــــــــــــــكلې

  او عام كړي خود يې هيله خاص سوېته چې پرې مين ! مال
  

  له لــــــــــــــه وريځوـــــ دا د وخت پېغمـــــــسنه پوهېږم ورته څه 
  كله جوړ راته مــــــــــــحراب، كله ليندۍ كـــــــړي كله دام كړي

  
  ) لمريز كال1377د لړم نهه ويشتمه ( 
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  بوره زركه
  

 څـــــــــانګه، څانګه هيله د رڼا په لـــــــــــمن پرېوته

  ه چې ستا په لمن پرېوتهسولښـــــــكه مې زمزم او
  

  مار وخوړل خـــــــړ بچي يې بوره زركــــــــــه  والړله
  خداي خبر ســـــــلګۍ سلګۍ د چـا په لمن پرېوته

  
   د بلبل په خوله كې، ګل ومړسودا چې چغ شهيد 

  نه چې د يار ژبه  د ښــــــــــــېرا په لــــــــــــمن  پرېوته
  

  ړي بار د سـلګيو پېغلې شونډې په تنكو څوكوو
  ســــــــــترګه  د كوم ګبر د خــــــــــندا په لمن  پرېوته

  
   اوبه  ما جــــــل وهلي تهسيميره د ســـــــــــراب به  

  پـــــــــېغله  د آمين كه  د دعــــــــــا په لـــــمن  پرېوته
  

  ـــيا په تـــوبو راولياوس به په توبو توبو دنـــــــــــــ
  ناوې د تقدير مـــــــــــــــو د مال په لــــــــــمن  پرېوته

  
  نن د غـــــــــــــــزل تورو نه  د چـــــا د راتلو غږ  راځي
  ښــــــــــكاري چې د بخت ملكه زما په لمن  پرېوته

  ) لمريز كال1377د لړم نهه ويشتمه ( 
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  د زفاف شپه
  

  ورك  وهحساب  وه محتسب ځنې پهڅومره ښكلې ش

  ې كتاب ورك  وهزما نه وې تسبې وركې مــــــــــــال ځن
  

  زه نــــــشه، پتنګ نــــــشه، ډيوه نــــــشه وه جام نـــــــشه
   ســـاقي زه نه ليدم شراب ورك  وهما نه ليد ســـــاقي،

  
  زما نښۍ د شـــــــــــــونډو خالصه وه ستا د سپين بدن

  يا وه تللې حـــسن نه حجاب ورك وهســـــــــــره حهوښ 
  

  هرڅـــــــــه هرڅـــــــــه ځل  وهل د مينې نـور وينځلي وو
   نه وه، عـــذاب نه ؤ ثواب ورك وهشــــــــېخ نه ؤ، دوره

  
  ېوتورشـــــــــــــونډې به ال وچې نه وې جــــــــــام به بل راپ

  ډك رودونه وو سراب ورك  وهــورې  وه هرلـــــــــــتنده
  

  زمـــــــــــا آدم خـــــــــــيال كـــــوډل د مينې نه راونه ووت
  ــو يې لــوبولې ترې رباب ورك  وهزلفې د درخــــــــــــــــ

  
  تېره شـــــــــــــپه جنت كې  وم مېلمه كوربه مې حوره وه

  وهـوالونه ورك هغې ځنې ځواب ورك  وو ســـــــزما نه 
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  كېښودو بلبل يو څـــــــــاڅكى عطر د غوټۍ خوله كې 
  وه مــطرب  نه نغمه باب ورك  سوېپاڼى په چكچكو 

  
  )   لمريز كال1377د لړم نهه ويشتمه نېټه ( 
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  د كڼو ښار
  
  ګالن غواړي له انځرهسود زړګي مــــــــليار مې ړوند 

  ګي د خولې خبرهد كڼو ښـــــار كې يې سوال دى د ګون
  

  يكه زار يې دى وژلى، بګــــــتۍ، لـــــــــنډۍ ژړيــــــږي
  د ډول ســـــــتوني كې ده ماته د پښتون د بخت سندره

  
   هر پوكي كې اېلبند وژنيسولكه ســــور د اسرافيل 

   مرورههسوونډې پردۍ دي كه شپېلۍ د شپونكي شـ
  

  سوـــــــــــترګو بد يا حــــــــسنونه  نظر وژني يا نظر د سـ
  كه نه څـــــــومره مات منګي مو سپېلني كړل له ګودره

  
  د دنيا غيرتي خدايه بل مـــــــــــيوند زما په نوم كــــړې
  زيړ ايوب زړګى مې  غـــــــواړي بيا مالله ســترګه وره

  
  نه دهفرياد چېرته يوســــــــــم شـــــــېخه په هيڅ حد تړلې 

  ـــرهــد څراغ غـــــــــله ده يوه پـــــــــېغله پاړوګـــزما د زړه 
  

  زه خوځــــــښت هغه څپه ده بې له مانه ښــــكلې هېڅ ده
  كه هغه خور د ســــــــــــــــپوږمۍ ده زه د لـــــمريمه بڅره

  ) لمريز كال1377د ليندۍ لومړۍ نېټه ( 
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  جالد لمر
  

  څه بال يې تېغ نظرېته ســــــــــپوږمۍ كه پرښـــــته يې

   د رڼو ســــــــتورو ككرېسوېســـــــــتا پښو ته كڼاوې 
  

  خېر آذان د مينې وكړه د ماشـــوم احساس په غوږ كې
  ګبر خيال مې مــــسلمان كړه اې د حــــــــــسن پېغمبرې

  
  ســــــره مښوكه ســـرې منګلې هسې ګرځي زيارتو كې

  ې ســـــــپينې كـوترېزما د زړه باز يې څيرلى دې پست
  

  دوزخي بادونه بار دي د وږمې په نرمـــــــــو ولـــــــــــــــو
  دار د وړانګو كې ځــــــړيږي پېغلې زاڼې سپين وزرې

  
   ســـــتوري وژنيسود رڼا توره په الس كې لــــمر جالد 

  مرګ د نور په ګــــــډا لمانځي د تيارو د ديو لښــكرې
  

  سينې اوړي ځوانيمرګ كــــبان  اوبو كېپړســــــېدلې 
  ي شــــــــــكرېــــــــ ترېنه نه راځسولد چينې تي زهرجن 

  
  ډېر ګـــــــــــلونه  د بڼو وو تاندو هـــــــيلو غــــــــــــوړولي
  پاڼې، پاڼې اوس رژيږي الر بدله كـــــــــــړه دلـــــــــــبرې
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  كم اصله
  

 ما هډ ورته تيلى كړلو 

  د زړه وينې مې تيل كړې
  سيما ويل چې به ډيوه 

  خو
  .سوهغه شيطان څراغ 

  
  ) لمريز كال1377د مرغومي اوه لسمه شپه ( 
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  د راز كيسه
  

 تش جــــــــــام داســـــــې كيسه په خوله بربنډه وه نېولې

  چې شــــــــېخ بيګا د رز د جــــــــينۍ ګــــــــنډه وه نيولې
  

  و، ټوكو پـــــــــــښه د چا د شــــــــپې وښـــوېېدلهپه ټوك
  ســــــــــــــبا يې بيا په تور خـــــــــواره ملـــــــنډه وه نيولې

  
   زهده زه مالمت نه يموېـــــسســــــــــــــــــــــودا په رضا 

  د شـــــــــــونډو پېغلې خـــپله ســــــــــــينه ټنډه وه نيولې
  

  ـــــــــــــــمر امام ويده وو خــــــــــو ګل پرښې وڅنډلېد لـ
  پستې دا د مـــــــــــــزې شــــــــــــپه ډېره لـــــنډه وه نيولې

  
  پنډي د وچو شــونډو مې پېزوان ته عرضي ناست وه
  د خال ســــــــــــپاهي ترې بيا د شـــــــاتو ګنډه وه نيولې

  
  ) لمريز كال1377ه د مرغومي اوه لسمه نېټ( 
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  جواز
  

 په مال نرى ځلمى مچكې له ګل مخو اخلي

  خو ستا له وېرې خوږې ناړې تو كوي خواركى
  ته بيا په هر سهار ها خپلې مباركې شونډې

  په دې توكړو باندې ښې غوړوې
  ته د مچو په تفاله خوله تړكوې خو زموږ

  ماشوم د شونډو ته ببو د ګناه بوڅ، بوڅ كوې
  خوړلو ښه جواز د ښكلولو راكړستا شات 

  ، بڼ د ښكلو ته ځممسونو زه هم والوتم ، مچۍ 
   چې شات دومره خواږه دي نو مچو به څه ويم سوپوه 

   مخو اخلموالړم مچكې له پۍ
  !او ته كندو ته راځه

  
  ) لمريز كال1377د مرغومي دېرشمه نېټه ( 
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  بدر
  

 ګټلىســـــاالرد ښو د نور په ځل جنګ د كابې  

  الهـــــــــولېوال  د يون  بل  بـــدر له لمبې ګـــټلى
  

  د رڼا ګوتې د تيارې مــــــــرۍ ته ورســـــــــــېدې
  ياغي مــــــلنګ جنت د حــــــــسن له توبې ګټلى

  
  د ارمان مـــــــېنه مې ولجه كــــړه روماني ملكو
  واك د خــندا مې د پېزوان الندې سوبې ګټلى

  
  ـــــواري ميدان كې څه بايلې ناكامه بختهد جـــ

  الل د زړګي خـــــو د آزمــــون تېرې شېبې ګټلى
  

  شــــــــېخه هغه پالنګ چې ته يې تر سبا يادوې
  مـــــــــليار په نره د انګورو په تسبې ګـــــــــــټلى

  
  ) لمريز كال1377د زمري اتلسمه نېټه ( 
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  د زړګي چونغر
  

 سوېــورې خوله چې ستا له جامه پاتې د خوږې حــــ

  سوېد ښـــــــــكال د ياد تسبې ده له امـــــــــــامه پاتې 
  

  يرهـــ دا د سپينې خولګۍ موېــــــــسروژتي الليه څه 
  سوېســــــــتا په تمه ډډې شونډې څو ماښـامه پاتې 

  
  د لمبه زړګي چــــــــــونغر كې ال د كــــكوبك آواز دى

  سوېـــــــــې مه ګڼه چې زركه له كــــــــالمه پاتې داســ
  

   د نظر په پاني پت كېسوىپت د مينې په ځـــــــــــاى 
  سوېهــــــندوكۍ اهللا اهللا كړي له رام رامـــــــــــه پاتې 

  
  ژبه داســــــې اوده كړې برګو غــــــــبرګو پاړوګـــــــــرو

  سوېه سالمه پاتې تل د زړه كيسه ترې وروســـــته ل
  

  ښــــــــــــكلوي للمي ګلونه د نوا د پل ښـــــــــــكالو يې
  سوېد راغــــــه تر څنګه غلې څوك له دامــــــــه پاتې 

  
  نه سوكه څه هم د ســــــپېدو خوب وم هېڅ تعبير زما و
  سوېلكه برخــــــــــــه د يتيم چې تل له پامـــــــــه پاتې 
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  ستهه نـكو هــــديره د ګرېوان د اوښــــــــجنازې ته مې 
  سوېد بڼو په تور تابوت كې له ناكـــــــــــــــــامه پاتې 
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  د زړه چمبه
  

 د زړه غـــــــــــلې چمبه مې چا په مــــــــــينه تخنولې

  كه الس د مسيحا ده وچــــــــــه ويـــــــــــنه تخــنولې
  

  ــــــيلو پېــغله كټ كې د زړګي اوړي را اوړيد هـــ
  موال دې خـــــــــير كړي بيا مومن  شيرينه تخنولې

  
   د پاوليوسود ســـــــــوې شپېلۍ غږ سره شرنګى 

  ښــــــكاريږي كوم كوچي بيا خوشه چينه تخنولې
  

  څـــــــــه پام ساتئ كاواكې مې په بدو ونه لمانځئ
  ت خـــــــــــــبره سپينه تخنولېد ډډو شـــــــــونډو س

  
  ملـــياره په دوو سترګو به  دې خود ګالن ټوكيږي
  په څــــــــــوكو د بڼو دې ګـــــــــلورينه تخــــــــــــنولې

  
  ) لمريز كال1377د كب اتلسمه نېټه (  
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  غزل
  

 چې چېرې ښــــــكلې وينم زړه مې ښوى له واكه وځي

   ځــــــــــيګر له كــــــــــــاكه وځيغزل، غزل لوګى مې د
  

  ښــــــــــــــكالو د كوم چنار خيال يې غوږ ته رســېدلى
  د تورو چــــــــــټه پېغله مې له خـــــــــوله كـاواكه وځي

  
  يو الل مې وو ســــــــاتلى خو د ســـــــتا ناكردو وســــو

  ـر تڼاكه وځيد هر توري په ځــــــــاى يې پاس پر ســــــ
  

  ياغي لــــــــــيال تر څــــــو به راته ږدې په شونډو ګوته
  نږدې دى  ډك زړګــــــــــى مې د ګرېوان له څاكه وځي

  
  د قاف د غــــــره دېوان يې تښتولو ته په څــــــــــار دي
  د شــــــــــعر ښاپېرۍ ځكه له قـــــــــــلم شـــــكاكه وځي

  
  ــــــياره څو دا ستا ميخور نظر په ميكده ويملــــــــــــ

  تر هـــــــغه به خــــــــــــوږه نشه له بنت تاكــــــــــــــه وځي
  

  ) لمريز كال1377د كب اتلسمه نېټه ( 
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  سخات
  

 هلته د شپې د څپر الندې د سپوږمۍ تندي كې

  باران وهلې دوه خيشتې توتكۍ ګونګې ناستې
   ارمان په قبرډيوې د اوښكو بلوي د كوم

  او باد تارونه د ستار خوروي
  سخات د سندرو ويشي

  
  ) لمريز كال1378د وري لومړۍ نېټه ( 
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  دعا
  

 په بڼكه د ګربت

  د شنه اسمان له مشواڼۍ نه
  يو څو څاڅكي رنګ را اخلم

  او په پاڼه د سپوږمۍ كې
  دغه سوې دعا نغاړم

  !پښتانه پښتانه  ډېر كړې
  ! خدايهلويه! لويه خدايه

  او زما د زړه په ژبه
  د شملو ټولې خبرې

  د كيږديو ښې سندرې
  !راپېرزو كړې لويه خدايه

  !لويه خدايه!  لويه خدايه
  ) لمريز كال1378د كب پنځه لسمه ( 
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  رښتينواله
  

 زما ښيښه خوښه ده

  زه په ښيښه مين يم
   ښيښه نه په چا سيورى كوي،ځكه

  نه له چا وړانګې نيسي
  ور، تور ښييښيښه ت

  سپين، سپين ځلوي
  نو

  زه په ښيښه مين يم
  زما ښيښه خوښه ده

  
  ) لمريز كال1378د وري شپږمه نېټه ( 
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  د لنډيو شرنګى
  

 په ما تږي دا څــــــــــه تندر له پاســـــــــــه پرېوتلى

  راكړى جــــــــــام مې څو ځلې له الســــــه پرېوتلى
  

    زړه د چا په اور ستي كړمدا نيم ســـــــــوى الوى
  ه پرېوتلىــــ له بړاسسوــوړ ــــمــــــجمر د مينې سـ

  
  ماللې د لنډيو په شـــــرنګي باندې يې جګ كړه
  د هســــــكو برېتور ځلمى له آســــــــــــــه پرېوتلى

  
  ملــياره په سينه كې دې دا هسې وړې هيندارې

  ســــــــــه پرېوتلىد يار ياغي نظــــــــــر دې له الما
  

  ) لمريز كال1378د غوايي پنځه ويشتمه نېټه ( 
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  د رنجو پڼې
  

 چمبې وهي دوكړه مارانې د غم

  د وير كړزه بيا په ورا راغلې
  او د سپوږمۍ له كلي
  خدايزده د چا دېرې ته
  خدايزده د چا كلي ته
  خدايزده د چا بدو كې

  يد خندا ناوې په ډولۍ كې د سلګيو بياي
  او د رنجو پڼې په پښو كې

  ړنګې بنګې اوښكې
  لكه همزولې د خندا د ناوې

  اميل اميل دغې ډولۍ پسې ځي
  نو 

  ځكه رڼا د سپوږمۍ تته ښكاري
  ځكه د نور چينې ځبېښلې برېښي

  او تندر نه ماتيږي
  
  ) لمريز كال1378د وري ديارلسمه نېټه ( 
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  غزل
  

 ر ته ښــــــــــــــكلې راځيلــــــكه خـــــــبره مې د ژبې ســــــ

   د زړه كورته نابللـــــــــې راځيسيغــــــــــزل، غــــــــــزل 
  

  ارهــ او ها ســــــــپينه  تښتېدلې ميـــــــسمنتر به پوخ 
  شـــــــــــونډې به چيچي د شــپېلۍ غږ ته به غلې راځي

  
  دې ته بولهد خال امامه راڼه ســــــــــــتوري يې ســـــــــج
   راځـــــــــي د تورو پېغلــــــــــــــه د زړه وينو كې وينځلې

  
  تلىـنار له څانګې خرپ ايسښــــكاري كوم باد بيا د څ

  چې ړنګ ګودر نه ســـــــــوې ساندې د سينځلې راځي
  

  كوم ســـــندر بول سر به يې بيا له سرې مرۍ كښيوځي
  ـــــــې راځـــــــــــــــــــــيخولې د ټيغكې نه نوا نن د بلبلــــ

  
  ه لنډيو پورتهـ پيــــــــــــسد ښـــــــــــــــاپېرېو توغ به بيا 

  ـــتلې راځيـــــــــــــۍ توره ايســـــــ ماللـنه دهد قاف ميو
  

  د شـــــــــــونډو بڼ كې يې ملــــــيار د بوسې زړى ايښى
  ځلې راځيځــكه يې خوله باندې غوټۍ، غوټۍ ښكن

  ) لمريز كال1378د غبرګولي پنځمه نېټه ( 
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  غزل
  

 ازغي په څــــــوكو وړي د ګل جنازه 

   د اوربل جنازهوېــــــسپه ټيك بار 
  

  د خال امـــــام نه تكـــــبيرونه تښتي 
  پيكي راوړې د ســـــــنځل جــــــنازه

  
  حبش لښكـــــــر يې د بڼو را درومي

  ــــــــړئ يو د بل جنازهمينو وكـــــــــــــ
  

  خوشــــــــاله توره دې ايستلې ساته
  نازهـــــــ د مغل جيــــسلږ ده چې بار 

  
  ـــــــويسملياره زړي  مو د بخت وچ 

  چې په اوږو ګـــــــــــــرځوو تل جنازه
  

  ) لمريز كال1378د زمري دولسمه نېټه ( 
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  د غنمو وږى
  

 زه ال په خپلو ولو بار وم

  څ امام مې نه ووهې
  چې جنازه مې وكړي

  خو د نړۍ د تقديرونو باچا
  زما په برخه كې بيا ژوند وليكه

  هوكې ښكالو د كوم ملنګ د قدمونو راغى
  او د غنمو دوه درې وږي يې د نور په ګوتو

  زما سپېرو څڼو كې ورو وټومبل
  ماته يې ژوند وباښه

  مسواو زه بيا بېرته زه 
  
  ) لمريز كال1378د زمري دولسمه نېټه ( 
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  د ساهو په ياد
  

  سيسۍ ژاړي غلې غلېسوسپين كتار د زاڼو مات 

   څانګه ماته د سينځلېوــــــــسچنار ړنګ د عاطفې 
  

  د شنې ولې ســـــــــــــــيورى ومړ د بنګړيو شرنګى ومړ
   بوره د ننګونو زړكى ومــــــــړه وـــــسور ــــــد رنګونو م

  
   ګډههوــــــسيغه ـــــــلـــــــــــو كې د ماتم چپه دېرې د ولو

  د ننګيال وير ختم نه وو ســـــــــــــــــــــاهو وتړله كــــــــډه
  

   ســــــــــــــــيورى ووت د ادب له روڼ مــدارهځالندهبل 
  بل ملنګ بل قـــــــــــــــــلندر مو والړو ووت له كــــــتاره

  
  ـــرلي نه يو ګالب په خاور پرېوتشنې ځولۍ د پســـــ

  د احساس د پير له السه سپين كتاب په خاور پرېوت
  

  بيا د بل بلبل ســــــــــندرې د مرګي رانجو كـــــړې غلې
  انګه ماته د سينځلېـــــ  څوــــــسچنار ړنګ د عاطفې 
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  ګيله منه اشنا
  

 ګرانه پوهېږم ګيله من يې رانه

  سمه چې په خبرو دې ستايلى ن
  ښكال ويشتلې د منكر غشي ده

  سمه ځكه د راز كيسه ويلى ن
  دا چې لېمې هم څه ويل نه كوي

  هره خبره يې په اور اوړي
  دلته هرڅه هرڅه غوږونه لري

  آن د بڼو د څوكو شور اوري
  !نو راځه

  راځه چې نور روژه د ګونګې نيسو
  بس د زړګي تل كې به مينه پالو

  سي به  څانګې څانګېسييوه ورځ به ګل 
  سيشپه به كړي ړنګه وړانګې وړانګې به 

  بيا به په هر ځاى كې ستاينه يي ستا
  بيا به هرڅه هرڅه كړي ژبه پيدا
  بيا به سپېرو څڼو نه ګرد وڅنډو
  له غلي ډول نه به آواز جګ كړو

  بيا به دېرې ته چلمونه باسو
  له زوړ رباب نه به  هم ساز جګ كړو

   اشناسوبيا به ښكاره غاړه غړۍ 
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   اشنا سوبيا به مسرې د كاكړۍ 
  خو اوس راځه روژه د ګونګې نيسو

  بس د زړګي تل كې به مينه پالو
  
  )  لمريز كال1378د كب څوارلسمه نېټه ( 
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  غزل
  

 دا څــــــنګه بېخودي ده چې نغمې په تار ښــــــــــوييږي

  ــوييږيهر وارې له ســــــــــاقي نه جام زما په وار ښــــــــ
  

  چا بنګ زمونږ ملنګ ته د قلنګ په نوم وركــــــــــــــړي
  يا يې پل په الر ښـــــــــــوييږي يا يې پل نه الر ښوييږي

  
  وځيــــ د منګيو ميره ستهــــــس، نه چنار تهــــــسنه يار 

  مرۍ، مرۍ خوله يې په سپين مخ كتار ښــــــــــــوييږي
  

  ا رانجه وركــــــړيــــــغلې ته چ د ټپو پېوېــــــسمودې 
  تار ښوييږيــ له مطرب سوىـــــسسُر مات دى، لى ګډ 

  
  ملګــــــــرو  د قدرت د ښــــــــــــــاپېرۍ كوډې دي نورې
  دربار كې يې د ډېرو د ايمان مهار ښـــــــــــــــــــــــوييږي

  
   غواړې كه د حــــــــسن جنتسهد مينې مســــــــــــــلمان 

  د وصل له صـــــــــراط نه يې بس ســـــــره كفار ښوييږي
  

  ـــــپوږمۍ مخ د منګر ورېځو نيولېملــــــــــياره د ســـــ
  قلم مې ځكه تم دى او كـــــــرار كـــــــرار ښـــــــــــــوييږي
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  غزل
  

 تر څو چې مې د خيال چنار غوڅــــــيږي څانګې څانګې

   ال غځيږي څـــــــــــانګې څـــــــــــــانګېتر هغو به  مې ژبه
  

   چې نومونه مــــــــــو پرې ليك ووتهـــسه نهغه وله اوس 
  خو مينه مــــــــــو ژوندۍ ده او غـوړيږي څانګې څانګې

  
  د هار په ځاى په ســـــــــــپينو غاړو هـــار د دورو زانګي

  !څانګې! انګېكه اواز مې دررســــــــــــيږي څ! نه سېرا
  

  چې څــــــــه ګالن به وكړي زړه كې ســــــــتا نوم مې كرلى
  دا اوس خو تور لوګى ترېنه جـــــــګيږي څانګې څانګې

  
   د ورېځويــــــــــسپه ما وچ موري ســـــــــــپينه ابۍ وچه 

  ډك تي ګوره په نورو ور خـــــــــــــوريږي څانګې څانګې
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  غزل
  

 ا ده ناســـــــــته د ســـــــــــپوږمۍ كلي كې وير دىد تندر ور

   د كـــــيږدۍ كلي كـــــــې وير دىوېـــــسپېلۍ ده ماته ــــــش
  

  د خوارې ســـــــــــــندربول  اللي ته چــــــــــــا رانجه وركــــړي
  ســـــلګۍ، سلګۍ، سلګۍ دي د غوټۍ كلــي كې وير دى

  
   نازكه به اوس ترك له غمه وچــــــــــــــــــويهوـــــــــــسيوازې 

  آه اوښـــــــكې هم ترې ځي د توتكۍ كلي كـــــــــــــې وير دى
  

  وـــــــــــــسهر ول د ګارګوتي پيكي تابوت د يو ارمـــــــــــان 
  ې وير دىــــــــــ د نتكۍ كلي كوىــــــــــــــسپېزوان دى وژل 

  
  سوېـړۍ په زيندۍ  كاكـــــــنه ستهرنګى د لنډۍ شــــــــــــــــ

  ايوب له تندې مــــــــــري د مـــــــــــــاللۍ كلي كـــــې وير دى
  

  سويشـــــپول ړنګ رمه ده وركه د شپونكي شونډې پرې 
  كلـــي كې وير دى) *هوسۍ(ـــــوځېدلي د ټول كړكي ســـــ

  
  ـــــــره ســـــــــــــــروالــه د لنډيوبندي ده توره ديو ســــــــــــــــــــ

  كلي كې وير دى) *ښاپېرۍ(ـړي ســلګۍ د كــ*) مغروره(
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  سيــتا غزل ته به څوك دم د مسيحا ـــــــــــــــياره ســــــــــملــ
  دېره د رباب ورانه د شــــــــــــــــــپېلۍ كلـــــــــــي كې وير دى

  
  )  لمريز كال1380د وري اوه لسمه نېټه ( 

  
د ليوال صاحب د ارشاك او اوشاس ) ښاپېرۍ(او ) مغروره(، )هوسۍ* (

  انځورونه
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  د رڼا نذر
  

 ال تورې ستړې نه دي

  ال اوښان وږي ښكاري
  او د ځوځانو پر ځاى

  زموږ د مېنې پر ګالنو باندې شخوند ماتوي
  ال پټ په سپينو كې شيطان زما ساده ولس ته

  كې د مرګوني زهر غړپ وركويجام د كوثر 
  ال مې د ستورو كور تياره دى

  په تورتم كې اوسي
   ده دهناو د سوال لپه يې ړ
  له شيطان څراغ نه
  د رڼا نذر غواړي
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  سر زوره اشنا
  

 وايه  تر څو به اشنا

  ستا د نادودو پېټى
  د تقدس په نوم پر سر ګرځوم

  قسم نږدې دى ستړې مال ځنې مې كړس وخيږي
  سيو ناويلې نابللې مې په ژبه راا

  سيبيا به نو تاته، ماته څه پاتې 
  وايه سر زوره اشنا

  سپينو كې توره اشنا
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  غزل
  

 په اور د تړمو اوښـــــــــــكو مو د زړه كال ســوځيږي

  و مخ ته د پۍ مخو مو ايمان حيا ســـــــــــــــــوځيږي
  

  خې راكړىدا څـــــنګه له مالوچه پوست  صورت بر
  لمبې يي هلته لـــــــــــــرې دلته زموږه خوا سوځيږي

  
  دننه مو د كــــــــــــومې نازولې ګـــــــــــــــــــناه اور دى
  د لپو په زانګو كې مو ماشــــــــومه دوا ســــوځيږي

  
  ســــــــــــــپوږمۍ شپنه د ستورو د لمبو تندر نيولې

   كې د الفت نوا ســــــوځيږينو ځكه په شــــــــــپېلۍ
  

  دې اور نه به روڼ مخى دا د مينې كـــــــــــور راوځي
  چا ويل چې د مليار زړه كې د ګل ښكال ســوځيږي

  
  ) لمريز كال1381د ليندۍ اوه لسمه نېټه ( 
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  غزل
  

 هوس وم رانيولى له ګـــــــــــــرېوانه نيمه شـــــــــپه كې

  ى كړى وم له ځانه نيمه شپه كـــېســـــــتا سترګو پرد
  

  كه چېرته په الس راغـــــــــــــلې زړه له ډاګه به دې ولم
  څووم ځلې مې باســــــــــې له ايمانه نيمه شــــــــپه كې

  
  څه خوږ رنګين مـــــــــــــزل يې زما په برخـه وو ليكلى

  ېد شـــــــــونډو په پل راغلم تر پېزوانه نيمه شـــپه ك
  

  ستمى وو پسپسى وو پاس په بره بامبوټي كـــــــــــې
  د شونډو سوال كوو كوم چا له چانه نيمه شــــــپه كې

  
   پر اوږو مې د ښكال څوكو ته يوسيسيچې هسك 

  د خداى غزل را واوروه جانانه نيمه شــــــپه كــــــــــــې
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  غزل
  

 پرده كړې وهپير زورور وو د ملنګ خــــــــــــــداى يې 

  چې د ياغي ســــــــــــترګو په ياد يې لږ نشه كـــــړې وه
  

  كه نه د تاك د مريد لورته خــــــــو موږ تږي ناست وو
  خو موږ په زوزو شـــــــــپه كړه تېره هغه ښـــــه كړې وه

  
  شـــــــېخه يو څه مې زړه بېواكه بل پۍ مخې ښې دي

  ـــــېبې له مخه مې توبه كړې وهقــــــــــسم يو څو شــــــــ
  

  هغه ســـــــــــــــهار مې د قلم ژبې رنګونه شــــــــــــيندل
  ي خم مې شــــــــپه كړې وهسوچې په كودوړو د مات 

  
  نه چې د ســــــــــــپينې خولګۍ بيه دې له سر واوښته
  ګلې واده  خو دې د شــــــــــــونډو ښــــــــه پخه كړې وه
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  ميره
  

   خړ ملنګ-  شاعر ملنګ- د راوي ملګرى- راوي: لوبغاړي
 )راوي(

  دلته ســـــــــــــپين لمنې څومره  ژر په ناروا نيســـــــــــي
  دلته په آســـــــــــــــــــانه تيارې مخه د رڼا نيســــــــــــــــي

  
  دلته  بې پوښتنې تهمتونه په ســــــــــــــــــــپوږمۍ تړي
  دلته بس د اور په ځنځير ســـــــــــــتونى د شپيلۍ تړي

  
  دلــــــــــــــــــته ال د زاڼو د كوترو ښـــــــــــــــــكار روا ګڼي
  دلته ډيري خلك د هوســــــــــــــــۍ منډې ګــــــــناه ګڼي

  
  پيره له دې ځـــــاى نه مې ګـــــــــــــــيلې درته راوړي دي

  ــــــــــــــــــېبې د ترخه عـــــمر مې پييلي ديڅو ترخې شـ
  

   په رڼو سترګو يو ســـــــــــــوى انځور ووينههــــــــــــسرا
   مخامخ دلــــــــــــــته نادودې د اور ووينههــــــــــــــــسرا

  
***  

  هاغه لـــــــــــــكه زركه چې په څوكو د پنجو ګرځـــــــــي
  ه چې چاپېره له مــــــــــــنګو ګرځـــــــــــيها د پېغلو مير
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  هاغه چې كمڅۍ يې ښــــــاماران د زړونو ښكار كوي
  هاغـــه چې په هروارې كـــــــــــــــــــــتلو په زړه وار كوي

  
 ينداره دهــــــــبس د ښـــــــــــــــايستونو او حــــــيا پوره ه

  ۍ ته د ورتلو رنګـــينه الره دهــــــــښـــــــــــــــــكلې دنياګ
  

  ې نه يې كـوركې يې چوپتيا ګونډې وهلې ييــــــــدا چ
  ـونډې غلې غلې ييـــــــــته به واى ګونګۍ دي ټولې ش
  

  زانه يې ګڼهـــــــدا خو بس يو كـــــان د ښـــــــــــو ده پټه خ
   ګڼهـوچه دانه يېـــــــسرســـــــر د شودو ده د الماس ســـ

  
  پين غر هوسۍــــــپټه ده حيا كې د پښــــــــــــتو دا د س

  ه زغـــــــــــرو كې والړه د هنر هوســــــــۍــــــكټ مټ لك
  

  ه دىـــبس دى پيره تاته يې هـــــمدومره لنډ پيژند ښ
  ه دىـــوايي چې په ډېرو ليوني خوښ يي لږ خوند ښ

  
  ووــ پېښو څـــار كبيابه موده وروســـــــــته مخامخ د

  ووــــښـــــه پاى ته به يې دواړه دعاګانې وار په وار ك
***  
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  )څه موده وروسته(
  )راوي(

  ه كې يېــــــې ته تلوســپيره ښـــــــــــكاري پاېلې د كيس
  په كې يېـــــــې راته بريښـــــــي چې راغلى نيمه شـــداس

  
 )د راوي ملګرى(

  سيورم كـــــه مې چېرته بيډۍ ميره ياره ما ويل ګـــــــــ
  يــــــــــــــس كه دا ميره زما پيره مــــــــــــــسزه به يې مريد 

  
  سي غزل كه سم، ملنګ به سم، لونګ به سمشرنګ به 

  سي راجوړ د مينې چل كه سمســــــــــــرترپايه رنګ به 
  

  ســــــــــــاتمهدغه نګه پرښــــــــــــــه به د ګل پاڼو كـــــــــــې 
  دا د عطـــــــــــــر ناوې به ســــــــــــــــنځل پاڼو كې ســـاتمه

  
  )راوي(

    ستا د پټو ســـــــترګو منډې ديهــــــــــــــسپام پيره لږ تم 
    ســــــــتا په مخ د ګړنګ څـنډې ديسېالندې به ګوزار 

  
  نيمګـــــــــړې ده چې وهــــــــــــسمينه دې له پيله نيمه خوا 

  دغه ښـــــــــــــــايستوكې د بل چا په بند تړلـــــــــــــــــــې ده
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  چېرته كوم شـــــــاه زوى  دى  چې ددې زړه يې ګټلى دى
  دا لكـــــــــــــه ښيښه حســـــــــــن يې پير ځانته منلـــى دى

  
  ــــــــي ديكال كـــــــــــيږي چې زړونه يې د نظر په تار تړل

  هيلې، تلوســــــــــــــــــې يې د ارمان هـــار كې پېېلي دي
  

  دلــــته مـــــــــــــــــــــينانو ال د مينې پت ســـــــــــــــاتلى دى
  دلـــــــــــــــــــــته محبت  ال د زيارت غوندې سپېڅلى دى

  
 س پســـــــــــوللې دهـينه ټوله د حــــــــــــــــيا په الـــــدلته م

  ينه هغه  شـــــــــان آغلـــې دهـــــدلته ال تر اوســــــــــــــــــــه م
  

  و ديدن بس د نظــــــــــــــر يو جنګول ګـــــــــــــــــڼهـــــدلته خ
  نګ دديوانو څـــــــــملول ګـــــــــــڼهـــــدغـــــــــــــــــه د نظر ج

  
  وندې ســــــــــــــــــپېڅلې ديــــــ پيره د اوبو غدلــته مينې

  زم  په  شــــــــــانې ولې ديـــــــدلته دديدن شــــــــــــــېبې زم
  

  ړهــــــ خــــــاوره كړندهمور د ځــــــــــــــلمي الر په ريبارۍ  پ
  و ځلې يې هلته د خيښــــــۍ ځولۍ اواره كــــــــــــــــړهــــــڅ

  
  ه  لريــــــپالر د جينۍ ســـــــــــــــــــــر كې د ولور ورانه  نش
  ه  لريــــــاوس  پورې  ښـــــكاريږي  چرګ يې بس يوه پښ
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  هولــــــــسســــــــــــــــــم د ريبارۍ ســـــــــــــــره  خبره ډنډوره 
  هولــــــسښــــــــــــــــكته پورته اوازه !   پالنى غواړيميره

  
  مان لرې ديــــــدا اند وو چې دوى دواړه خو مځكه آســــ

  وم زړه دې مـــــــركې ته وردانګلـــــــي ديــــــمور  يې په ك
  

  رومرو څـــــــــــــــــــه  پټه غلې منځ كـــې دهـــــخلكو ويل ه
  و بس د مينې خواږه رنځ كـــــــــــــــې دهـــــدا زړورتوب  خ

  
  يـــسلـــــكو خولې دي څوك خولبول وراچولى بس د خ

  يــــــــــسو كلي ورانولى  ــــ نغارې ښــــــــــــكاري خېشت
  

 وهــــــــــسيلۍ وهلې ـــــلښــــــــته  په نازك مخ د تهمت س

  وهــــسې، غلې ـــــمه وه غلـــــدا چې نګه شــــرنګ نګه نغ
  

   ووويــــــــــــــسزي  لنډ ــــــموارانو د نظر ـــــــــنور ددې  خ
   ووويــــــــــــــسنډ ـــــــټول د كلي خلك ددوى  مينې ته خ

  
  ــه وهــــــ دديدن ماڼۍ يې ړنګوهـــــــــسوده وـــــــــــــډېره م
  يا زيرمه  د ديدن پســـــــــــې ملنګـــــــــــــه وهــــــــــــــدا د ح

  
  وېــــــــــــس يې پاڼې د ديدن په اوبو ولې تېر ماښــــــــام

  وېـــــــــــسمبې يې غلې ـــــاخ د زړه يې  ووت  د ګوكل ل
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  ي ديــــــــا څــــــه ورته منلـــــبيا يې اننګي ســـــــره دي چ
  ي ديـــــا يې په تندي كې د ارمــــــــــــــان زړي كــرلــــــــچ

  
    دهوېــــــــــــسږه الره وركــــــــړ ــــــــم لــورته د ځلمي هــــم
  وې دهــــه د خــــــــــــيالونو دنياګــــۍ يې نوې ، نـــكــــــــځ

  
  ه دهــــــــه پيره نن بس دى پدې ځــــــــاى د كيسې دمـــــــځ

  و بېغمـــــــــه دهـــــــې ال مــــــيره مــــــــدلته به يې پرېږدو چ
  

  ه وينوـــــــدې  وروســــته  به  پدې مالت كې څه ورو لـــــــګ
  ومره به ترخه څومره خواږه  وينمــــــــــداى خبر چې څـــــخ

***  
  

 )شپږ مياشتې وروسته( 

  )راوي(
  سوېپيره وايه  شـــــپږ مياشتې ددمې څنګه تيرې 
  سوېبرخې د كيسې دې دي په ياد كه درنه هېرې 

  
  ـــــــنه ورشــــــــــو ټوله نيولې دهزما خو يې د ذهن ش

  بس دغې كيسې مې په زړګي كيږدۍ  وهلــــــــې ده
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  )د راوي ملګرى( 
  زما ســـــره هم سأ غوندې ملګرې ده تر اوس پورې
  پاتې يې رابوله  زړه مې تنګ دى نور نو څه ګـورې

  
  دې مورمړي ځـــــنډ خو د وينې په شــــان خوړلى يم

  يسې دې ياره مــــــړې تبې نيولــــــــــى يمپاې ته د ك
  

  )راوي(
  دې ورځــــــــــــو كې ميره د هوســـــيو ډل نه بېله ځي
  كټ مټ لكه كلـــــــــــه چې خيال غـــــــزل نه بېله ځي

  
  اوس تياره ماښـــام كې د ګودر په لور څښيږي ځي
  شونډې يې تل ښــــوري ته به وايې چې غږيږي ځي

  
  وهـــــــــــسه  د همزولو يې ها ګــــــــوره په الر ګډه ډل

  سوهجګه د عطرونو د ښـــــــــــــايست  رنګينه ګډه 
  

    ده ســــرواله  يې  مستي ددوى  نيمګـــړې دهنه سته
  ا ترې ښــــــــاپيرۍ د خوشــــــــاليو په غال وړې دهـــچ

  
 يكرى وڅنډي چې رڼا خپل ټوــــــــــسڅه شېبه به تم 

  وخت د منډو ترړو غوټه بيا په بډه ومــــــــــــــــــنډي
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   دهوېـــــس ښــــــــاپېرۍ ماښامۍ يــسميره به پېدا 
   دهوېـــــــــسسيورو نه ويريږي  مار چيچلې هوسۍ 

  
  شونډو يې خندا څه چې ترخه موسـكا هم نه زده ده

   نه زده دهاوس  ددې منګيو ميرې شــــــــــــور او نوا
  

  )د راوي ملګرى( 
  سمه ـال يې زه ليدى ن دى ياره ځــــــو به دغه حــــبس

  مــــسه ه غم ته ټينګيدى نــــــــتيږي نه جوړ نه يم دغ
  

  خامـــــــــــــــخا پدې غـــــــرونه نادودې  ورېدلي دي
  دا چې مستې سترګې يې له ښــــــكاره درېدلې دي

  
  ري زلزلې يې د زړګي ښـــــار نړولى دىښـــــــــــــــكا

  شــــــــــرنګ د خواږه غږ يې د لمبو ځنځير تړلى دى
  

  ځه چېرې ګوښــــــــــــــه غاړه په غاړه دا غـــــم وژاړو
  ښـه پاى دې كيسې ته د ښايست له خدايه وغواړو

***  
  

 )راوي(

  درې مياشــــتې ترمخه زموږ د ميرې بخت په غم پرېوت
  ير په كرښـــــــه د قدرت د الس قــــــــــــــلم پرېوتپاس د و
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  ـسن نه رنګ وويستت ددې ګلپاڼې له رنګين حـــــوخ
  ـه سينې چم نه لونګ وويستخدايزده په كوم تور يې ل

  
  پيره دغــــــــــــــــه راز به له  رڼې هيندارې  وپوښـــــــــــــــتو

  تللې الرې  وپوښــــــــــــتوځه چې له شاعــــــــــــر ملنګ نه 
  

  )د راوي ملګرى( 
  ياره خــــــــــــــــداې لپاره ماته ګــــــوډې ماتې مـــــــــه وايه
  ما ســــــــــــــــــــاده ته دا د راز كيسې ميراتې مـــــــــــه وايه

  
  ــــمزه نګــــــــــــه آمي يم ملنګانو نه په څـــــــــــنګ ګرځـــــــــ

  خپل رنګ نه وېرېږم له هــــــــــيندارو نه په څنګ ګرځـــــم
  

  )راوي(
  دا هـــــــــغه هينداره ده چې بس وښـــــــــو كې ښــــــــه ښيي
  دومره ده آغلې چې ســـــــــــكاره ســـــــــــكاره راڼه ښـــــيي

  
  هــــينداره دهدا خو د شــــــــــــاعر ملنګ د خــــــــــــيال رڼه 

  بس د عاطفــــــې او مينې ښــــــــــــارته ســـــــــــــيده الره ده
  

  ا ځپلـې دهــــ چې مو ميره چوـــــــــــــس پدې پوه هــــــــــــسرا
  دغه د نوا شــــــــــــازادګۍ ولې  غلــــــــــــــــې، غلـــــــــې ده
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 )د راوي  ملګرى( 

  ـــــكال له غمـــــــــه مړ يمه، پوهېږې  د ښـــــــــــمه دهســــــــــــ
  ــــتلو ته يــــــــې پړ يمهــــــــــــايست وينم كــــــــچېرې  چې ښ

  
  ماته د ښــــــــــــايستوكو غم ښـــــــــادي دواړه ښاغلـــي دي

  ښكلــي ديـــــلونه ماته ــــــاده مليار يم ټول ګـــــــزه ســـــــــــ
  

  ـــداى چې دا كـــــيسه پاى ته ورلنډه كړوځه توكل په خــــــ
  ــــه چې پېښيږي  دغه غوټه به په ګنډه كـــــــــــــــــړوهرڅــــــ

***  
  

  )راوي(
  ــــاعر ملنګ خيال له ګوتې ونيســـــــــــوځه چې د شــــــــــــــ
  ه ګوتــې ونيســــــــــــــــوـــــال راوي د تال لدا مريد د خــــــــــ

  
  ـو به څو د راز د ښـــــــــــــــــــاپېرۍ ورغـــــــــوى  ولولوځـــــــ

  ـــــوى ولولــــــو  ددې  ړنګې كيږدۍ ورغــــــــــورو، ورو به
  

  ــــترګې د شاعر ملنګ دي ژبه د شــــــــاعر ملنګســـــــــــــــ
  نوې، نوې كيسې رنګ په رنګ اوس به  واورو هـــسغوږ 

***  
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  )شاعر ملنګ(
  پېلې وهيــي  لرې  څوك شد اوبو غږ  راځ! اورئ 

  ـي  د ګودر غاړه كې غلې څوك ســلګۍ وهـلتههـــ
  

 خداى ته د ســـــــــــــــندرو په دعا الســـونه  ونيسئ

  دې د اوبو غــــــــــــږ ته د خيال غـــــــــــوږونه ونيسئ
  

  دى  د مـــــــــــيرې د حـــــــــــــــال ژبه دهه بو غږ ندا د او
  ســـــــــــــــوى  اسويلى  دى د نيمګــړي وصال ژبه ده

  
   دا رڼه هينداره دهسئ  دې ګــــــــــودر ته ځير سئرا

  تاســــــــــــــــو چې منزل ته رســـــــوي  دا هغه  الره  ده
  

  تاســـــــو ننداره كوئدادى  انځور  راغى  اوس  نو 
  پو په يو ها نورو ته  ددې  ناورين  كــيسه  كــــــــوئ

***  
  

  )راوي(
  پيره وينې  دغه د شـــــــــــاعر ملـــــــنګ  هينداره ده
  دغــــــــــــــې رڼې پاڼه كــــــــــــې دنيا د راز په الره  ده

  
  نګينه ژبه دهدا مو د شـــــــــــاعر ملنګ د خـــــــيال ر

  وايي  چې اوس  مـــــــــــــيره مو پرته په كومه  تبه ده
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  )د راوي ملګرى( 
  وسولدا خو كوم  زيارت  دى ښكاري  مړو سره سر 

  وولـــــسر ـــــالړلو آشـــــــنا خپله  كيسه  خاورې په س
  

  )راوي( 
   ښـــكاري دا د راز سرغوټه  دهسوځه  چې ورنږدې  
  لته د ســــــــــــــرو زرو ډكه  موټه  دههر څه  چې دى د

  
 وــــــــــــس د اوبو غږ سودادى  انځور  خپله  رانږدې  

  سوا د ننواتو او توبو غـــــــــــــږ ــــــــــــاورې؟  د كوم چ
  

  )د راوي ملګرى( 
  دا خو كوم  ملنګ  دى  ګوره څه په دوړو خړ ښكاري

  ا په مخه پړ ښـــــــكاريســـــــــم دم  دوزخي  دى د دني
***  
  

  )خړ ملنګ(
  راغلئ بختورو، زما ســـــــترګې  خو هم  څلور ګړلې
  دا د دنيا شـــــــپې ورځې مو ماته ســـــم  په اور كړلې

  
  )راوي(

  ته څوك يې او موږه ته په څه ســــــترګې په الره وې؟
  ښـــــــــكاري چې راتګ نه مـــو خبر ال وار له واره وې
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  )خړ ملنګ(
  زه د ګناهونو پېټي الندې  ســــــــتړى، ســـــــــتړى  يم
  ســـــــــم كنډر، كنډر كلــــــى يم خــــــــړو اوبو وړى  يم

  
  ما سپك  د ښـــــايست  ښاپېرۍ سپكه ياده كړې ده
  ما د بدمرغۍ كړزه ډېره ښــــــــــاده كــــــــــــــــــــــړې ده

  
    د بنګړو ترنګ د سندرو غلى كړى دىما شــــــرنګ

  ما د بېلتانه د شـــــــــــيطان هر  حكـــــــم منلـــــــــى دى
  

 ـــى  يمنيا د دوزخـونو  اور  لړونــزه ســـــــــــــــــــر په د

  ى يمسر ته ســــــــــم د اور پړونـــرو زه بس د تور ســــــ
  

 )د راوي ملګرى( 

   سم خنځير يې ستا اورمېږ د ماتولو دى هـــــــــسورك 
  زه ياره  دا خړ خــــــــــــــــــو له خــــــــــــبرو نه  وتلــــــى دى

  
  )خړ ملنګ( 

   خداى  ته ګورئ  زه د هغه راز ســـــــــــرغوټه  يمسئتم 
  تاســــــــــو يې چې په لټه كې يئ زه هماغـــــــــه موټه يم

  
  وركۍ ټوله كيســــــــــــه تېره كړم  چې د ميرې خسئرا

  ګوندې  كه لږ څــه ها غم لړلې شــــــــــــــــــــېبه هېره كړم
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***  
  ان له  وغوښتمـــډير ښــــــه مې ياديږي  يوه ورځ  پالر ځ

  تمــــويل يې زويه غــــــــواړم  يو درانه  څه كې دې وپوښ
  

  ته كېښــــــــودېبرګې پالرــونډې  غـــــما د چمتووالي  ګ
  م د دنيا ناندرې  مې پرېښـــــــودېوـــــسوږ  ـــسرترپايه  غ

  
  ېسوله مڼې د ونې ســـــــرې  ــــــــپالر ويل  وايي  چېرته ك

  ېولـــــس چې بڼوال  ته رابرســـــــــېره اندېښنې هــــــــسپوه 
  

   دهېــــو كې زما په زړه هم ســـــوچ  كيږدۍ وهلــدې  ورځ
  ې زمــــــــــا د بڼ ميوه هم رســـــــــــــــېدلې دهــــــځكــــــــه چ

  
 تړى يمــــــ زويه  نور له مركو نه  ســـــــتړى، سستهخداى 

  ـو رېبارانو نه  بس  پوزې  ته  راغـــــــــــــلى  يمدغـــــــــــــــــ
  

  ړهغـــــــــــه  آمنا وكــ په هاوايم  چې راځــــــــــــــــــــــــه پدې
  ړهـــــــــــــــــــــ زړه  مې وايي نن ســــــبا وكسمبيا هم ټكنى 

  
  غواړم  دواړه نن  دغه دروند پېټى دروند راښـــكته كړو
  خيال سره شريك كړو ســـــــــــم منزل ته د الر لټه كـــــــــړو
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  ه يـــــــــــې واړووزه وايم  پالني  او پســـــــــــتانكي  خان ن
  په وره كــــــــــې واړوو)  زمــــــــري(دا د شـــــــاتو  پېټى د 

  
  ته څـــــــه وايې زويه  دا وروســـــــتۍ  خــــــــــــــــبره  ومنم؟
  ســــــــــتا په  اند ماڼۍ نه دا كـــــــــــــــيږدۍ پـــه نره ومنم؟

  
  ه ده زما هـــــــم درســـــــره هوكړه  دهما ويل پالره ســــــــــم

  ښـــــــــــكارې  زموږ  مېنه كې بس دا د خوښـــۍ زوكړه ده
  

  بره كــــــــــــــړهــــــــ هوډ خسويمـــــــور مو هم له  دغه نيول 
  ورو، ورو  مــــــــــــــو  خبره د خوښـــــــــــــيو رادبره  كــــــــړه

  
  ــــــــې ښـــكاري كومه  ټكه رالوېدو كې دهمور ويل  داس

  زړه مې هسې  شــــــين دى دا ښـــــــادي په نه كېدو كې ده
  

   ككۍ كجل نه بيله ځيوېـــــــــسښــــــــــكاري  الرې  بېله 
  ميرې  ته څـــــــــه پېښ دي له هــــــــــمزولو ډل نه بېله ځــي

  
 ماره لـــــــــــــــور  مې غــلې دهـــندرډېره مـــــــوده كيږي  س

  ـــندرو دلۍ وړې دهچا په غــــال ترې د ســــــــــــكاري  ښــ
  

  ـــــړمـــه  رادبره  كــــــزه به  د لوركۍ د زړګي  خوښــــــــــــــــ
  ــه به ځــــــــــان خبره كـــــــــړمچې ورته پېښ دي  له هغڅه  
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  ــې پاره لږ موده غوښـــــــــــتلې وهــــ د خپلې  خوښـــــــمور
  ـــــره  دغــــــه موده درې  ورځې  منلې  وهالر ورســــــــــــــپ

  
  ــام  وو چې مې پالر دېرې  ته وغوښـــــتمال  دوهم  ماښــ
  ــتميرېدلم  چې ترې وپوښـــــــــــصه وو، غڅه وو؟ پالر 

  
  ويګېروى كا ويل كوم كوهي كې څوك زكېنه، مسوغږ 

  ـېو څوك تېرى كــــويړې بيا مو په خوښـــــــــخدايه خير ك
  

  ـــر  راچت كړ  دواره ســـترګې  يې  سكروټې وېپالر ســــــ
  ــومه رالوېدلې  كــــــــومې ټكې وېـــــــــداى  خبر له كــخـــ

  
  وسوـونډې  يې ورو وښــــورېدې  ويل  يې چې بې پته شـــ

  ووـــــسب  له  مســـــــــتانه  آسه  راښـــــــكته  نور د نارينتو
  

  يـــــــــــــنه س دا خـــــــــــــــبره ډنډوره وـــــــسلږ  كه  چېرې تم 
  نه سيكو ته ښكاره ره مو خلـــــېــــــدا د بې ننګۍ څــــــــــــ

  
  تېدلې وې  واڼې مې تښـسوېالس او پښې  مې  سستې  

  ــــــبرو رانه  تللـــــــــــــــــې وې  د خــــــــك ومه  واكېهك پ
  

 ــړهــــــپالر ويل  دغه ســـــــــپكه ننه شــــــپه له دنيا تېره كـــ

  ــــړهــــــنښې  نښـــــــانې  يې د عالــــــــم  له ذهنه هېرې كـــــــــ
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  كـړوه دې كلي له دې ســــــــيمې پښې ســـــپكې ــــــبيا به  ل
  رې پټې كـــړوــــــــه كې به دا پړې څـــــــېوم راغـــــــچېرته ك

  
  يم چې يې ښـــــــــــه ګــــــــــالن كرلي ديــــــخور دې  درته ښ

  ه تول تللـــــــــي ديــــــهرڅــــــــــه  دې  ناولې د ګـــــــــــــــناه پ
  

  څنډو كې مرداره كـړىنګله ـــــچېرته به يې د څــــــــېرمه ځ
  ه د پېغور ناره به  ګــــــــونګه كړې  كــــــراره  كــــــــړېـــــدغ

  
  هولــــــس آسمان  تندر مځكه اور سوېسـترګې  مې  تياره 

  هولـــــــــــسېغور ــــخـــــــــپله  نازولې  خور مې نښـــــــــه  د پ
  

  ـــــــــاړه ورتېره كــــــړهپه مې په مرۍ چـــــــبس  هماغــــــه ش
  ا مسته  هوســـــــــــۍ  مې  بېګناه له دنيا تېره كــــــــــړهــــــه

  
  يره  راغللـــــــــــــهــــــبله شـــــــــــــپه  په  خوب  كې نازولې  م

  ا ويل كــــــــــــــومه  حــــــــــــوره  د جنت  له پيره راغللـــهـــــم
  

  ږ  يې كــــــــــړو الال تا خو به يو وارې  پوښــــــــــتلې  ومـــــغ
  ې ولې كــــــــه ناولــې ومــــــپته  به  دې كــــــــــــــــــــــړې وه چ
  

  ــتې  وم  چې ولې غلې، غلې ومـــــدومـــــــــــــره به دې پوښ
  د تړلې ومتونځې د ګــــــــونګو په بنـــــڅه  غـــــــم كومې س
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 يدېــــترګې  ونه  لــــــــــــــــــتا خـــــو مې ال ډكې له ګيلو س

  ترګې  ونه ليدېــــــتو ســـــــــــو مې د ننګ  او د پښـــــتا خـ
  

  ړهـــــــم په پسته  غاړه چاړه تېره كـــــانه دې ســـــــــــــبس  ش
  ړهـــــــــــــــــ د خوركۍ مينه دې هېره كسوېم دم ځناور ــــس

  
  ې الال خوركـــــۍ دې  ولې  دهــــــــــا به  درته وېلې چـــــــــــم

  تلې  دهـــــــــناه د كـــــوم تهمت غشي ويشــــې  بېګـــــــــهس
  

  مت  ګــــــــــــڼمــــــپل قســـــــــناه ګڼله زه يې  خــــــدا چې تا ګ
  ه نيت ګـــــــــــڼمـــــــــې پــــې بس تړلـــــــــښـــــــــه او بد دا ټول

  
  ــوره  يمـــــــــــــې  الال  كلـــــــكه  رنځـــــــــما به  درته وېلې  چ

  مـــــه دې شـــــــــرم نه تروره يــــــې دانه  ده لـــــــــــنس  كـــې م
  

  ې وېـــــــــــــــو دواړو په يوه تي خولګۍ ايښـــــــما او تا خ
  ې وېـــــــــــــزله كې خپلې پاپۍ ايښـــــــــدواړو  د حــــــيا م

  
  دواړه  ماشومتوب كې پښـــــتنې  ابۍ تړلې وو
  دواړه  د پښــتون  پالر  پښتنې  مينې  پاللي وو

  
  هې  ارمان  پښـــتونه  تا به يووارې  پوښتلې  وم

  ـــتلې ومڅومــــره  كه ناولې  وم  تا ولې به غوښـــ
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  اوس  كه  لږ غېرت لــــــــرې نو څـــه كفن  راوبښه
  لويشت قـــــــبر، يو څلى  څه حـــــيا د تن راوبښه

  
 هار سره خوركۍ په  عزت خښه كړهسـم مې له سـ

  يمه  د قبره مې د ګــــــــــــالب په څلي نښه كـــړهســ
  

  ه يم خوركۍ زيارت  كې  دمبس  له  هغه وخته  د
  ېبه به له دې ځور نه  بېغمه يم كه شــــستهى  خدا

***  
  

  )راوي( 
  ه تريخ  پاى دې كيسې  ته قسمت  وركړلوپيره دا څ

  ا چې د كړو كر كـــــــړلوس  يې  هم ونه  رېږدېده چــــال
  

  سوېخداېزده څومره ميرې  ددې وچ غيرت خوړلې 
  سوېخداېزده څومره ښكلې سندربولې الړې  غلې 

  
  ونه  رنګ  په  رنګ  سېځوبېځايه  ننګ  ګلڅو به  په 

  څو به  په سرزوري  ضد ګټلى برم د جنګ ســـــــــــېځو
  

  څو به  لكه مچ د پښـــــــــــېمانۍ الس په تندي وهـــــــو
   باټې د منګــــــــي وهـــــــــــــــوېشڅو به  وچ  ګودر ته ت
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  ه  غاړه ګرځـووموږ  د داســــــــــــې  ميرو دروند آزار  پ
   لمبو هــــــــــــــــار په  غاړه ګرځـــــــــــــوودهنځكه  د غړا

  
  ـر باندې يې وشيندو چې سنه سي ميندهخاورې  به  

   چې قبر پكې وكـــــــيندويــــــنه سمځكــــــــــه به پېدا 
  

 دا چې آســـــــــمان نه  رالوېږي  دوا د كومې  ولـــــــې ده

   چې  پړ نه غـــــــــــــواړي  د هغې پاكې جلـــــــې دهورونه 
  

  زموږ  ميرې  خو آن  په مرګ  زموږ  د پګړو پت ســــاتي
  دا آغلې نجونې پت پښــــــــــــــتو لكه  آيت  ســــــــــــــاتي

  
   لمريز لېږديز كال1385 مه 17د لړم  
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  برښنا ليك
  

 ــــــا زړه  ونه  مې  زښــــــت  ډېره ياديږي  قــــــــسم  دى هـــــ

  چې مـــــــــــور به  ويل  پيريان  پكې جرګې لره ټولـــــــيږي
  

  چــــــــــې ما او تاته جوړه ترې د مينې ســــــــــــــــــــيپاره وه
  د توت هــــــغه شـــــــــاغوټه چې له لــــرې راښــــــــــكاره وه

  
   غرمـــــــــه كې مېلمستيا كـړهدهن  مو  چې ټكترې  الندې

  شړومبې  به تا راوړې  وې  او مــــــــا به  ډوډۍ غال كـــــړه
  

  تړېــــ ستړې سوهــــــسادې  به  په نارو د ډوډۍ خـــــورئ 
  خو زموږ  نه  د نانځكو كــــــــــــــوركي  وه لــــــــــــوږه  وړې

  
  ياديږي  چې په ســــرو سترګو  ژړل  دېهـــــــغه  ورځ  دې  

  مــــــــــېره مې دي نانځكــــــــــــې رانه  پټــــــــې دا ويل دې
  

  ســــــــپېرو چاودو غومبرو كې  دې  اوښكې الرې، الرې
  زما نه يې وركې  كـــــــــړې  وې  ماشــــــــومې الرې  چارې

  
   ســـــــره ژړا كــــــــــړهما پړنګ  وهــــــل او غبرګه  مې له تا

   ســــــلګۍ، سلګۍ كې مې د ستا سره سال كړه”سلګۍ“
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  راځه چې نن پخپلو كـــــــــــــې نانځكې ســـــــــــره وكــــــړو

  ه كـــــړوــــــ او نور به څـــــه او څوـــــسشاګى او ناوكۍ به 
  

  سوېې غلې نرۍ شونډې دې موسكۍ سولسلګۍ دې  
  سوېــــــــترګې دې  باران  باندې  نمجنې  توتكۍ دوه س

  
    ســــــتا هوكړې  سره سم مې ويل  چې ځم بېرته راځـمه

  د ګل بابا له بڼ  نه دنداســــــــــه  درته  راوړمـــــــــــــــــــــــه
  

  په الر كې  مې له كــــــــــــوره ستالفۍ  كاســـــه  كړه غلې
  ه  د بېګا شــــــــپې خيشته  كـــــــړېكې تشه مې كړه ټول

  
  تا سرې  په دنداسه كړې شونډې تورې دې وې سترګې
  زما مخ ســــــــــپېره مېره وو ځلېدلې پكــــې ســـــــترګې

  
  بيا څنډه د ټيكري دې اننګـــــــــــو باندې  كــــــــــــړه تېره

  ــــاره رانه  هـــــــــېرهپدې دې ماته ياده كــــــــــــــړله چــــــــ
  

  مسولســــــــتوڼى مې په ناړو كړ او مــــــــخ باندې اخته 
  مــسما ويل چې اوس به څومره ښايستوكى او سيكه  

  
  وـــستا كړس خندا كې ويل مخ دې تك سور لكه بيزو 
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  وــــــــــــسما ويل ګوره دا ســــــتا خو لكه حسن  د درخو 
   جــــــــوړه  نه  وه ال نګريزې  خيشتې نه وېجــــــــوړه  مو

  ســــــــــــــندرې  ال  پيل نه وې او چا ډزې  كــــــړې  نه  وې
  

  هلك  نرى  چـــــــــنار ته ال يو څـــــــه  مـــــــــهال وو پاتــې
  ، خداى دې وركه كړه ميراتېسوچې يوناڅـــــــاپه غږ 

  
  منګولې كـــــــــړلې خښـــــــېمېره دې  په كوڅيو كــــــې 

  زما په ســــــــــر او ډډو يې هــــــم څپېړې كــــــــــړلې يخې
  

 وـــــــــسهمهغه  مو بېلتون  وو چې دا نن يې شــــلم كال 

  وـــــسجومات  كې مو د مينې چې دېره ســــــــپېره دجال 
  

  ړلىاوس ښـــــــكاري  چې دجال، د عشق وليانو دى شــ
  ــــړلىــد مينې شــــــــــپېلۍ نه زده، ښـــــاپېريانو دى  شــ

  
  ها تېرې ښې شـــــــــېبې لــــــــكـه پرون  غــوندې رايادې
  ته وايه ســــــــــــتا ياديږي  كه هــــر څــــــــه دي درنه پاتې

  
  سي بيا دې هوكــــړې  سره بېرته  راژوندۍ سيكېداى  

  سي شرنګ وهي شپېلۍ  ها غلې او ماشــــــــومه  مينه
  

   دهستهـــــره ال ـــــمنم  چــــــــې دا يورپ  دى خو زما ســـــ
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  څه  داســـــــې دنداســــــــه چې د ها تېرې نه ښـايسته  ده
  يوه  د غــــــــــزل ټولګه ســـــــــــــــــيپاره زمـــــــوږ  د مينې

  ه ماشــــــــــــومه ننداره زمــــــــــوږ  د مينېكې نغښتې  د
  

  وــــــــسراځـــــــــه  چې ها ماشومې دنياګۍ ته بېرته الړ 
  سودا دنګې ماڼـۍ خوشــــــــې كړو كيږدۍ ته بېرته الړ 

  
  خـــــــــــــــــبر يم ها زړه  ونه  ال دنګـــــــــــــه  ده ال شـــــــنه ده

  او ســـــتا نه يې  ښايسته  بشره  ســـپېره دهخو پرته زما 
  

  د كډې آس مې زين  دى  د دوهــــــــــم وري  پــــــــــــــه تمه
  بس  تم  يم  كه په لـــــــــــــــور د وطن  ځې راســــــــــره سمه

***     
 

  ې كلونه  برېښــــــــنا ليك ته په كـــــــــتلوولـــــــسشېبې 
  وتلوپه  سوهـاه  چې مې سـسوـره ځنډ  دومــــــځواب  كې

  
  موده د انتظار كه  څـــــــــه اوږده  وه  خـــــــــو  خــــــــوږه  وه

   تودوخه كــــــې روژه  وهوځندهــــــــسبس  كټ مټ لــــــكه 
  

  ځواب  كې مې ســلګۍ، سلګۍ تر السه كړې  سلګۍ نه
  ــــــــــپېلۍ نهـــــ  له  شــــوهـــــــــسه په  برخه مې يوه نوا هم  ن
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  كمكۍ ژبه  د مينې مې ماشــــــــــــومه  ګونګۍ ښـــــــه وه

   ها ســــــــــپېره ناوكۍ ښــه وه له  دې  چټې ســـــــــلګۍ نه
  

  لمريزلېږديز كال 1385مه  22د وري  
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  د شعر ښاپېرۍ
  

   كې سترګكونه  وهي  ستوريكله  چې آســـــــــــمان
   پاڼو د ګــــــــــالبو پرښـــــــــه اوري كـــــــــــــله  چې په

  
  يـــــــسكــــــله  چې له لرې د شپونكي د شپېلۍ غږ 

  سيكله  چې ګاونډ كې مو د چا دســــــــــــــلګۍ غږ 
  

  كــله  چې كــــــــــوم  څوك ډيوه په الس  رڼا كې وينم
   وينم  ژړا كې ــــله  چې د مور پسې ماشـــــــــــومكـــــ

  
   منګي كـــــودړي كـــــــــله چې پلو كې څوك د مات

  ژر، ژر ټولوي  او  په  غاښـــــــــــــونو  چـــــيچي زړي
  

  كله چې ســـــــپېرې پښې د چندوړي كړې ګـــامونه
  ونهكله چې څوك وار ته كړي دوه الســـــــه  سالمـــــ

  
  كله  چې ټالۍ وهي ماشـــــــــوم د اوښ  په بار كــــې
  كـــــــــله  چې  چا الره وركه  كــــــــړې  يي  په ښار كې
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  كــــله  چې څوك  اوښ  په بډه كړي  ســــــــــره له باره
  كـــله  چې څوك لور ته شنه بنګړي راوړي  له  ښاره

  وك وهي څرخـــــــــونهكله  چې د دار په ســــــــتنه  څ
   د خـــــــوله  نرخونهسيكــــــله  چې د ســـــــــــر په بيه 
  

   ښـــــكنځل كېسيكـــــــــله  كومه  پېغله چې غلطه 
  كــــــله  چې ســــــنځل ګل جينۍ وټومبي اوربل كې

  
 كـــــــــله  چې ماشـــــــــوم رېبار خبر دوه ځلې وايي

  ې شاعر كومه كوچۍ ملكه ســـــــــتاييكــــــــله  چ
  
   سپېنې لېچې اوريسيكـــله  چې د پېغلو جنګ 

  كــــــله  چې په الس  د وږمې ښكلى اوربل  ښوري
  

  سيكــــــــــــــله  چې كجير وهلې زاڼه  خوب  كې را
  سيكــــــــــله  چې د چا د مينې  هيله نيمه خـــــــــوا 

  
  وچ مورى  ماشـــــــوم ژاړيكـــله  چې شيدو پسې 

  كـــــله  چې څوك چا نه سپينه خوله  په نره غواړي
  

   الرې،الرېسيكـــله  چې كوم سيند له وچكالۍ 
   ولې په مردارېسيكـــــــــله  چې د چا شـــــــونډې 
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   ښـكاره تر هغه پورېسېڅو چې كــــــوم غزل كې 
  په زړه اورېبس زما د شــــــــعر ښـــــاپېرۍ ته مې 

  
   لمريزلېږديزكال1385 مه،13د غوايي 
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  دود
  

  وــس  چې د آس د ششنېدو غــــــــږ وهـــــسزړونو كې  درزا 
  وـــــــــــسوالوتلې  بڼې  چــــې د ورا د رســــــــــېدو غـــــــــــږ 

  
  ــــــــانســــــــــــــــترګې  د نتكۍ د باز  ليدلې توتكۍ په شــ

  داســـــــــــې  رپېدلې لــــــــــكه باد كې د كيږدۍ په شــــــــان
  

   وژلى وو”غمى“ چــــې يې تره وــــــــسهـــــــغه  وخت  ورياد 
   ووسوىوروســــــــته  له  جرګې يې قـــــــــام پدغه ســـــــــال 

  
  ـــــــــــوي  تره يېبدو كې نتكۍ به زوړ  چـــــــــــــنار ته وركـــ

  ظلم  دى كبلۍ به خــــــــــــــــوله د مار ته  وركــــــــوي  تره يې
  

  دا خــــــــــــــواره  مـــــــيراث  وه  او د دود په بــــــــند تړلې وه
  بس  يوه  روانه  جـــــــــــــــــنازه  وه  غــــــــــــــــم  لـــــــــــــړلې  وه

  
  شت وروســـــته  ها زوړ  چنار د مرګ  په سېلۍ پرېوتهميا

  تور د كـــــونډتابه شــــــــــال په كــــــــــوژدنه  نتكۍ  پرېوته
  

     ته ودوي تره يې”انار“اوس  دغــــــه  ميراث كــــــــــــــــبلۍ 
  ه يې ددې  پــــــــــــه  نذر پاكـــــــــــوي تر”غمـــــــــــي“وينې  د 
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  خـــــــــــــــــواره  ناوكۍ وه  لــــــــــــــكه  پاڼه  رپېدله چــــــــــې
  ښــــــــــــــــه د ګل غوټۍ وه شېبه وروســـــــــــته  رژېدله  چې

  
   وهوېــــــــسڅــــــــــــــــــــانګه يې په ياد وه چې په بدو واده 

    وهسوېده  نه  له  وهلو چې  مړه كال وروســـــــــــــــــــــته  وا
  

 ــو  روانه  وهـــــــپټه  خــــــــوله  وه  ورا ناوې  پخـــــــــبلو  پښ

  وړه  جــــــــــــنازه  وه  چې  په  ســـــــــــــرو لمبو  روانه  وهـــــــج
***  
  

  ر  باندېه  بهر  نه  را روان  د وطــــــــــــــن  لـــــــوـــــــزوم  وو ل
    په ورور باندېــــــــې دعا وكـــــــــــــــړيدې  ته وو په الره  چ

  
  ا په ټغر كېناستوـــــــــــته  رســــــــــــېدو نه  د دعوروســــــــــــــ

  و ورځې  د ژړا په ټغر  كېناســـــــــــــــتوـــــــــــدود ســـــــــــــره څ
  

  ۍ د بدو وار نه  ووـــوده  كــــــې په نتكــه  مـــــــــدې  ټول
  پورو نه كرار نه ووــخوار  تنكۍ زړګۍ  يې  ســـــتغو  س

  
  ې ور وټكېدـ يو ماښــــــام  وو چوهــــــسوير  موده  پوره  

  وروسته  بيا كوم  څوك نږدې  كوټې ته په زور وټوخيد
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    راغللهزړه  د نتكۍ وښـــــــــــــــوييد د مرګ خوله  پرې
  لښــــــــــــته  د ګـــــــــــــــالبو  رپېده څيله  پرې  راغـــــــلله

  
  يې  د چا د تاوده الس تودوښه پرېوته ســــــــــــــر باندې 
  ه  په  درز  بې  هوښــه  پرېوتهولـــــــــسه نور  په ځان  پوه ن

  
  لت كې وه  نا اشنا غوندې ماوهــــــــــسكله چې په ســـــــد 

   ګڼي مړه وه په جنت كې وهوهــــــــس داســـــــــــې ورپه زړه 
  

  ـــــن يـــې وزر نه وو ــهكــــــــه پكــــــه پاتـــــــــــــــې وه د ذه
   وو په ســـــــترګو يې باور نه ووويــــــــــسهرڅــــــــــه بدل 

***  
  

  زما د ژوند ملګــــــــــــــرې يې  زه انار يم تهوـــــــــسږ ـــــــــغ

  ې قــــــــــــام ماته په بدو كې راكـــــړې يېـــــســـــــــــمه ده چ
  

  ـــله ســــــــــــتا د تره په بدو نه نيســـــــــــــم ـــزه به تا هېڅكـ
   دود نه سـترګو كې بس ښه نيسمويــــــــسم ـــــــــدغه ناس

  
  دى دا د بـــــد مـــــــــينځــــــــــــلو يـــــــوه الره دهدا بـــــــد نه

  كــــــــركه په الفت  چـــې بدلــــــــوي دا هــــــغــــــه چـــاره ده
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  دا دود خــــــــــو ســــــپين روبو زموږ ولى دود مـــــنلى وو
  رولــــــى وومــــوږ وو چــــــــې دا ولـــــــــى مو ناولـــــــى كا

  
  ګــــــوره چې پښــــتو كې ستا پلو څومــــــــــره ښاغلى دى
  اور د دښمنۍ ورونو كې وژني څومــــــــــره ښــــــكلى دى

  
  ځكـــــه زه ګــــڼم   د نور لـــــــــــه كلـــــــــي نه راغــــــــــلې يې 

  ـــغــــه آغلــــــې يېوينه چــــــــــې په مـــــــــينه مينځي ته هــ
  

  الس را كــــــــــړه مـلګرې ولى دود مو بېرته ولى كــــــــــړو 
  دا د دښـــــــــمنۍ او دا د بدو غــــــــــږ به غلــــــــــى كــــــــړو

  
  يله او اند وروزو ــــــ چـــــــــې په ګـــــــــــــډه دغه ههــــــــسرا

  ينــــه دغـــــــــــــه داغ لـــــــــه زړونو وتوږوبس په مــــــينه م
  

  ته ماته ډيوه يې پرښـــــــــــــــــــــته يې مـــــينه ميـــنه يـــــــې 
  ته لكه كـــــــــوتره د ســــــــــــخي د زيارت ســـــــــــــپينه يې

  
  ه او زموږ زړونه هم ځان غوندې سپيڅلي كــــــــــړهـــــسرا

  نور د ســــــتغو ســـــــــپورو  د بدل غږونه غلي كــــــــــــــــړه
  

  ر غلي كــــــړكي ته نوا وركـــــــــــــــړهـــــ زما د عمهـــــــــــسرا
  رنګ يې كړه شپېلۍكړه دې مړه ژوندون ته سا وركړهـــــش
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  ــــــړوه ته ځان وزګار نه كـــــــځــــه  چې  بې له  مينې نه  بل څ
  ه ځني ځار نه كـــــــړوـــــدا نيمګـــــــړى ژوند له هېڅ او هېڅ

  
   لمريزليږديز كال1385د وري ديرشمه 
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  زلزله
 

  د زړګې  كـــــــور يې  را ويجاړ كـــــــړ زلزلې غـــوندې ده 
   دهدا زمـــــــــا مينه  د كابل تېرې كيســـــــــې غــــــــوندې

  
  چــــــــــې الس وروړم  ريږدي  رپيږي  له  رڼا جــــــــوړه ده

   د توبې غــــــــوندې دهيــــــــــــسهر ځل له تېر نه ال خوږه 
  

  ستهه نـــي نور مې تېښته كه  درزا مې  زړه  كې  اوســـل
  آن  په لمانځه  كې مې غلط كــــــــړي د كعبې غوندې ده

  
   جــــــــوړې كـــــــــــړي دي دوزخ ته الرېته واېـــــې مينې

  زاهـــــــــده ماته  د ګلــــــــــــــونو د لمبې غــــــــــــــوندې ده
  

  دومـــــــــــــره نازكه  ده چې آن وږمــــــــه  پرې ورو چليږي
   د ښيښې غوندې دهسمه ـوتې وروړى  ن  ګــــــــــله  وېرې

  
  ــــــــــديره د ګـــــــرېوان الرې، الرېد وخت منګل كړه هــ

  وروســــــــــتنۍ  اوښكه مې بې ګوره جنازې  غوندې ده
  

  تورتم كې وركــــــــو مســـــــــــــاپرو ته چـــــې الر ورښيي
  دغه ســــــــــــــپوږمۍ نه  ده  دا بالكل د هغې غوندې ده
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   دا ګايه به ګلونه  راوړيملــــــــياره خـــــــــــــــدايزده چې
  بس  تشه باټه ده ددې مـــــــــــــهال جرګې غــــــــــوندې ده

  
   لمريز لېږديز كال1384مه 12د ليندۍ 
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  بيتونه
  

 خدايزده كــــــــوم كجير دغه كــــــــــوتره ځــــــورولې ده

  لوستلې دهچا يې  د غـــــــزل غـــــــوندې ښـــكال ورانه 
  

  دا خـــــــــو نګه شــــــرنګ نګه نغمه  نګه  ســــــــندره وه
  خــــــــداې خبر په څـــــــه دغـــــــه بلبله غلـــــــې غلـــې ده

***  
  

 ځئ چې د ټوپك شــــپيلۍ كړو ماته  د شپېلۍ په غږ

 په غـږنډۍ ـــــــندا وكـــــــــــرو پاڅــــــو د لـــــــــــزړي د خ

***  
 

 يــسه ن  چې نازك حسـن يې ړنګ سمه ګوتې وروړى ن

 دغــــــــــــه نازولــــــــــــــې د ګالب پاڼو كـــــــــــې لويه ده

***  
 

  سوهقند خــــــــــــــــــوږه د خـــــــولې  د سوال ســــره تروه 
  وهــــــــــــسنارنجګله  له  حــــــــــيا سـپينو كې  ســــــــــره 

  
  وــــــــــــــــــسچې تر غوږ  يې  د كابل  د بلبل غـــــــــــــــــږ  
  وهـــــــــــــــــــسپه  كوچي اللي كيږدۍ غوندې  خـــــــوره 

***  
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  سيكه  څــــــــــه هم چې بې تېغه به جهان په وينو رنګ 
  سي خـــــــــو بيا هم كه راوګورې  احسان  به  په  ملنګ

***  
  

 څــــــــــــو  مې زړه  د صبر  په تار وګنډه

  ســـــــــــر  نه  مې  د مينې  خمار وڅنډه
  

   جوړسوووت  تورو خاورو نه  رېدى  
  هرڅــــــــــه مې خوږلن  په ايرو ومنډه

***  
  

  بيا مو يو ستورى  د ادب  له  روڼ  مداره ووت
    ووتد عاطفې ســــــــرتور ملنګ  مو له  كتاره

  
  د مراد پيڅكي يې رپيږي د پښـــــــــــتو په ولي
  ټوكلى  زړه  ســــــوى  ځيګر له دې مزاره  ووت

***  
  

  ښـــــــــــكلې شوخ نظـــــــــر دې د حيا له تيكي وباسـه
  مخامخ  راوګــــــــــــوره  د زړه  چــــــــــــــنار  پرې  ووله

  
  ــــــړه د زلفو مچينوزغې  تهســــــــــره اننګي  ټاپى كــ

  سپينه  خوله  دې  ګاټى كړه ملنګ مليار پرې ووله
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***  
  سپين كميس  د حـــــيا ناوې  چـــــــا په وينو  لمبولې
  كه  كوډل كې دې د سترګو پېغله  اوښـكه وير  وژلې

  
  د لېمو حبش سرتېري دې مورچل كې ويده ښكاري

  و ترې نيولېګردچاپېر ســــپينه خزه يې سرو لښكر
***  
  

   ديستهال مې  د سترګو په  نغلو  كې دومره اوښكې 
  چې دې د مخ كابل په ځــــــــل د رڼا ولمـــــانځمــــــــــــه

***  
  

  و مې  چا په غشو د بڼو  ويشتلىــــــــــــــــــد زړه  نغل
  واړيـــــــــــتورو غــــــــد مخ  كابل مې د رڼا نذر له س
***  
  

 ورو كور  مې  له  شيطان  څراغ نه نذر غواړيد ست

  د مخ  كابل ته مې د زړه  له  نغلو  نور  نه  رســـــــــــي
***  
  

  ددې  نتلي  زړه  كلــــــــه  هيريږي  تړمـــــې اوښـــــــــــكې
  څك، څك د كور  په  بام يې راڅڅيږي تړمې اوښكې

***  
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  الېږه  زړه  تهمېلمه، مېلمه  باڼه  دې  لږ  په  وار  ر
  كوربه  ته  خـــــــــــــو  لږ  وار  د هركليو وركـــوه  ته

***  
  

    چې الس وروړمسيكغ كړي  ببره  
  ليال  د كــړوكې  چرګې  لوبې  كوي

***  
  

    چې مــــــو څڼې غورځولې  نديسوهډېره موده  
  د اتڼ  دوړې  مو آسمان  ته  پورته  كـــــــړې ندي

  
  ادي شريكه  كـــړو په مستو ټپوراځئ  چې دا ښ

  قسم  بې  تاسو د محفل  شېبې  مو  ښكلې ندي
***  
  

   ما لېمې دي غـــــــــــــوړولي الركېسئهــــــــر  كله  را
   نن د نور په ښار كېسئاې  ښكلو ستورو را مېلمه  
***  
  

   له خپلې تندې وشرمېږميــــــــسځان  نه مې بد را
  خپلو شونډو داغ ووينمچې دې په سرو شونډو د 

***  
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 نازكې  په خــــورو  زلفو  دې  وار  د لوبو  راكـــــــــړ

  كمكى  يم  دم  مې نه زده  دا منګري  به ټس راكړي
***  
  

  خوږې  ګناه ملـــــــــيار  دې  څه كوي  او څه دې ساتي
    چې يو ځل به دې ګړت كړينه سېمال ته  په الس  ور

***  
  

  چې مـــــــه راكـــــــــــوه زلفې  په  السما درته نه وېلې 
  دا مال وزمه  زړه  مې  شونډې  له پېزوان  سره خوري

  
  په  ښـــــكاره جام، پټې توبې ماتوي  نور  څه نه كړي
  بس  يو همدومره  دى  چې هرڅه د قران  سـره خوري

***  
  

  يو  څوك دى  جام  ښكاره او توبې  پټې  ماتوي
  ينې  روغـــــــــې  رمټې  مــــــــاتويد حــــــــسن  آي

***  
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  چم نه  د ســـــپين  روبو  دې  نيمګړې  توبې وويستم
  ته  خو خداى  وهلى وې  زړه  زه  دې  له  ښې وويستم

  
  تا باندې خــــــــــــــو  زهد ال  د مخه حكم  كـــــــــړى  وو

  ګې  وويســتمزه  تورن  له  دې توره د ښــــــــــــكلو  جر
***  
  

  كه چېرې ســــــــــــم منګى چا په كودوړي بدلوالى 
   نو مــــــــــا به د اوس هرڅــــه په چيندوړي بدلوالى

 
  له  پيله كه  د  ستړې  ځوانۍ  ستړې  راښكاره وې 
   قــــــــــــسم دى  دا پيچومى مې په زوړي  بدلوالى

***  
  

  او جام به اخـــلو وــــــــــــسدا دى له تندې به بېغمه 

  مينه  وروري  به  پالو يو د بل ســــــــــالم به اخـــــلو
  

   ځاى به يي موږ ونيسيسيد زه او  ته ټغر  به ټول 
  نور به څــــــــوك نه  وايي  چې هلئ انتقام به اخـــلو

***  
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   سې چې د شعر په شـــــــــور مې پوه سهڅانګې نګه ګل 
  سې چې په ټنګ تكور مې پوه سهپېلۍ شرنګ وهه ش

  
  ېــــس چې د عشق په  زور  مې  پوه هـــــــسغاړه غړۍ را

 سېخداى دې كـــــــــــړه مينه چې د زړه په اور مې پوه 

***  
  

  نه سيسوبه د پښتون زړه  بس د سترګو په جنګ 
  نه سيهسې  په موســـــــــكا باندې چاره د ملنګ 

  
  نه سي له سواله  په څنګ سـوې  وچې شونډې  به

  نه سيڅـو چې سر تر پايه ستا د شونډو په رنګ 
***  
  

  ېــو كه ته  چېرې دعـــــــــــا سزه نګـه  آمين يم خـــ
  ېته  را ته نوا سټول غــــــــزل، غزل يم خـــــــــو كه 

  
  ېمنصور  يم خو كه ته  ښكلې ســزا سدار ته دې 

  ــــېېرې ګنګا ســــــــ خـو كه ته چسمزه به  لولپه  
***  
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   ؟ښكلې پاس په زنه ولې سپين خالونه نه ږدي 
  ځكه چې ساده مومن ته څوك دامونه نه ږدي

  
  راشه زموږ د ونو په السو كې غوښې شنې دي

  ونه نه ږديـــــلمان ته مسلمان بمـــــچا وېل مس
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  د مينې ډالۍ
  

  لۍ ځان  ســـــره  ساتهليال  زمــــــــــــــا  د مينې  ډا
  په  دام  كې رانېولى په ايمـــــــان ســــــــــــره ساته

 
  د ښـــــكلي مخ په پاڼو دې كوم بد نظر پرېنوځي
  ســـرې شونډې روو سترګو نه پېزوان سره ساته

 
  د شـــــــــوخ ياغي نظر سره ورېښمينه حيا ښايي

  ـاتهبس هر وختې شيطان له مسلمان ســــــــره سـ
 

  د نرمو شـــــــــــــونډو بيه له يوه ســــــــــره وانوړي
  د تېرې شپې واده دې د جانان ســـــــــــــره ســــاته

  
   لمريز لېږديز كال1385د مرغومي  دريمه  
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  جـــنګ د تروږمـــــــۍ ته څـــــــــــــــــو راڼه ودروئ 
  وانو ته شــــــــــپانه ودروئدې د وخت لـــــــــــــــــي

 
   په نره سئ د سيالو سركتار به سئســـــــــــيال به 

  بس يــــــو وارې دغـــــــــــــه پښـــــــــــــتانه ودروئ
 

  دا ليونى  زړه مې  تل د ســـترګو جنګ  ته كاږي 
   په قـــــــبر مــــــــــــې باڼه ودروئمـــــــــــوس مړ چې

 
   دا ښــه چل د تاالن دى نه دهســـــــــــــــــــواكي دا ول

   څو روي، څـــــــو كاڼه ودروئ څـــــــــــو ګونګي،
  

    لمريز لېږديز كال1385د سلواغې اوومه 
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  سيپه مست  حســن  چې سيوري د زيړي  مازيګر خپور 
  يـــــــــــس مې نور هرڅه غـــــــزل غــــــــزل د تخيل هــــــــــــنر

  
  تور خـــــــــــــال يې د نرۍ وروځو تر منځ  مــــــــــينان بولي

  يـــسكټ  مټ  لكه  بالل  چې د آذان  په  وزر  ســــــــــــپور 
 

  دې  ميرې دښـــــــــــــــايست  ته  برخې داسې  څه  وركــړي
  يــــسله  انځور  په ليد به يې  د حســــــــن انځورګــــــــر خپ

 
  كه چېرې  دې  ښايســـــــــــتوكې نه  پلو له مخـــه پريوځي

  يــــــــــــسد ډېرو  د ككيو راڼه  ســــــــــتوري  به  تك تور 
 

  د حسن خدايه داســـــــې څـــه ورپېښ كړې ويش د مى ته 
  سيه يا جــام په ما  نسكور سمچې زه په جام نســـــــكور 

 
    يـــــــسدى د ملـــــــــــــيار په شان به وږي  ټول ماړه قسم  

   سيكه چـــــــــــېرې د حسنونو  ذكات ويش دلته كې زور 
  

   لمريز لېږديز كال1385د سلواغې  لسمه  
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  څه ووايم ســــــــــتا مينه كې څــــــــــــــومره كړېدلى زړه
  ــو په غشـــــو لګېدلى زړه پېښه وه د ســـــــــــــترګو خــ

 
  تېره شـــــــــــــپه يې بيا له ګړنګــــــــــــونو غورځولى وم
  څـــــــــــومره په  زاريو مې  له  جـــــــــــام  نه ګرځولى زړه

 
  هـــــــره شــــــــــپه په مـــــــــــا پردۍ بړستنې لټوي  روى

   لوږې بوټ وتلى زړه بيا لهسيڅنګه چې ســـــــــــــهار 
 

  شيخه ته او خداى  كه به رښـــــــــــــتيا راســـره نه وايي
  ته هــــــــــــم ورته پړ يې كه دې چـــــــــېرته دى كرلى زړه

 
  خدايه كه دا حــسن  دې  په يو ځاي كې غونډ كړى وو
  ولې  به شينګــــــــړ وو ور په ور به ګـــــــــــــرځېدلى زړه

 
  ــــــــترګو كې يې ساتي نازوي يې په سركو شونډو ســ

  داسې ښـــاپېرۍ باندې ملــــــــــــيار ملنګ بايللى زړه
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  م له دې وروســـــــــــته به خيرات وركوي ښكلېسوخبر 
  هركال به د ښايست په تول ذكات وركــــــــــــوي  ښكلې

 
  ي مـــــــــــــــــړ دىاهللا دې خير كړي بيا كوم د خالونو راو

  چې نن غوټۍ غوټۍ خندا په ســـــخات وركوي ښكلې
 

  اشنا دې  پســـــرلي كې  د ســـــــــــــــــخې مېلې ته  نه  ځو
  نبات  وركوي  ښـــــكلې  همدلته د خوږو شــــــــــــــونډو
 

   درځه  چې  دا د ســـــــر  بيه ورپرې كړو ســـــــــــــاده عقله 
  بدل كې يې د شـــــــــــونډو ماله جات وركوي  ښــــــكلې

 
  د مينې خدايه  داسې زيرى  داسې څــــــــــه رازده كــــــړه
  و كوم ته چې د شــونډو سر سوغات وركوي ښــــــــكلې

 
  ويريږم  چې  ســــــــــاده كور ګى  مې بيا بدرنګه نكـــړي

  سومنات  وركوي  ښـــــــــــــــكلېد ســــــــــــر په بيه  ور د 
 

  وــــــــــسه نملـــــــــــــياره تږى  زړه  دى  د ازل  وږى  موړ 
   د حــــــــورو چم كه څومره سات په سات وركوي ښكلې
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  چېرته كه د لوى  انځورګر  ســـــترګې  په  تا پرېوځي
  ېوځي  چې دا د حسن لمر به په چا پريــــــــسهيښ به 

 
  هر تورى  يې ماته بس دعـــــــــــا د پير بابا ګـــــــــرځي
  كله چې  دې سرې  شونډې ليال په  ښـــــــېرا پرېوځي

 
  ښه دى چې ســـــندرې نه  درځي تا  ښايست ميرې ته
  ســـــــتوني  د شـــــــــپېلۍ نه  به  آيت    د نوا  پريوځي

 
  مسوليا روژه په خـــوله نه چې ســــــتا له السه بخته  ب

  ويره ده ســــــــــپوږمۍ  د دې اختر   به  په ما پرېوځي
 

  ډېرو پړو نه زيندۍ اخــــــلي  ســـــــــتا وينا ملـــــــياره 
   كټ مټ لكه غـــــــــــــږ د معافۍ په ســــــــــزا پرېوځي
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 ـانګو پاڼې غزېدليســــــــــيورى  ته  د لمر  له  څـــــــ

  تا چې  د كنډو له ســــــــــــــر نه  ما ته  را كــــــــــــــتلې
 

  الرې الرې تللې رڼې اوښـــــــــكې دې په ښكلي مخ
  چا دې د ښايست  ســـــــــــېپاره  ورانه  وه لوســـتلې

 
  زما نښۍ  د شـــــونډو وه او ســــــتا د غاړې  كرښې 

  ـــــپينې پاڼې دې  د حســـــــــن   رپېدلې  ځــــــكه ســ
 

  آن  د شـــــونډو پل ښكاري په سپين نازك بدن دې
  خداى  خــبر  د حسن خاوند څــــــــه كې يې مينځلې

 
  ولـــــــــسســـــــتا له بركته ډير په سپينه  ږيره مست 

   ې ميرې  ته  له كـــــــــــــــومه يې راغلــــــــــېشاې  د ن
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  په خوب كې ښــــــــاپېرۍ  وينم ديوان  مې ويښــــوي
    پېزوان مې  ويښويسيبس شــــونډې رانږدې چې 

 
   ډډېسيچې ســـــم جوړه ګومبزې د ژوندي  زيارت  

   پېريان مې ويښــــــــوييــــــــسرامات مې تاويزونه  
 

     وــــــــسښــــــكاريږي  له ګلمخو نه  همدغه مې قسمت 
   او باران مې ويښــــــــــويمــــــــسچې واورو كې ويده 

 
  سيه نزاهده ســــــــــتا په  دم مې په ياغي زړه  څـــــــه و

  ښـــيښه چې چــــــېرته ووينم ايمان  مې  ويښــــــــــوي
 

  له كــله نه چې مــــــــــــا د زړه مـــــــــــــــنلې  ور ته پړ  يم 
   خو شــــــيطان مې ويښـويسمويده په اوداســــــــــــه 

 
  رندانو راته وايئ شـــــــــېخ چـــړي  اوكه زه ګـــــــرم يم 
  چې ســـــــــــم په جــــــــام ورپريوځم  آذان مې ويښـوي

 
  ملـــــــــــــياره يو څو پاڼې  د ســنځل ګل ورته ښې دي

   ګريوان  مې ويښــويدې  درد ته چې ريښې، ريښې 
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  د خــــــــيال په تږې للمـــــــه مې وريږي غلې غلــــې
  يوه  د هســــــــــــكو ميره د اوبو په شـــــــــــانې ولې

  
  څــــــــه نغوته ده د مينې څه غـــــــزل څه توتكۍ ده
  څــــــــه دنګه ســــارانۍ كوچۍ كيږدۍ نه راوتلې

  
   آغلېسيش په ياد يې زمـــــــــا ژبه هغـــــه چې ت

  بس كټ مټ د ماشـوم مينه ده دومره ده سپېڅلې
 

  احــــــساس مې د غــــــــزل راتخنوي د ناز په ګوتو
  په زړه مې وروي د پاس ګـــــــــــودر د غـــاړې ولې

  
  په كومو كې چې زانګي ليونۍ شـــــــېبې د مينې

  رنګ ښـــكلېهغه چې دي د مستې غنمرنګې په 
  

  نو څنګه به د لمــــــــــر په ټال كې نه زانګي نوا مې
  چې داســــــــــې ګلورينې نازنينې ده پســــــــــوللې
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  ښاپېرۍ  ډېر ډېر مې زړګى تنګ دى
 د ګودر غاړې پسې مړ مړ يم

 دا چې زيارت نه دې بې برخې ګرځم

 د مينانو خداى ته پړ  پړ يم

  د حسنونو جنتسمه ده دا ځاى

 خو پدې ښكلو مې چاره نه كيږي

  ستهه ندې كې د ستا د خولو عطر 

 پدې هوا مې ګوزاره نه كيږي

*** 

 دلته رنګونه دي خوندونه دي ډېر

 خو د حيا پسې مې زړه وتلى

 تل مې خيال كې داسې ګرځي ګلې

 چې مې مين نظر په غره ختلى

 چېرته كې لرې څوك شپېلۍ غږوي

 بړاس باسيد سوي زړه له تل 

 ورشو د دنګې غنمرنګې جينۍ

 د هر ځلمي د نظر آس باسي

*** 

 ګلې زما تږې سترګې تږې ګرځي

 سيه نپدې بېشرمه جالل ډكې 
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 خداى دې په خاورو باندې نه ډكوي

 سيه نڅو ستا د ټنډې په خال ډكې 

 خو اوس مې مال د همت ټينګه ساته

 بس يو څو نور  ركاته نفل وكړه

 سير پوره لږ دى چې بيه د ولو

 نور د بېلتون كوډله ورانه ښكاري

 كډه مې بار ده دې نږدې ورځو كې

 درځم په سرباندې دې شال اچوم

 ماشومه مينه په بل ډول  لمانځم

 د زړه څنار  كې درته ټال اچوم

 د پيربابا په توغ په خپلو السو

  زما په نوم يوه ريښكۍ وتړه
  هلته كې لپه د دوا پورته كړه

  يه آمين پرې وايمزه به له دې ځا
  بس دغه سوال كوه اوږده الره كې 

  د لوټمارانو  په داړه وانوړم
 

   مه نېټه21د وري   لمريز لېږديز كال1386
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 ته  مې چــــې ليدلې  يې د ژوند مـــــــــــــــــانا مې بلــــــــــه ده

  ــــــــــــــــه  دهبس د زړه  په  ژبه  مې دا ســــــــــــــــتا  د ياد بدلــ
  

 موـــــــــــــسشـــــــــــــــكر ســـــتا د مينې د آيت په اوبو ولى 

   عقيده  مې تل تر تلــــــــــــه دهېــــــــــــــسته مـــــــې چې قبله 
  

 خداى قســــــــم په غال يې خوند له شـــــــاتو نه تېرى كــوي

  ـــــــــــونډو دې خوږه لكه ســـــنځله دهســــــــــــــره غوټه د شــ
  

 ټال كې د خيال ځكه څـــــــــــنار څـــــــــنار غـــــــــــــزل زانګي

  دنګې غنمرنګې قــــــــــــــــــد دې ســـــــــــــــــــــم د ګلو وله ده
  

  بيا چې هر څه كړېسويو ځلې مو پرېږده خــــــوله په خوله 

   پېغله ډډې شــــــــــــــــونډې  كـــــــله كـــــــــله دهعـقله د تاك
  

 زه يې ونه كـــــــــړم ته يې ونه كړې مال خو ال پرې غوړ ندى

  مـــــــــــينه دې دنيا كې پيدا كـــــــــــړې خدايه څـــــــــــه له ده
  

  ســــــــــــتا كتاب كه مست د مينې شـــــــېخه چېرته پړ ګڼي
  ـو څو ځله دهـــــ دا خــــــــــوږه ګناه مې كــــــــــړې څهــــــسوه پ
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  ېيواز
  

 ــــــــــهلې خېر دى يو څـــــو ګامه راســـالره كږلېچ ده ګ

  ــــــــــهسمزل مې ستړى دى خو ګوره تر ماښــــــــامه را
  

 پدې پوهيږم تر قيامته څــــــــــــــوك د چـــــا مل نه يي

  هسومره وكړه چې د ژوند تر وروستي جــامه رابس د
  

 ال مـــــــــو خبره په ســــــــــــــــالم كې ده والړه ګــــــــــوره

  ــهسســـــــــــــــــالم پوره كـــــــــړه د ګډ عمر تر كالمه را
  

 مـــــــــــــلګرې ګــــــــــــوره تروږميو دې زړګـــــــى تړلى

  ـــــــــهسه اوس راغـــــــــــلې يې تر دامه راواده پوره كړ
  

 يو څـــــــــــه به زه په زړه كې تېر كړم ته آمين پرې وايه

  هسړه له ناكامه راـــــــاده كــــه دې ته نيت ســــــــــــيو څ
  

 راځــــــــــــه چې تېرغــــــوندې له يو بل نه ځارېږو ګلې

  ــــــهســــكاري ســـــــالمه رامرګى بڼو نه رانږدې ښـــــــ
  

  مې يې بې تا مې ګذاره نه كيږيء قــــــــسم چې ســــــا

  ــــــــــــهس روڼ امامه رانه سيد مينې لمونځ مې قـــضا 
     لمريز لېږديز كال1386د غوايي شپاړسمه 
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  رښتيا
  

  يوه خبرد نازولې ليال 
  پښو نه مې تاوه ده ځنځير غوندې

  ې راته وويلېچې نن سهار ي
   داسې مې بد ايسې خنځير غوندې

 له هرچا هرچا مې ګڼله  خو يو

   له ګرانې مينې مې دا هيله نه وه
  قسم چې زب زب ستړى ستړې يې كړم

   داسې درنه وه د شوګير غوندې
 ما ويل چې زړه مې ښه پر ځاى تړلى

   له دې سودا به څه توښه وتلم
  د ژوند انځور كې حقيقت وه راته 

   تصوير غوندېسوهم تته هغه ه
 كه چېرته خوب يي د خوبونو خدايه 

  ددغه تور خوب دې لمن وسېځه
  سمه سمسوره يې كړه ړنګه راته 

  د رهبرانو د تدبير غوندې
 د اوس لپاره مې توبه ده ترېنه 

  نور به يې نوم په مينه وانخلم
  مې ده د زړه درب مې ده ء خو لكه سا

   پير غوندېسيزه ال مريد يم كه 
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 سمد مينې خدايه له قلم دې ځار 

   ماته يې څه خواږه رنځونه كښلي
  ښكاري د ټنډې كرښې ورانې تللي

   د خړ كابل سوي تقدير غوندې
  د مالډوله دجاالنو  كړنې

    او  د نازولو دا نخره يوه ده
  د مينې باز مې راته مړ ښكاري 

  د تور او سپين منځ كې توپير غوندې
 يهره ككره دې خپل اند روز

  هر څوك دې خپل خپل كوناټى ګروي
  ښيښه مې خوښه ده قصاب خو نه يم

  د ترهګرو د تكبير غوندې
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  غزل
 

 سيه نپام كـــــــــوئ  شــــــــړۍ بېرته وړۍ 

  سيه نخــــــداى مه كــــــوه ډوبه مو بېړۍ 
 

 دومــــــره مو په اور د كركې مه  سـېځئ

  سيه نۍ بس دى سره ســـــكروټه شــنه نړ
 

 خيال ســـــــاتئ چې دا خـــړه جونګړه مو

  سيه نبيا د كوم ښــــــامارد  خولې مــړۍ 
 

 يــــــــــسنه چې ګاړګوتي پيكي بېقدره 

  يــــسه نپام چې يې ليالم ټيك او دړۍ 
 

 مانځوــــډېر ګــــــــــــرم به په وړه ســــــزا ول

  يـــــسه نچــــــــــېرته كه نيمګړې دا لړۍ 
 

 زمـــــا د نظــــــــــر آس به كـــــــــې ونه تړې

  سيه نڅـــو چې  دې  زړه جېل زلفې كړۍ 
 

 عقله راځـــــــــه يو ځـــــــــل د زړه ومــــــنه

  يـــــــــسه نګــــــــــــوره درنه تېره دا ګړۍ 
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 دومــــــــــــره يې د تورو په ځـل ولمانځه

  سيه نـــــره غاړه غــــــړۍ څو چې درســـ
 

 اخ به د ملــــــــــــيار د زړه ونه وځــــــــــــي

  سيه نتاو دې له كمڅو لكه څــــــــــړۍ 
 

   لمريز لېږديز كال1386د غبرګولي شپږمه 
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  غزل
 

 له مســـتو سترګو يې سـودا پرېوځي

  خداى خـــــبر پړه به يې پر چا پرېوځي
 

 مې ســــــوى تندى ښه مالوم دىماته 

  دا آســـــــــماني ټكه  پر مــــــا پرېوځي
 

 نور يې په كــــــــــړې ګـــــــناه ونه نيول

  زما په ســــــــــوچه ثواب سزا پرېوځي 
 

  ښـــــــكاري له موره يو تورمخي پيدا

  چې تل مــــــو برخـــــــه پر ژړا پرېوځي
 

 ـــــان له  امـــام نيولىموږه  دجال ځــــــ

  ځكه دعــــــــا راته  ښـــــــــېرا  پرېوځي
 

 هسولجوړه كيږدۍ مو ســـترې وترې  

 او د شـــــــــپېلۍ له خوله نوا پرېوځي
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  غزل
 

 كوو موږ  كه چـــــــېرې سين نه يي په څاڅكي ګوذاره

  د زړه چاره كـــوو موږ  بس اوســـــــپنخړي يو په څك
 

  كــــــــړه قسم كه به دې شــــــــــونډې سالمتې يوسېمه

  چــــــــــا ويل ګونګي يو د نادودو ننداره كــــــــــوو موږ
 

 موږ مينان يو آن جـــــــــګړه كې نوم د مينې اخــــــــــــــلو

  په ســـــــــــېپاره كـوو موږ  د ښايست  هره چاره  پيل
 

  ځاى مو محراب د وروځوخال مو امام دى د ســجدې

  *اودس په ډول او لمونځ په غــــــــــږ د نغاره كوو موږ 
 

 له زړه نازك يو  دا يو قلم لرو ښــــــــــــكر نلـــــــــــــــــــرو

  نظاره كـــــــــــــوو موږ  داســــــــــــې ونه ګڼې چې هسې
  

ارې څخه موخه د وطن د آزادۍ له ډول څــــــــخه  موخه د غــزا ډول او له نغ* 
 .لپاره پر دښمن د چلېدلې ماشينګڼې غږ دى 
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 غزل
 

 څوك چې د مينې مستي سر كې لري

  د ســــــرښندنې اور ځــــــيګر كې لري
 

 چـــــــــا چې وي عــشق لكه آيت منلى

  په دې دنيا حــــــورې وزر كې لـــــــري
 

  پسـېزړه چې له هـــــــــره بريده اوړي

 ښــــــاپېرۍ داسې څه نظـــــر كې لري

 

 هلته كه شــــــېخه يو څه ستا سره يي

  غلمان به څــــــه شى په بستر كې لري
 

 دا چې له شعره يې ســــكروټې اوري

  كوم ليونى ارمــــــــــان  ټټر كې  لـــري
 

 ته يې ســجدو او شوګيرو كې غواړه

  كې لريملـــــيار  يې بس  د زړه  پرهر 
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  مورې
  
 د زمزم په شانې ولې 

  د زيارت غوندې سپېڅلې

 ماته هرڅه نه آغلې

   مورې ورځ دې بختوره

*** 

 ته مې دم ته مې قدم يې

 ته مې ژبه د قلم يې

 اې نګه نګه سندرې

 ته پايښت ته مې عدم يې

*** 

 ته د خداى غزل يې ښكلې

 كټ مټ ګل يې د سنځلې

 ټول عالم ته  نازولې

 ځ دې بختورهمورې ور

*** 

 كه دا ستا شوګېرې نه وې

  دعا څه كه ښېرې نه وې

 كه دې ګواښ او سكونډل نه وو

 د پښتون به دېرې نه وې

***  
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 ته له نوره يې راغلې 

 خداى په ښو يې ارزولې

 يې زما زړه كې كرلې

 مورې ورځ دې بختوره 

*** 

 اوس مې هم منډه تر تا ده 

 خوږه غېږ دې زما پناه ده

 رته زنګون نه ييكه دې چې

  ته ژوند مې ټول ژړا دهخداى س
*** 

 ما له هرڅه يې منلې

 تا مې مينه ده پسوللې

 اې زما  د دمې ولې 

  مورې ورځ دې بختوره
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 23د غبرګولي 
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  يمور مړ
 

  د رڼا نذر غواړي،د نور كوډله مې تياره

  دهړندهخو د خواست لپه يې 

  وينياو دا هم نه

 چې د زړه  سوي  په  نوم ګاونډ  ورته  د لمر  پر ځاى

  شيطان څراغ وركوي

 او د  سيندونوله ها پورې غاړې

  راغلې خړې خړې شوبلې

 دا د سولې مارغان

 ددې جونګړې زړه ته داغ وركوي

 خدايه تر څو به ستا د نور چينې په ما وچې يي

 خدايه تر څو به شنه منګي رانه په نذر كې وړې

 ا نذر  پاى  لري كه  موږ مور مړيد

  ۍ ته هست يو؟ بلهاربس
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  غزل
  

 ته يې شــــــــــــمېره پيره  څو  روا څو ناروا كـــــــــوم

  تور امــــــــام  د خال  پسې  په  مينه اقتدا كــــــــــوم
 

 ښــــــې  زمــــا  د برخې  د  دوزخ   لمبې  غړاندې كړه

   دا خوږه ګناه څو ځلې بيا كــــومخدايزده شـــــېخه
 

 دنګې غنمرنګې او د رز اوښـــكې مې خوښې دي

 څومره  درته  ووايم  هم  ها  كــــــوم  هم   دا كـــــــــوم

 

 مخ غوندې دې ډېر له زړه نازك يم  ښېرا نه  راځي

  ته  مې   په   ځيګر   وله    او زه   درته   دعا  كـــــــــوم
 

 ا امام خـــياله ته كه يې كافــــــــر  د عشقخير زمــــــ

 زه  خــــــــو مســــــلمان يم  پېالمه  په  بسم اهللا  كـوم
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  غزل
 

 څــــــه نور اخــــلي  اشنا رانه  د هېڅ بدل كــــــې خـــــــوږ

  پور اخلي   ګناه  ســــــــتا د كړې  نه  مــــــــــوږ   له! بابا
 

 ميراث مېنه په برخه راكــړي   بخت به دېخداېزده چې

  په پلمه زمـــــا نه خټين كــــــور اخلـــي  خـــــــــــو د مرګي
 

 پېټى پر ســــــــر ګرځوو  داســــــــې مالت كې د ژوندون

  روي ګـــــــورګټي خاورې د ګــــــــور اخلــــي  چېرته چې
 

 سيه خوږه غوندې لږ چې ســـــتا وړ ســــزا مو زړه كې څ

  ليـــــاخ  تور  څـــــــه  په  بللې  نه  غوښــــــــتلې  نه  دا
 

 قسم چې ســـــــتړو منډو ترړو ســــــتړى كــــــــــړې يم نور

  څوك په ســــــــــــكون رانه د غبرګې دنيا شـــــــــور اخلي
 

 وميزړه به مې له دې بزمــــــه بې برخې در  مـــــــور مړى

  نسكــــــور اخلـــي  جام  ســــــــاقي نه  له ډېرې تندې له
 

   هلـتهيــــــــــسښـــــــكاري ددې دنيا تورمخي به ال جګ 

  ـكور اخليــســـ  خال د تندي لــــــــــره جنت كې حـــــــورې
 

 كړې ســـــــــــــــودا مو ددې وخت ســـــــــره په ورانه اوړي

 او ټنګ ټكور اخلي   ســـاندې راكويسوېـودې مـــــــــ
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 د سپينې خـــوله خوند يو په غال بل په رضا كې پټ دى

  زور اخلي  په  كـــــــوم ليونى به څك د ســـــرو شـونډو
 

   لمريز لېږديز كال1386د چنګاښ اولسمه 
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  غزل
  

     په حساب د تورو سترګوسوېزړګيه وروسـته پوه 
    الســـه  مې  وتلى  اوس   كتاب    د  تورو ســـترګوله  

 

  چې     چـــــــم     نه  د   تنكيو  غنمرنګو   تږى     وځـــــــم

  په غــــــــاړه مې  اخستى كوم عذاب د تورو ســـترګو
 

 قســـم  دى چې د ښـــــــــكلو حسن دومــــــــره يم ځپلى

  ځواب  د تورو ســـــــترګو  سمه په ســـــــترګو وركوى ن
 

  وځمهبس دغـــــــــه مې راتګ دى د بېلتون په مـــــــز ل

  د ښــــــــكلو ميرې  راكــــړه  لږ  ثواب   د تورو سترګو
 

 غـــــــــزل نه   د ملـــــــــيار  ځكه  والړ باڼه  راوځـــــــــي 

  ګوهــــــــر تورى يې مينځلى  په درياب  د تورو ستر 
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 18د چنګاښ 
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  شړومبه
  

  دلته ال مير د ميدان روى ټوپك

 دلته خبرې ال په تول كېږي

 دلته ال ژبې د رښتيا ويلو

 نګه سوګند لره جوګه نه ښكاري

 دلته د حق خبر زر وارې خلك

 د ستړي ذهن منداړو كې شاربي

 خو كچ يې شيندي د خيال كوڅو كې

  ږي ولس ته نيسيتشه شړومبه و
  

   لمريز لېږديز كال1386مه نېټه 21د چنګاښ 
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  غزل
  

  كيداىنه سيد مينې په آيت كافـــــــر مــــــــې يار 

   كيداىنه سي خريدار سوىهـــــغــــه چې يي خرڅ  
 

 كـــــاروان  دى  د لونګو او راڼه باڼه يې ســــــــــــاتي

   كيداىنه سين ســــــــركتار ناولى مــــــــــــو ددې يو
 

  رادبرهيـــــــــــــس وړ ناوړ يـــــــــــسنږدې ده ورځ رڼه 

   كيداىيــنه سه ګڼه تياره كې د څه شــــمار ـدا مــــــ
 

 قسم هـــــــــره نادوده دې په وړه ســــــــــــزا لمــــانځم

   كيداىنه سيپښـــــــــتون يم په بدل كې مې تلوار 
 

 څــــو ځلې مې په ټينګه غېږه لمانځي دنګه پوه ده 

   كيداىيــــــنه سچــــــــــاره د تږي زړه مې  په يو وار 
 

 ملـــــــــيار ورته منصور دى هره شپه پكې زنګيږي

   كېداىنه سيچا ويل كـــــــــړۍ د زلفو چېرې دار 
  

   لمريز لېږديز كال1386مه 24د چنګاښ 
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  غزل
  

 ســــــــــــتړې ورځ وه خو په نره مې كـــــــــړه تېرهنن ډېره 

  كــــــــــړۍ مې د الســــــــــونو ښـــــــاپېرۍ نه كړه چاپېره
 

  او پوره زموږ نړۍ وهسوهســــــــپوږمۍ د ســـــرو تبۍ 

  د حســـــــــــــن  په دنيا كې دنياګۍ وه رانه هــــــــــــــېره 
 

 سو مات كـــړ د ښامار منتر مې پوخ د ديو اورمېږ مې

  ه زده بې زور او زېرهولـــــــــــسد مينې  ســـــــــېپاره مې 
 

 هـــــسبېلتونه الس دې خالص تېره دې توره پدې پوه 

  و موږ  پرته له كوشـــــــېرهولــــــــــــسهرڅه هرڅه كې يو 
 

 اى نه يي نور به زوزو ته ځــــــــــــــسيدا نن صبا به ګل 

  كرلې د بوســـــــــــې غوټۍ مې ووتې له شـــــــــــــــــمېره
 

 اوچت به يم چې يم ســــــــــــتا  د ښـــايست په آيت ولى

   وېرهتهــــسه ند مينې ســـــــــــــــــپين مومن ته له دجاله 
  

  لمريز لېږديز كال1386مه 24د چنګاښ 
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  غزل
  

 ـــى  وم هـــــغــــه وه  د باران  بلـــــــنهزه جــــــــل وهلــــــ

  مـــــــــا خــــــــــو به خـود په زړه منله د ايمــــــــــان بلنه
  

 غـــــــــــزل مې وېلې له ماښــــــام نه مالبانګــه پورې

  د ســــــپوږمۍ وړانګو كې وه نغښتې  د جانان بلنه
  

 ار ښــــــــكاريدهماته د رز د لور ښــــيښه كې مخ د ي

 هرڅـــــــو كه خلكـــــو ورته وېلې  د شــــــــــيطان بلنه

  

 بيګا شــپه خولې ته يې د شونډو په پل ځكه ورتلم

  مـــــــــا  اورېدلې وه قســـــــم دى  د پېزوان بلــــــــــــنه
  

 د ياركافــــــر حسن او زما مومن  زړه  هسې سوځي

  ا به  مني   د مســـــــــــلمان   بلــــــــــــــــنهيا به  مــــنم   ي
  

 د ســپين او تور په نوم ستي زړګۍ به دانګي ورته

  كه په رښتينې چـــــېرې واوري   د انســــــان بلــــــــنه
  

 يارانو څـــــــــه وايئ د كال روژه كـــــــــړو ماته كـه نه

  ــپره كــــړي  د آذان بلنه چې خـــــــتهـــــــــسه نامام مو 
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 ملــــــــياره الس راكــــړه له دې سوي مالت مې باسه

   ســـــــــــــــــتړې په بللو د كـــــــاروان بلــنهسينه چې 
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 26د چنګاښ 
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  غزل
 

 كراره  يوسـيد ترســـــا ســـــاقي  دى  بزم  څـــــوك به  شــــــپه 

  شـــــــــور قسم كــــــــــړى  دا  ســر  به  يو ځل بيا تر داره يوسي
  

   د يارانوولــــــس ماتې   ســــــتوري تت  وېــــسد ځلمو اوږې 
  باد به مـــــــــــــا پښې څــښېدلى نن له دې بنډاره يوســـــــــــي

  
 ويده بخته   راپاڅــــــهد ارمــــــــــــان بېړۍ كې ناست  يم  اې  

   او منزل ته الره يوســــــييــــــــــــسګوندې بيا مې تندى ګل 
  

 سيداسې سُــــــــر  داسې نوا  داسـې لى  داسې څه  را پېښ   

 يــچې شـــــــپېلۍ مې له كيږدۍ نه د سپوږمۍ تر ښاره يوس

  

 د  حسن   باســهزركه ميرې    دې  ګاونډ   ته  لـــــــــــږ   ذكات   

  نه    چې   باز   د  هســـــــكو  څوكو    تا  لدې كــــــتاره   يوسـي
  

 دې مور مړې د ســـــــــر ويرې  زموږ خبرې ټول په تول كــــړې

    غلو له  ډاره يوســــيتهــــــــسبس نږدې دى چې آن  غږ مو  د 
  

   ــه ورشو   ښكاره  ســـ  ښــــــــــكالد   زړه    آس  عقل    تړلى  د  
  چې   د غـــــــــره    مسته    لټكه   دغه  الل    له   مــــاره   يوسي 
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  نظر مات   كــــــــــړه  نازولې   چې   لښــــــكر  لښـكر  باڼه   دې

  چېرې خــــــــــداى مه كــــــړه  ســـندره  د رباب  له  تاره يوسي
  

 ـــــــيخي   واخله   د  غـــــزل   د  بڼ    ملــيارهزما  د  عـــــــمر  شــ

  يو څـــــــو داسې توري راكــــړه چې بس  زړه له له ياره يوسي
  

   لمريز لېږديز كال1386مه 27د چنګاښ 
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  اوربند
 

  د غـــــزل توري وري دي ســتا د حسن  ايلبند ستايي

  تې يې پياييدا ورشـــو به ړنګه نكړي د ښايست ګو
 

 ارزولــــــى د نور ګــــــــــــوتو دغـــــــه ولــى او نتلـــــــى

  ځكه زه ورســــــــره هوكـــــړم  زړه كه هرڅه راته وايي 
 

  د خيال  ښــــــاپېرۍ ناســـــته ده زما د عقل چــــــم كې

  ما لســـتوڼى دى وركړى بس چې هرلورې مې بيايي
 

 يــــنه سي آس مې دغــــــه پړي ته رام دا د ذهن ياغـــ

  زه كه حـــــــــوره ترېنه يوســم  نو غلمان به يار د چايي
 

 نه ستهوله وكړو نور زموږ منځ كې څه  سسهشېخه را

 ما په زړه كې دى موندلى ها دنيا دې ټوله ســــتا يي

 

 دا زمــــــا د غزل ســـــــترګه د ښـــكال   چينې مينځلې

   هرڅــــــه كې يار وينم  دا وينا ما ســـــره ښـــاييزه  په
 

   لمريز لېږديز كال1386 مه 28د چنګاښ 
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  غزل
  

  زړه مې تږى دى  په څك كې درياب  اخلـي 
  د الف  ځاى كــــــــــې  د حسن كتاب  اخلــــي

 
 زمـــــــوږ تكــــــــبير د ترهګـــــرو تكبير ندى

  ون به ثواب  اخــــــــليچـــــې د نورو په ژوند
 

 چـــــــې توبې راماتوي  په ســـــر د شــــــونډو

  يار مې  لمــــــــر دى  د بڅــركي به  آب  اخلي
 

  دومره ښــــــــــكلى خــو به كله داســـې وكړي

  چې د يو څپك ژوندون به حســـــــاب اخلي
 

 يزورور مــــــو ځكـــــــه ډډې خېټې ګـــــرځـــ

  دلته ال ډنګر  وزګـــــــــوړي  قــــــصاب اخلى
 

 ملــــــيار  څــــــو ځلې د مار له خولـــــې وتلى

  خامخا د يار له  خولې به ځـــــــــواب  اخلــي 
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 31د چنګاښ 
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  غزل
 

 ـــــــــيدا  تا چې  ســــــــرې  منګلې  په   ښـــــــېرا  ورته   نيولــــ

  همدې   دې  په   ښـــــــــــــــايست  ولي   ناولـــــــــــي   ډېر تړلي
  

 سولهر څــــــــــو كه  نظر مات له دې ځلمي ســـــــــــــرونه ځار 

  خــــــــو  دنګې  ښـــــــاپېرۍ   حسـن   دې  بيا   ديوان    بللــــــي
  

    اوبه    به ولې  نه   مـــــــــــــــري نه سيګــــودر    به   څنګه   وچ  

  چې   دلته  د  نظر غشـــــــــــو  شــــــــــينكي  منګي  ويشـــتلي
  

 سوېد زړه حال مې چې ووېلې  ښايســـته سترګې دې مړې 

    غلي   غليولــــــــــس باڼه  دې   پښــــــــتانه    غاړه غــــــــړۍ   
  

 ــړي نه چې د كوم باز خولې ته يې وركړيموال دې خېر كـــــــ

  په   غــــــــــــبرګو   توتكيو    تور حبش   دي   ټوكيدلـــــــــــــــي
  

 نخـــــرې دې  د ســــــــــپرلي ورېځې  د زړه په للمــــــــــه اوري

  د  نور  مســــــــــــــــــتو  چينو نه  كه  جنت  نه  دي   راغلــــــــــي
  

 مــــــــــــزار به مې په پېڅكو د ټيكري خامــــــخا لمانځـــــــې

   ښــــــــــــــــاغليسيدا دود دى چې راڼه وروســـــــته له مرګه 
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 تنديه خدايږو ســــــــــتا ســــــجدې كه څاڅكى باران راوړي

  يشـــــېبه     مخكې   پدې تكبير   چا  ســـــــــپين  كـــبان   وژل
  

  اوس  هرڅــــــــه چې پېښـــــــــيږي  د ملــــــــيار زړه يې  منلې
  يو  څــــــــك  ته  دې   د شـــــــــــونډو     جــــــــــــنتونه   درتللي

  
   لمريز لېږديز كال1386مه 9د زمري  
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  غزل
 

 ريــــــنه لدا كلى ړنګ ښــــــــــه دى د مينــــــــې  ليونــى 

  ريــــــنه لونو  وېش د  مى كوي  منګى دوى  په جامـــــ
 

  ه لســــــــــتوڼو تښتـــيــــــرېوانه لــلك ځكه له ګدا خـــــ

  نه لريار  ســـــــــورى ــــــــاله  مدلته كې  خړه زركه  ځــــ
 

  واك د وخت دې چاته الس كې وركړسمخدايه درځار

  نه لري بنګيږي خــــــــــو زړګى  څلي ديدهنـــوځـــخـــــــ
 

  چې د شنو سترګو نظر يې وهيوــــسدا څـــــــــووم ځل 

  نه لريـكاري ښايســــــــــته مخ دليال سم سپېلنى ښـــــ
 

  پښــــتونه ښكاري چې دوى  ستا د عقل ځل هېر كړى

  نه لريـــړى   به  مغــــــــــزى   ړ   وګــــــال هم   ګڼي  چې خ
 

  ـړې  برجونو    ته    اوږه    وركـــد خداى  غـــــــــــزلو  يې  

  نه لري  ســـــــــــړى  نه ستهړه  اعر زړه كې  مېچا وېل شـ
 

 ماشـــــــــوم ريبار مې چې ســالم په منډه  منډه وروړي

  نه لريـــــور  په  وره كې سپى د قصاب لور ده خود كـــ
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  ــــــر ګوذار ته نيسې د ګوهــــــر په تمهياره ســـملـــــــــــ

  نه لــــــريـــــنا ويشتلي ګاټي دې  غمى خـــــو د اشــــــ
  

   لمريز لېږديز كال1386مه 10د زمري 
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  غزل
 

  درياديږي له مالت  مــــــــــو چې وتلـــــو ياران يو يو
  و باران يو يوــــــــ تا ويل ځمـه ورېدلهــــــسماويل تم 

  
 ـاروان  موومړ د تيارو په تورو غشوـــچې مشال څــــ

  اروان   يو  يوــپه بېله الرو بېلېدل  له  ك  مســــــــــــاپر
  

 تار نه  د چينو زيرو بم ورك دى  ـــ له سوــــس عمر تېر 

  تلي  كبان   يو  يوـــد اوبو  ابۍ  ال شـــــمېري   بم  ويش
  

  يـنه سطۍ وهلى په خـــروار به يې موړكه څه زړه قح

  يږي  لږ تر لږه  جانان  يو يوـــــ خو اوس  ښــــه  ده را رس
  

 يــــسد  ماللې  او  ناهيدې  د پوښــــتنو  وخت  به   را

   ري ناولي غله به راكاږي له ګــــريوان  يو يوــــــ  د  ټيك
  

 يــــساټول   د ســـــــــپېرې رڼا له وېرې   ترهيدلي به  ر

   خير كه اورو اذان يو يويــــــسدا رښتيني به شرنګى 
  

 ې اشــــــــنا وينوــــــزه د خپل زړه ته د خـپل زړه آيينو ك

  ريك نكړى تېروو به ايمان يو يوــــــشــــــېخه ما در ش
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 كالو يې اورم  د مليار نګه غــــــــزل كېـــــد پښــــــو ښ

  الن يو يوــاودې زړه به راټوكـــــــيږي ګــــــليلي په چد               
  

   لمريز لېږديز كال1386مه 11    د زمري 
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  غزل
 

 نو څــــــه به وو كه مى مو ښــــــكاره لپو كې خـــــوړالى

  د نرمو شــــــونډو ســـــــر مو په چكچكو كې خـــوړالى
 

 ه ټول عمر ماشــــوم واىدربار كې به دې څه كم واى ك

  روزي مــــــو  د چــــــــــــيندوړي په  ټوپكو كې خوړالى
 

 هغه د سپوږمۍ شپې  دنګه كوچۍ خړه  كيږدۍ واې

  وړالىـــــــ كـــې خسوكړكوڅه شـــــــګې څه لشكې مو 
 

 ارمان كه رښتيا ســــــترګو يار په هرڅــــــه كې ليدالى

  ـــــــــو او  په  ډكو كـــــــې  خوړالىديدن  به  مـو  په  تشــ
 

 واه څــــــنګه به وو چـېرته كه ځواني مو وړكتوب واى

  نينې او شــــــــــنه مميز مــــــــــو اكو بكو كــــې خوړالى
 

 د يار څـــــنګ او لونګ دې واې ملنګ دې واى په نره

  الىشـــــــــړومبې مو په خټينو  اوب غړكو كـــــــې خوړ
 

 قســــــــــم دى كه خاطــــر دې د روانو اوښــــــــكو نه وو

  بارخـــــــــو مې درنه ټول ګلـــې مچكو كـــــــــې خوړالى
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 د مړينې كــــور به ړنګ وو څـــوك به بوره كونډه نه وه

  ژوندون كه د مرګي ســـــــر په مردكو كـــــــــې خـوړالى
  يز لېږديز كال لمر1386 مه 15د زمري 
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  ځواني
 

  يوه  هېره  هيله مې د زړه په  تل كې 
  ژاړي سلګۍ وهي عرضونه لري

    كيسه  بيا  په  ذهنسوېها تېره  
  خړه كيږدۍ  غوړوي

   هغه نغمه چې زما په بند كې وه  او زه يې پير وم
  هاغه چې كله به يې د ناز په ګوتو

   سندره دځوانۍ بللهدهنتا
  ا تخنوي زما د خيال ورغوىبي

  او د غزل كاكل ته ول وركوي
 ښكاري زړښت كې برخې ځل وهلى

  نه چې د ښكلو خداى د چا نذر كې
  يوه چټه دنګه غنمرنګه جينۍ

  دې د لونګ ملنګ ته
  دې د سندرو ټال ته

  دې تږي جام ته دې نګه سالم ته
  د سترګو رپ كې وركړي

 له كومه بيا ها سرګردانه سيورى

  نځور لكه د چرسو لوګىها تت ا
  رانه تاويږي ما په غېږ كې نيسي
  ورو مې د وريځو په وزر كينوي
 او په رڼو سترګو ها مات خوبونه



 158 

  راباندې ويني خو قسم دى پيره
  سيكله چې دوى وينم نظر مې خړ 

  سيلكه غريب چې خپل ماشوم ته پړ 
  قسم دى دوى نه مې نظر شرميږي

 د هيلو ښكلې مېلې

  خمارو سترګوهغو رازونو چې 
  د بڼو څوكو كې په ناز لوبول

  زما په سترګو كې يادونه شنه كړل
  د وږمې الس  زما پر تږي نظر 

  د بېخودۍ  د پريښانۍ ورغوى ورو تېر كړ
  د زړه كړكۍ يې راته پرانستله

  نو ځكه مينه نا بللې راغله
  او د ځوانۍ مستې يې

  زما په غزل كې څانګې څانګې كړله
 ېسولها ترانې شنې هغه رنګينې زمانې 

  اوس شرنګ زيږويسولتوري غوټۍ وو  بيا ګلونه 

 خو هئ ارمان يوازې ياد پاتې دى

 د هغې مستې چې به دې شرنګ ته

  باد به راوستله سوهنګه شرنګى نګه نغمه 

 زما پر سر به يې كيږدۍ د باران

 د نرګس عطر كې مينځلې راوړه

  سوېهغه خوښي لوټ 

 د پاتې دىخو يو برباد زړه يو فريا
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 زما ژوند چېرې وو 

 او چېرې راغى 

  !!! څه ترخه ده پيرهد ځوانۍ پايله 
  

   لمريز لېږديز كال1386مه 16د زمري 
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  غزل
 

 له پاڼو نه  راجـــــــــــــوړه   د باران  كـــــيږدې  ته  ژاړي

  كـوچۍ مينې قســــــم نن مې نوا شـــــــپېلۍ ته ژاړي
 

  ښـــــــاپېرۍ باندې باران په شـــــــــېبو اوريته وايي

  ځولۍ ورته نيولې ده  اســـــــمان سـپوږمۍ ته ژاړي
 

 غزل غـــــــــزل خـــــــيال مې بيا د زلفو ول  كې زانګـي

  د بل منصــــــــور بدلـــــه  بيا  د دار رســــــــۍ ته  ژاړي
 

 مېپه تشه خندا لمانځي وخت سلګۍ سلګۍ وطن 

  بلبل  كه   د ګل   وير  ګلۍ  ته   ژاړي   همـدا  به   يي،
 

 ســــپېره مېره كــــــــودړي  د وحدت د منګي شمېري

  نتلى   زړه  د  قـــــام  مې  د پښـــــــــتو  لنډۍ  ته  ژاړي
 

 روانې جــــــــنازې دي د  نښـــــــــــــترو او د لمنځــــــــو

  ــــــې توتكـــــۍ سيسۍ ته ژاړيپه غم  د ړنګې ځالــ 
 

  پالزمېنه د ښـايست يې،مخ يې سرو ورېځو نيولى 

  چا شونډې ترې څكلي  دي  پېزوان نتكۍ ته ژاړي
  
  
 



 161 

 ړهـــ پاس اسمان سورى كسهغزله د ملـــــــيار غشى 

  ترڅــــــــو  به  للمې دښـــــــــــتې  د اوبو  ابۍ ته  ژاړي 
 

  يز لېږديز كال لمر1386مه 18د زمري 
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  غزل
  

 رندانو كــــــــــه په  مـــــــېنه  زموږ  اور ولــــــــــګاه

   اور  څه نور ولګاوهوىــــــسشــــــــــــېخانو دا بل 
  

 ايله ښــــــايست پوره زما د زړه د تاج محل شـــــو

  ــاوه  ســــــــــــــــتا انځور ولګـــله كله مې چې ياره
  
 نه سيـايستوكې پوره منم د نن واده به دې ښـــــــ

  پدې غلي محفل كې  شــــور ولګاوه خو بيا دې 
  

 جانانه ما كوڅه ســتا په سجدو سجدو كړه ولې

  نن ځكـــــــه زهد دلـــته كې خپل كور ولګــــــــاوه
 

 راغلي نابللي به  پرتوګ په غـــــــــاړه يوســــــــــي

  ــــكلو ســــــخاوت كه لږ څـــــه  زور ولګاوهد ښــــ
 

 صبا به يې دا خلك ټول  د ګل په مرګي نيســـــي

  بې علمه شېخ چـــــــړي  په ملـــــيار  تور ولګــاوه
  

  لمريز لېږديز كال1386مه 18د زمري 
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  رښتياخوب
  

 څنګه ړنګه بنګه بېګا خوب كې وې راغلــــــــــې

  لېــاته او دښـمن دې ومره ګُخداى دې راته ســـــ
 

  سترګې د ګبرټولګه دښـــــايست دې وه او سرې

  لېـــــپېلنى وم خو نظـــــر  رانه  وهـــــــــــــزه دې س
 

 زله   وه   زړه  كې   شور  وو  د  يادونوـــــــجوړه  زل

  تړمې اوښـــكې ستا يې پاس په بام ورڅڅېدلې
 

 ې او نښتر دېدرمند د سـكروټو وو  شنې لمنځ

  اور ورته  څادر  وو ســــرو  لمبو  چينې  ځبېښلې
 

 درز  غپ  د مرګــي وو  دوړو څڼې غورځــــــــولې

  دلېــــو   بارېـــــــونګو   او   د   زاڼــــډې    د  لـــــــك
 

 ونو پاس آســــــمان  ته وچې  څانګې  وې  نيولې

    پاڼې   رپېدلېپېڅكـي  د   ټيكريو   پكـــــــــــې  
 

 غوڅ ګالب ســــــــــرونه وو تنې تلې ړنګې بنګې

  ته  بيا بګــــــــــوې  نڅېدلـــــې"  رقص مرده" دې
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 شــــــــپول كې د ليوانو،ســورلنډيو اتڼ جوړ وو

  ښېدلېـــــپرې تي بورې ميږې ترېنه ورو ورو څ
 

 تړى خوب وو څــنګه توره تروږمۍ وهڅومره سـ

  ـتېدلېتښـبا مې آن  ترې ورېغې   ســـخداى قسم
 

 رګ ونخوري چې داړې داړې ازغي اوښ د مڅو

  ېېدلـــ كړزې  تېره   شـــــــــپه   چې  ګډنه سيمړې   
 

 نه سيكته څــــــــو چې د قصاب لمن محراب نه ښـ

 ېبهېدل ها وينې چې له خــــــــــال  دې  نه سيګل 

***  
 

 ـــــوم ارمان  ســــوځيږيـا كې  به  ماشـد دعــلپه  

  ــــيږيبه لنګـبيا   به  تروږمۍ  يي او  بګــــــــــوې  
 

 ړې ښكال ســوځيب به دې نيمګــدا د وېرې خو

  وځيـــــسور او  نوا    شــدا د  اور   پړونى   به  دې                  
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 24د زمري 
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  وخت
  

ره خوريـــــــــرونه زړونه كاڼو ســـــــــــكنډاسې ژامې غ  
وريــــــــره خــــــــــــېخان د زمانې كتاب له پاڼو ســـــــش  

 
وله ګرمه نه دهــــچې يوځاى روي شونډې او پېزوان خ  

وريــــره خــــــــــواره وږې ډكي له موماڼو ســــــــــــتل خ  
 

اتهـــــــــترګو ترېنه ســــــــــــزه كې د بڼو بتۍ د ســــــــــخ  
وريـــــــره خــــــــــــر څپې له زاڼو ســـــــــد وخت روى نظ  
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  اوړه
 

  ابكه پالره ډېر مې ښه ياديږي
   سهاربېخوندههغه سپېره هغه 

  چې دې په خوب كې په تندي ښكل كړم
  او ويل دې ګوندې نن  ددې له مخه

  رزويخداى مو په لږ څه   اوړو  و  ا
  ويښه وم  ځان مې هسې خوب كې نيوه
  څو مې د كور له وره نه خرپ واوريده

  ته رانه الړلې بيا رانغللې
  خداى خبر 

  چېرته به يې
  سولدا نن يې شپاړس  كاله سم پوره 

  خو ستا د چاودو شونډو 
  ستا د تېرو برېتونو

  احساس په سوې ټنډه بر ګرځوم
  سيپدغه هيله چې به خرپ د وره 

  ښو ښكالو به ستا د پ
  سكڼي ماښام كې زما د خيال پيڅكي 

  په چاودو ګوتو 
  په  تودو السونو

  د ماشومتوب څلي كې بيا وتړي
***  
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 دې ګونګوسو پالره اوړه اوړه كړم

 چې ګوندې چا به يې

 بټۍ كې سوى

  يا به دې سر كې

 چا يي ميخ ټومبلى

 چېرته چې مابه په ماشومو ګوتو

 بلوستا د پكړۍ ول كې څونډى  ټوم

 آه،  څنګه زړونه دي له څه نه جوړ دي

 دومره هم نه ويني چې زما تندي كې

 ستا د زيږو شونډو كرلى زړى

  ال د باران په تمه

 ال د نياو په هيله

 ال ستا د پښو د خوږ ښكالو په ارمان

 ستا د راتګ زيرى په زړه كې روزي

 داى دې  دا ورانې ګونګوسې دروغ كړيخ

 ه سپرليهخداى دې بيا راوله د زړ

 زما ځورېدلې كړېدلې پالره

   ارمان غړويلور دې ال سترګې په
  

   كال1386مه 13 د وږي 
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  مرګيه
 

 و كه خوبونه په مړوند كـــــــووــــــهر څ

  ا  لپاره  ژوند كـــــــووــــ آخر   ست  مرګه
 

 نه سېرني راـګــوره چې بې  ډول او سُ

  ووــــــياره هركلــــى دې ډېر په خوند ك
 

 موږ ته  له بڼو نه هم نږدې ښـــــــــكارې

  د كووــــــــهره شېبه عمر ســـــــــتا په بن
 

 خوږ   اټك يې  خامــــــخا  درتګ  لـرو

  خېر دى كه نن مـــېنه په اېلبند كـــــــوو
 

 ګوره اوس ايله د ژوندون چـــل راغى

   بيا هرڅه ستا په اند كووهـــــــــسلږ تم 
 

 ـېږ به دې قسم په نغمو ډكه كـــــړوغـــــ

  ووــــــــاعران يو ښـــــــــه  چلند كموږه شـ
   

   لمريز لېږديز كال1386مه 28د وږي 
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  غزل
 

  ېـــــــــسى هسې نه چې  پلى پاتې ـــــپلى وې  راغل
  ېـــسى پاتې ــــ  نه چې غلسهناره ،خوله واخله ناره

 

 ل دى ســـــــمه ټولـګه يې             زـــــــهر  پرهر دې تورى د غ

  سېخداى نه دې غواړم په بڼو   ويشتلى پاتې !  زړه
  

 ړه اقتدا د خـــــــــــال امام پسېـــــمى باندې  اودس ك

  ېـــــــسدلته كې كه غواړې چې رښتيا  ښاغلى پاتې 
  

 كلو مخ  ته تل سپېلنى ګــــــــرځومـــــــــدا چې دې د ښ

  سېم دى غواړم چې ســـــوچه او ولى پاتې ــــبس قس
  

 هــــــګوره ښـــــكر به مات كــړې وخته ماته اړم كېږه م

  ېـــــــسږ دى ترهګر غـــــوندې له بخته تللى  پاتې ـــــل
  

 خداى دې شــــــــېخه تا په تشو تشو توبو موړ نكړي

  سې زړه غـــــوندې مې تل  له لوږې  بوټ وتلى پاتې 
  

 ړېـــبه يم  او شـــــــونډې   ما  ته پير  دغه  دعــــــا كزه 

  سېځه تل دپېزوان غــوندې  په خــــــوله  تړلى پاتې 
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  لوڅ غزل دې سترګو كې بوسې كـري سېروې ورك 

  سې  پاتې ،  ونه  مرې  رسوا نتلىسهبېخ   دې  شين  
  

 ر  نه    يېــ ملــــــياره  بس مين يې پاړوګسېخوار مه 

  ېــــسه نه يوه شپه به په كوم مار چيچلى پاتې ـشـــــپ
  

   لمريز لېږديز كال1386مه 12د تلې 
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  غزل
 

 ــرګې مې په الر پاتې ديې ستـسولتـــرګې په ستـــرګو س

  بــــــس لـــــه هغې شېبـــې مې هـــيلې پاس پــه دار پاتې دي
 

  تل كې سترګـــــــــكونه وهلبېـــــــګا كوم تت ارمــــــان يې

  ال د زړګي كابل كې څـــــــــــــه نښې د ښــــــــــــــــار پاتې دي
 

 ســـــــــــــــــــــــوو ښېــــــــراوو د ظالم ماڼۍ ويجــــــــــاړه نكړه

  پاس د آســــــــــــــــــــمان په لور منګلې د څـــــــــــنار پاتې دي
 

  دهسوېد سرو شونډو په راكــــــــــــــړه  څه جګړه ښــــكاري 

  د بر ګــــــــــــــــــودر  په غــــــــــــــــاړه څو دانې د هار پاتې دي
 

  كړئدهن راغـه باندې ښكاريان ړاسئورېځو راښــــــــــكته 

  يڅـــــــــــو مات وزرې زاڼې دلــــــــته لــــــه كــــــــــــتار پاتې د
 

 آن مـــــــــــــــو د  ونو  وچو ګوتو كې ريښـــــــــــــــكۍ رپـــيږي

   ښكاري ال مرګي په وار پاتې ديوــــــــسوطـــــــــــــن زيارت 
 

  او سلــــګۍ به ومــــــريسيلــــــــــږ ده سنـــــدرې به راشنې 

  ــــــــــــــــــيار پاتې ديدلــــــــــــــته ال زړي د غـــــــــــــزلو له ملــ
 

  كال1386د لړم لومړۍ نېټه 
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  غزل
 

 د بڼو ټال كې مې د اوښـــــــــــكو ماشوم مړ ګرځوم

  وايه اشـــــــــــــنا څو به ستا مينه كې مخ خړ ګرځوم
 

 دوخت  روڼ مخو ته څوك هسې ګوله نه وركـــوي

  مخو زه سپين ســــــــــترګى په پردۍ كټوو پړ ګرځو
 

 ا جامه د عمل ورنګړلهــــــارمان تر اوســــــــــــــــــــه چ

  رځومــــډله په ډله  يو  څـــــــــــــــــــــو توري لوڅ لغړ ګ
 

 ه خندا نه ارزويــــد قصاب لور ده مــــــــــــــــــــا په تش

   رځومـو كه دودى ورته هر پل كې د  انګـــــــــــــــړ ګــــڅ
  

 ړه څـــــــــــــــــــــنار مې دې سودا لكه وينې خوړلىد ز

  دا په څلـــــــــــــــــــــــــــور كتابو پړ به څنګه وړ ګرځوم
 

 د حـســــــــــــن خدايه بس په خپل ځايګي يې وارزوه

  څو به  سپېره مېره د ښـــــــــــــــكلې  پښتو ګړ ګرځوم
 

   كال1386د لړم اتمه 
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  غزل
 

 قـــــــــسم دى چــــــــې د تندې ماتولو چـــــــل مې زده دى

  كه جــــــــــــــام نه يي په لپه كې د څښــلو چل مې زده دى
 

 ملګرې شېخه ســــــتا كړو ســــــجدو ته مې ســـــالم دى

  د ښــــــــكلو د روژو د مــــــــاتولو چــــــــل مـــــــې زده دى
 

 م رامات كــــړه ســــاقي ما په بنګړو ولهر مې خُپه ســــــــ

  څــــــه روى نه يم يو دا د ســــــــــكونډلو چل مې زده دى 
  

 د حــــــسن ذكات وېش له دې ما تږي هــــــــم دربولـــــــــه

  كـــه نور نه يې په ســـــــــــترګو د څــــټلو چل مې زده دى
 

 سوكې مې درد دومره اخته دې ســـــپينو تورو څړيكو 

  وهللا  د ټولـــــــــــو ولو او ناولـــــــــــــــو چـــــــل مې زده دى
 

 څو وري د ښـــــــكلو تورو د ښايست ورشــــو كې پيايم

  خــــــــــــــــو نه وايم  شـــــاعر يم د غزلو چـــــل مې زده دى
 

 او زېر د ګل مخ ختم كـــړىملـــــــــــــــــــــيار يم ما په زور 

  عامي نه يم د هرڅـــــــــــه د لوســـتلو چــــــــل مې زده دى
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 26د لړم 
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  دا پاڼه دا څنار
 

   مې پاېلې د  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماره پورې ځيتندهساقي 
  ـــــرم چې مينه كې تر داره پورې ځييو ســــــــــــــــــــــــر لــــــــــ

  
 چينې ال مـــــــــــرورې دي له غـــــــــــــــرو نه را كـــــــــــوزيږي

  وېريږي خــــــــــــــــړې نشي څـــــــــو تر ښـــــــــــــاره پورې ځي
  

  خـير دا ځلې كــــــــــــــــــــــــه پاتې د ښكال له ذكات وېش يم
  ـــــــــــپېرې شــــــونډې مې  دا دى تر بل واره پورې ځيســــــ

  
  ورځـــــــــــــــــــــار شم  ال د زاڼو اتڼ  مست وهي څرخــــــــونه
  كـــــــــــــــــــه څـــــه د ګولۍ ډز  يې  تر  كـــــــــــتاره پورې ځي

  
  ـــــــــورهټپي شــــــــــــو خو ټپ نشو سندربول  فطرت ته ګـــــــ

  دېرې مـــــــــــــــــــــــو له لــــــــــــــــــــنډۍ تر  يكه زاره پورې ځي
  

  كه څه هم ډېرې غورځې پرځې ډېرې ستړې شــــــــــــــــته دي
  آخــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــو دا مــــــزل ښار د څناره پورې ځي

  
  ــــرم نه يم د ټنډې كرښې  داسې  دي  راغــــــليزه ګــــــــــــــــــ

  چې هـــــــــــــــــــــــــــره الره ونيسم تر  ياره  پــــــــــــــــــورې ځي
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  ملـــــــــــــــــــياره پام د خوب كيږدۍ په ســـــترګو خوره نشي
  ره پــورې ځيد دنګې كوچۍ كډه  تر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
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  غزل
  

 څــــــــــــه يې كړم ددې وخت مسلمان او كفار څه وايي

  خدايه پدې پوه مې كړه چې سترګو كې يار څــه وايي
 

 خــــــــــــــــــــــــــير د كومې دنګي په كړۍ زلفو مې وتړه

  ــــړه چې منصور لره  دار څـه واييدا  راز  راښكاره  كـ
 

 ما ته يې د سُـــــــــــــــــر او تال پــــــــه ژبه دنيا پرانيسته

  خــــــــــــــوار مال ته ووايه  رباب او سِـــــــــتار څـه وايي
 

 زه  شاعــــــــــر يم ماته  د ګلــــپاڼو سبق ښه  راځـــــــــــي

  چې د شوبلو كتار څــه واييخداى كه به پرې غوړ يم 
 

 دا د كــــــــــــــوم ناولي  د نادودو  پېټي ګرځــــــــــــــوي

  ســـــــــــتړي اورمېږونه  د  نښتر او  څــــــنار څــه وايي
 

 ؟سيســـــږ  به كومه سپينه ابۍ ورېځ دلــته كې لنګه 

  كلي، غرونه څه وايي، دا دوړې د ښــــــــار څــه وايي
 

 وږي   د غنم  پسې مې زړه لـــــــــــــــــــــــكه  غنم چــوي

  كال  ته  به  بيا وګـــــــــورو چې كر د كوكنار څــه وايي
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 زړه لكه ســــــــــاده مومن  نږدې ده چې الر وركـه كړي

  دلته مُــــنار څـــــــه وايي او هلته مُنار څـــــــــــــــه وايي
 

 لـــــــــــــــــه به  په كــــــــــومه  ډزه وانوړي؟دا د لونګ  ډ

  ــتړى مزل څه وايي، كاروان ته مو الر څه واييســـــــ
 

  دي څو ټپي زاڼې څو مات بنګړي پوهيږي چېسته

  خوار، په زړه ويشتلى، او نتلى ملــــــــــيار څـه وايي
 

   لمريز لېږديز كال1386مه 29د لړم 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 178 

  بنجاره
  

  راځئ  چې نن آســــــــمان ولو په ســـتورو
  ســــــــــبا چــــې څـــه پېښيږي بيا به ګورو

  
  د لمـــــــــر لمن كـــــــې وكـــــرو ســـــــندرې
  ســــــــينګار كړو كاينات په غــــزل  تورو

 

  چاپېره له ســـپوږمۍ برجونه ړنګ  كـړو
  ـيورود ځمكې په مخ واك واخــلو له ســـ

  
  باران باران  ملــــــــګرو وږمــــو خــويندو
  راځئ چې نور په ســــــرو ســكروټو اورو

  
  دا يو كلــــى دنيا كــــړو رښـــــــتيا كلـــــى

   ســـپكو ســپوروشپېلۍ كړو بريالۍ پر
  

  نكريزې د  ټوپك پـه ځاى  وربار كــــــړو
  و لـه نوروځئ نوم د بنجــــــــــاره   واخــــــل

  
  يو شين ښار د انسـان په نوم آباد كـــــــړو
  بس ړنګ كړوكرښه وېش د سپينو تورو

   كال1386د كب دوهمه 
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  پښتو
  

  د زړه په ســــــر مې ناســـــته يې خبرو كې راځـــــــې
  ې  په ســــندرو كې راځې غــــــــزل سې نګه سُــر  س

  
  وزره څاڅــــــــــيآغلـــــې  په فطـــــرت د توتكۍ له 

  ي سرليك  د زورورو كې راځــــېچې وخت يې س
  

  د مينې د آيت غــــــــوندې به ولــــــې ولې نه يـــــــي
    له هســكه دنګو څانګو د نښـــــــــترو كې راځـــې

  
    نغـــــــــــــمه د ملكـــوت يې خوږ تكبير يې  د بالل  

  تو د مچــــيو په وزرو كې راځــــــيد شــــــــــــــــــــــــا
  

  چـــوپړ ته به دې ولې ګــــونډې نه وهي ســــــــــرونه
  ـــــــم د ســـرو زرو په زغـــرو كې راځېقربان دې س

  
  په مـــــينه نګه مينه يې حــــــــيا باندې پســـــــوللې
  په ننګ د تورې پړق يې په لښــــــــكرو كې راځــې

  
  ې د درنو نرخونو ناز پلوري پر ســـيالوښايست د

  خـــــــوږې، غرنۍ، دنګې په ګورګورو كې راځـې
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  زيږه، نګه، شډل، ســــــپېڅلي توري لرې  زړه كې
   د پټو خـزانو  په شـــــــــــــــــــمله ورو كې راځــــــــــې

  
  نږدې دى برم او پت به دې د ښــــــــكلې مينې پالو   

  ـــير دى يو څو ورځې  مرورو كې راځـــــېبس خــــــ
  
   كال1386د كب شپږمه 
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  ) ډالۍپه ځواب كې آزاد شعر ) پينځه ديرش(ګران ليوال ته د (  خټكى

  خير دى زړه مات نكړې لېواله ياره
  ډېرو ډېرو ښه يې له 

  ه چې مې زړه لكه غنم چاودلىزما نه خبر س
  مور وايي

  ې پچه وختله زويه چې د پالر د
  هماغه كالنو ته 

  ها سوړ ژمي كې
  د لوريينو خداى ډالۍ كړې ماته

  پالر نه مې كال د عسكرۍ هېر وو
   كېاد چې په هغه اوړي  ويل به يې ښه مې دي په ي

  زموږ پالېز په خروارونو خټكي كړي وو
  ته خټكى هماغه كال ما ته خاوند راكړلې

  !ما ګوره
  نه دهچې مې كليزه را معلومه 

  ته ښه يې لږ تر لږه تمه لرې
  دومره خو يې

  چې د كليزې په بانه چا نه ګيله وكوې
  !اشنا وايه 

  زه خټكۍ،
  ؟چا ته ګرېوان څيرې كړم  

  
  كابل- كال1386 -20د كب 
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  شډله ياره
  

  شــــــډله ياره وايه څـــــــــــو راپسې بم ګرځـــــــــــــوې
   نه  مم ګرځـــوېد خپل د كلي د ماشــــــــــوم له خولې

  
  قســــــم لمبه به يې ســـــــتا د ږيرې تبرك وســـــيځي
  زمــــا په ســـــــــتړو ولو ډز خـــپله  قلم  ګرځــــــــــــوې

  
  شــېخه ما ځكه ته پرې ايښى يې او خال پسې ځـــم 
  په خـــــوله اهللا وايې ، لستوڼي كې صنم ګرځــــــوې

  

  ګه غيږه مې در ياده سي چېخدايزده چې كومه ټين
  زمــــــا تر مزاره ال رســـــــــــيږې  نه قدم ګرځــــــــــــوې

  
  ســتا د ښـــايست زما د غــــزل ورشو به شاړه نه سي
  څــــــــو چـــــې د تورو سترګو للمه كې دې نم ګرځوې

  
  له اســـــــويلي نه دې  د وريت ارمان لوګى راوځـــي

  زده چــــې د كومې ميرې غم ګرځـــــوېملياره خداي
  

   كابل– كال 1386مه 25د كب 
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  غزل
  

   اللي الس رپيږي هــــد دريانوشوايـــــــه پـــــه څـــــــــــه  
  څو شملې هلته كې  پاس رپيږيځكه چې ســـــته دي 

  
  ته ديې د حسن ســـمندر كې دې څه كوډې سښـــكل

  لينګي د هر غـــواص رپېږيچــــې يې له وېـــــــرې نه 
  

  ـري جانانه وچـــــكالي به ومـــــــــــــيتندې به ماتې س
   خير دى كه ال مو سيند سراب دى پرې بړاس رپيږي

  
  پينو غاښو ځل دى په خـــوږه خندا كېدا دې د ســــــ

  ـالبو په  هېنداره كـــــــې الماس رپيږي ګــــــكـــــــه د
  

  ــونډې غنمرنګې لـــــږ  په وار راكـــوهوره دا شــــــــګ
  ددې درنــــــــو وريو الندې  د زړه آس رپــــــــيــــــږي

  
   لمريز لېږديز كال1386مه 10د غبرګولي 
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  د مينې لوست
  

  مورجانې بيا يې له ټولګي وويستم
  بيا مې ښوونكې،

   ټولګيوالو،
  ، آن ها تورې تختې
  راپورې وخندلې

***  
  

  ه شپه وهڅومره ښ
   په سبا يې چې ښوونځي ته تللم

  و راته خدايه زوى مې مكتبى  ستا وېلې شكر
  سبا به څنګه ښه ښكاريږي

   چې ښوونځي ته درومي
  زما خيال ته به 

  هغه اشنا انځور راغى
  چې مې له تېر ژمې

   تنكي ذهن كې پټ ساته
  لكه كوتره د سخي د زيارت تكه سپينه

   درنهلكه زما د الفبې سېپاره پاكه
  زموږ ښوونكې د غزلو  ښايسته ښاپېرۍ

  د ټولګي پاس سر كې والړه 
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  موږ ته مينه ښيي
  موږ ته اهللا

  موږ ته انسان
  موږ ته افغان راښيي

  افغانستان راښيي
***  

  
  موږ  د برښنا په مزي ناستو توتكيو په شان

  دغه د مينې سېپاره پسې په شرنګ وايو
  د ښوونځي له پاسه شنه اسمان كې

  ى لېږلې څو ملكې زموږ د لوست تورو تهد خدا
  سپينو وزرونو كې د حق د نامه رنګ وركوي

  يڅو دغه توري ټول راڼه ستوري س
  او د تيارو لمنه وڅيري د نور په غشو

  ترې د رڼا كمكي تنكي يرغمل ټول خوشې كړي
  ي وطن رڼا رڼا س

***  
  

  مورې خبره يې؟
   له زړه مې تورې وينې څاڅي

  نځور راته په كاڼو ويشتىته اشنا اچا پكې س
  زما ټولګى، 

  زما ښوونځى،
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  زما ښوونكې مړه ده
  له شنه آسمانه يې د خداى ملكو كډه كړې

   تياره ال ماته نه ده
  او د رڼا تنكي كمكي بچوڼي

  د تروږمۍ سمڅو كې تت پراته دي
***  

  
  ما ويل چې څنګه تا ويلي وو

   هغه به وكړم
  او د ښوونكې پسې سم به

  ر كړم نوى لوست تې
  ما خو ګڼل چې د غزل ښاپېرۍ لوست راكړى

  ته ديس هډ كې څو داسې ښه ويېونه زما په هډ
  چې د ښكالوو د خاوند د نوم په سر پيليږي

  سم به ښوونكې پسې ووايم
  اهللا، انسان،

  افغان او ګران افغانستان، 
  بيا به مې ونازوي

  خو نه پوهېږم ما نه يې څه وپوښتل 
  ېڅ مې ونه ويلرڼې، رڼې مې ور كتلې ه

  دوه، درې، څلور ځل يې هغه خبره وكړه راته
  ومخو زه پرې پوه نه س

  الس كې قلم يې زما پر مخ وويشته
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  ما ويل ښوونكې صايب، سبق مې زده دى
  له مټ يو ونيولم، 
  غوږ يې را تاو كړ،

   او كوم څه يې وويل
***  

  
   شپې شكرانې يادې راتههغې مورجانې ستا د 

  نې په سزاګانو اوړيلكه چې دلته شكرا
  زه يې پدې نن له ټولګي  وويستم

  چې د ښوونكې، ژبه نه راتلله
  ته ؟سه انې ستا په رازده ژبه ولې لوست نمورج

  مورې ښوونكې خو ښوونكې ده هر څه به ورځي؟
  ؟وهه  پوه نه سخو ولې زما په خبر

  زه يې له مټ نه رانيولى له ټولګي وويستم
  ست به تېر كړم ورتهما ويل خيال كې مې راكړى لو

  اهللا، انسان، افغان او ګران افغانستان به وايم
  ورته به خپل زړه كې راجوړ د ښيښو ښار ښكاره كړم

  خو مورې ، ګرانې موركۍ
  مخكې تر دې چې خوله مې خالصه كړم، كوم څه يې وويل

  او ورسره مې څو همزولو ټولګيوالو په كړس
  سپكه خندا وكړله

   چې ښوونكې وكړههوكې موركۍ، هغه خبر ه
  بس لكه كاڼى يې زما د ښيښو ښار ړنك كړ
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  وم نور مې نه ياديږيباندې يې پوه س) ن غول اوغا(
  ذهن كې ووپه  مې شيځكه اوغان ته څه نږدې 

  ما خو افغان، افغانستان، خټه كې نغښتي لرل
  ومځكه همدومره پوه س

  هغوى  زما د مينې لوست ته سپكاوى وكاوه
  ولونه راته  ډېر درانه س راكړي كتابنو مې 

   اچوه ولكه د جبر پيټى يې زما پر اوږو زور
  قسم نږدې وه نرۍ مال ځنې مې كړس وباسي

  نور ستا خوږې ژبې ته پړ ښه نه يم
  ځكه مې داسې پتييلې مورې

  چې  دا د جبر پېټى 
  په تنكو ستړو اوږو نه ګرځوم

  خو ستا ارمان پوره كوم مورې
   بېځايه نه ځيستا شكرانې د مكتبي زوى به

  ماته هغه د مينې لوست بس دى
  زه به په دې څلورو

  اهللا، انسان،
  افغان او ګران افغانستان يادوم

  د وخت اورمېږ مات كړم
  او پاتې لوست به ستا له ژبې وايم
  ستا له ښوونځي به  بريالى ووځم

  بيا به مې ته
   ټولو سياالنو ته 
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  په ګوته ښيې
  : به داسې وايې او په خواږه غږ  په خوږه ژبه 

  ها چې اهللا، انسان، افغان، افغانستان وايي
  هغه زما زوى دى

  هغه زما د ژبې
  هغه زما د مينې 

  هغه زما د پېرزوينې له ښوونځي وتلى
  هغه به هېڅكله څوك مات نكړي

  ځكه هغه زما ارمان ته په درنه كتلي
  هغه زما په ژبه لوست كړى دى

  ښه دهدا مكتبي دا دنګ څنار زما د الس ن
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