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ﻏﺰل
زرﻛﯥ دا ﺳـــــﺘﺎ ښﻜﻠﻮ ﻟﻴﻤﻮ ﻛﯥ څﻪ اﺛﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ﭼﯥ د زړه ﺑﺎز ﻣﯥ ﺳـــﺘﺎ ﭘﻪ در ﻛﯥ ﻣﺎت وزر ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
وږﻣﯥ د ﻣړې ځﻤﻜﯥ ﭘﺮ ﺳــــــﺮ دم د ﻋﻴﺴﻰ ورﭘﻮﻛړ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ژوﻧﺪۍ ﺳﻲ ﭘﺮې ﻟﻪ ﭘﺎﺳــــﻪ ﺷﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ګﻠﻮﻧﻮ وځﺊ ﻟﻪ ﺧﺰو ﭘﻪ واورې اور ﭘﻮرې ﻛـــــړئ
ﻻس د ﺳﻴﻠۍ ﻧﻪ د ﻛﻨګﻞ ﺗﯧﺮه ﺧــــﻨﺠﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ﭼﯥ ﻫڅﻮي ﭘﯧـــــــــښﻮ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﺗــــــﻪ د دښﺘﯥ ﺑﻮډۍ
د ﻣﻴﻦ زړه ﺧﻮږﻟﻦ ﻛﯥ ګـــــــﻮره څـــــــــــﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
وږﻣﯥ د ﻫﻴﻠﻮ ﻛﺎروان راووﺳﺖ د اورﺑﻞ ﺳﻴﻮري ﺗﻪ
ځﻜﻪ ﺟﺒﻴﻦ ﻛﯥ د ﻟﻴــــــــــــﻼ ﻧﻮى اﺧـــــــــــــﺘﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ﺳﺎﻗﻲ ﭘﺎم وﻛـــــړه ﻋﻄﺮ وﻳــﺶ ﻧﻪ دې ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺳﻮ
ﺑﯧﺪﻳﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ﻛﯥ ﻏﺎټــــــــﻮل ﺳـــــﻮى ځﻴګﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ښـــــــــــــــﺎﻣﺎر د ﺗﻮرو ﻧﻪ ګﻮﻫــــــــﺮ د ﻏﺰل ځﻜﻪ ﺑﺎﺳﻲ
ﭼﯥ د ﻗﻠﻢ اوده ﻛﯥ ﺳــــــــﻮز د ﺳـــــــــــــﺮه ټټﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ

2

آﺧﺮ ﺑﻪ ﺳـــــﺘﺎ ﺧﻮاره اورﺑﻞ ﻛﯥ ټﻴﻚ د ﻟﻤﺮ وټﻮﻣﺒﻲ
څــــــــــﺎروان د روڼ ﻛﺎروان ﭘﻪ ﻏﺎړه د ګﻮدر ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ﺳـﻜﻮر ﺳﻮى زړه ﺑﻪ ﻣﯥ د ﺳﺘﻮرو ﭘﻪ ﻣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻣﻨﯥ
د ﺑﻼل رﻧګ ګـــــﻮره د ﺣــــــــﻮرو ﭘﺮ ﺑﺸــــــــﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
د اﺣﺴــﺎس ﻏﻮټﻪ ﻣﯥ ﺧﻼﺻﻴږي ﺑﺲ د ﻧﻮر ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ
رازﻣﻦ زړګﻰ ﻣﯥ د ﻏـــــــﺰل ټﺎل ﻛﯥ د ﻟــــﻤﺮ ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
ځﻮﻟۍ د ﭘﺮښــــــــﻮ ﻟﭙﻪ ،ﻟﭙﻪ ﺑﺎران ﻻ ﺗﺎزه ﻛــــــــــــــــــړ
ﻣﻠﻴﺎره ﺳـــــــــــــــﺘﺎ دﻻس ﭘﻪ اور ﻛﯥ څﻪ ﺷﺮر ﭘﺮﯦﻮﺗﻰ
)د وري ﭘﻨځﻤﻪ 1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻏﺰل
ﺑﺴﺘﺮ ﻛﯥ د اور رﻏـــــــــــــــړم څﻮ ﻣﯥ ﺗﻦ ﭘﻪ ﭘﺨﯧﺪو ﺳﻲ
د ﻣﻴﻨﯥ ﺳـــــﻮر اﻧګﺎر ﺳﻢ ګﻮﻧﺪې ﻳﺎر ﭘﻪ ﺳﻮځﯧﺪو ﺳﻲ
د اوښـــــــــــــــــــﻜﻮ څﺎڅﻜﻲ اړوم ﭘﻪ ټﺎل ﻛﯥ د ﺳﻜﺮوټﻮ
ﺳــــــــــــــﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﻎ د وﺧﺖ ﻛﺎږم ﭼﯥ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ ﺳﻲ
رﻳﺒﺎر د ژﺑﯥ وﻟــــــــــــــړم ﺧﻮږو ﺧﻮږو ﺳـــــــــــــــﻮاﻟﻮ ﻛﯥ
د ﻫﻴﻠﻮ ګﻞ ډاﻟۍ ﻛـــــــــــــړم څـــــــﻮ ﺟﻮګﻪ د ﻗﺒﻠﯧﺪو ﺳﻲ
ﭼﯥ څــــــــﻨګﻪ ﺗږې ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﯥ ورﭘﺮﯦﻮځﻲ ﭘﻪ ﻟﯧﻤﻮ ﻳﯥ
د ﺷـــــــﺮم ﺳﻮرﻛۍ ورﻳځ ﻳﯥ را ﺧﻮره ﭘــــــــﻪ اﻧﻨګﻮ ﺳﻲ
ورواﻟﻮزي ﻧﺴﻴﻢ د ﺳــــــــــﻮﻳﻮ ﺳﻮﻳﻮ اﺳـــــــــــــﻮﻳﻠﻮ ﻣﯥ
ﻏﻮټۍ د ﺳـــــــﻮرﻛﻮ ﺷﻮﻧډو ﻳﯥ ورو ورو ﭘﻪ رﭘﯧﺪو ﺳﻲ
د ﺧــــــــــــــﻮﻟﯥ ﺑﻠﺒﻞ ﺳﻲ ﺗږى ﻟﻪ ﻧﺎرو ﻧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﺮ ﺳﻲ
د زړه ﻣــــــــــــــــــــﺮﻏﻪ ﭼﻮڼۍ ﻛﯥ د ګﻮګﻞ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺪو ﺳﻲ
ﻣـــــــــــﺤﺮاب د ورﻳځﻮ وﺗړي ﺗﻜﻞ ﭼﯥ د ﺳﺠﺪې ﻛــــړم
ارﻣــــــــــﺎن د ﭘﺴﺘﻮ ﺷﻮﻧډد د زړه ﺗﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮ ﺳﻲ
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زه ډوب د ﺣـــــــــﺴﻦ ﺳﻴﻦ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺳﭙﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﺷﺮﻣﻪ
ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﭼـــــــﯥ ﺷﯧﺒﯥ د ﺧـــــــﻮږ دﻳﺪن ﭘـــــــﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﻲ
ﭼﯥ ﺳـــــــــــــﻢ ﺗﻨﺪې وﻫﻠﯥ ﺷـــــــﻮﻧډې ورﺳﻴږي ﺟﺎم ﺗﻪ
آذان ﺳﻲ ﭘﯧﺸﻠﻤﻰ د روژﺗﻲ ﭘــــــــــــــــــــــﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو ﺳﻲ
ﻣﺎﻟﺖ ﺗﻪ د دﻳﺪن ﺗږى راﻏـــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻰ ﺗږى دروﻣﻢ
ﺷــــــــــﻤﯧﺮم ﺑﻪ د وﺧﺖ ګﻮﺗﯥ څﻮ ﺷﯧﺒﯥ د ﺑﻴﺎ ﻟﻴﺪو ﺳﻲ
) د ﻏﻮاﻳﻲ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﯧټﻪ 1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﻧﻮر څڼﯥ
ﻏﺴﻞ د ﺑﺎران ﺗﻪ د ﻏــــــــــــﺰل ﻧﺎوې ﺑﺮﺑــــﻨډه ﺳــــــــــﻮه
ﺗﻮد ﺑﺎزار د ﻣﻴﻨﯥ ﺳﻮ ﺣﻴﺎ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﭘﻪ څــــــﻨډه ﺳـــــــــــﻮه
ﺑﻴﺎ دورې د ﻋــــــﻄﺮو د وږﻣﯥ ﭘـــــــــﻪ ﻻس ﻛﯥ وﻟﻮﯦﺪې
ﻧﻘﺪ ﻳﯥ ځﺎى وﻧﻴﻮه ﺳﯧــــــﻠۍ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻨــډه ﺳـــــــــــــﻮه
دا دﭼــــــــــــــــــﺎ د ﺳﻮي زړه ﺧﻮږﻟﻦ دى ﭘﻪ ﺑﻴﺪﻳﺎوو ﻛﯥ
زﻳﺮى د ﭼـــــــــــــــــــﺎ راﻏﻰ د ﻏﻤﺠﻨﯥ ﺧﻼﺻﻪ ټﻨډه ﺳﻮه
دم د ﻛﻮم ﻋﻴﺴﺎ ﻛﻔﻦ د ﺳﭙﻴﻨﯥ واورې وڅـــــــــــــــــــــﻴﺮه
ﺗﯧﺮه ﭼﯥ وروﺳﺘۍ ﺳﻠګۍ د ﻣﺮګ ﻟﻪ ﭘﺮاﺗﻪ ﺧﻨډه ﺳﻮه
ﻟــــــــــــــــﻤﺮ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮ ﻏﺮﻳﺐ څڼﯥ د ﻧــــــــﻮر ﻛﺎږي
ﻟښﺘﻪ د ﺳﻴﻠۍ ﻳﯥ ﻟﻮڅﻮ ډډو ځﻨﯥ ﻟــــــــــــــــــــــــﻨډه ﺳﻮه
ښــــــــــــــــــــــﻜﺎري ﺗﺮ ﭘﺎﻟﻨګﻪ ﻳﯥ رﺳﯧﺪﻟﻰ د ﻣﻠﻴﺎر ﻗﺪم
زوﻛړه د ګﻞ ﻟــــــــــــﺮې ﻧﻪ ده ځﻤﻜﻪ ګــــــــــــﻮره ټﻨډه ﺳﻮه
) د وري دﻳﺮﺷﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻰ
ﺳـــــــــﺘﺎ د زﻟﻔﻮ ﻛږﻟﻴﭽﻮ ﻛﯥ ﺧـــــــﻮځﻨﺪ ﻳﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺳـــــــــﺮﻛﯥ ﺳﺘﺎ د ﻛﻮﭼۍ ﻣﻴﻨﯥ ﭘﺮوت ﺟﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
د زړګﻲ ﭘﺮ ﺳــــــــــﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻪ د ﺳــــــــــــــﺮو ﺷـــــﻮﻧډو ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﻛړم
ﺳـﻮى ﺳﺘﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻟﻮﻧﺪ ﻛړم ﻫﻮډ ﭘښﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
څــــــــــــﻮ ګﺮﺑﺖ د ارﻣـــــــــــﺎن ﻛﺎږي د ﻳﺎﻏﻲ اﺣــــﺴﺎس وزروﻧﻪ
د ﺳــــــــــــــﭙﻮږﻣۍ د ښــــــﺎر ﭘﻪ ﻟﻮرې اﻟﻮﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
ږدم د ﺳـــــــــــــﺘﻮرو ﺳﭙﻴﻦ ﺧـــــــــــــﺎﻟﻮﻧﻪ د ﺗﻴﺎرې ﭘﻪ ﺗﻮره ټﻨډه
روڼ ﺧــــــــــﻴﺎل ،ځﻼﻧﺪه ﻻره ،ﭘﺎك ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
وﺧــــــــــــــــــــــــــــﺘﻪ وﺳﻮﻟﻮه ګﻮﺗﯥ څــــــــــــﻮ ﻛﻮى ﺳﯥ رژوه ﻣﯥ
ﭘــــــــــــــــــــﻪ ﺗﻮده ﻏﯧږ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﻮځﻢ ﺷﻴﻦ ﭘﺮون ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
ﭘــــــــــــﻮ ﻛﻮه د ﺑﺎد ﺷــــــــــــﭙﻴﻠۍ دې رﻳږدوه ﺗﺶ ﻣـﻨځﻲ دروي
زه د ﻟـــــــــــــــﻮړې ﺳﺮوې ډډ ﻳﻢ ټﻴﻨګ ﺳﻜﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
ﻛـــــــــــﻪ ﺗﻪ ﺣـــــــــــــﻮره د ﺟﻨﺖ ﺳﯥ زه ﺑﻪ ﺗــــﻮر رﻧګ د ﺑﻼل ﺳﻢ
ﺳــــــــــﺘﺎ د ﺳﭙﻴﻦ ﺟﺒﻴﻦ ﭘﻪ ﻟﻮرې ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
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ﻣﺎ دې ﻻر ﻛﯥ ﻏــــــــــــﻮرځﻮﻟﻰ ﭘﺎس ﭘﺮ ﺳـــــﺮ ﻳﯥ ﭘښﻪ رﺳﺎ ږده
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺟﻮړ ﻟـــــــــﻪ ښﻴښﯥ ﻧﻪ دى زړه ﻣﻔﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
زه ﻣـــــﻮﺟﻮد ﺻﻨﻢ ﻣﯥ رﻧګ دى زه درﻳﺎب ﻧګﺎر ﻣﯥ څﻨګ دى
ﻛــــــــــﻪ دﻧﻴﺎ رﻗﻴﺐ ،رﻗﻴﺐ ﺳﻲ ﻛﻠﻚ ﺗړون ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻧﻪ ﺳﻲ
)د ﻏﻮاﻳﻲ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻣټﻜﻮر
ډﯦﺮۍ د زوزو ﭘﻪ ﻟـــــــــــــــــــــــﯧﻤﻮ اړوو
ﭘـــــــــﻪ ټﻖ د ﺧــــﻮﻟﻪ ﻏړپ د ﺗﺮﺧﻮ اړوو
دارو د زﻫـــــــــﺮو ﭘﻪ ﺳﯧﻼب ﺟﻮټﻪ ﺳﻮ
د زړه ﭘﺮﻫﺮ ﭘﻪ ﺳـــــــــــــــــــﺮه اورو اړوو
ګـــــــــــــــــــﻮﻧﺪې ﻛﻪ ور د ﻣﺮاد وټﻜﻮي
ﭘﻮرﺗﻪ څﭙﯥ د اﺳــــــــــــــــــــــــﻮﻳﻠﻮ اړوو
د ﻫﻴﻠﻮ ﺑڼ ﺗﻪ د ورﺗګ ﭘـــــــــــــــﻪ ﺗﻤــــــﻪ
د دﻣﯥ ﻣﯧﻨـــــﻪ ﭘــــــــــــــــــــــﻪ ازﻏﻮ اړوو
د زړه ډال ﻧﻪ ﺳـــــــــــﺘﻪ د ﺑـــــڼﻮ ﻏﺸﻮ ﻟﻪ
ﭘــــــــــــــــــــﻪ ﺗﯧښﺘﻪ ﻛډې ﭘﺮ اوږو اړوو
د ﻟټۍ څــــــــــــڼﻮ ﻛﯥ وﻳﺪه ﻧﻪ ﺳﻮ وﻳښ
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
د ﺧـــــــــــــــټګﺮ ﻛﻮږ ﻧﻴﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ ﻛﻮو
وراﻧۍ د ﻣﯧﻨﯥ ﭘـــــــــــــــــــــﻪ ﭘﺮدو اړوو
د ﻏـــــﺮه ﭘﻪ ﺣﺪ ﻛﯥ وار ﭘﻪ ﺳﭙﻲ راﻧﻐﻰ
ﻣﻠــــــــــــــــــــــــــﻴﺎره ګﺎټﻲ ﺑﻪ ﺗﺮڅﻮ اړوو
) د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د رﺣﻤﺖ ﺑﺎران
د اور ﭘﻪ دښﺘﻪ څڅﯧﺪﻟﻰ څﺎڅﻜﻰ
د ورﻳځ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﻳﻢ
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
)د ﻏﻮاﻳﻲ اﺗﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺧﻮب
ﺑﻮډۍ ﭘﻪ ﻣﻨډه ﻣﻨډه راﻏﻠﻪ د ﭼﻴﻨﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ
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 ﻻﻧﺪې ووﻳﻠﯥ
د ﭘﻮرې ﺷﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻏﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﺴﺮت وﻛﺘﻞ
او ﺧﻮب ﻳﯥ ﺧﻮب ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮ.
) د ﻟړم ﻧﻬﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻣﺮوره اوښﻜﻪ
زړه ﻛﯥ ﻳﻮه ﺧـــــــــﺒﺮه ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳـــــﻲ
ﺳـــــــــــــﺮه د اور ﺑڅﺮه ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳــــــﻲ
ﻏـــﻮاړي ﭼﯥ ﺗﺎﻟﻪ د ﺷﻮﻧډو وﻳﻠﯥ ﻛړي
ډﯦﺮه زوروره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳــــــــــــــــــــــــﻲ
څﺎري د ﻣــــــــــــــــﻴﻮﻧﺪ د زﻣـﺮو ﻻره ﻧﻦ
ﭘــــــــــﯧﻐﻠﻪ ﺳﺘﺮګﻪ وره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳﻲ
ﻛـــــــــــﻠﻪ ﻟﻪ اټﻚ ﻧﻪ څﺎدر ﻟــــــــﺮې ﻛړي
ﻛــــــــــــــــــﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﯧﺒﺮه ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳـــــﻲ
ﻣـــــــــــــــﺎرې د ټټﺮ ﻧﻪ ﻻل د زړه ﻏﻮاړي
ﻣﺴــــــــــــﺘﻪ ﭘﺎړوګﺮه ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳــــــﻲ
زﻟﻔﯥ د ﻧﻮر ﻛﺎږي ﭘﺮ وﻳﺪه اﺣـــــــﺴﺎس
څﻮﻣــــــــﺮه ﺧﻮﻧﺪوره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳـــــــﻲ
ﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮاﻟـــــــګﺮه ﻧﻪ ده ﺧﻮ اﻟﻔﺖ ﭘﺴﯥ
ﻛﯥ د ﺳـــــــــﻮال ﺳﻨﺪره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳﻲ
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زﻣـــــﺎ ﻣﻠﻨګﯥ ﻫﻴﻠﯥ ګﻞ ورك ﻛړى دى
ژاړې ﻟﻪ اﻧـــــــــځﺮه ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳـــــــــــﻲ
ﺑﻴﺎ ﺳـــــﺘړې ﻛﻜۍ د ﺳﺎﻟﻮ اور ﻏﻮاړي
ګﺮځﻲ ﻟﻪ ګــــــﻮدره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳــــــــــﻲ
ﻧﻪ څﺎڅﻲ ګﺮﻳﻮان ﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺳـﺘﺮګﻮ ﻛﯥ
اوښـــــــــﻜﻪ ﻣﺮوره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳــــــــــﻲ
ﻏــــــــﻮڅ ﺑﻪ د ﻣﻠـــــــﻴﺎر ژﺑﻪ ﺳﺮوﻧﻪ ﻛړي
ﻟږ ﻛـــــــــــــﻪ ﺑﯧﺨﻮره ﺗﺎو راﺗﺎوه ﺳــــــــﻲ
) د ﻏﻮاﻳﻲ ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﯧټﻪ ﻧﺎرﻧﭻ ګﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮه  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻛﺮﻟﻰ ﻟﻤﺮ
)ﻟﻪ اﻏـــــــــــــــــﻴﺎر ﺳﺮه ﺧﻨﺪا څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده(
ﻳﺎراﻧﻪ د ﻣﭻ ﻋﻨــــــــــــــــــــــــﻘﺎ څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
دور ﺑﺮﻳښ د ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻏﺎښﻮ درﻧﻪ ﻏــــــــــﻮاړي
د ﻛﻨډاﺳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﺧـــــــــــــﻨﺪا څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ژﺑـــﻪ ﻣﻠﻪ ﺳﻮه د اﺣـــــــــــــــــﺴﺎس د ﻟﻴﻮﻧﻴﺎﻧﻮ
ﻋـــــــــــــﻘﻠﻪ وﯦﺮه ﻟﻪ ﺑﻼ څــــــﻪ ﭘـــــــﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ﭘﻪ ﺷﭙﯧﻠۍ د ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﻟﻔﯥ ټــــــــــــــﺎل ﻛـــړم
دې ښـــــــــــــﺎﻣﺎر ﻟﺮه ﻫﻤﺴـــــﺎ څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ﺑﺮ ﻣﯥ زړه دى ﺳــــــــــﭙﺨﯧﺪﻟﻰ ﻛﻮزه ﭘﺮې دى
درزي راﺳــــــﻪ ﻧﻮر دﻋــــﺎ څــــــــﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ﻟﺒﻮﻧۍ ﺑﻪ ﻛـــــــــــــــــــــړﻣﻪ ژﺑـــــــــــــﻪ ﻟﻴﻮﻧۍ ﺗﻪ
ﺗﺶ ﭘﻪ ﺳـــــــــــﺘﺮګﻮ ﻛﯥ وﻳﻨﺎ څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
څﭙﯥ اوښــــــﻜﯥ ﺳﻮى ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻳﺒﻮﺳﻪ
ﺳــــﻪ راړﻧګﻪ ﭘﺮې ﺣﻴﺎ څـــــــــﻪ ﭘــــــﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
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ﭘﺮﻫﺮ ګﻞ ﻣﯥ اوﺑﻮم ﭘﻪ ﻧﻢ د اوښـــــــــــــــــــــﻜﻮ
ﭼﺎودو ﺷﻮﻧډو ﺗﻪ ﻣـــــﻮﺳﻜﺎ څﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ﺳــــــــــﺮ ﭘﻪ ﻻس رﻗﻴﺐ آﺑﺎد ﻛﯥ ﺑﻪ دې ﺳﺘﺎﻳﻢ
ﭘﻪ ټﻴټﻜﻮ د اوښ ﻏــــــــــﻼ څـــــﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ﺷــــــــــــﻬﺰادګۍ د ارﻣﺎﻧﻮ ﻣﯥ ﻏﻢ ﭘﺨﻪ ﻛـــــړه
ګﺮﻳﻮان ﻧﻪ ﺳـــــــﺘﻪ دى ژړا څـــــﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
ډول ﺳـــــــــﺮﻧﻲ ﻟﺮه ﻣﯥ ﻏـﻮړې څڼﯥ ﺳـــــــﺎﺗﻢ
د ﭘﺮدو ﺳـــــــــﺎز ﺗﻪ ګډا څــــــــــﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
د ﭘګــــــــړۍ ﭘﺮ ﺳــــــــﺮ د وږي ﺷـــــﻤﻠﻪ ښﺎﻳﻲ
ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﺑﻠﻪ ﺳـــــﻮدا څــــــــــــــــﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
زه ﻣﻠـــــــــﻴﺎر ﻛﺮﻟﻰ ﻟﻤـــــﺮ ﻟــــــــــﺮم ﭘﻪ زړه ﻛﯥ
د ﺳــــــــــــﭙﻮږﻣۍ ﻣﺎﺗﻪ رڼﺎ څــــﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﻪ ده
) د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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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
ﺳـﺘﻮﻧﻰ ﻣﯥ ګړﻧګ ﺳﻲ ﻛﻤﻜﻰ ﺳﻮال ﻣﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﭘﻮړو ﺳﻲ
ﺧﺎل د ﻏﻮﻧډې زﻧﯥ دې د ﺧـــــــــﻮﻟﯥ د ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻜﻞ رﻳﺒﻲ
اوړي د ﺣــــــــــــــــﻴﺎ وﻳﺮې رﻧګﻮﻧــــــــــــــــــــﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ دې
ﻛـــــــــــــــــــــﻠﻪ اور ﺳﻲ واوره ﻛـــــــﻠﻪ ﺳﺮه ﻟﻤﺒﻪ ﻛﻨګﻞ رﻳﺒﻲ
دا ﭼﯥ ﺷﻮﻧډې ﺳﺖ ﻛﻮي او ﺳﺘﺮګﯥ دې ګﻮاښــــﻮﻧﻪ ﻛړي
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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ﻣﺎت ﺑﻪ ﺟﺎم د ﺷــــــــــــﻮﻧډو ﺳﻲ آﺧﺮ د ﺗﻠﻮﺳــــــــــﻮ ﭘﻪ ﻻس
ﭘﺎس ﺷــــــــــــــــﺮاب ﺧﺰې ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﺗﻨﺪه ده ده ﻣﺮﭼـــﻞ رﻳﺒﻲ
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮي ﻣـــــــــﻠﻴﺎر ﺧﯧﺮ دى ﻛﻪ ﺗﯧﺮه ﺳﻮى ﭘﻪ څﻨګ ﺗﺮﯦﻨﻪ
ﻋـــــــــــــــﻄﺮ د ﺧﻮرو زﻟﻔﻮ دې ژوﻧﺪ ﺑښﻲ اﺟــــــــــــﻞ رﻳﺒﻲ
) د ﭼﻨګﺎښ څﻠﻮرﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺧﻠﻴﻠﻪ ﺧﻮﻟﻪ
د ﺣﻴﺮت ﭼـــــــــــــــﻴﻐﻪ ﻟﻪ ګﻮګﻞ د ﭘﺮښـــــــــــــــــــــــﺘﻮ ووﺗﻪ
ﭼـــــــــــــــــــﯥ ﻣﯥ ﻛﻮﭼۍ ﻣﻴﻨﻪ ﺧـــــــــــﺰو ﻧﻪ د ﻛﻤڅﻮ ووﺗﻪ
ﻧﻪ ﭼﯥ ښـــــــــــــــــﻜﺎري ﻧﻈﺮ د زړه ﺳـــــــــﺮ ﭘﻪ ﺑڼﻮ ﻧښﻪ ﻛړ
ﺑڼﻪ د ﺣــــــــــــــــــــــــﻮرو ﻣﯥ ﻛﻮډل ﻧﻪ د ﻟــــــــــــــــــﯧﻤﻮ ووﺗﻪ
ډﻳﻮه وه ﺑﻠﻪ د ﻧـــــــــــــــــــــــــــــﻈﺮ ژﺑﯥ ﻟـــــــــﻴﻼ څــــــــــــــټﻠﻪ
ﺣـــــــــــــﻴﺎ ﺳــــــــﻮه ﺧــــــــــــــــړه ﻟﻪ دﯦﺮې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﺑﻮ ووﺗﻪ
د ﺧﻮﻟګۍ وﻳﺶ وار ﻣﯥ ﭘﻪ ﻏﺴﻞ د ﺧــــــﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﺳﻮ ﺗﯧﺮ
ﻛـــــــــــــــــﺎﻓﺮه ټﻨډه ﻣﯥ ﺛﻮاب ﻧﻪ د ﺳـــــــــــــــــــــﺠﺪو ووﺗﻪ
ﺗﻮﭘﺎن د ﻣﻴﻨﯥ ﻣﯥ ګﻠــــــــــــــــــــڅﺎﻧګﻪ ﻛـړه را ړﻧګﻪ ﭘﺮ ﻣﺎ
ﻫـــــــــــــــــــــــﻴﻠﻪ د زړه ﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﺮﺑﺖ د ﺷﻮﻧډو ﺳــﺮو ووﺗﻪ
ﻧﻤﺮوده ﻋــــــــــــــــــﻘﻠﻪ ﺗﺎ ګڼﻠﯥ وې ﺳـــــــــﻜﺮوټﻲ ﺷﻮﻧډې
ﺧﻠﻴﻠﯥ ﺧــــــــــــــــــــــﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻏﻮټۍ ﻟﻪ ﺳﺮو ﻟﻤﺒﻮ ووﺗﻪ
) د ﭼﻨګﺎښ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺳﻴﻮري
ﻫــــــــﻐﻪ ﭼﯥ ﺳــــــــــﻴﻮرى ﻧﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ ﻟــــــﻤﺮ ﭘﻪ ﻛﺎڼﻮ وﻟﻲ
ﺳـــــــــــــﺎﻻر د ﺗﺮوږﻣﻮ ځـــــــﻜﻪ ﺳـــــــــــــــﺤﺮ ﭘﻪ ﻛﺎڼﻮ وﻟﻲ
څﻮك ﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺳـــــــﻼم د ﻧﻪ وﻳﺸﺘﻮ وﻛړي ښﻜﺎري ﺗﻪ
د ﻛﺮﻛﯥ ګﻮﺗﯥ آن د ﺧـــــــــــــــــﻴﺎل وزر ﭘﻪ ﻛـــــــــــــﺎڼﻮ وﻟﻲ
رﯦﺒﺎر د ﭘﺎﻛﯥ ﻣﻴﻨﯥ ځــــــــــــــــــﻜﻪ ﻧﻪ رﺳﻲ ﻣـــــــــــــﺎﻟﺖ ﺗﻪ
ښﻜﺎرﻳږي ﻛـــــــــــــــــــﻮم ﻧﺎوﻟﻰ ﺑﺮ ګــــــﻮدر ﭘــــﻪ ﻛﺎڼﻮ وﻟﻲ
ښـــــــــــــــــﺎﻳﺴﺘﻪ د ﺷﻴﺮﻳﻨۍ اورﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﭻ ﺳــــﻲ ﻟﻪ ﺗﺎواﻧﻪ
ﻣﻮﻣﻦ ﻻﻟﻰ 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
ﻛـــــــــــــــﺎروان د ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻴﻼرو ﻻرو ﺳــــﺮ ﺳــــــــــﻮ
ﺗﺮ ﺷـــــــــــــــــــﺎ ﻏﻠﻴﻢ د ﺗﻠﻠﻲ ﭘﻠﻪ اﺛﺮ ﭘﻪ ﻛـــــــــــــــــــﺎڼﻮ وﻟﻲ
ﭘﻪ ګﺎټﻮ ﺑﻪ د ﺳــــــــــــــــــﺘﺮګﻮ ښـــــــﻜﻠﻮم ﻫﺮ ﻳﻮ ګﻮذار ﻳﯥ
رﻗﻴﺐ ﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻪ د دﻟـــــــــــــــــــﺒﺮ ﭘﻪ ﻛــــــــــﺎڼﻮ وﻟﻲ
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ﻣﻠــــــــــــــــــــﻴﺎره ﻧﺎزوﻟﯥ ﻛﺒﺮ دوﻣـــــــــــﺮه ړﻧﺪه ﻛـــــــــــــړې
ﻣﺎ ﺳـــــــــــــــــــــــﺮ ورﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ دا ځـــــــــــﻴګﺮ ﭘﻪ ﻛﺎڼﻮ وﻟـــﻲ
)د ﭼﻨګﺎښ ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﻣﻴﻨﯥ ګﺎﻳﻪ
څﺎڅﻜﻲ ،څﺎڅﻜﻲ څڅﯧﺪه د زړه ﭘﻪ دښــــــﺘﻪ
اوﺑﻮﻟﻪ ﻳﯥ د ﻣﻴﻨﯥ ښــــــــــــــــﻜﻠﯥ ﻟــــــــــــښﺘﻪ
د اﻟﻔﺖ ﺑﻮټﻰ ﭼﯥ ټﻮل ﻏﻮټۍ ،ﻏﻮټۍ ﺳــــﻮ
د ﺑﺎران ﻧﺎوې ﺳﭙﺮﻟﻲ ﻛﯥ ﺳﻮه ﭘﺮې ﺳـــــﺨﺘﻪ
ﺗﻮر ﺗﻨﺪى ﻣﯥ د اﺷــــــﻨﺎ ﭘﻪ وره ﻛﯥ ﻣﺎت ﺳﻮ
ﭼﺎﺗﻪ ﻧﻪ ژاړم ﻟﻪ دې ﻧﺎﻛــــــــــــــــــــــــــﺎﻣﻪ ﺑﺨﺘﻪ
ﻛﻪ زه ،زه وم ﻧﻮ ﺑﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻮښــــــــــــﻪ څﺮﺧﯥ
اوس د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮاد ګﺮځــــــــــــــﻪ ﻳﺎﻏﻲ وﺧــﺘﻪ
ﺳﻲ ﻧﻴﻤﻜـــــــــــــــــــړې ﭘﻪ ﺑﻞ څﻪ ګﺎﻳﻪ د ﻣﻴﻨﯥ
د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﺳـــــــــــــــــــــﻮګﻨﺪ ﻟﺮه ﺳﻮه ﻫﺴﺘﻪ
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ﭼﻴﻐﻪ
ﭼـــــــــــﺎ ﭘﻪ ګـــــــــﻨﺎه ﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﺑﻮ وﺧﻮړم
څﻪ ﻋﻘﻠﻤﻦ څﻪ ﻟﻴﻮﻧﻮ وﺧـــــــــــــــــــــــﻮړم
ﭘﻪ ﻏﺎښ ﭼﻴﭽﻠﻮ ﻣﯥ ﭘﻮﻻد وﻳﻠﯥ ﻛــــــړ
ﺧﻮ د ورﯦښﻤﻮ زوﻟﻨﻮ وﺧــــــــــــــــــــــﻮړم
ﻛﺮار ،ﻛﺮار ﻳﯥ راﺗﻪ ﭘښﯥ څــــــــــــــټﻠﯥ
ﻧﺴﻜﻮر ګړﻧګ ﺳﻮﻣﻪ څﭙﻮ وﺧـــــــــﻮړم
ډﯦﺮې ﻣﯥ واﻳﺴﺘﻠﯥ داړې آﺧــــــــــــــــــﺮ
ﻛﻨډاﺳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ژاﻣﻮ ﭘﺴﺘﻮ وﺧــــــــﻮړم
ﻫﻐﻪ ﺳــــــــــــﻮګﻨﺪ ﺳﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻠﻰ ﻧﻪ ﺳﻮ
ډﯦﺮو ﻧﺎوﻟﻮ ،وﻟﻮ ﺧــــﻮﻟﻮ وﺧـــــــــــــــﻮړم
ﻣﺮﺗﺪو ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ ښﻜﺎره څـــــــــــــــــټﻠﻢ
ﺷﯧﺨﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﺷﺎﺗﻪ د ﭘﺮدو وﺧــــــــــﻮړم
ذﻫﻴﻦ ﺳـــــــــــﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﯥ ﺳﺮه ﺳــــﻮﻣﻪ
ﭘﻪ ﻏﯧﺮو ﺳﺮ ﺗﺸﻮ ﺳﺮو وﺧـــــــــــــــــــﻮړم
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ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﺮښﻪ ﺳﻲ د وړاﻧګﻮ ﺧــﻮراك
د ګﻞ وﻃﻦ ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﻐﻠﻮ وﺧـــــــــــــــــﻮړم
ﻟﻤﺒﻪ ﺳــــــــﻮم وﺳﻮځﯧﺪم دوړې ﺳـﻮﻣﻪ
ﺷﻬﻴﺪو اوښﻜﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺳﺮو وﺧــــﻮړم
د ګﺮﺑﺖ ځﻴﺮې ﻛﻜۍ ﭼـــــــــــــــــــﺎ ﺗړﻟﻲ
ټﭙﺲ ﭘﻪ څﻮ رﻧګﻪ څﯧﺮو وﺧــــــــــــــــﻮړم
ﻣﻠـــــــــــﻴﺎره دادې د ﺷﺎړ ﺑڼ ﭼﻴﻐﯥ دي
واﻳﻲ ﺳﭙﺮﻟﻰ ﺑﻮﻟﻪ ﺳړو وﺧـــــــــــــــــﻮړم
) د زﻣﺮي ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﻏﻢ ﺗﻴﻜﻰ
اې د ﺻـــــــــــــﺒﺎ ﺳﺘﻮرﻳﻪ د ﺷﭙﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځـــــــــﻪ
وﺳـــــــــﭙړﯦږه ګﻞ ﺳـــــــــﻪ د ازﻏﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځـــــــــﻪ
څﻮ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻧﻴﻪ ﺷــــــــــــــــﻤﯧﺮې وﻟﻮﻧﻪ د ﺧﻮرو زﻟــــــﻔﻮ
ځﻪ د ﺳﭙﻮږﻣۍ ښـــــــــــﺎر ﺗﻪ د ﺗﻴﺎرو ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځﻪ
ﻣﺎرې د ټټﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ دې ﻻل د زړګﻲ وﺑﺎﺳـــــــــــــــــــــــــﻲ
ﻧﻮر د ﭘﺎړوګﺮې د ﻛﻤڅﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځـــــــــــــــــــــــــﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻪ دارو ﺳﻪ ﻧﺎﺳــــــــــــــــــــﻮر ټﭗ ﻟﺮه
ﺑﺲ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻳﺎد د ﺷـــــــــــــﻮګﻴﺮو ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــﻪ
وڅڅﯧږه ﻻﻧﺪې ګﻮﻧﺪې زړه ﺷﻴﻦ ﺳﻲ ګﻠﻮﻧﻪ ﺳـــــﻲ
اوښﻜﯥ ﭘښﺘﻨﯥ ﻧﻮر د ﺑڼﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــــــــــــــــﻪ
ﻫﻴﻠﯥ راژوﻧﺪۍ ﺳﻪ د ﺳﭙﯧﺮو ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ څــﻮﻛﻮ ﻛﯥ
ﭘړق وﻫﻪ ﺧﻨﺪا ﺳﻪ د ﺳﻠګﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــــــــــــــﻪ
ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻫﺮڅﻪ ﻣﺎت ﻛړه ﺧﻮ د زړه ﻛﻌﺒﻪ وداﻧﻪ ﻛــــــــــړه
ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ د ﻧﻮرو ﺳـــــــــــﻮګﻨﺪو ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــــــﻪ
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ګﻞ ﺳﻪ ﭘﻪ ﺳﻜﺮوټﻮ ﻛﯥ ،ﻧﻤﺮود ﺳــــــــــــﺮوﻧﻪ وڅﻨډه
اې ﺧﻠﻴﻠﻪ ﻋــــــــــــــﺸﻘﻪ د ﻟﻤﺒﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــــــــﻪ
وﻳﻨﯥ ﻣﯥ اوﺑﻪ ﺳﻮې اﺳـــــــــﻮﻳﻠﻰ ﻣﯥ د وږﻣﯥ څﭙﯥ
ﻟښﺘﯥ ﻧﻮره ﺷﻨﻪ ﺳــــــﻪ د ﻏﺮﻣﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــــﻪ
ﻣړه ﺳــــــــــﻮل ﻣﻘﺘﺪﻳﺎن اﻣﺎﻣﻪ ګﻮره ﻣﺎﺳﺨﺘﻦ دې ﻛړ
ﻣﺎﺗﻪ ﻛړه روژه دې د ﺗﻮﺑﻮ ﻟﻪ ﺗﻴﻜﻲ ووځــــــــــــــــــــــــﻪ
) د زﻣﺮي ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻧﻐﻤﻪ ،ﺗﻮره او ﻗﺎﻧﻮن
ﻣـــــــــــﺴﺘﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﻳﻢ د ﺑﻠﺒﻠﻮ ﭘﺴـــــــــــﺮﻟﻰ ﺟــــــــــــــــﻮړوم
ځﻼﻧﺪه ﺗﻮره ﻳﻢ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻪ ﺳــــــــــــــــــــــړى ﺟــــــــﻮړوم
دا ﭼﯥ ﻛﺘﺮې ﻛﻮﺷــــــــــــــــــﯧﺮوم د ټﻮﻛﻴﺪﻟﻲ ﺻـــــﻮرت
ﻟﻴﻮﻧﻰ ﻧﻪ ﻳﻤﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﻟـــــــــــــــــــــــــﻴﻮﻧﻰ ﺟــــــــــــــــﻮړوم
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
داﻧﯥ داﻧﯥ ﻳﯥ ټﻮﻟـــــــــــــــــــﻮم ﺗﺮﯦﻨﻪ زړګﻰ ﺟـــــــــــﻮړوم
ﺳــــــــــــــــــــﺘړو ﻟﻴﻤﻮ ﻧﻪ را ﺗﻮﻳﻴږم ﭘﻪ ﻛـــــــــــــــﻤﺮه د ټټﺮ
د ﻧﻮر ځړوﺑﻰ ﻳﻢ ﻟﻪ ﻛـــــــــــــــــﺎڼﻮ ﻧﻪ ﻏﻤﻰ ﺟــــــــــــــــﻮړوم
ﻛﺠﻜﻮل ﭘﻪ ﻏﺎړه ټﭙﻲ زړوﻧﻪ ،ځــــــــــــﻴګﺮوﻧﻪ ﻏــــﻮاړم
د ځﻠﻤﻲ ﻫﻮډ ﺧﻮځﻨﺪه ده ﻳﻮن ﺗﻪ ﺳﭙﻴﻠﻨﻰ ﺟــــــــــﻮړوم
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
آزﻣﻮن د وﺧﺖ ﺗﻪ د اﺣـــــــــــــــــــــــﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻤﺴﻰ ﺟﻮړوم
) د وږي ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺳﺘړې اوښﻜﻪ
ﻻﻧﺪې څــــــــــــــــڅﯧﺪﻟﻪ ﺧﻮ ﺳﺘﻨﻪ ﺳﻮﻟﻪ
ښﻜﺎري ﺳــــﺘړې اوښﻜﻪ ﭘښﺘﻨﻪ ﺳﻮﻟﻪ
ﺗﻠﻠﻪ ﺧــــــــــﺪاې ﺧﺒﺮ د ﭼﺎ ﺧﺎﻃﺮ وو ﭼﯥ
ﺑﻴﺎ د ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻣﻴﻠﻤﻨﻪ ﺳـــــــﻮﻟﻪ
اوس ﻳﯥ د ﺟـــــــــــــﺒﻴﻦ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ ﺗږى ﻳﻢ
څﻮﻣــــــــــﺮه ﭘﻪ ﭘﻮړﻧﻲ ﻛﯥ درﻧﻪ ﺳـــــﻮﻟﻪ
زه ﻳﯥ ﻧﺎرواوو ﻟــــــــــــــــــﺮه ﻫﻮ ﻛــــــړﻣﻪ
دا زﻣﺎ روا ﺳـــــــﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳــــــــــــــﻮﻟﻪ
ورو ﭘﻪ ورو د ﺗﻮرو زﻟـــــــــــﻔﻮ ﻣﺎره ﻳﯥ
ﺗﺎوه ﺳــــــــــــﻮ ﻣﻠﻴﺎر ﺗﻪ زوﻟﻨﻪ ﺳـــــــﻮﻟﻪ
) و وږي اﺗﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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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
زه ﺧﻮ ﺑﺲ د ﺳﺘﺎ ﺟﺒﻴﻦ ﺗﻪ ﺳﻮى ﺳـــــــــــــــــــــﭙﯧﻠﻨﻰ وﻣـــــــﻪ
ښﻜﻠﯥ اوس د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺳﺮو ﻣﯥ ګــــــــــــــــــﺮځﻮې څـــــــﻪ ﻟﻪ
ﻣﺎ دې د ﺳﭙﻴﻦ ﻣﺦ ﻻرو ﻛﯥ ډﯦﺮې ﺷــــــــــــــﭙﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي
ﻟﻤﺮ ﻛﯥ ﻣﯥ دﯦﺮه ﻛړه ﭘﻪ ﺗﻴﺎرو ﻣﯥ ګـــــــــــﺮځﻮى څــــــــــﻪ ﻟﻪ
دا ﭼﯥ راﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﺟـــــــــــــــــــــــــــــﺮم او ﻟﻪ ﺗﻮﺑﻮ واﻳﻲ
ﭘﺮې ﻣﯥ ږده ﭘﻪ داﺳــــــــــــــــﯥ ﻟﻴﻮﻧﻮ ﻣﯥ ګـــــﺮځﻮى څـــﻪ ﻟﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮﻣﯥ دا ﺧﺎﻣﻪ ځﻮاﻧﻲ ﺳـــــــــــﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﯥ درګـــړﻟﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﻣﯥ ﻛړه ورﻳﺖ ﺳﻮم ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﻣﯥ ګــــــــﺮځﻮى څــــﻪ ﻟﻪ
ﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻲ د ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ اﻳﻠﺒﻨﺪ ﻛﯥ ﻟږ څــــــــــــــﻪ ﻣــــــﯧﻨﻪ را
زه ﺳﺎده ﻛﻮﭼﻰ ﻳﻢ ﭘﻪ ښﺎرو ﻣﯥ ګـــــــــــــــــﺮځﻮې څــــــــــﻪ ﻟﻪ
ﭘﺮﯦږده څﺎڅﻜﻲ ،څﺎڅﻜﻲ ﻻﻧﺪې ﺗﻮى ﺳﻤﻪ ﺳــﻴﻼب ﺳﻤﻪ
وﺧﺘﻪ دا ﭘﻪ څﻮﻛﻮ د ﺑڼﻮ ﻣﯥ ګـــــــــــــﺮځﻮې څــــــــــــــــــــــﻪ ﻟﻪ
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ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﺎﺳﭙړﻟﯥ ﻏﻮټۍ زه ﻣـــــــــــــــــــــﻠﻴﺎر د ﺣــــــــــــﺴﻦ ﻳﻢ
ﻻس راﻛړه ﭼﯥ ګﻞ ﺳﯥ ﭘﻪ ازﻏﻮ ﻣﯥ ګــــــــــــــﺮځﻮې څــﻪ ﻟﻪ
) د وږي ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﺳﺘﺮګﻮ ﺟﻨګ
ﭘﯧښﻪ ﻳﻲ د ﺳـــــــــــــﺘﺮګﻮ ﺧﻮ ﺑﺎڼﻪ د زړه ﭘﻪ ﺳـــــــــــﺮ ﻟګﻲ
ﻫﺮ ﻣﺎﺷـــــــــــــــــﻮم ﭼﯥ ﻛﺎڼﻲ واروي ﭘﻪ ﻗﻠــــــــــــﻨﺪر ﻟګﻲ
ﺳﭙﻴﻦ ﻣﺦ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﻴﻦ ټﻴﻜﺮى ﺳﻮ ﻟﺮې ﺳﺎ ﻣﯥ ﻟﻨډه ﺳﻮه
ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﭘﻪ ﭼﻮڼۍ ﻛــــــــــــــــــﯥ د ګﻮګﻞ د زړه وزر ﻟـــــګﻲ
څــــــــــــــــﻪ وﻛﻮم ﺷﯧﺨﻪ دې ګﻨﺎه ﻧﻪ ځﺎن ﻧﻴﻮى ﻧﻪ ﺳـــــــــﻢ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ وي ښـــــــــــــــــــــــﻜﻠﻲ زﻣﺎ ﺗږي ﭘﺮې ﻧﻈﺮ ﻟګﻲ
اوس دې ﭼﯥ دﻣﻪ ﻛړﻣﻪ ﭘﺎﻟﻨګ ﻛﯥ ﺳﺮ د ﺷــــــــــﻮﻧډو را
دې ﺟﻨﺖ د ﺣـﺴﻦ ﻛــــــﯥ ﺟﺎﻣـــــــــــﻮﻧﻪ د ﻛــــــــــــﻮﺛﺮ ﻟګﻲ
ﺧﻴﺎﻟﻪ ﭼﯥ ټﻴټ ﻧﻪ ﺳﯥ ﻫﺴــــــــــﻜﻪ ﻣﯧﻨﻪ ﺗﻞ د ﻫﺴﻜﻮ ﻳﻲ
ﻫﺮ ﭼﯧﺮې ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ ﻟﻮړو څﻮﻛﻮ ﻧﻮر د ﻟـــــــــــــــــــﻤﺮ ﻟګﻲ
) د ﺗﻠﯥ ﻟﻮﻣړى ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﺷﻮﻧډو ﺧﻴﺒﺮ
ﺗﺎ ﭘﺮون ﺻــــــــــﺒﺎ وﯦﻠﯥ ﺧﻮ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺑﻞ ﺻــــــــﺒﺎ ﺗـــــــــــــــړې
ﻫــــــــــﺮ ځﻞ ﭼﯥ ﻣﯥ وار رﺳـــــــــﻴږي ور دې د ښﻜﻼ ﺗړې
څــــــــــــــــﻮ ﭼﯥ ﻣﯥ رټﯥ زه ﺑﻪ ﻧﺎرو ﻧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳــــــﺮ ﻧﻪ ﺳﻢ
ﻳﻮه ورځ ﺑﻪ ﻣﯥ ﺧــــــــﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﯧﺮ د ﺷﻮﻧډو ﺧﺎﻣـــﺨﺎ ﺗړې
زﻟﻔﯥ ﻣﺦ ﻧﻪ ﻟـــــــــــﺮې ﻛړه ﺳﭙﻮږﻣۍ ﺗﻨﺪر ﻧﻪ وﺑﺎﺳــــــــــــﻪ
ښــــــــــــــﻜﻠﯥ څﻮ ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺗﺮوږﻣـــــــــــــــﻮ ﺳﭙﻴﻨﻪ رڼﺎ ﺗړې
اوس دې ﭼﯥ ورﺷـــــﻮ ﻛﯥ د ځﻮاﻧۍ ښﻜﻼ ﺷﻨﻪ ﺳﻮې ده
آس ﻣﯥ د ﻧﻈﺮ څــــــــــﻪ ﻟﻪ ﭘـــــــــﻪ ﭘړي د ﺣــــــــــــــــــــﻴﺎ ﺗړې
ﺗﺎ ﺧـــــــــــــﻮ دې د ﺣـــــــــــﺴﻦ ﺑڼ ﺗﻪ زه ﻣﻠــــــﻴﺎر ﻧﻴﻮﻟﻰ وم
دا د ﭘﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﭘـــــــﻪ ﺗﻮغ رﻳښﻜﻰ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﭼـــــــــــــــــﺎ ﺗړې
) د زﻣﺮي اوه ﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د زړه زړى
دا ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳــــــــــــﺮه ﺳﭙﻴﻨﻪ زﻣﺎ رﻧګ ﻟﻜﻪ ﻣــــــړى دى
ﺳـــــــــــــﺘﺎ ﭘــــــــــــــﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻛـــﺮﻟﻰ د زړه زړى دى
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺪه زور ﻛـــــــﻮي د ﺧﻮﻟﯥ ﭘﺴﯥ ﺑﻪ ﺧــﻮﻟﻪ ﻏﻮاړم
ﺗﺎ ﻣﯥ دا ﺗڼﺎﻛﯥ ځــــــــــــﻴګﺮ ﻣــــــﺎﻟــــــــــــګﻪ ﻛﯥ ﻟړﻟﻰ دى
څــــــــــﻮ ﭘﻜﯥ د ﺷــــــﻮﻧډو ﻟﻪ اﻧګﻮر ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﺮاب ﻧﻪ ﻳﯥ
ﻣﺎت ﺳــــﻪ ﺳـــــﺎﻗﻲ ﺧﻢ دې زﻣﺎ ﺧــــﻤﺎر ﻟـﺮه ﻧﻴﻤګړى دى
ﺣﺴﻨﻪ ﺗﺎ ﺧﻮ ﻟﯧﭽﯥ ډﯦﺮې ﺗﺎوې ﻛـــــــړې ﺧﻮ ﺷﺮﻧګ ﻧﻪ ﺳﻮ
زه ﻛﻮڼ ﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﺎ دې ﻟﻪ ﺑﻨګړو ﻧﻪ ﺷــــــــﻮر ﺷــــــــــړﻟﻰ دى
ﻫﺴﻚ اورﻣﯧږ ﺑﻪ ګﺮځﻲ ﭘﻪ ورﺷــــــﻮ ﻛﯥ د ﺗﻨﻜۍ ﻣﻴﻨﯥ
څﻮ د ﺧﻴﺎل د آس ﻏـــــــﺎړه ﻛﯥ ﺳـــــــﺘﺎ د زﻟــــــﻔﻮ ﭘړى دى
دا ﭼﯥ ﻣﯥ ﻏــــــﺰل ﻧﻪ ﻧﻦ د ورﻳﺖ ارﻣـــــــــﺎن ﻟﻮګﻰ ﺧﻴږي
ﭼﻎ ﻣﯥ د ﺳـــــــــــــﻨﺪرو ﭘﻪ ځــــــــــــــــﻨځﻴﺮ د اور ﺗړﻟﻰ دى
ﻣﺴﺖ ﺳـــــــﻪ اﺑﺎﺳــــــﻴﻨﻪ ﺑﺮﻳﺪ د اور ﺳــــــﻪ د رﻗﻴﺐ ﭘﻠﻪ ﺗﻪ
ﻧﻮر ﻧﻮ د ﻣﻠــــــــــــــــــﻴﺎر د ﺻـــــــــﺒﺮ ﻛﻠﻰ اوﺑــــــﻮ وړى دى
) د ﺗﻠﯥ اووﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(

34

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
ﭘﻪ زﻏــــــــــﺮه ﻛﯥ د ﺗﻮرو ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺳــــــــﺎﺗﻤﻪ ﺟـــــــﺎﻧﺎن ﭘټ
ﭘﻪ ﺧــــــــــﺎل ﻣﻴﻨﻪ ﺳـــــــــﺘﺎ ﻛړې ﺳﺠﺪې د ګﺮځﯧﺪو دي
د ورﻳځﻮ د ﻣﺤﺮاب ﻻﻧﺪې دى ﺳـﭙﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺷﻴﻄﺎن ﭘټ
د اوښـــــــــــــﻜﻮ ﭘﯧﻐﻠﻪ ووﺗﻪ ﺳـــــــــــﺮﺗﻮره ﻟـــــــﻪ ﻟﯧﻤﻮ ﻧﻪ
ﻟﻪ ﺷـــــــــﺮﻣﻪ ﻣﯥ زﺧﻤﻮﻧﻮ د ټټﺮ ﻛﯥ ﺳـــــــﻮ ګﺮﯦﻮان ﭘټ
ﺳـــــــــــــــــﭙﺮﻟﻴﻪ ﻟږ څﻪ وﺳــــــــــــﭙړه دا ﺗﻮر ګﻞ د ﺑڼﻮ ﻳﯥ
ښـــــــــﻜﺎرﻳږي راﻧﻪ دې ﻛﯥ دى زﻣﺎﻧﻪ ټﻮل ﺟــــــﻬﺎن ﭘټ
روژه ﻣــــــﻮ ﺳــــــﻮه ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻣﻼﺑﺎﻧګ ﻣﻮ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﻧﻪ ﺳـــــﻮ
اﻣــــــــــــﺎم د ﻛﻠﻲ ﻧﻪ دى؟ ﻛــــــــﻮي ځﺎن ﻟـــــــﺮه آذان ﭘټ
ﻣﻠـــــــــــــــﻴﺎره ښـــــﺎﭘﯧﺮۍ د زړه د ﻧﻮر ﺣﺠﺎب ﻛﯥ ﺳﺎﺗﻪ
د ﻧﻦ دا ټﻮﻟﯥ ښـــــــــــﻜﻠﯥ ﻟﺮي ﺳــــﺘﺮګﻮ ﻛﯥ دﻳﻮان ﭘټ
) د ﺗﻠﯥ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د وﺧﺖ ﭘﯧﻐﻠﻪ
زړه د ﻣﻴﻨﯥ ﻣـــــــﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮ ﺷــــــــــﭙﻪ او ورځ دﻋﺎ د ﺟﺎم ﻛړي
ﭘﻪ ﻣﺤﺮاب ﻛﯥ ﺳــــــــــــﺘﺎ د ورﻳځﻮ ﺗﻮر اﻣـــﺎم ﭘﺴﯥ ﻗﻴﺎم ﻛړي
ﺳﺘـــــــــﺎﻟﻪ ﻏﺎړې ﻧﻪ راښـــــــــﻜﺘﻪ ګﻠﻮرﻳﻦ ځﺎې ﻛﯥ دﻣـــــــــﻪ وه
اوس ﻫﻐﻪ اوښــــــــــــــﻜﻪ زﻣﺰم ﺳﻮه ډك ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﻼم ﻛړي
د ﺑڼﻮ ﻟښــــــــﻜﺮ دې ټﻮل ﺳﻮ ﺗﻮرو ﺳـــــــــﺘﺮګﻮ دې اور ﺑﻨﺪ ﻛړ
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺳـــــــــﺮه ﺟﺮګﻪ ﺳــــــﻮل ﻓﻴﺼﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻗـــﺎم ﻛــــــړي
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
ﻣﻼ! ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﺮې ﻣﻴﻦ ﺳﻮې ﺧﻮد ﻳﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﺧﺎص او ﻋﺎم ﻛړي
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ورﺗﻪ څﻪ ﺳـــــــﻢ دا د وﺧﺖ ﭘﯧﻐـــــﻠﻪ ﻟــــــــــــــﻪ ورﻳځﻮ
ﻛﻠﻪ ﺟﻮړ راﺗﻪ ﻣــــــــــــﺤﺮاب ،ﻛﻠﻪ ﻟﻴﻨﺪۍ ﻛـــــــړي ﻛﻠﻪ دام ﻛړي
) د ﻟړم ﻧﻬﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺑﻮره زرﻛﻪ
څـــــــــﺎﻧګﻪ ،څﺎﻧګﻪ ﻫﻴﻠﻪ د رڼﺎ ﭘﻪ ﻟـــــــــــﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
اوښـــــــﻜﻪ ﻣﯥ زﻣﺰم ﺳﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﻣﺎر وﺧﻮړل ﺧـــــــړ ﺑﭽﻲ ﻳﯥ ﺑﻮره زرﻛــــــــــﻪ وﻻړﻟﻪ
ﺧﺪاي ﺧﺒﺮ ﺳـــــــﻠګۍ ﺳﻠګۍ د ﭼـﺎ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
دا ﭼﯥ ﭼﻎ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮ د ﺑﻠﺒﻞ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﯥ ،ګﻞ وﻣړ
ﻧﻪ ﭼﯥ د ﻳﺎر ژﺑﻪ د ښــــــــــــﯧﺮا ﭘﻪ ﻟــــــــــــﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
وړي ﺑﺎر د ﺳـﻠګﻴﻮ ﭘﯧﻐﻠﯥ ﺷﻮﻧډې ﭘﻪ ﺗﻨﻜﻮ څﻮﻛﻮ
ﺳــــــــــﺘﺮګﻪ د ﻛﻮم ګﺒﺮ د ﺧــــــــــﻨﺪا ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﻣﻴﺮه د ﺳـــــــــــﺮاب ﺑﻪ ﺳﻲ اوﺑﻪ ﻣﺎ ﺟــــــﻞ وﻫﻠﻲ ﺗﻪ
ﭘـــــــــﯧﻐﻠﻪ د آﻣﻴﻦ ﻛﻪ د دﻋــــــــــﺎ ﭘﻪ ﻟـــــﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
اوس ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﺑﻮ ﺗﻮﺑﻮ دﻧــــــــــــــــﻴﺎ ﭘﻪ ﺗـــﻮﺑﻮ راوﻟﻲ
ﻧﺎوې د ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣـــــــــــــــﻮ د ﻣﻼ ﭘﻪ ﻟــــــــــﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﻧﻦ د ﻏـــــــــــــــﺰل ﺗﻮرو ﻧﻪ د ﭼـــــﺎ د راﺗﻠﻮ ﻏږ راځﻲ
ښــــــــــﻜﺎري ﭼﯥ د ﺑﺨﺖ ﻣﻠﻜﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
) د ﻟړم ﻧﻬﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د زﻓﺎف ﺷﭙﻪ
څﻮﻣﺮه ښﻜﻠﯥ ﺷﭙﻪ وه ﻣﺤﺘﺴﺐ ځﻨﯥ ﺣﺴﺎب ورك وه
زﻣﺎ ﻧﻪ وې ﺗﺴﺒﯥ ورﻛﯥ ﻣــــــــــــﻼ ځﻨﯥ ﻛﺘﺎب ورك وه
زه ﻧــــــﺸﻪ ،ﭘﺘﻨګ ﻧــــــﺸﻪ ،ډﻳﻮه ﻧــــــﺸﻪ وه ﺟﺎم ﻧـــــــﺸﻪ
ﻣﺎ ﻧﻪ ﻟﻴﺪ ﺳـــــﺎﻗﻲ ،ﺳـــﺎﻗﻲ زه ﻧﻪ ﻟﻴﺪم ﺷﺮاب ورك وه
زﻣﺎ ﻧښۍ د ﺷـــــــــــــﻮﻧډو ﺧﻼﺻﻪ وه ﺳﺘﺎ د ﺳﭙﻴﻦ ﺑﺪن
ﻫﻮښ ﺳـــــــــــﺮه ﺣﻴﺎ وه ﺗﻠﻠﯥ ﺣـــﺴﻦ ﻧﻪ ﺣﺠﺎب ورك وه
ﻫﺮڅـــــــــﻪ ﻫﺮڅـــــــــﻪ ځﻞ وﻫﻞ د ﻣﻴﻨﯥ ﻧـﻮر وﻳﻨځﻠﻲ وو
ﺷــــــــﯧﺦ ﻧﻪ ؤ ،دوره ﻧﻪ وه ،ﻋـــﺬاب ﻧﻪ ؤ ﺛﻮاب ورك وه
ﺷـــــــــــــﻮﻧډې ﺑﻪ ﻻ وﭼﯥ ﻧﻪ وې ﺟــــــــــﺎم ﺑﻪ ﺑﻞ راﭘﺮﯦﻮﺗﻮ
ﺗﻨﺪه وه ﻫﺮﻟـــــــــــــﻮرې ډك رودوﻧﻪ وو ﺳﺮاب ورك وه
زﻣـــــــــــﺎ آدم ﺧـــــــــــﻴﺎل ﻛـــــﻮډل د ﻣﻴﻨﯥ ﻧﻪ راوﻧﻪ ووت
زﻟﻔﯥ د درﺧــــــــــــــــــﻮ ﻳﯥ ﻟــﻮﺑﻮﻟﯥ ﺗﺮې رﺑﺎب ورك وه
ﺗﯧﺮه ﺷـــــــــــــﭙﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ وم ﻣﯧﻠﻤﻪ ﻛﻮرﺑﻪ ﻣﯥ ﺣﻮره وه
زﻣﺎ ﻧﻪ وو ﺳــــــــﻮاﻟﻮﻧﻪ ورك ﻫﻐﯥ ځﻨﯥ ځﻮاب ورك وه
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ﻛﯧښﻮدو ﺑﻠﺒﻞ ﻳﻮ څـــــــــﺎڅﻜﻰ ﻋﻄﺮ د ﻏﻮټۍ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﯥ
ﭘﺎڼﻰ ﭘﻪ ﭼﻜﭽﻜﻮ ﺳﻮې ﻣــﻄﺮب ﻧﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺎب ورك وه
) د ﻟړم ﻧﻬﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﻛڼﻮ ښﺎر
د زړګﻲ ﻣــــــــﻠﻴﺎر ﻣﯥ ړوﻧﺪ ﺳﻮ ګﻼن ﻏﻮاړي ﻟﻪ اﻧځﺮه
د ﻛڼﻮ ښـــــﺎر ﻛﯥ ﻳﯥ ﺳﻮال دى د ګﻮﻧګﻲ د ﺧﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮه
ﻳﻜﻪ زار ﻳﯥ دى وژﻟﻰ ،ﺑګــــــﺘۍ ،ﻟـــــــــﻨډۍ ژړﻳــــــږي
د ډول ﺳـــــــﺘﻮﻧﻲ ﻛﯥ ده ﻣﺎﺗﻪ د ﭘښﺘﻮن د ﺑﺨﺖ ﺳﻨﺪره
ﻟﻜﻪ ﺳــــﻮر د اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﺳﻮ ﻫﺮ ﭘﻮﻛﻲ ﻛﯥ اﯦﻠﺒﻨﺪ وژﻧﻲ
د ﺷﭙﻮﻧﻜﻲ ﺷـﻮﻧډې ﭘﺮدۍ دي ﻛﻪ ﺷﭙﯧﻠۍ ﺳﻮه ﻣﺮوره
ﻳﺎ ﺣــــــــﺴﻨﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ وژﻧﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺮ د ﺳــــــــــــﺘﺮګﻮ ﺑﺪ ﺳﻮ
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 ﻣﻼﻟﻪ ﺳــﺘﺮګﻪ وره
ﻓﺮﻳﺎد ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻳﻮﺳــــــــــﻢ ﺷـــــــﯧﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﺣﺪ ﺗړﻟﯥ ﻧﻪ ده
زﻣﺎ د زړه د څﺮاغ ﻏـــــــــﻠﻪ ده ﻳﻮه ﭘـــــــــﯧﻐﻠﻪ ﭘﺎړوګــــــــﺮه
زه ﺧﻮځــــــښﺖ ﻫﻐﻪ څﭙﻪ ده ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ښــــﻜﻠﯥ ﻫﯧڅ ده
ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮر د ﺳــــــــــــــــﭙﻮږﻣۍ ده زه د ﻟـــــﻤﺮﻳﻤﻪ ﺑڅﺮه
) د ﻟﻴﻨﺪۍ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺟﻼد ﻟﻤﺮ
ﺗﻪ ﺳــــــــــﭙﻮږﻣۍ ﻛﻪ ﭘﺮښـــــﺘﻪ ﻳﯥ څﻪ ﺑﻼ ﻳﯥ ﺗﯧﻎ ﻧﻈﺮې
ﺳـــــــــﺘﺎ ﭘښﻮ ﺗﻪ ﻛڼﺎوې ﺳﻮې د رڼﻮ ﺳــــــــﺘﻮرو ﻛﻜﺮې
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
زﻣﺎ د زړه ﺑﺎز ﻳﯥ څﻴﺮﻟﻰ دې ﭘﺴﺘﯥ ﺳـــــــﭙﻴﻨﯥ ﻛـﻮﺗﺮې
دوزﺧﻲ ﺑﺎدوﻧﻪ ﺑﺎر دي د وږﻣﯥ ﭘﻪ ﻧﺮﻣـــــــــﻮ وﻟـــــــــــــــﻮ
دار د وړاﻧګﻮ ﻛﯥ ځــــــړﻳږي ﭘﯧﻐﻠﯥ زاڼﯥ ﺳﭙﻴﻦ وزرې
د رڼﺎ ﺗﻮره ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﻟــــﻤﺮ ﺟﻼد ﺳﻮ ﺳـــــﺘﻮري وژﻧﻲ
ﻣﺮګ د ﻧﻮر ﭘﻪ ګــــــډا ﻟﻤﺎﻧځﻲ د ﺗﻴﺎرو د دﻳﻮ ﻟښــﻜﺮې
ﭘړﺳــــــﯧﺪﻟﯥ ﺳﻴﻨﯥ اوړي ځﻮاﻧﻴﻤﺮګ ﻛــــﺒﺎن اوﺑﻮ ﻛﯥ
د ﭼﻴﻨﯥ ﺗﻲ زﻫﺮﺟﻦ ﺳﻮل ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻧﻪ راځــــــــﻲ ﺷــــــــــﻜﺮې
ډﯦﺮ ګـــــــــــﻠﻮﻧﻪ د ﺑڼﻮ وو ﺗﺎﻧﺪو ﻫـــــــﻴﻠﻮ ﻏــــــــــــﻮړوﻟﻲ
ﭘﺎڼﯥ ،ﭘﺎڼﯥ اوس رژﻳږي ﻻر ﺑﺪﻟﻪ ﻛـــــــــــړه دﻟـــــــــــﺒﺮې

41

ﻛﻢ اﺻﻠﻪ
ﻣﺎ ﻫډ ورﺗﻪ ﺗﻴﻠﻰ ﻛړﻟﻮ
د زړه وﻳﻨﯥ ﻣﯥ ﺗﻴﻞ ﻛړې
ﻣﺎ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﻪ ډﻳﻮه ﺳﻲ
ﺧﻮ
ﻫﻐﻪ ﺷﻴﻄﺎن څﺮاغ ﺳﻮ.
) د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ اوه ﻟﺴﻤﻪ ﺷﭙﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(

42

د راز ﻛﻴﺴﻪ
ﺗﺶ ﺟــــــــــﺎم داﺳـــــــﯥ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﺮﺑﻨډه وه ﻧﯧﻮﻟﯥ
ﭼﯥ ﺷــــــــﯧﺦ ﺑﻴګﺎ د رز د ﺟــــــــﻴﻨۍ ګــــــــﻨډه وه ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﭘﻪ ټﻮﻛﻮ ،ټﻮﻛﻮ ﭘـــــــــــښﻪ د ﭼﺎ د ﺷــــــــﭙﯥ وښـــﻮﯦﯧﺪﻟﻪ
ﺳــــــــــــــﺒﺎ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺧـــــــــﻮاره ﻣﻠـــــــﻨډه وه ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﺳــــــــــــــــــــــﻮدا ﭘﻪ رﺿﺎ ﺳـــــﻮې زﻫﺪه زه ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻪ ﻳﻢ
د ﺷـــــــــــﻮﻧډو ﭘﯧﻐﻠﯥ ﺧـــﭙﻠﻪ ﺳــــــــــــﻴﻨﻪ ټﻨډه وه ﻧﻴﻮﻟﯥ
د ﻟــــــــــــــــﻤﺮ اﻣﺎم وﻳﺪه وو ﺧــــــــــﻮ ګﻞ ﭘﺮښﯥ وڅﻨډﻟﯥ
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
) د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ اوه ﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(

43

ﺟﻮاز
ﭘﻪ ﻣﻼ 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
ﺳﺘﺎ ﺷﺎت ﺧﻮړﻟﻮ ښﻪ ﺟﻮاز د ښﻜﻠﻮﻟﻮ راﻛړ
ﻧﻮ زه ﻫﻢ واﻟﻮﺗﻢ  ،ﻣﭽۍ ﺳﻮم ،ﺑڼ د ښﻜﻠﻮ ﺗﻪ ځﻢ
ﭘﻮه ﺳﻮم ﭼﯥ ﺷﺎت دوﻣﺮه ﺧﻮاږه دي ﻧﻮ ﻣﭽﻮ ﺑﻪ څﻪ وي
وﻻړم ﻣﭽﻜﯥ ﻟﻪ ﭘۍ ﻣﺨﻮ اﺧﻠﻢ
او ﺗﻪ ﻛﻨﺪو ﺗﻪ راځﻪ!
) د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ دﯦﺮﺷﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺑﺪر
ﺳـــــﺎﻻرد ښﻮ د ﻧﻮر ﭘﻪ ځﻞ ﺟﻨګ د ﻛﺎﺑﯥ ګټﻠﻰ
ﻻﻫـــــــــﻮﻟﯧﻮال 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 ﻻﻧﺪې ﺳﻮﺑﯥ ګټﻠﻰ
د ﺟــــــــﻮاري ﻣﻴﺪان ﻛﯥ څﻪ ﺑﺎﻳﻠﯥ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ ﺑﺨﺘﻪ
ﻻل 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
) د زﻣﺮي اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د زړګﻲ ﭼﻮﻧﻐﺮ
د ﺧﻮږې ﺣــــــﻮرې ﺧﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
د ښـــــــــﻜﻼ د ﻳﺎد ﺗﺴﺒﯥ ده ﻟﻪ اﻣـــــــــــﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
روژﺗﻲ ﻻﻟﻴﻪ څﻪ ﺳــــــــﻮې دا د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧﻮﻟګۍ ﻣـــﻴﺮه
ﺳــــــــﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ډډې ﺷﻮﻧډې څﻮ ﻣﺎښـﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
د ﻟﻤﺒﻪ زړګﻲ ﭼــــــــــﻮﻧﻐﺮ ﻛﯥ ﻻ د ﻛــــﻜﻮﺑﻚ آواز دى
داﺳـــــــــــﯥ ﻣﻪ ګڼﻪ ﭼﯥ زرﻛﻪ ﻟﻪ ﻛــــــــﻼﻣﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
ﭘﺖ د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ځـــــــــــﺎى ﺳﻮى د ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﻧﻲ ﭘﺖ ﻛﯥ
ﻫــــــﻨﺪوﻛۍ اﷲ اﷲ ﻛړي ﻟﻪ رام راﻣـــــــــــﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
ژﺑﻪ داﺳــــــﯥ اوده ﻛړې ﺑﺮګﻮ ﻏــــــــﺒﺮګﻮ ﭘﺎړوګـــــــــﺮو
ﺗﻞ د زړه ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺮې وروﺳـــــﺘﻪ ﻟﻪ ﺳﻼﻣﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
ښــــــــــــﻜﻠﻮي ﻟﻠﻤﻲ ګﻠﻮﻧﻪ د ﻧﻮا د ﭘﻞ ښـــــــــــﻜﺎﻟﻮ ﻳﯥ
د راﻏــــــﻪ ﺗﺮ څﻨګﻪ ﻏﻠﯥ څﻮك ﻟﻪ داﻣــــــــﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺳــــــﭙﯧﺪو ﺧﻮب وم ﻫﯧڅ ﺗﻌﺒﻴﺮ زﻣﺎ وﻧﻪ ﺳﻮ
ﻟﻜﻪ ﺑﺮﺧــــــــــــﻪ د ﻳﺘﻴﻢ ﭼﯥ ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎﻣـــــــــﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
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ﺟﻨﺎزې ﺗﻪ ﻣﯥ د اوښـــــــــﻜﻮ ﻫــــﺪﻳﺮه د ګﺮﯦﻮان ﻧﻪ ﺳﺘﻪ
د ﺑڼﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺗﺎﺑﻮت ﻛﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻛـــــــــــــــــﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻮې
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د زړه ﭼﻤﺒﻪ
د زړه ﻏـــــــــــﻠﯥ ﭼﻤﺒﻪ ﻣﯥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣــــــــــﻴﻨﻪ ﺗﺨﻨﻮﻟﯥ
ﻛﻪ ﻻس د ﻣﺴﻴﺤﺎ ده وﭼــــــــــﻪ وﻳـــــــــــﻨﻪ ﺗﺨــﻨﻮﻟﯥ
د ﻫـــــــــﻴﻠﻮ ﭘﯧــﻐﻠﻪ ﻛټ ﻛﯥ د زړګﻲ اوړي را اوړي
ﻣﻮﻻ دې ﺧـــــــــﻴﺮ ﻛړي ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣﻦ ﺷﻴﺮﻳﻨﻪ ﺗﺨﻨﻮﻟﯥ
د ﺳـــــــــﻮې ﺷﭙﯧﻠۍ ﻏږ ﺳﺮه ﺷﺮﻧګﻰ ﺳﻮ د ﭘﺎوﻟﻴﻮ
ښــــــﻜﺎرﻳږي ﻛﻮم ﻛﻮﭼﻲ ﺑﻴﺎ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻨﻪ ﺗﺨﻨﻮﻟﯥ
څـــــــــﻪ ﭘﺎم ﺳﺎﺗﺊ ﻛﺎواﻛﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو وﻧﻪ ﻟﻤﺎﻧځﺊ
د ډډو ﺷـــــــــﻮﻧډو ﺳﺖ ﺧـــــــــــــﺒﺮه ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺗﺨﻨﻮﻟﯥ
ﻣﻠـــﻴﺎره ﭘﻪ دوو ﺳﺘﺮګﻮ ﺑﻪ دې ﺧﻮد ګﻼن ټﻮﻛﻴږي
ﭘﻪ څــــــــــﻮﻛﻮ د ﺑڼﻮ دې ګـــــــــﻠﻮرﻳﻨﻪ ﺗﺨــــــــــــﻨﻮﻟﯥ
) د ﻛﺐ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻏﺰل
ﭼﯥ ﭼﯧﺮې ښــــــﻜﻠﯥ وﻳﻨﻢ زړه ﻣﯥ ښﻮى ﻟﻪ واﻛﻪ وځﻲ
ﻏﺰل ،ﻏﺰل ﻟﻮګﻰ ﻣﯥ د ځــــــــــﻴګﺮ ﻟﻪ ﻛــــــــــــﺎﻛﻪ وځﻲ
ښــــــــــــــﻜﺎﻟﻮ د ﻛﻮم ﭼﻨﺎر ﺧﻴﺎل ﻳﯥ ﻏﻮږ ﺗﻪ رﺳــﯧﺪﻟﻰ
د ﺗﻮرو ﭼــــــــــټﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺧـــــــــﻮﻟﻪ ﻛـﺎواﻛﻪ وځﻲ
ﻳﻮ ﻻل ﻣﯥ وو ﺳــــــــﺎﺗﻠﻰ ﺧﻮ د ﺳـــــــﺘﺎ ﻧﺎﻛﺮدو وﺳــــﻮ
د ﻫﺮ ﺗﻮري ﭘﻪ ځــــــــﺎى ﻳﯥ ﭘﺎس ﭘﺮ ﺳـــــــﺮ ﺗڼﺎﻛﻪ وځﻲ
ﻳﺎﻏﻲ ﻟــــــــــﻴﻼ 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
ﻣﻠــــــــــــــــــﻴﺎره څﻮ دا ﺳﺘﺎ ﻣﻴﺨﻮر ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﻜﺪه وي
ﺗﺮ ﻫـــــــﻐﻪ ﺑﻪ ﺧــــــــــــﻮږه ﻧﺸﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﺖ ﺗﺎﻛــــــــــــــﻪ وځﻲ
) د ﻛﺐ اﺗﻠﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1377ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﺳﺨﺎت
ﻫﻠﺘﻪ د ﺷﭙﯥ د څﭙﺮ ﻻﻧﺪې د ﺳﭙﻮږﻣۍ ﺗﻨﺪي ﻛﯥ
ﺑﺎران وﻫﻠﯥ دوه ﺧﻴﺸﺘﯥ ﺗﻮﺗﻜۍ ګﻮﻧګﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ
ډﻳﻮې د اوښﻜﻮ ﺑﻠﻮي د ﻛﻮم ارﻣﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺮ
او ﺑﺎد ﺗﺎروﻧﻪ د ﺳﺘﺎر ﺧﻮروي
ﺳﺨﺎت د ﺳﻨﺪرو وﻳﺸﻲ
) د وري ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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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!
ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ! ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ!
او زﻣﺎ د زړه ﭘﻪ ژﺑﻪ
د ﺷﻤﻠﻮ ټﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې
د ﻛﻴږدﻳﻮ ښﯥ ﺳﻨﺪرې
راﭘﯧﺮزو ﻛړې ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ!
ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ! ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ!
) د ﻛﺐ ﭘﻨځﻪ ﻟﺴﻤﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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رښﺘﻴﻨﻮاﻟﻪ
زﻣﺎ ښﻴښﻪ ﺧﻮښﻪ ده
زه ﭘﻪ ښﻴښﻪ ﻣﻴﻦ ﻳﻢ
ځﻜﻪ ،ښﻴښﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺳﻴﻮرى ﻛﻮي
ﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ وړاﻧګﯥ ﻧﻴﺴﻲ
ښﻴښﻪ ﺗﻮر ،ﺗﻮر ښﻴﻲ
ﺳﭙﻴﻦ ،ﺳﭙﻴﻦ ځﻠﻮي
ﻧﻮ
زه ﭘﻪ ښﻴښﻪ ﻣﻴﻦ ﻳﻢ
زﻣﺎ ښﻴښﻪ ﺧﻮښﻪ ده
) د وري ﺷﭙږﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(

52

د ﻟﻨډﻳﻮ ﺷﺮﻧګﻰ
ﭘﻪ ﻣﺎ ﺗږي دا څــــــــــﻪ ﺗﻨﺪر ﻟﻪ ﭘﺎﺳـــــــــــﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻰ
راﻛړى ﺟــــــــــﺎم ﻣﯥ څﻮ ځﻠﯥ ﻟﻪ ﻻﺳــــــﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻰ
دا ﻧﻴﻢ ﺳـــــــــﻮى اﻟﻮى زړه د ﭼﺎ ﭘﻪ اور ﺳﺘﻲ ﻛړم
ﻣــــــﺠﻤﺮ د ﻣﻴﻨﯥ ﺳـــــــﻮړ ﺳﻮ ﻟﻪ ﺑړاﺳــــﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻰ
ﻣﻼﻟﯥ د ﻟﻨډﻳﻮ ﭘﻪ ﺷـــــﺮﻧګﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﺟګ ﻛړه
د ﻫﺴــــــﻜﻮ ﺑﺮﯦﺘﻮر ځﻠﻤﻰ ﻟﻪ آﺳــــــــــــــﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻰ
ﻣﻠــﻴﺎره ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻛﯥ دې دا ﻫﺴﯥ وړې ﻫﻴﻨﺪارې
د ﻳﺎر ﻳﺎﻏﻲ ﻧﻈــــــــــﺮ دې ﻟﻪ اﻟﻤﺎﺳــــــــــﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻰ
) د ﻏﻮاﻳﻲ ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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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
د ﺧﻨﺪا ﻧﺎوې ﭘﻪ ډوﻟۍ ﻛﯥ د ﺳﻠګﻴﻮ ﺑﻴﺎﻳﻲ
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
) د وري دﻳﺎرﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻏﺰل
ﻟــــــﻜﻪ ﺧـــــــﺒﺮه ﻣﯥ د ژﺑﯥ ﺳــــــﺮ ﺗﻪ ښــــــــــــــﻜﻠﯥ راځﻲ
ﻏــــــــــﺰل ،ﻏــــــــــﺰل ﺳﻲ د زړه ﻛﻮرﺗﻪ ﻧﺎﺑﻠﻠـــــــــﯥ راځﻲ
ﻣﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻮخ ﺳـــــــﻲ او ﻫﺎ ﺳــــــــﭙﻴﻨﻪ ﺗښﺘﯧﺪﻟﯥ ﻣــﺎره
ﺷـــــــــــﻮﻧډې ﺑﻪ ﭼﻴﭽﻲ د ﺷــﭙﯧﻠۍ ﻏږ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﯥ راځﻲ
د ﺧﺎل اﻣﺎﻣﻪ راڼﻪ ﺳــــــــــــﺘﻮري ﻳﯥ ﺳـــــــــﺠﺪې ﺗﻪ ﺑﻮﻟﻪ
د ﺗﻮرو ﭘﯧﻐﻠــــــــــــــﻪ د زړه وﻳﻨﻮ ﻛﯥ وﻳﻨځﻠﯥ راځـــــــــﻲ
ښــــﻜﺎري ﻛﻮم ﺑﺎد ﺑﻴﺎ د څﻨﺎر ﻟﻪ څﺎﻧګﯥ ﺧﺮپ اﻳﺴـﺘﻠﻰ
ﭼﯥ ړﻧګ ګﻮدر ﻧﻪ ﺳـــــــــﻮې ﺳﺎﻧﺪې د ﺳﻴﻨځﻠﯥ راځﻲ
ﻛﻮم ﺳـــــﻨﺪر ﺑﻮل ﺳﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﺮې ﻣﺮۍ ﻛښﻴﻮځﻲ
ﺧﻮﻟﯥ د ټﻴﻐﻜﯥ ﻧﻪ ﻧﻮا ﻧﻦ د ﺑﻠﺒﻠـــــــــــﯥ راځـــــــــــــــــــــﻲ
د ښـــــــــــــــﺎﭘﯧﺮﯦﻮ ﺗﻮغ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺳــــــــــــﻲ ﭘـﻪ ﻟﻨډﻳﻮ ﭘﻮرﺗﻪ
د ﻗﺎف ﻣﻴﻮﻧﻪ ده ﻣﻼﻟــــــــــــــۍ ﺗﻮره اﻳﺴــــــــــﺘﻠﯥ راځﻲ
د ﺷـــــــــــﻮﻧډو ﺑڼ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻠــــــﻴﺎر د ﺑﻮﺳﯥ زړى اﻳښﻰ
ځــﻜﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻏﻮټۍ ،ﻏﻮټۍ ښﻜﻨځﻠﯥ راځﻲ
) د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ ﭘﻨځﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻏﺰل
ازﻏﻲ ﭘﻪ څــــــﻮﻛﻮ وړي د ګﻞ ﺟﻨﺎزه
ﭘﻪ ټﻴﻚ ﺑﺎر ﺳــــــﻮې د اورﺑﻞ ﺟﻨﺎزه
د ﺧﺎل اﻣـــــﺎم ﻧﻪ ﺗﻜـــــﺒﻴﺮوﻧﻪ ﺗښﺘﻲ
ﭘﻴﻜﻲ راوړې د ﺳـــــــﻨځﻞ ﺟــــــﻨﺎزه
ﺣﺒﺶ ﻟښﻜـــــــﺮ ﻳﯥ د ﺑڼﻮ را دروﻣﻲ
ﻣﻴﻨﻮ وﻛـــــــــــــــــــــړئ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺟﻨﺎزه
ﺧﻮﺷــــــــﺎﻟﻪ ﺗﻮره دې اﻳﺴﺘﻠﯥ ﺳﺎﺗﻪ
ﻟږ ده ﭼﯥ ﺑﺎر ﺳــــﻲ د ﻣﻐﻞ ﺟـــــــﻨﺎزه
ﻣﻠﻴﺎره زړي ﻣﻮ د ﺑﺨﺖ وچ ﺳـــــــﻮي
ﭼﯥ ﭘﻪ اوږو ګـــــــــــــﺮځﻮو ﺗﻞ ﺟﻨﺎزه
) د زﻣﺮي دوﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﻏﻨﻤﻮ وږى
زه ﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﻟﻮ ﺑﺎر وم
ﻫﯧڅ اﻣﺎم ﻣﯥ ﻧﻪ وو
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
او زه ﺑﻴﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ زه ﺳﻮم
) د زﻣﺮي دوﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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د ﺳﺎﻫﻮ ﭘﻪ ﻳﺎد
ﺳﭙﻴﻦ ﻛﺘﺎر د زاڼﻮ ﻣﺎت ﺳﻮ ﺳﻴﺴۍ ژاړي ﻏﻠﯥ ﻏﻠﯥ
ﭼﻨﺎر ړﻧګ د ﻋﺎﻃﻔﯥ ﺳــــــــﻮ څﺎﻧګﻪ ﻣﺎﺗﻪ د ﺳﻴﻨځﻠﯥ
د ﺷﻨﯥ وﻟﯥ ﺳـــــــــــــــﻴﻮرى وﻣړ د ﺑﻨګړﻳﻮ ﺷﺮﻧګﻰ وﻣړ
د رﻧګﻮﻧﻮ ﻣــــــﻮر ﺳـــــﻮه ﺑﻮره د ﻧﻨګﻮﻧﻮ زړﻛﻰ وﻣــــــــړ
ﭘﻪ دﯦﺮې د وﻟﻮﻟـــــــــــﻮ ﻛﯥ د ﻣﺎﺗﻢ ﭼـــــــﻴﻐﻪ ﺳــــــﻮه ګډه
د ﻧﻨګﻴﺎل وﻳﺮ ﺧﺘﻢ ﻧﻪ وو ﺳـــــــــــــــــــــﺎﻫﻮ وﺗړﻟﻪ ﻛــــــــډه
ﺑﻞ ځﻼﻧﺪه ﺳــــــــــــــــﻴﻮرى ووت د ادب ﻟﻪ روڼ ﻣــﺪاره
ﺑﻞ ﻣﻠﻨګ ﺑﻞ ﻗـــــــــــــــــﻠﻨﺪر ﻣﻮ وﻻړو ووت ﻟﻪ ﻛــــــﺘﺎره
ﺷﻨﯥ ځﻮﻟۍ د ﭘﺴــــــــﺮﻟﻲ ﻧﻪ ﻳﻮ ګﻼب ﭘﻪ ﺧﺎور ﭘﺮﯦﻮت
د اﺣﺴﺎس د ﭘﻴﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺧﺎور ﭘﺮﯦﻮت
ﺑﻴﺎ د ﺑﻞ ﺑﻠﺒﻞ ﺳــــــــــﻨﺪرې د ﻣﺮګﻲ راﻧﺠﻮ ﻛـــــړې ﻏﻠﯥ
ﭼﻨﺎر ړﻧګ د ﻋﺎﻃﻔﯥ ﺳــــــﻮ څـــــﺎﻧګﻪ ﻣﺎﺗﻪ د ﺳﻴﻨځﻠﯥ
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ګﻴﻠﻪ ﻣﻨﻪ اﺷﻨﺎ
ګﺮاﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ګﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﯥ راﻧﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو دې ﺳﺘﺎﻳﻠﻰ ﻧﻪ ﺳﻢ
ښﻜﻼ وﻳﺸﺘﻠﯥ د ﻣﻨﻜﺮ ﻏﺸﻲ ده
ځﻜﻪ د راز ﻛﻴﺴﻪ وﻳﻠﻰ ﻧﻪ ﺳﻢ
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
ﻳﻮه ورځ ﺑﻪ ګﻞ ﺳﻲ څﺎﻧګﯥ څﺎﻧګﯥ ﺑﻪ ﺳﻲ
ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻛړي ړﻧګﻪ وړاﻧګﯥ وړاﻧګﯥ ﺑﻪ ﺳﻲ
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
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ښﻜﺎره ﻏﺎړه ﻏړۍ ﺳﻮ اﺷﻨﺎ
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ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺮې د ﻛﺎﻛړۍ ﺳﻮ اﺷﻨﺎ
ﺧﻮ اوس راځﻪ روژه د ګﻮﻧګﯥ ﻧﻴﺴﻮ
ﺑﺲ د زړګﻲ ﺗﻞ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻟﻮ
) د ﻛﺐ څﻮارﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1378ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻏﺰل
دا څــــــﻨګﻪ ﺑﯧﺨﻮدي ده ﭼﯥ ﻧﻐﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﺎر ښــــــــــﻮﻳﻴږي
ﻫﺮ وارې ﻟﻪ ﺳــــــــــﺎﻗﻲ ﻧﻪ ﺟﺎم زﻣﺎ ﭘﻪ وار ښــــــــــﻮﻳﻴږي
ﭼﺎ ﺑﻨګ زﻣﻮﻧږ ﻣﻠﻨګ ﺗﻪ د ﻗﻠﻨګ ﭘﻪ ﻧﻮم ورﻛــــــــــــــړي
ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻞ ﭘﻪ ﻻر ښـــــــــــﻮﻳﻴږي ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻞ ﻧﻪ ﻻر ښﻮﻳﻴږي
ﻧﻪ ﻳﺎر ﺳــــــﺘﻪ ،ﻧﻪ ﭼﻨﺎر ﺳــــــﺘﻪ د ﻣﻨګﻴﻮ ﻣﻴﺮه ﺳــــﻮځﻲ
ﻣﺮۍ ،ﻣﺮۍ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻣﺦ ﻛﺘﺎر ښــــــــــــﻮﻳﻴږي
ﻣﻮدې ﺳــــــﻮې د ټﭙﻮ ﭘﯧﻐﻠﯥ ﺗﻪ ﭼــــــﺎ راﻧﺠﻪ ورﻛــــــړي
ﺳُﺮ ﻣﺎت دى ،ﻟﻰ ګډ ﺳـــــﻮى ﻟﻪ ﻣﻄﺮب ﺳــﺘﺎر ښﻮﻳﻴږي
ﻣﻠګــــــــﺮو د ﻗﺪرت د ښــــــــــــــﺎﭘﯧﺮۍ ﻛﻮډې دي ﻧﻮرې
درﺑﺎر ﻛﯥ ﻳﯥ د ډﯦﺮو د اﻳﻤﺎن ﻣﻬﺎر ښـــــــــــــــــــــــﻮﻳﻴږي
د ﻣﻴﻨﯥ ﻣﺴــــــــــــــﻠﻤﺎن ﺳﻪ ﻛﻪ د ﺣــــــــﺴﻦ ﺟﻨﺖ ﻏﻮاړې
د وﺻﻞ ﻟﻪ ﺻـــــــــﺮاط ﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﺲ ﺳـــــــﺮه ﻛﻔﺎر ښﻮﻳﻴږي
ﻣﻠــــــــــﻴﺎره د ﺳــــــــــﭙﻮږﻣۍ ﻣﺦ د ﻣﻨګﺮ ورﯦځﻮ ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﻗﻠﻢ ﻣﯥ ځﻜﻪ ﺗﻢ دى او ﻛـــــــﺮار ﻛـــــــﺮار ښـــــــــــــﻮﻳﻴږي
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ﻏﺰل
ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﻣﯥ د ﺧﻴﺎل ﭼﻨﺎر ﻏﻮڅــــــﻴږي څﺎﻧګﯥ څﺎﻧګﯥ
ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﻪ ﻣﯥ ژﺑﻪ ﻻ ﻏځﻴږي څـــــــــــﺎﻧګﯥ څـــــــــــــﺎﻧګﯥ
ﻫﻐﻪ وﻟﻪ اوس ﻧﻪ ﺳـــﺘﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻣــــــــــﻮ ﭘﺮې ﻟﻴﻚ وو
ﺧﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻣــــــــــﻮ ژوﻧﺪۍ ده او ﻏـﻮړﻳږي څﺎﻧګﯥ څﺎﻧګﯥ
د ﻫﺎر ﭘﻪ ځﺎى ﭘﻪ ﺳـــــــــــﭙﻴﻨﻮ ﻏﺎړو ﻫـــﺎر د دورو زاﻧګﻲ
راﻧﻪ ﺳﯥ! ﻛﻪ اواز ﻣﯥ دررﺳــــــــــــﻴږي څﺎﻧګﯥ! څﺎﻧګﯥ!
ﭼﯥ څــــــــﻪ ګﻼن ﺑﻪ وﻛړي زړه ﻛﯥ ﺳــــــــﺘﺎ ﻧﻮم ﻣﯥ ﻛﺮﻟﻰ
دا اوس ﺧﻮ ﺗﻮر ﻟﻮګﻰ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺟـــــــګﻴږي څﺎﻧګﯥ څﺎﻧګﯥ
ﭘﻪ ﻣﺎ وچ ﻣﻮري ﺳـــــــــــﭙﻴﻨﻪ اﺑۍ وﭼﻪ ﺳــــــــــﻲ د ورﯦځﻮ
ډك ﺗﻲ ګﻮره ﭘﻪ ﻧﻮرو ور ﺧـــــــــــــﻮرﻳږي څﺎﻧګﯥ څﺎﻧګﯥ
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ﻏﺰل
د ﺗﻨﺪر ورا ده ﻧﺎﺳـــــــــﺘﻪ د ﺳـــــــــــﭙﻮږﻣۍ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ وﻳﺮ دى
ﺷــــــﭙﯧﻠۍ ده ﻣﺎﺗﻪ ﺳـــــﻮې د ﻛـــــﻴږدۍ ﻛﻠﻲ ﻛـــــــﯥ وﻳﺮ دى
د ﺧﻮارې ﺳـــــــــــــﻨﺪرﺑﻮل ﻻﻟﻲ ﺗﻪ ﭼــــــــــــﺎ راﻧﺠﻪ ورﻛــــړي
ﺳـــــﻠګۍ ،ﺳﻠګۍ ،ﺳﻠګۍ دي د ﻏﻮټۍ ﻛﻠــﻲ ﻛﯥ وﻳﺮ دى
ﻳﻮازې ﺳـــــــــــﻮه ﻧﺎزﻛﻪ ﺑﻪ اوس ﺗﺮك ﻟﻪ ﻏﻤﻪ وﭼــــــــــــــــــﻮي
آه اوښـــــــﻜﯥ ﻫﻢ ﺗﺮې ځﻲ د ﺗﻮﺗﻜۍ ﻛﻠﻲ ﻛـــــــــــــﯥ وﻳﺮ دى
ﻫﺮ ول د ګﺎرګﻮﺗﻲ ﭘﻴﻜﻲ ﺗﺎﺑﻮت د ﻳﻮ ارﻣـــــــــــﺎن ﺳـــــــــــــﻮ
ﭘﯧﺰوان دى وژل ﺳــــــــــــــﻮى د ﻧﺘﻜۍ ﻛﻠﻲ ﻛــــــــــﯥ وﻳﺮ دى
ﺷــــــــــــــــﺮﻧګﻰ د ﻟﻨډۍ ﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﻛﺎﻛــــــــړۍ ﭘﻪ زﻳﻨﺪۍ ﺳﻮې
اﻳﻮب ﻟﻪ ﺗﻨﺪې ﻣــــــــــﺮي د ﻣـــــــــــــﻼﻟۍ ﻛﻠﻲ ﻛـــــﯥ وﻳﺮ دى
ﺷـــــﭙﻮل ړﻧګ رﻣﻪ ده ورﻛﻪ د ﺷﭙﻮﻧﻜﻲ ﺷﻮﻧډې ﭘﺮې ﺳﻮي
ټﻮل ﻛړﻛﻲ ﺳــــــــــﻮځﯧﺪﻟﻲ د )ﻫﻮﺳۍ*( ﻛﻠـــﻲ ﻛﯥ وﻳﺮ دى
ﺑﻨﺪي ده ﺗﻮره دﻳﻮ ﺳـــــــــــــــــــــــــــﺮه ﺳـــــــــــــــﺮواﻟــﻪ د ﻟﻨډﻳﻮ
)ﻣﻐﺮوره*( ﻛـــړي ﺳــﻠګۍ د )ښﺎﭘﯧﺮۍ*( ﻛﻠﻲ ﻛﯥ وﻳﺮ دى
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ﻣﻠـــــــــــــــــﻴﺎره ﺳــــــــــــﺘﺎ ﻏﺰل ﺗﻪ ﺑﻪ څﻮك دم د ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺳﻲ
دﯦﺮه د رﺑﺎب وراﻧﻪ د ﺷــــــــــــــــــﭙﯧﻠۍ ﻛﻠـــــــــــﻲ ﻛﯥ وﻳﺮ دى
) د وري اوه ﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1380ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
* )ﻫﻮﺳۍ() ،ﻣﻐﺮوره( او )ښﺎﭘﯧﺮۍ( د ﻟﻴﻮال ﺻﺎﺣﺐ د ارﺷﺎك او اوﺷﺎس
اﻧځﻮروﻧﻪ
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د رڼﺎ ﻧﺬر
ﻻ ﺗﻮرې ﺳﺘړې ﻧﻪ دي
ﻻ اوښﺎن وږي ښﻜﺎري
او د ځﻮځﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎى
زﻣﻮږ د ﻣﯧﻨﯥ ﭘﺮ ګﻼﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﺨﻮﻧﺪ ﻣﺎﺗﻮي
ﻻ ﭘټ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺷﻴﻄﺎن زﻣﺎ ﺳﺎده وﻟﺲ ﺗﻪ
ﺟﺎم د ﻛﻮﺛﺮ ﻛﯥ د ﻣﺮګﻮﻧﻲ زﻫﺮ ﻏړپ ورﻛﻮي
ﻻ ﻣﯥ د ﺳﺘﻮرو ﻛﻮر ﺗﻴﺎره دى
ﭘﻪ ﺗﻮرﺗﻢ ﻛﯥ اوﺳﻲ
او د ﺳﻮال ﻟﭙﻪ ﻳﯥ ړﻧﺪه ده
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 ﻣﻼ ځﻨﯥ ﻣﯥ ﻛړس وﺧﻴږي
او ﻧﺎوﻳﻠﯥ ﻧﺎﺑﻠﻠﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ژﺑﻪ راﺳﻲ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺗﺎﺗﻪ ،ﻣﺎﺗﻪ څﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﻲ
واﻳﻪ ﺳﺮ زوره اﺷﻨﺎ
ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺗﻮره اﺷﻨﺎ
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ﻏﺰل
ﭘﻪ اور د ﺗړﻣﻮ اوښـــــــــــﻜﻮ ﻣﻮ د زړه ﻛﻼ ﺳــﻮځﻴږي
و ﻣﺦ ﺗﻪ د ﭘۍ ﻣﺨﻮ ﻣﻮ اﻳﻤﺎن ﺣﻴﺎ ﺳـــــــــــــــــﻮځﻴږي
دا څـــــﻨګﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻮﭼﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﯥ راﻛړى
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
ﻧﻮ ځﻜﻪ ﭘﻪ ﺷــــــــــﭙﯧﻠۍ ﻛﯥ د اﻟﻔﺖ ﻧﻮا ﺳــــــﻮځﻴږي
دې اور ﻧﻪ ﺑﻪ روڼ ﻣﺨﻰ دا د ﻣﻴﻨﯥ ﻛـــــــــــﻮر راوځﻲ
ﭼﺎ وﻳﻞ ﭼﯥ د ﻣﻠﻴﺎر زړه ﻛﯥ د ګﻞ ښﻜﻼ ﺳــﻮځﻴږي
) د ﻟﻴﻨﺪۍ اوه ﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ  1381ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل(
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ﻏﺰل
ﻫﻮس وم راﻧﻴﻮﻟﻰ ﻟﻪ ګـــــــــــــﺮﯦﻮاﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷـــــــــﭙﻪ ﻛﯥ
ﺳـــــــﺘﺎ ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﺮدى ﻛړى وم ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻛـــﯥ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس 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
د ﺷـــــــــﻮﻧډو ﭘﻪ ﭘﻞ راﻏﻠﻢ ﺗﺮ ﭘﯧﺰواﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷـــﭙﻪ ﻛﯥ
ﺳﺘﻤﻰ وو ﭘﺴﭙﺴﻰ وو ﭘﺎس ﭘﻪ ﺑﺮه ﺑﺎﻣﺒﻮټﻲ ﻛـــــــــــﯥ
د ﺷﻮﻧډو ﺳﻮال ﻛﻮو ﻛﻮم ﭼﺎ ﻟﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷــــــﭙﻪ ﻛﯥ
ﭼﯥ ﻫﺴﻚ ﺳﻲ ﭘﺮ اوږو ﻣﯥ د ښﻜﻼ څﻮﻛﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻲ
د ﺧﺪاى ﻏﺰل را واوروه ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷــــــﭙﻪ ﻛــــــــــــﯥ
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ﻏﺰل
ﭘﻴﺮ زورور وو د ﻣﻠﻨګ ﺧــــــــــــــﺪاى ﻳﯥ ﭘﺮده ﻛړې وه
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
ﻗــــــــــﺴﻢ ﻳﻮ څﻮ ﺷـــــــــــــﯧﺒﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻣﯥ ﺗﻮﺑﻪ ﻛړې وه
ﻫﻐﻪ ﺳـــــــــــــــﻬﺎر ﻣﯥ د ﻗﻠﻢ ژﺑﯥ رﻧګﻮﻧﻪ ﺷــــــــــــﻴﻨﺪل
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮدوړو د ﻣﺎت ﺳﻮي ﺧﻢ ﻣﯥ ﺷــــــــﭙﻪ ﻛړې وه
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
ﻟﻮﺑﻐﺎړي :راوي -د راوي ﻣﻠګﺮى -ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ -ﺧړ ﻣﻠﻨګ

)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 ﻻ 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
څﻮ ﺗﺮﺧﯥ ﺷـــــــــــــــــــﯧﺒﯥ د ﺗﺮﺧﻪ ﻋـــــﻤﺮ ﻣﯥ ﭘﻴﻴﻠﻲ دي
راﺳــــــــــــﻪ ﭘﻪ رڼﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﻮ ﺳـــــــــــــﻮى اﻧځﻮر ووﻳﻨﻪ
راﺳــــــــــــــــﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دﻟــــــــــــــﺘﻪ ﻧﺎدودې د اور ووﻳﻨﻪ
***
ﻫﺎﻏﻪ ﻟـــــــــــــﻜﻪ زرﻛﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ څﻮﻛﻮ د ﭘﻨﺠﻮ ګﺮځـــــــــﻲ
ﻫﺎ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﻣﻴﺮه ﭼﯥ ﭼﺎﭘﯧﺮه ﻟﻪ ﻣــــــــــــﻨګﻮ ګﺮځـــــــــــﻲ
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ﻫﺎﻏﻪ ﭼﯥ ﻛﻤڅۍ ﻳﯥ ښــــــﺎﻣﺎران د زړوﻧﻮ ښﻜﺎر ﻛﻮي
ﻫﺎﻏـــﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮوارې ﻛـــــــــــــــــــــﺘﻠﻮ ﭘﻪ زړه وار ﻛﻮي
ﺑﺲ د ښـــــــــــــــﺎﻳﺴﺘﻮﻧﻮ او ﺣــــــﻴﺎ ﭘﻮره ﻫــــــــﻴﻨﺪاره ده
ښـــــــــــــــــﻜﻠﯥ دﻧﻴﺎګــــــــۍ ﺗﻪ د ورﺗﻠﻮ رﻧګـــﻴﻨﻪ ﻻره ده
دا ﭼــــــــﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻛـﻮرﻛﯥ ﻳﯥ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ګﻮﻧډې وﻫﻠﯥ ﻳﻲ
ﺗﻪ ﺑﻪ واى ګﻮﻧګۍ دي ټﻮﻟﯥ ﺷــــــــــﻮﻧډې ﻏﻠﯥ ﻏﻠﯥ ﻳﻲ
دا ﺧﻮ ﺑﺲ ﻳﻮ ﻛـــــﺎن د ښـــــــــــﻮ ده ﭘټﻪ ﺧـــــــﺰاﻧﻪ ﻳﯥ ګڼﻪ
ﺳﺮﺳـــــــﺮ د ﺷﻮدو ده د اﻟﻤﺎس ﺳـــــــــــﻮﭼﻪ داﻧﻪ ﻳﯥ ګڼﻪ
ﭘټﻪ ده ﺣﻴﺎ ﻛﯥ د ﭘښــــــــــــﺘﻮ دا د ﺳــــــﭙﻴﻦ ﻏﺮ ﻫﻮﺳۍ
ﻛټ ﻣټ ﻟﻜــــــﻪ زﻏـــــــــــﺮو ﻛﯥ وﻻړه د ﻫﻨﺮ ﻫﻮﺳــــــــۍ
ﺑﺲ دى ﭘﻴﺮه ﺗﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﻫـــــﻤﺪوﻣﺮه ﻟﻨډ ﭘﻴﮋﻧﺪ ښـــﻪ دى
واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻟﻴﻮﻧﻲ ﺧﻮښ ﻳﻲ ﻟږ ﺧﻮﻧﺪ ښـــﻪ دى
ﺑﻴﺎﺑﻪ ﻣﻮده وروﺳـــــــــﺘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﭘﯧښﻮ څـــﺎر ﻛــﻮو
ښـــــﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ دواړه دﻋﺎګﺎﻧﯥ وار ﭘﻪ وار ﻛــــﻮو
***
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)څﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ(
)راوي(
ﭘﻴﺮه ښـــــــــــﻜﺎري ﭘﺎﯦﻠﯥ د ﻛﻴﺴــﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻮﺳــــــﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ
داﺳـــﯥ راﺗﻪ ﺑﺮﻳښـــــــﻲ ﭼﯥ راﻏﻠﻰ ﻧﻴﻤﻪ ﺷـــــــﭙﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ
)د راوي ﻣﻠګﺮى(
ﻳﺎره ﻣﺎ وﻳﻞ ګـــــــــﻮرم ﻛـــــﻪ ﻣﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴډۍ ﻣﻴﺮه ﺳﻲ
زه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺮﻳﺪ ﺳــــــــــــــﻢ ﻛﻪ دا ﻣﻴﺮه زﻣﺎ ﭘﻴﺮه ﺳــــــــــــــﻲ
ﺷﺮﻧګ ﺑﻪ ﺳﻢ ،ﻟﻮﻧګ ﺑﻪ ﺳﻢ ،ﻣﻠﻨګ ﺑﻪ ﺳﻢ ﻏﺰل ﻛﻪ ﺳﻲ
ﺳــــــــــــﺮﺗﺮﭘﺎﻳﻪ رﻧګ ﺑﻪ ﺳﻢ راﺟﻮړ د ﻣﻴﻨﯥ ﭼﻞ ﻛﻪ ﺳﻲ
دﻏﻪ ﻧګﻪ ﭘﺮښــــــــــــــﻪ ﺑﻪ د ګﻞ ﭘﺎڼﻮ ﻛـــــــــــﯥ ﺳــــــــــــﺎﺗﻤﻪ
دا د ﻋﻄـــــــــــــﺮ ﻧﺎوې ﺑﻪ ﺳــــــــــــــــﻨځﻞ ﭘﺎڼﻮ ﻛﯥ ﺳـــﺎﺗﻤﻪ
)راوي(
ﭘﺎم ﭘﻴﺮه ﻟږ ﺗﻢ ﺳــــــــــــــﻪ ﺳﺘﺎ د ﭘټﻮ ﺳـــــــﺘﺮګﻮ ﻣﻨډې دي
ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ګﻮزار ﺳﯥ ﺳــــــــﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ د ګړﻧګ څـﻨډې دي
ﻣﻴﻨﻪ دې ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮا ﺳــــــــــــﻮه ﭼﯥ ﻧﻴﻤګـــــــــړې ده
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
ﻛﺎل ﻛـــــــــــﻴږي ﭼﯥ زړوﻧﻪ ﻳﯥ د ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺗﺎر ﺗړﻟــــــــﻲ دي
ﻫﻴﻠﯥ ،ﺗﻠﻮﺳــــــــــــــــــﯥ ﻳﯥ د ارﻣﺎن ﻫـــﺎر ﻛﯥ ﭘﯧﯧﻠﻲ دي
دﻟــــﺘﻪ ﻣـــــــــــــــــــــﻴﻨﺎﻧﻮ ﻻ د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﺖ ﺳـــــــــــــــﺎﺗﻠﻰ دى
دﻟـــــــــــــــــــــﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻻ د زﻳﺎرت ﻏﻮﻧﺪې ﺳﭙﯧڅﻠﻰ دى
دﻟﺘﻪ ﻣــــــﻴﻨﻪ ټﻮﻟﻪ د ﺣــــــــــــــــﻴﺎ ﭘﻪ ﻻس ﭘﺴـــــــــــﻮﻟﻠﯥ ده
دﻟﺘﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳــــــــــــــــــــﻪ ﻣـــــﻴﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﺷـــــــــﺎن آﻏﻠـــﯥ ده
دﻟﺘﻪ ﺧـــــﻮ دﻳﺪن ﺑﺲ د ﻧﻈــــــــــــــﺮ ﻳﻮ ﺟﻨګﻮل ګـــــــــــــــــڼﻪ
دﻏـــــــــــــــــﻪ د ﻧﻈﺮ ﺟـــــﻨګ ددﻳﻮاﻧﻮ څـــــــــﻤﻠﻮل ګـــــــــــڼﻪ
دﻟــﺘﻪ ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻴﺮه د اوﺑﻮ ﻏــــــﻮﻧﺪې ﺳــــــــــــــــــﭙﯧڅﻠﯥ دي
دﻟﺘﻪ ددﻳﺪن ﺷــــــــــــــﯧﺒﯥ زﻣـــــــﺰم ﭘﻪ ﺷــــــــــﺎﻧﯥ وﻟﯥ دي
ﻣﻮر د ځــــــــــــــﻠﻤﻲ ﻻر ﭘﻪ رﻳﺒﺎرۍ ﭘړﻧﺪه ﺧــــــﺎوره ﻛــــــړه
څــــــﻮ ځﻠﯥ ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻴښــــــۍ ځﻮﻟۍ اواره ﻛــــــــــــــــړه
ﭘﻼر د ﺟﻴﻨۍ ﺳـــــــــــــــــــــﺮ ﻛﯥ د وﻟﻮر وراﻧﻪ ﻧﺸــــــﻪ ﻟﺮي
اوس ﭘﻮرې ښـــــﻜﺎرﻳږي ﭼﺮګ ﻳﯥ ﺑﺲ ﻳﻮه ﭘښــــــﻪ ﻟﺮي

73

ﺳــــــــــــــــــﻢ د رﻳﺒﺎرۍ ﺳـــــــــــــــﺮه ﺧﺒﺮه ډﻧډوره ﺳــــــــﻮﻟﻪ
ﻣﻴﺮه ﭘﻼﻧﻰ ﻏﻮاړي! ښــــــــــــــــﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ اوازه ﺳــــــﻮﻟﻪ
دا اﻧﺪ وو ﭼﯥ دوى دواړه ﺧﻮ ﻣځﻜﻪ آﺳــــــــــﻤﺎن ﻟﺮې دي
ﻣﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛــــــﻮم زړه دې ﻣـــــــﺮﻛﯥ ﺗﻪ ورداﻧګﻠـــــــﻲ دي
ﺧﻠﻜﻮ وﻳﻞ ﻫـــــﺮوﻣﺮو څـــــــــــــــــــﻪ ﭘټﻪ ﻏﻠﯥ ﻣﻨځ ﻛـــﯥ ده
دا زړورﺗﻮب ﺧـــــﻮ ﺑﺲ د ﻣﻴﻨﯥ ﺧﻮاږه رﻧځ ﻛـــــــــــــــﯥ ده
ﺑﺲ د ﺧﻠـــــﻜﻮ ﺧﻮﻟﯥ دي څﻮك ﺧﻮﻟﺒﻮل وراﭼﻮﻟﻰ ﺳـــﻲ
ﺗﺸﯥ ﻧﻐﺎرې ښــــــــــــﻜﺎري ﺧــــﻮ ﻛﻠﻲ وراﻧﻮﻟﻰ ﺳــــــــــﻲ
ﻟښــــــــﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﺎزك ﻣﺦ د ﺗﻬﻤﺖ ﺳـــــﻴﻠۍ وﻫﻠﯥ ﺳــــــــــﻮه
دا ﭼﯥ ﻧګﻪ ﺷــــﺮﻧګ ﻧګﻪ ﻧﻐـــــﻤﻪ وه ﻏﻠـــــﯥ ،ﻏﻠﯥ ﺳــــﻮه
ﻧﻮر ددې ﺧـــــــــﻮاراﻧﻮ د ﻧﻈﺮ ﻣــــــﺰي ﻟﻨډ ﺳــــــــــــــﻮي وو
ټﻮل د ﻛﻠﻲ ﺧﻠﻚ ددوى ﻣﻴﻨﯥ ﺗﻪ ﺧـــــــﻨډ ﺳــــــــــــــﻮي وو
ډﯦﺮه ﻣـــــــــــــﻮده وﺳـــــــــﻮه ددﻳﺪن ﻣﺎڼۍ ﻳﯥ ړﻧګــــــــﻪ وه
دا د ﺣــــــــــــــﻴﺎ زﻳﺮﻣﻪ د دﻳﺪن ﭘﺴـــــــــــﯥ ﻣﻠﻨګـــــــــــــﻪ وه
ﺗﯧﺮ ﻣﺎښــــــــﺎم ﻳﯥ ﭘﺎڼﯥ د دﻳﺪن ﭘﻪ اوﺑﻮ وﻟﯥ ﺳــــــــــــﻮې
اخ د زړه ﻳﯥ ووت د ګﻮﻛﻞ ﻟـــــﻤﺒﯥ ﻳﯥ ﻏﻠﯥ ﺳـــــــــــﻮې
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ﺑﻴﺎ ﻳﯥ اﻧﻨګﻲ ﺳـــــــﺮه دي ﭼـــــﺎ څــــــﻪ ورﺗﻪ ﻣﻨﻠــــــــﻲ دي
ﭼــــــــﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻨﺪي ﻛﯥ د ارﻣــــــــــــــﺎن زړي ﻛــﺮﻟـــــﻲ دي
ﻣــــﻮرﺗﻪ د ځﻠﻤﻲ ﻫــﻢ ﻟــــــــږه ﻻره ورﻛــــــــړ ﺳــــــــــــﻮې ده
ځــــــــﻜـــﻪ د ﺧــــــــــــﻴﺎﻟﻮﻧﻮ دﻧﻴﺎګــــۍ ﻳﯥ ﻧﻮې  ،ﻧــــﻮې ده
ځـــــــﻪ ﭘﻴﺮه ﻧﻦ ﺑﺲ دى ﭘﺪې ځــــــــﺎى د ﻛﻴﺴﯥ دﻣــــــــﻪ ده
دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯦږدو ﭼــــــــﯥ ﻻ ﻣــــــﻴﺮه ﻣـــــــﻮ ﺑﯧﻐﻤـــــــــﻪ ده
ګـــــــﻮرو ﻟﻪ دې وروﺳــــﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺪې ﻣﺎﻟﺖ ﻛﯥ څـــــــﻪ وﻳﻨﻮ
ﺧـــــﺪاى ﺧﺒﺮ ﭼﯥ څــــــــــﻮﻣﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺧﻪ څﻮﻣﺮه ﺧﻮاږه وﻳﻨﻢ
***
) ﺷﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ(
)راوي(
ﭘﻴﺮه واﻳﻪ ﺷـــــﭙږ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ددﻣﯥ څﻨګﻪ ﺗﻴﺮې ﺳﻮې
ﺑﺮﺧﯥ د ﻛﻴﺴﯥ دې دي ﭘﻪ ﻳﺎد ﻛﻪ درﻧﻪ ﻫﯧﺮې ﺳﻮې
زﻣﺎ ﺧﻮ ﻳﯥ د ذﻫﻦ ﺷـــــــﻨﻪ ورﺷــــــــــﻮ ټﻮﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ده
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
ﭘﺎې ﺗﻪ د ﻛﻴﺴﯥ دې ﻳﺎره ﻣــــــړې ﺗﺒﯥ ﻧﻴﻮﻟــــــــــﻰ ﻳﻢ
)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
ډﻟﻪ د ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﻳﯥ ﻫﺎ ګــــــــﻮره ﭘﻪ ﻻر ګډه ﺳـــــــــــﻮه
ﺟګﻪ د ﻋﻄﺮوﻧﻮ د ښـــــــــــــﺎﻳﺴﺖ رﻧګﻴﻨﻪ ګډه ﺳﻮه
ﻧﻪ ﺳﺘﻪ ده ﺳــــﺮواﻟﻪ ﻳﯥ ﻣﺴﺘﻲ ددوى ﻧﻴﻤګـــړې ده
ﭼـــﺎ ﺗﺮې ښــــــــﺎﭘﻴﺮۍ د ﺧﻮﺷــــــــﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﻏﻼ وړې ده
څﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻢ ﺳــــــــــﻮ ﭼﯥ رڼﺎ ﺧﭙﻞ ټﻴﻜﺮى وڅﻨډي
وﺧﺖ د ﻣﻨډو ﺗﺮړو ﻏﻮټﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑډه وﻣــــــــــــــــــﻨډي
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ﻣﻴﺮه ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﺳــﻲ ښــــــــﺎﭘﯧﺮۍ ﻣﺎښﺎﻣۍ ﺳـــــﻮې ده
ﺳﻴﻮرو ﻧﻪ وﻳﺮﻳږي ﻣﺎر ﭼﻴﭽﻠﯥ ﻫﻮﺳۍ ﺳـــــــــﻮې ده
ﺷﻮﻧډو ﻳﯥ ﺧﻨﺪا څﻪ ﭼﯥ ﺗﺮﺧﻪ ﻣﻮﺳـﻜﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ زده ده
اوس ددې ﻣﻨګﻴﻮ ﻣﻴﺮې ﺷــــــــــــﻮر او ﻧﻮا ﻧﻪ زده ده
) د راوي ﻣﻠګﺮى(
ﺑﺲ دى ﻳﺎره ځــــــﻮ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺣـــــﺎل ﻳﯥ زه ﻟﻴﺪى ﻧﻪ ﺳﻢ
ﺗﻴږي ﻧﻪ ﺟﻮړ ﻧﻪ ﻳﻢ دﻏــــــــﻪ ﻏﻢ ﺗﻪ ټﻴﻨګﻴﺪى ﻧﻪ ﺳــــﻢ
ﺧﺎﻣـــــــــــــــﺨﺎ ﭘﺪې ﻏـــــــﺮوﻧﻪ ﻧﺎدودې ورﯦﺪﻟﻲ دي
دا ﭼﯥ ﻣﺴﺘﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ښــــــﻜﺎره درﯦﺪﻟﯥ دي
ښـــــــــــــــﻜﺎري زﻟﺰﻟﯥ ﻳﯥ د زړګﻲ ښـــــﺎر ﻧړوﻟﻰ دى
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
ﭘﺎس د وﻳﺮ ﭘﻪ ﻛﺮښـــــــﻪ د ﻗﺪرت د ﻻس ﻗــــــــــــــﻠﻢ ﭘﺮﯦﻮت
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وﺧﺖ ددې ګﻠﭙﺎڼﯥ ﻟﻪ رﻧګﻴﻦ ﺣــــــﺴﻦ ﻧﻪ رﻧګ ووﻳﺴﺖ
ﺧﺪاﻳﺰده ﭘﻪ ﻛﻮم ﺗﻮر ﻳﯥ ﻟـﻪ ﺳﻴﻨﯥ ﭼﻢ ﻧﻪ ﻟﻮﻧګ ووﻳﺴﺖ
ﭘﻴﺮه دﻏــــــــــــــــﻪ راز ﺑﻪ ﻟﻪ رڼﯥ ﻫﻴﻨﺪارې وﭘﻮښـــــــــــــــﺘﻮ
ځﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﺎﻋــــــــــــﺮ ﻣﻠﻨګ ﻧﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﻻرې وﭘﻮښــــــــــــﺘﻮ
) د راوي ﻣﻠګﺮى(
ﻳﺎره ﺧــــــــــــــــﺪاې ﻟﭙﺎره ﻣﺎﺗﻪ ګــــــﻮډې ﻣﺎﺗﯥ ﻣـــــــــﻪ واﻳﻪ
ﻣﺎ ﺳــــــــــــــــــــﺎده ﺗﻪ دا د راز ﻛﻴﺴﯥ ﻣﻴﺮاﺗﯥ ﻣـــــــــــﻪ واﻳﻪ
زه ﻧګــــــــــــﻪ آﻣﻲ ﻳﻢ ﻣﻠﻨګﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ څـــــــــــﻨګ ګﺮځـــــــــــــﻢ
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
دا ﺧﻮ د ﺷــــــــــــﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ د ﺧــــــــــــﻴﺎل رڼﻪ ﻫــــﻴﻨﺪاره ده
ﺑﺲ د ﻋﺎﻃﻔــــــﯥ او ﻣﻴﻨﯥ ښــــــــــــﺎرﺗﻪ ﺳـــــــــــــﻴﺪه ﻻره ده
راﺳــــــــــــﻪ ﭘﺪې ﭘﻮه ﺳـــــــــــــﻮ ﭼﯥ ﻣﻮ ﻣﻴﺮه ﭼــــﺎ ځﭙﻠـﯥ ده
دﻏﻪ د ﻧﻮا ﺷــــــــــــﺎزادګۍ وﻟﯥ ﻏﻠــــــــــــــــﯥ ،ﻏﻠـــــــــﯥ ده
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) د راوي ﻣﻠګﺮى(
ﺳـــــــــــــﻤﻪ ده ،ﭘﻮﻫﯧږې د ښـــــــــــــــﻜﻼ ﻟﻪ ﻏﻤـــــــــﻪ ﻣړ ﻳﻤﻪ
ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ښــــــــــــﺎﻳﺴﺖ وﻳﻨﻢ ﻛــــــــــــﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻳــــــــﯥ ﭘړ ﻳﻤﻪ
ﻣﺎﺗﻪ د ښــــــــــــﺎﻳﺴﺘﻮﻛﻮ ﻏﻢ ښـــــــــﺎدي دواړه ښﺎﻏﻠـــﻲ دي
زه ﺳـــــــــــــــــﺎده ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻢ ټﻮل ګــــــــــــﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﻪ ښﻜﻠــﻲ دي
ځﻪ ﺗﻮﻛﻞ ﭘﻪ ﺧـــــــــﺪاى ﭼﯥ دا ﻛـــــﻴﺴﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﻟﻨډه ﻛړو
ﻫﺮڅــــــــــﻪ ﭼﯥ ﭘﯧښﻴږي دﻏﻪ ﻏﻮټﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ګﻨډه ﻛـــــــــــــــــړو
***
)راوي(
ځﻪ ﭼﯥ د ﺷــــــــــــــــــﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ ﺧﻴﺎل ﻟﻪ ګﻮﺗﯥ وﻧﻴﺴـــــــــــﻮ
دا ﻣﺮﻳﺪ د ﺧـــــــــــــــﺎل راوي د ﺗﺎل ﻟﻪ ګﻮﺗــﯥ وﻧﻴﺴــــــــــــــــﻮ
ځــــــــﻮ ﺑﻪ څﻮ د راز د ښـــــــــــــــــــﺎﭘﯧﺮۍ ورﻏـــــــــﻮى وﻟﻮﻟﻮ
ورو ،ورو ﺑﻪ ددې ړﻧګﯥ ﻛﻴږدۍ ورﻏـــــــــــــــﻮى وﻟﻮﻟــــــﻮ
ﺳـــــــــــــــــــﺘﺮګﯥ د ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ دي ژﺑﻪ د ﺷــــــــﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ
ﻏﻮږ ﺳـــﻪ اوس ﺑﻪ واورو ﻧﻮې ،ﻧﻮې ﻛﻴﺴﯥ رﻧګ ﭘﻪ رﻧګ
***
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)ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ(
اورئ ! د اوﺑﻮ ﻏږ راځــﻲ ﻟﺮې څﻮك ﺷﭙﯧﻠﯥ وﻫﻲ
ﻫــــﻠﺘﻪ د ګﻮدر ﻏﺎړه ﻛﯥ ﻏﻠﯥ څﻮك ﺳــﻠګۍ وﻫـﻲ
ﺧﺪاى ﺗﻪ د ﺳـــــــــــــــﻨﺪرو ﭘﻪ دﻋﺎ ﻻﺳـــﻮﻧﻪ وﻧﻴﺴﺊ
دې د اوﺑﻮ ﻏــــــــــــږ ﺗﻪ د ﺧﻴﺎل ﻏـــــــــــﻮږوﻧﻪ وﻧﻴﺴﺊ
دا د اوﺑﻮ ﻏږ ﻧﻪ دى د ﻣـــــــــــﻴﺮې د ﺣـــــــــــــــﺎل ژﺑﻪ ده
ﺳـــــــــــــــﻮى اﺳﻮﻳﻠﻰ دى د ﻧﻴﻤګــړي وﺻﺎل ژﺑﻪ ده
راﺳﺊ دې ګــــــــــﻮدر ﺗﻪ ځﻴﺮ ﺳﺊ دا رڼﻪ ﻫﻴﻨﺪاره ده
ﺗﺎﺳــــــــــــــــﻮ ﭼﯥ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ رﺳـــــــﻮي دا ﻫﻐﻪ ﻻره ده
دادى اﻧځﻮر راﻏﻰ اوس ﻧﻮ ﺗﺎﺳـــــــﻮ ﻧﻨﺪاره ﻛﻮئ
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 ﻻره ده
دا ﻣﻮ د ﺷـــــــــــﺎﻋﺮ ﻣﻠﻨګ د ﺧـــــــﻴﺎل رﻧګﻴﻨﻪ ژﺑﻪ ده
واﻳﻲ ﭼﯥ اوس ﻣـــــــــــــﻴﺮه ﻣﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺗﺒﻪ ده
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) د راوي ﻣﻠګﺮى(
دا ﺧﻮ ﻛﻮم زﻳﺎرت دى ښﻜﺎري ﻣړو ﺳﺮه ﺳﺮ ﺳﻮﻟﻮ
ﻻړﻟﻮ آﺷـــــــﻨﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺳـــــﺮ ﺳـــــﻮﻟﻮ
) راوي(
ځﻪ ﭼﯥ ورﻧږدې ﺳﻮ ښـــﻜﺎري دا د راز ﺳﺮﻏﻮټﻪ ده
ﻫﺮ څﻪ ﭼﯥ دى دﻟﺘﻪ د ﺳــــــــــــــﺮو زرو ډﻛﻪ ﻣﻮټﻪ ده
دادى اﻧځﻮر ﺧﭙﻠﻪ راﻧږدې ﺳﻮ د اوﺑﻮ ﻏږ ﺳــــــــــــﻮ
اورې؟ د ﻛﻮم ﭼــــــــــــﺎ د ﻧﻨﻮاﺗﻮ او ﺗﻮﺑﻮ ﻏـــــــــــــږ ﺳﻮ
) د راوي ﻣﻠګﺮى(
دا ﺧﻮ ﻛﻮم ﻣﻠﻨګ دى ګﻮره څﻪ ﭘﻪ دوړو ﺧړ ښﻜﺎري
ﺳـــــــــﻢ دم دوزﺧﻲ دى د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﭘړ ښـــــــﻜﺎري
***
)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 ﻻره وې؟
ښـــــــــﻜﺎري ﭼﯥ راﺗګ ﻧﻪ ﻣـــﻮ ﺧﺒﺮ ﻻ وار ﻟﻪ واره وې
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)ﺧړ ﻣﻠﻨګ(
زه د ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﯧټﻲ ﻻﻧﺪې 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
ﻣﺎ ﺷــــــﺮﻧګ د ﺑﻨګړو ﺗﺮﻧګ د ﺳﻨﺪرو ﻏﻠﻰ ﻛړى دى
ﻣﺎ د ﺑﯧﻠﺘﺎﻧﻪ د ﺷـــــــــــﻴﻄﺎن ﻫﺮ ﺣﻜـــــــﻢ ﻣﻨﻠـــــــــﻰ دى
زه ﺳـــــــــــــــــــﺮ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ د دوزﺧـﻮﻧﻮ اور ﻟړوﻧـــــﻰ ﻳﻢ
زه ﺑﺲ د ﺗﻮر ﺳــــــــﺮو ﺳﺮ ﺗﻪ ﺳــــــــــﻢ د اور ﭘړوﻧـﻰ ﻳﻢ
) د راوي ﻣﻠګﺮى(
ورك ﺳـــــــــﻪ ﺳﻢ ﺧﻨځﻴﺮ ﻳﯥ ﺳﺘﺎ اورﻣﯧږ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ دى
زه ﻳﺎره دا ﺧړ ﺧــــــــــــــــــﻮ ﻟﻪ ﺧــــــــــــﺒﺮو ﻧﻪ وﺗﻠــــــﻰ دى
) ﺧړ ﻣﻠﻨګ(
ﺗﻢ ﺳﺊ ﺧﺪاى ﺗﻪ ګﻮرئ زه د ﻫﻐﻪ راز ﺳـــــــــــﺮﻏﻮټﻪ ﻳﻢ
ﺗﺎﺳــــــــــﻮ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﻳﺊ زه ﻫﻤﺎﻏـــــــــﻪ ﻣﻮټﻪ ﻳﻢ
راﺳﺊ ﭼﯥ د ﻣﻴﺮې ﺧﻮرﻛۍ ټﻮﻟﻪ ﻛﻴﺴــــــــــــﻪ ﺗﯧﺮه ﻛړم
ګﻮﻧﺪې ﻛﻪ ﻟږ څــﻪ ﻫﺎ ﻏﻢ ﻟړﻟﯥ ﺷــــــــــــــــــــﯧﺒﻪ ﻫﯧﺮه ﻛړم
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***
ډﻳﺮ ښــــــﻪ ﻣﯥ ﻳﺎدﻳږي ﻳﻮه ورځ ﭘﻼر ځـــﺎن ﻟﻪ وﻏﻮښﺘﻢ
وﻳﻞ ﻳﯥ زوﻳﻪ ﻏــــــــﻮاړم ﻳﻮ دراﻧﻪ څﻪ ﻛﯥ دې وﭘﻮښــــﺘﻢ
ﻣﺎ د ﭼﻤﺘﻮواﻟﻲ ګـــــﻮﻧډې ﻏــﺒﺮګﯥ ﭘﻼرﺗﻪ ﻛﯧښــــــــﻮدې
ﺳﺮﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﻏـــﻮږ ﺳـــــﻮم د دﻧﻴﺎ ﻧﺎﻧﺪرې ﻣﯥ ﭘﺮﯦښـــــــﻮدې
ﭘﻼر وﻳﻞ واﻳﻲ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛــــــــﻪ ﻣڼﯥ د وﻧﯥ ﺳـــــــﺮې ﺳﻮﻟﯥ
ﭘﻮه ﺳــــــــﻪ ﭼﯥ ﺑڼﻮال ﺗﻪ راﺑﺮﺳـــــــــﯧﺮه اﻧﺪﯦښﻨﯥ ﺳـــــﻮﻟﯥ
دې ورځــﻮ ﻛﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﻫﻢ ﺳـــــﻮچ ﻛﻴږدۍ وﻫﻠــــﯥ ده
ځﻜــــــــﻪ ﭼــــــﯥ زﻣــــــــــﺎ د ﺑڼ ﻣﻴﻮه ﻫﻢ رﺳـــــــــــــــﯧﺪﻟﯥ ده
ﺧﺪاى ﺳﺘﻪ زوﻳﻪ ﻧﻮر ﻟﻪ ﻣﺮﻛﻮ ﻧﻪ ﺳـــــــﺘړى ،ﺳــــــﺘړى ﻳﻢ
دﻏــــــــــــــــــﻮ رﯦﺒﺎراﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﺲ ﭘﻮزې ﺗﻪ راﻏـــــــــــــﻠﻰ ﻳﻢ
واﻳﻢ ﭼﯥ راځــــــــــــــــــــــــﻪ ﭘﺪې ﭘﻪ ﻫﺎﻏـــــــــــﻪ آﻣﻨﺎ وﻛــړه
ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ټﻜﻨﻰ ﺳﻢ زړه ﻣﯥ واﻳﻲ ﻧﻦ ﺳــــــﺒﺎ وﻛـــــــــــــــــــــړه
ﻏﻮاړم دواړه ﻧﻦ دﻏﻪ دروﻧﺪ ﭘﯧټﻰ دروﻧﺪ راښـــﻜﺘﻪ ﻛړو
ﺧﻴﺎل ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻚ ﻛړو ﺳـــــــــــﻢ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ د ﻻر ﻟټﻪ ﻛـــــــــړو
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زه واﻳﻢ ﭘﻼﻧﻲ او ﭘﺴـــــــــــﺘﺎﻧﻜﻲ ﺧﺎن ﻧﻪ ﻳـــــــــــﯥ واړوو
دا د ﺷـــــــﺎﺗﻮ ﭘﯧټﻰ د )زﻣــــــــﺮي( ﭘﻪ وره ﻛــــــــــﯥ واړوو
ﺗﻪ څـــــــﻪ واﻳﯥ زوﻳﻪ دا وروﺳـــــــﺘۍ ﺧــــــــــــــــﺒﺮه وﻣﻨﻢ؟
ﺳــــــــــﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎڼۍ ﻧﻪ دا ﻛـــــــــــــــﻴږدۍ ﭘـــﻪ ﻧﺮه وﻣﻨﻢ؟
ﻣﺎ وﻳﻞ ﭘﻼره ﺳــــــــــﻤﻪ ده زﻣﺎ ﻫـــــــﻢ درﺳـــــــﺮه ﻫﻮﻛړه ده
ښـــــــــــﻜﺎرې زﻣﻮږ ﻣﯧﻨﻪ ﻛﯥ ﺑﺲ دا د ﺧﻮښـــۍ زوﻛړه ده
ﻣـــــــﻮر ﻣﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﻴﻮل ﺳﻮي ﻫﻮډ ﺧــــــــﺒﺮه ﻛــــــــــــــړه
ورو ،ورو ﻣــــــــــــــﻮ ﺧﺒﺮه د ﺧﻮښـــــــــــــﻴﻮ رادﺑﺮه ﻛــــــــړه
ﻣﻮر وﻳﻞ داﺳــــــــﯥ ښـــﻜﺎري ﻛﻮﻣﻪ ټﻜﻪ راﻟﻮﯦﺪو ﻛﯥ ده
زړه ﻣﯥ ﻫﺴﯥ ﺷــــــﻴﻦ دى دا ښـــــــﺎدي ﭘﻪ ﻧﻪ ﻛﯧﺪو ﻛﯥ ده
ښــــــــــﻜﺎري ﻻرې ﺑﯧﻠﻪ ﺳـــــــــﻮې ﻛﻜۍ ﻛﺠﻞ ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻪ ځﻲ
ﻣﻴﺮې ﺗﻪ څـــــــــﻪ ﭘﯧښ دي ﻟﻪ ﻫــــــــــﻤﺰوﻟﻮ ډل ﻧﻪ ﺑﯧﻠﻪ ځــﻲ
ډﯦﺮه ﻣـــــــﻮده ﻛﻴږي ﺳـــﻨﺪرﻣﺎره ﻟـــــــــــــــﻮر ﻣﯥ ﻏــﻠﯥ ده
ښــــﻜﺎري ﭼﺎ ﭘﻪ ﻏــــﻼ ﺗﺮې د ﺳـــــــــــــﻨﺪرو دﻟۍ وړې ده
زه ﺑﻪ د ﻟﻮرﻛۍ د زړګﻲ ﺧﻮښـــــــــــــــــــﻪ رادﺑﺮه ﻛـــــــــــړم
څﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﭘﯧښ دي ﻟﻪ ﻫﻐــﻪ ﺑﻪ ځــــــــــﺎن ﺧﺒﺮه ﻛـــــــــړم
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ﻣﻮر د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮښـــــــــــــﯥ ﭘﺎره ﻟږ ﻣﻮده ﻏﻮښـــــــــــﺘﻠﯥ وه
ﭘﻼر ورﺳـــــــــــــــــــﺮه دﻏــــــﻪ ﻣﻮده درې ورځﯥ ﻣﻨﻠﯥ وه
ﻻ دوﻫﻢ ﻣﺎښــــﺎم وو ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﻼر دﯦﺮې ﺗﻪ وﻏﻮښـــــﺘﻢ
څﻪ وو؟ ﭘﻼر ﻏـﺼﻪ وو ،ﻳﺮﯦﺪﻟﻢ ﭼﯥ ﺗﺮې وﭘﻮښــــــــــــﺘﻢ
ﻏږ ﺳﻮﻛﯧﻨﻪ ،ﻣﺎ وﻳﻞ ﻛﻮم ﻛﻮﻫﻲ ﻛﯥ څﻮك زګﯧﺮوى ﻛﻮي
ﺧﺪاﻳﻪ ﺧﻴﺮ ﻛړې ﺑﻴﺎ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﻮښــــــــــﯧﻮ څﻮك ﺗﯧﺮى ﻛــــﻮي
ﭘﻼر ﺳـــــــــﺮ راﭼﺖ ﻛړ دواره ﺳـــﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ﺳﻜﺮوټﯥ وې
ﺧــــــــــــﺪاى ﺧﺒﺮ ﻟﻪ ﻛــــﻮﻣﻪ راﻟﻮﯦﺪﻟﯥ ﻛــــــــﻮﻣﯥ ټﻜﯥ وې
ﺷــــﻮﻧډې ﻳﯥ ورو وښــــﻮرﯦﺪې وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺑﯥ ﭘﺘﻪ ﺳﻮو
ﻧﻮر د ﻧﺎرﻳﻨﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﺴـــــــــﺘﺎﻧﻪ آﺳﻪ راښـــــــﻜﺘﻪ ﺳـــــﻮو
ﻟږ ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﻢ ﺳـــــــﻮ دا ﺧـــــــــــــــﺒﺮه ډﻧډوره ﻧﻪ ﺳـــــــــــــﻲ
دا د ﺑﯥ ﻧﻨګۍ څــــــــــــــــــﯧﺮه ﻣﻮ ﺧﻠـــــﻜﻮ ﺗﻪ ښﻜﺎره ﻧﻪ ﺳﻲ
ﻻس او ﭘښﯥ ﻣﯥ ﺳﺴﺘﯥ ﺳﻮې واڼﯥ ﻣﯥ ﺗښـﺘﯧﺪﻟﯥ وې
ﻫﻚ ﭘﻚ وﻣﻪ واﻛﯥ د ﺧــــــــــــــﺒﺮو راﻧﻪ ﺗﻠﻠـــــــــــــــــﯥ وې
ﭘﻼر وﻳﻞ دﻏﻪ ﺳـــــــــﭙﻜﻪ ﻧﻨﻪ ﺷــــــﭙﻪ ﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﯧﺮه ﻛـــــــــــړه
ﻧښﯥ ﻧښـــــــﺎﻧﯥ ﻳﯥ د ﻋﺎﻟــــــــﻢ ﻟﻪ ذﻫﻨﻪ ﻫﯧﺮې ﻛـــــــــــــــــــړه
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ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻟــــــﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻟﻪ دې ﺳــــــــﻴﻤﯥ ﭘښﯥ ﺳـــــﭙﻜﯥ ﻛـړو
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛــــــﻮم راﻏـــــــــﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ دا ﭘړې څـــــــﯧﺮې ﭘټﯥ ﻛـــړو
ﺧﻮر دې درﺗﻪ ښــــــﻴﻢ ﭼﯥ ﻳﯥ ښـــــــــــﻪ ګــــــــــﻼن ﻛﺮﻟﻲ دي
ﻫﺮڅــــــــــﻪ دې ﻧﺎوﻟﯥ د ګـــــــــــــــﻨﺎه ﭘــــــﻪ ﺗﻮل ﺗﻠﻠـــــــــﻲ دي
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د څــــــــﯧﺮﻣﻪ ځـــــﻨګﻠﻪ څﻨډو ﻛﯥ ﻣﺮداره ﻛـړى
دﻏـــــﻪ د ﭘﯧﻐﻮر ﻧﺎره ﺑﻪ ګــــــــﻮﻧګﻪ ﻛړې ﻛــــــﺮاره ﻛــــــــړې
ﺳـﺘﺮګﯥ ﻣﯥ ﺗﻴﺎره ﺳﻮې آﺳﻤﺎن ﺗﻨﺪر ﻣځﻜﻪ اور ﺳــــــﻮﻟﻪ
ﺧـــــــــﭙﻠﻪ ﻧﺎزوﻟﯥ ﺧﻮر ﻣﯥ ﻧښـــــــــﻪ د ﭘــــﯧﻐﻮر ﺳـــــــــــﻮﻟﻪ
ﺑﺲ ﻫﻤﺎﻏــــــﻪ ﺷــــــﭙﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﺮۍ ﭼــــــــــﺎړه ورﺗﯧﺮه ﻛــــــړه
ﻫــــــﺎ ﻣﺴﺘﻪ ﻫﻮﺳـــــــــــۍ ﻣﯥ ﺑﯧګﻨﺎه ﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﯧﺮه ﻛــــــــــړه
ﺑﻠﻪ ﺷـــــــــــــﭙﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﻛﯥ ﻧﺎزوﻟﯥ ﻣــــــﻴﺮه راﻏﻠﻠـــــــــــــﻪ
ﻣـــــﺎ وﻳﻞ ﻛــــــــــــــﻮﻣﻪ ﺣــــــــــــﻮره د ﺟﻨﺖ ﻟﻪ ﭘﻴﺮه راﻏﻠﻠـــﻪ
ﻏـــــږ ﻳﯥ ﻛــــــــــړو ﻻﻻ ﺗﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ وارې ﭘﻮښــــــــــﺘﻠﯥ وم
ﭘﺘﻪ ﺑﻪ دې ﻛــــــــــــــــــــــړې وه ﭼــــــﯥ وﻟﯥ ﻛــــــــﻪ ﻧﺎوﻟــﯥ وم
دوﻣـــــــــــــﺮه ﺑﻪ دې ﭘﻮښـــــــﺘﯥ وم ﭼﯥ وﻟﯥ ﻏﻠﯥ ،ﻏﻠﯥ وم
څﻪ ﻏـــــــﻢ ﻛﻮﻣﯥ ﺳـــــﺘﻮﻧځﯥ د ګــــــــﻮﻧګﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﺗړﻟﯥ وم
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ﺗﺎ ﺧـــــﻮ ﻣﯥ ﻻ ډﻛﯥ ﻟﻪ ګﻴﻠﻮ ﺳــــــــــــــــــﺘﺮګﯥ وﻧﻪ ﻟــــﻴﺪې
ﺗﺎ ﺧــــــﻮ ﻣﯥ د ﻧﻨګ او د ﭘښـــــــــــﺘﻮ ﺳــــــﺘﺮګﯥ وﻧﻪ ﻟﻴﺪې
ﺑﺲ ﺷــــــــــــﺎﻧﻪ دې ﺳـــــــــﻢ ﭘﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻏﺎړه ﭼﺎړه ﺗﯧﺮه ﻛــــړه
ﺳــــﻢ دم ځﻨﺎور ﺳﻮې د ﺧﻮرﻛۍ ﻣﻴﻨﻪ دې ﻫﯧﺮه ﻛـــــــــــــــــړه
ﻣـــــــــــﺎ ﺑﻪ درﺗﻪ وﯦﻠﯥ ﭼــــــــــﯥ ﻻﻻ ﺧﻮرﻛـــــۍ دې وﻟﯥ ده
ﻫﺴـــــــــﯥ ﺑﯧګــــﻨﺎه د ﻛـــــﻮم ﺗﻬﻤﺖ ﻏﺸﻲ وﻳﺸـــــــــﺘﻠﯥ ده
دا ﭼﯥ ﺗﺎ ګــــــﻨﺎه ګڼﻠﻪ زه ﻳﯥ ﺧـــــــــﭙﻞ ﻗﺴــــــﻤﺖ ګــــــــــــڼﻢ
ښـــــــــﻪ او ﺑﺪ دا ټﻮﻟـــــــــﯥ ﺑﺲ ﺗړﻟــــﯥ ﭘـــــــــﻪ ﻧﻴﺖ ګـــــــــــڼﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ درﺗﻪ وﯦﻠﯥ ﭼـــــــــﯥ ﻻﻻ ﻛﻠـــــــﻜﻪ رﻧځـــــــــــــــﻮره ﻳﻢ
ﻧﺲ ﻛـــﯥ ﻣـــــــــــﯥ داﻧﻪ ده ﻟــــــﻪ دې ﺷـــــــــﺮم ﻧﻪ ﺗﺮوره ﻳـــــﻢ
ﻣﺎ او ﺗﺎ ﺧـــــــﻮ دواړو ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﻲ ﺧﻮﻟګۍ اﻳښـــــــــــــــﯥ وې
دواړو د ﺣــــــﻴﺎ ﻣـــــــــﺰﻟﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﭘۍ اﻳښـــــــــــــﯥ وې
دواړه ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﻛﯥ ﭘښـــــﺘﻨﯥ اﺑۍ ﺗړﻟﯥ وو
دواړه د ﭘښــﺘﻮن ﭘﻼر ﭘښﺘﻨﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﭘﺎﻟﻠﻲ وو
ﻫﯥ ارﻣﺎن ﭘښـــﺘﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻮوارې ﭘﻮښﺘﻠﯥ وم
څﻮﻣــــﺮه ﻛﻪ ﻧﺎوﻟﯥ وم ﺗﺎ وﻟﯥ ﺑﻪ ﻏﻮښــــــﺘﻠﯥ وم
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اوس ﻛﻪ ﻟږ ﻏﯧﺮت ﻟــــــــﺮې ﻧﻮ څـــﻪ ﻛﻔﻦ راوﺑښﻪ
ﻟﻮﻳﺸﺖ ﻗـــــــﺒﺮ ،ﻳﻮ څﻠﻰ څﻪ ﺣـــــﻴﺎ د ﺗﻦ راوﺑښﻪ
ﺳـﻢ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺳـﻬﺎر ﺳﺮه ﺧﻮرﻛۍ ﭘﻪ ﻋﺰت ﺧښﻪ ﻛړه
ﺳــﻴﻤﻪ د ﻗﺒﺮه ﻣﯥ د ګــــــــــــﻼب ﭘﻪ څﻠﻲ ﻧښﻪ ﻛـــړه
ﺑﺲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ د ﺧﻮرﻛۍ زﻳﺎرت ﻛﯥ دﻣﻪ ﻳﻢ
ﺧﺪاى ﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺷــــﯧﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دې ځﻮر ﻧﻪ ﺑﯧﻐﻤﻪ ﻳﻢ
***
) راوي(
ﭘﻴﺮه دا څﻪ ﺗﺮﻳﺦ ﭘﺎى دې ﻛﻴﺴﯥ ﺗﻪ ﻗﺴﻤﺖ ورﻛړﻟﻮ
ﻻس ﻳﯥ ﻫﻢ وﻧﻪ رﯦږدﯦﺪه ﭼــــﺎ ﭼﯥ د ﻛړو ﻛﺮ ﻛـــــــړﻟﻮ
ﺧﺪاﯦﺰده څﻮﻣﺮه ﻣﻴﺮې ددې وچ ﻏﻴﺮت ﺧﻮړﻟﯥ ﺳﻮې
ﺧﺪاﯦﺰده څﻮﻣﺮه ښﻜﻠﯥ ﺳﻨﺪرﺑﻮﻟﯥ ﻻړې ﻏﻠﯥ ﺳﻮې
څﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﻧﻨګ ګﻠﻮﻧﻪ رﻧګ ﭘﻪ رﻧګ ﺳﯧځﻮ
څﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﺮزوري ﺿﺪ ګټﻠﻰ ﺑﺮم د ﺟﻨګ ﺳـــــــــــﯧځﻮ
څﻮ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﻣﭻ د ﭘښـــــــــــﯧﻤﺎﻧۍ ﻻس ﭘﻪ ﺗﻨﺪي وﻫـــــــﻮ
څﻮ ﺑﻪ وچ ګﻮدر ﺗﻪ ﺗﺸﯥ ﺑﺎټﯥ د ﻣﻨګــــــــﻲ وﻫـــــــــــــــﻮ
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ﻣﻮږ د داﺳــــــــــــﯥ ﻣﻴﺮو دروﻧﺪ آزار ﭘﻪ ﻏﺎړه ګﺮځـﻮو
ځﻜﻪ د ﻏړاﻧﺪه ﻟﻤﺒﻮ ﻫــــــــــــــــﺎر ﭘﻪ ﻏﺎړه ګﺮځـــــــــــــﻮو
ﺧﺎورې ﺑﻪ ﻣﻴﻨﺪه ﻧﻪ ﺳﻲ ﭼﯥ ﺳـﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ وﺷﻴﻨﺪو
ﻣځﻜــــــــــﻪ ﺑﻪ ﭘﯧﺪا ﻧﻪ ﺳــــــﻲ ﭼﯥ ﻗﺒﺮ ﭘﻜﯥ وﻛـــــــﻴﻨﺪو
دا ﭼﯥ آﺳـــــــــﻤﺎن ﻧﻪ راﻟﻮﯦږي دوا د ﻛﻮﻣﯥ وﻟـــــــﯥ ده
وروﻧﻪ ﭼﯥ ﭘړ ﻧﻪ ﻏـــــــــــــﻮاړي د ﻫﻐﯥ ﭘﺎﻛﯥ ﺟﻠـــــــﯥ ده
زﻣﻮږ ﻣﻴﺮې ﺧﻮ آن ﭘﻪ ﻣﺮګ زﻣﻮږ د ﭘګړو ﭘﺖ ﺳــــﺎﺗﻲ
دا آﻏﻠﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭘﺖ ﭘښــــــــــــــﺘﻮ ﻟﻜﻪ آﻳﺖ ﺳــــــــــــــﺎﺗﻲ
د ﻟړم  17ﻣﻪ  1385ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﺑﺮښﻨﺎ ﻟﻴﻚ
ﻗــــــــﺴﻢ دى ﻫـــــــــــﺎ زړه وﻧﻪ ﻣﯥ زښــــــﺖ ډﯦﺮه ﻳﺎدﻳږي
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
ﺗﺮې ﻻﻧﺪې ﻣﻮ ﭼﯥ ټﻜﻨﺪه ﻏﺮﻣـــــــــﻪ ﻛﯥ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻛـړه
ﺷړوﻣﺒﯥ ﺑﻪ ﺗﺎ راوړې وې او ﻣــــــــﺎ ﺑﻪ ډوډۍ ﻏﻼ ﻛـــــړه
ادې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﺎرو د ډوډۍ ﺧـــــﻮرئ ﺳــــــﻮه ﺳﺘړې ﺳــــﺘړې
ﺧﻮ زﻣﻮږ ﻧﻪ د ﻧﺎﻧځﻜﻮ ﻛــــــــــــــﻮرﻛﻲ وه ﻟــــــــــــﻮږه وړې
ﻫـــــــﻐﻪ ورځ دې ﻳﺎدﻳږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳــــﺮو ﺳﺘﺮګﻮ ژړل دې
ﻣــــــــــﯧﺮه ﻣﯥ دي ﻧﺎﻧځﻜــــــــــــﯥ راﻧﻪ ﭘټــــــــﯥ دا وﻳﻞ دې
ﺳــــــــﭙﯧﺮو ﭼﺎودو ﻏﻮﻣﺒﺮو ﻛﯥ دې اوښﻜﯥ ﻻرې ،ﻻرې
زﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ ورﻛﯥ ﻛـــــــــړې وې ﻣﺎﺷــــــــﻮﻣﯥ ﻻرې ﭼﺎرې
ﻣﺎ ﭘړﻧګ وﻫــــــﻞ او ﻏﺒﺮګﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳـــــــﺮه ژړا ﻛــــــــــړه
“ﺳﻠګۍ” ﺳــــــﻠګۍ ،ﺳﻠګۍ ﻛﯥ ﻣﯥ د ﺳﺘﺎ ﺳﺮه ﺳﻼ ﻛړه
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راځﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻛـــــــــــــﯥ ﻧﺎﻧځﻜﯥ ﺳـــــــــــﺮه وﻛــــــړو
ﺷﺎګﻰ او ﻧﺎوﻛۍ ﺑﻪ ﺳـــــﻮ او ﻧﻮر ﺑﻪ څـــــﻪ او څــــــﻪ ﻛـــــړو
ﺳﻠګۍ دې ﺳﻮﻟﯥ ﻏﻠﯥ ﻧﺮۍ ﺷﻮﻧډې دې ﻣﻮﺳﻜۍ ﺳﻮې
دوه ﺳــــــــﺘﺮګﯥ دې ﺑﺎران ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻤﺠﻨﯥ ﺗﻮﺗﻜۍ ﺳﻮې
ﺳــــــﺘﺎ ﻫﻮﻛړې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ځﻢ ﺑﯧﺮﺗﻪ راځـﻤﻪ
د ګﻞ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻪ ﺑڼ ﻧﻪ دﻧﺪاﺳــــــــــﻪ درﺗﻪ راوړﻣـــــــــــــــــــــــﻪ
ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻛــــــــــــﻮره ﺳﺘﺎﻟﻔۍ ﻛﺎﺳـــــﻪ ﻛړه ﻏﻠﯥ
ﻛﯥ ﺗﺸﻪ ﻣﯥ ﻛړه ټﻮﻟﻪ د ﺑﯧګﺎ ﺷــــــــﭙﯥ ﺧﻴﺸﺘﻪ ﻛـــــــړې
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
ﭘﺪې دې ﻣﺎﺗﻪ ﻳﺎده ﻛــــــــــــــړﻟﻪ ﭼــــــــــــﺎره راﻧﻪ ﻫـــــــــﯧﺮه
ﻟﺴــــــــﺘﻮڼﻰ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻧﺎړو ﻛړ او ﻣــــــــﺦ ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺘﻪ ﺳﻮم
ﻣﺎ وﻳﻞ ﭼﯥ اوس ﺑﻪ څﻮﻣﺮه ښﺎﻳﺴﺘﻮﻛﻰ او ﺳﻴﻜﻪ ﺳــﻢ
ﺗﺎ ﻛړس ﺧﻨﺪا ﻛﯥ وﻳﻞ ﻣﺦ دې ﺗﻚ ﺳﻮر ﻟﻜﻪ ﺑﻴﺰو ﺳـــﻮ
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ﻣﺎ وﻳﻞ ګﻮره دا ﺳــــــﺘﺎ ﺧﻮ ﻟﻜﻪ ﺣﺴﻦ د درﺧﻮ ﺳــــــــــــﻮ
ﺟــــــــﻮړه ﻣﻮ ﺟــــــــﻮړه ﻧﻪ وه ﻻ ﻧګﺮﻳﺰې ﺧﻴﺸﺘﯥ ﻧﻪ وې
ﺳــــــــــــــﻨﺪرې ﻻ ﭘﻴﻞ ﻧﻪ وې او ﭼﺎ ډزې ﻛــــــړې ﻧﻪ وې
ﻫﻠﻚ ﻧﺮى ﭼـــــــــﻨﺎر ﺗﻪ ﻻ ﻳﻮ څـــــــﻪ ﻣـــــــــﻬﺎل وو ﭘﺎﺗــﯥ
ﭼﯥ ﻳﻮﻧﺎڅـــــــﺎﭘﻪ ﻏږ ﺳﻮ ،ﺧﺪاى دې ورﻛﻪ ﻛړه ﻣﻴﺮاﺗﯥ
ﻣﯧﺮه دې ﭘﻪ ﻛﻮڅﻴﻮ ﻛــــــﯥ ﻣﻨګﻮﻟﯥ ﻛـــــــــړﻟﯥ ﺧښـــــــﯥ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳــــــــــﺮ او ډډو ﻳﯥ ﻫــــــﻢ څﭙﯧړې ﻛــــــــــړﻟﯥ ﻳﺨﯥ
ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻣﻮ ﺑﯧﻠﺘﻮن وو ﭼﯥ دا ﻧﻦ ﻳﯥ ﺷــــﻠﻢ ﻛﺎل ﺳـــــــــﻮ
ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ ﻣﻮ د ﻣﻴﻨﯥ ﭼﯥ دﯦﺮه ﺳــــــــﭙﯧﺮه دﺟﺎل ﺳـــــﻮ
اوس ښـــــــﻜﺎري ﭼﯥ دﺟﺎل ،د ﻋﺸﻖ وﻟﻴﺎﻧﻮ دى ﺷــړﻟﻰ
د ﻣﻴﻨﯥ ﺷــــــــــﭙﯧﻠۍ ﻧﻪ زده ،ښـــــﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻧﻮ دى ﺷــــــــړﻟﻰ
ﻫﺎ ﺗﯧﺮې ښﯥ ﺷـــــــــﯧﺒﯥ ﻟــــــــﻜـﻪ ﭘﺮون ﻏــﻮﻧﺪې راﻳﺎدې
ﺗﻪ واﻳﻪ ﺳــــــــــــﺘﺎ ﻳﺎدﻳږي ﻛﻪ ﻫــــﺮ څــــــــﻪ دي درﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ
ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﺑﻴﺎ دې ﻫﻮﻛــــړې ﺳﺮه ﺑﯧﺮﺗﻪ راژوﻧﺪۍ ﺳﻲ
ﻫﺎ ﻏﻠﯥ او ﻣﺎﺷــــــــﻮﻣﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮﻧګ وﻫﻲ ﺷﭙﯧﻠۍ ﺳﻲ
ﻣﻨﻢ ﭼــــــــﯥ دا ﻳﻮرپ دى ﺧﻮ زﻣﺎ ﺳـــــــــــــــﺮه ﻻ ﺳﺘﻪ ده
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څﻪ داﺳـــــــﯥ دﻧﺪاﺳــــــــﻪ ﭼﯥ د ﻫﺎ ﺗﯧﺮې ﻧﻪ ښـﺎﻳﺴﺘﻪ ده
ﻳﻮه د ﻏــــــــــﺰل ټﻮﻟګﻪ ﺳـــــــــــــــــﻴﭙﺎره زﻣـــــــﻮږ د ﻣﻴﻨﯥ
ﻛﯥ ﻧﻐښﺘﯥ ده ﻣﺎﺷــــــــــــﻮﻣﻪ ﻧﻨﺪاره زﻣــــــــــﻮږ د ﻣﻴﻨﯥ
راځـــــــــﻪ ﭼﯥ ﻫﺎ ﻣﺎﺷﻮﻣﯥ دﻧﻴﺎګۍ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻻړ ﺳــــــــﻮ
دا دﻧګﯥ ﻣﺎڼـۍ ﺧﻮﺷــــــــﯥ ﻛړو ﻛﻴږدۍ ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻻړ ﺳﻮ
ﺧـــــــــــــــــﺒﺮ ﻳﻢ ﻫﺎ زړه وﻧﻪ ﻻ دﻧګـــــــــــــﻪ ده ﻻ ﺷـــــــﻨﻪ ده
ﺧﻮ ﭘﺮﺗﻪ زﻣﺎ او ﺳـــــﺘﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺸﺮه ﺳـــﭙﯧﺮه ده
د ﻛډې آس ﻣﯥ زﻳﻦ دى د دوﻫــــــــــﻢ وري ﭘــــــــــــــﻪ ﺗﻤﻪ
ﺑﺲ ﺗﻢ ﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻪ ﻟـــــــــــــــﻮر د وﻃﻦ ځﯥ راﺳــــــــــﺮه ﺳﻤﻪ
***
ﺷﯧﺒﯥ ﺳـــــــﻮﻟﯥ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺑﺮﯦښــــــــﻨﺎ ﻟﻴﻚ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛـــــــــﺘﻠﻮ
ځﻮاب ﻛﯥ دوﻣـــــــﺮه ځﻨډ ﺳﻮ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺳــﺎه ﺳﻮه ﭘﻪ وﺗﻠﻮ
ﻣﻮده د اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻪ څـــــــــﻪ اوږده وه ﺧـــــــــﻮ ﺧــــــــﻮږه وه
ﺑﺲ ﻛټ ﻣټ ﻟــــــﻜﻪ ﺳــــــــﻮځﻨﺪه ﺗﻮدوﺧﻪ ﻛــــــﯥ روژه وه
ځﻮاب ﻛﯥ ﻣﯥ ﺳــﻠګۍ ،ﺳﻠګۍ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړې ﺳﻠګۍ ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻣﯥ ﻳﻮه ﻧﻮا ﻫﻢ ﻧﻪ ﺳـــــــــﻮه ﻟﻪ ﺷـــــــــــــــــــﭙﯧﻠۍ ﻧﻪ
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ﻛﻤﻜۍ ژﺑﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﻣﯥ ﻣﺎﺷــــــــــــﻮﻣﻪ ګﻮﻧګۍ ښـــــــﻪ وه
ﻟﻪ دې ﭼټﯥ ﺳـــــــــﻠګۍ ﻧﻪ ﻫﺎ ﺳــــــــــﭙﯧﺮه ﻧﺎوﻛۍ ښــﻪ وه
د وري 22ﻣﻪ  1385ﻟﻤﺮﻳﺰﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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د ﺷﻌﺮ ښﺎﭘﯧﺮۍ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ آﺳـــــــــــﻤﺎن ﻛﯥ ﺳﺘﺮګﻜﻮﻧﻪ وﻫﻲ ﺳﺘﻮري
ﻛـــــــــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎڼﻮ د ګــــــــــﻼﺑﻮ ﭘﺮښـــــــــﻪ اوري
ﻛــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﺮې د ﺷﭙﻮﻧﻜﻲ د ﺷﭙﯧﻠۍ ﻏږ ﺳـــــــﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ګﺎوﻧډ ﻛﯥ ﻣﻮ د ﭼﺎ دﺳــــــــــــــﻠګۍ ﻏږ ﺳﻲ
ﻛــﻠﻪ ﭼﯥ ﻛــــــــــﻮم څﻮك ډﻳﻮه ﭘﻪ ﻻس رڼﺎ ﻛﯥ وﻳﻨﻢ
ﻛـــــــــﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻮر ﭘﺴﯥ ﻣﺎﺷـــــــــــﻮم ژړا ﻛﯥ وﻳﻨﻢ
ﻛـــــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻠﻮ ﻛﯥ څﻮك د ﻣﺎت ﻣﻨګﻲ ﻛـــــﻮدړي
ژر ،ژر ټﻮﻟﻮي او ﭘﻪ ﻏﺎښـــــــــــــﻮﻧﻮ ﭼـــــﻴﭽﻲ زړي
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳـــــــﭙﯧﺮې ﭘښﯥ د ﭼﻨﺪوړي ﻛړې ګـــﺎﻣﻮﻧﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ څﻮك وار ﺗﻪ ﻛړي دوه ﻻﺳـــــــﻪ ﺳﻼﻣـــــﻮﻧﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ټﺎﻟۍ وﻫﻲ ﻣﺎﺷـــــــــﻮم د اوښ ﭘﻪ ﺑﺎر ﻛــــﯥ
ﻛـــــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﺎ ﻻره 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
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د دار ﭘﻪ ﺳــــــــﺘﻨﻪ څﻮك وﻫﻲ څﺮﺧـــــــــﻮﻧﻪ
ﻛــــــﻠﻪ ﭼﯥ د ﺳـــــــــــﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﺳﻲ د ﺧـــــــﻮﻟﻪ ﻧﺮﺧﻮﻧﻪ
ﻛـــــــــﻠﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﭼﯥ ﻏﻠﻄﻪ ﺳﻲ ښـــــﻜﻨځﻞ ﻛﯥ
ﻛــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﺳــــــﻨځﻞ ګﻞ ﺟﻴﻨۍ وټﻮﻣﺒﻲ اورﺑﻞ ﻛﯥ
ﻛـــــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺷـــــــــﻮم رﯦﺒﺎر ﺧﺒﺮ دوه ځﻠﯥ واﻳﻲ
ﻛــــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﻛﻮﭼۍ ﻣﻠﻜﻪ ﺳـــــــــﺘﺎﻳﻲ
ﻛـــﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﯧﻐﻠﻮ ﺟﻨګ ﺳﻲ ﺳﭙﯧﻨﯥ ﻟﯧﭽﯥ اوري
ﻛــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس د وږﻣﯥ ښﻜﻠﻰ اورﺑﻞ ښﻮري
ﻛــــــــــــــﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﺠﻴﺮ وﻫﻠﯥ زاڼﻪ ﺧﻮب ﻛﯥ راﺳﻲ
ﻛــــــــــﻠﻪ ﭼﯥ د ﭼﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧـــــــــﻮا ﺳﻲ
ﻛـــﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﻴﺪو ﭘﺴﯥ وچ ﻣﻮرى ﻣﺎﺷـــــــﻮم ژاړي
ﻛـــــﻠﻪ ﭼﯥ څﻮك ﭼﺎ ﻧﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﺮه ﻏﻮاړي
ﻛـــﻠﻪ ﭼﯥ ﻛﻮم ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ وﭼﻜﺎﻟۍ ﺳﻲ ﻻرې،ﻻرې
ﻛـــــــــﻠﻪ ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺷـــــــﻮﻧډې ﺳﻲ وﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﺮدارې
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څﻮ ﭼﯥ ﻛــــــﻮم ﻏﺰل ﻛﯥ ﺳﯥ ښـﻜﺎره ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮرې
ﺑﺲ زﻣﺎ د ﺷــــــــﻌﺮ ښـــــﺎﭘﯧﺮۍ ﺗﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ زړه اورې
د ﻏﻮاﻳﻲ  13ﻣﻪ 1385،ﻟﻤﺮﻳﺰﻟﯧږدﻳﺰﻛﺎل
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دود
زړوﻧﻮ ﻛﯥ درزا ﺳـــــﻮه ﭼﯥ د آس د ﺷﺸﻨﯧﺪو ﻏــــــــږ ﺳــﻮ
واﻟﻮﺗﻠﯥ ﺑڼﯥ ﭼــــﯥ د ورا د رﺳــــــــــﯧﺪو ﻏـــــــــــږ ﺳـــــــــــﻮ
ﺳــــــــــــــــﺘﺮګﯥ د ﻧﺘﻜۍ د ﺑﺎز ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺗﻮﺗﻜۍ ﭘﻪ ﺷــــــــــﺎن
داﺳـــــــــــﯥ رﭘﯧﺪﻟﯥ ﻟــــــــــﻜﻪ ﺑﺎد ﻛﯥ د ﻛﻴږدۍ ﭘﻪ ﺷــــــــﺎن
ﻫـــــــﻐﻪ وﺧﺖ ورﻳﺎد ﺳــــــــﻮ ﭼــــﯥ ﻳﯥ ﺗﺮه “ﻏﻤﻰ” وژﻟﻰ وو
وروﺳــــــــﺘﻪ ﻟﻪ ﺟﺮګﯥ ﻳﯥ ﻗـــــــــﺎم ﭘﺪﻏﻪ ﺳـــــــــﻼ ﺳﻮى وو
ﺑﺪو ﻛﯥ ﻧﺘﻜۍ ﺑﻪ زوړ ﭼـــــــــــــﻨﺎر ﺗﻪ ورﻛــــــــــــــﻮي ﺗﺮه ﻳﯥ
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
ﻣﻴﺎﺷﺖ وروﺳـــــﺘﻪ ﻫﺎ زوړ ﭼﻨﺎر د ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺳﯧﻠۍ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﺗﻮر د ﻛـــــﻮﻧډﺗﺎﺑﻪ ﺷــــــــــﺎل ﭘﻪ ﻛــــــــــﻮژدﻧﻪ ﻧﺘﻜۍ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
اوس دﻏــــــﻪ ﻣﻴﺮاث ﻛــــــــــــــــﺒﻠۍ “اﻧﺎر” ﺗﻪ ودوي ﺗﺮه ﻳﯥ
وﻳﻨﯥ د “ﻏﻤـــــــــــﻲ” ددې ﭘــــــــــــﻪ ﻧﺬر ﭘﺎﻛـــــــــــﻮي ﺗﺮه ﻳﯥ
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ﺧـــــــــــــــــﻮاره ﻧﺎوﻛۍ وه ﻟــــــــــــــﻜﻪ ﭘﺎڼﻪ رﭘﯧﺪﻟﻪ ﭼــــــــــﯥ
ښــــــــــــــــﻪ د ګﻞ ﻏﻮټۍ وه ﺷﯧﺒﻪ وروﺳـــــــــــﺘﻪ رژﯦﺪﻟﻪ ﭼﯥ
څــــــــــــــــــــﺎﻧګﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﺎد وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺪو واده ﺳــــــــﻮې وه
ﻛﺎل وروﺳـــــــــــــــــــــﺘﻪ واده ﻧﻪ ﻟﻪ وﻫﻠﻮ ﭼﯥ ﻣړه ﺳﻮې وه
ﭘټﻪ ﺧــــــــﻮﻟﻪ وه ورا ﻧﺎوې ﭘﺨـــــــــﺒﻠﻮ ﭘښـــــــــﻮ رواﻧﻪ وه
ﺟـــــــﻮړه ﺟــــــــــــﻨﺎزه وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳـــــــــــــﺮو ﻟﻤﺒﻮ رواﻧﻪ وه
***
زوم وو ﻟـــــــﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ را روان د وﻃــــــــــــــﻦ ﻟـــــــﻮر ﺑﺎﻧﺪې
دې ﺗﻪ وو ﭘﻪ ﻻره ﭼــــــــﯥ دﻋﺎ وﻛـــــــــــــــړي ﭘﻪ ورور ﺑﺎﻧﺪې
وروﺳــــــــــــــــﺘﻪ رﺳــــــــــــﯧﺪو ﻧﻪ د دﻋـــــــــﺎ ﭘﻪ ټﻐﺮ ﻛﯧﻨﺎﺳﺘﻮ
دود ﺳـــــــــــــﺮه څـــــــــــﻮ ورځﯥ د ژړا ﭘﻪ ټﻐﺮ ﻛﯧﻨﺎﺳـــــــــــــــﺘﻮ
دې ټﻮﻟــــــــﻪ ﻣـــﻮده ﻛــــــﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﻜـــۍ د ﺑﺪو وار ﻧﻪ وو
ﺧﻮار ﺗﻨﻜۍ زړګۍ ﻳﯥ ﺳـــــﺘﻐﻮ ﺳــﭙﻮرو ﻧﻪ ﻛﺮار ﻧﻪ وو
وﻳﺮ ﻣﻮده ﭘﻮره ﺳــــــﻮه ﻳﻮ ﻣﺎښــــــﺎم وو ﭼـﯥ ور وټﻜﯧﺪ
وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻛﻮم څﻮك ﻧږدې ﻛﻮټﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ زور وټﻮﺧﻴﺪ
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زړه د ﻧﺘﻜۍ وښـــــــــــــــﻮﻳﻴﺪ د ﻣﺮګ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮې راﻏﻠﻠﻪ
ﻟښــــــــــــﺘﻪ د ګـــــــــــــــﻼﺑﻮ رﭘﯧﺪه څﻴﻠﻪ ﭘﺮې راﻏـــــــﻠﻠﻪ
ﺳــــــــــــــﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ د ﭼﺎ د ﺗﺎوده ﻻس ﺗﻮدوښﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﻧﻮر ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮه ﻧﻪ ﺳـــــــــﻮﻟﻪ ﭘﻪ درز ﺑﯥ ﻫﻮښــﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳـــــــﺪ ﺳــــــــــﻮه ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﻏﻮﻧﺪې ﻣﺎﻟﺖ ﻛﯥ وه
داﺳـــــــــــﯥ ورﭘﻪ زړه ﺳــــــــﻮه ګڼﻲ ﻣړه وه ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﻛﯥ وه
ﻫﻜــــــــﻪ ﭘﻜــــــﻪ ﭘﺎﺗـــــــــــــــﯥ وه د ذﻫـــــــﻦ ﻳـــﯥ وزر ﻧﻪ وو
ﻫﺮڅــــــــــﻪ ﺑﺪل ﺳــــــــــﻮي وو ﭘﻪ ﺳـــــــﺘﺮګﻮ ﻳﯥ ﺑﺎور ﻧﻪ وو
***
ﻏـــــــــږ ﺳـــــــــﻮ زه اﻧﺎر ﻳﻢ ﺗﻪ زﻣﺎ د ژوﻧﺪ ﻣﻠګــــــــــــــﺮې ﻳﯥ
ﺳـــــــــــﻤﻪ ده ﭼـــــﯥ ﻗــــــــــــﺎم ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪو ﻛﯥ راﻛـــــړې ﻳﯥ
زه ﺑﻪ ﺗﺎ ﻫﯧڅﻜـــــــﻠﻪ ﺳــــــــــــﺘﺎ د ﺗﺮه ﭘﻪ ﺑﺪو ﻧﻪ ﻧﻴﺴـــــــــــــﻢ
دﻏﻪ ﻧﺎﺳـــــــــﻢ ﺳــــــــﻮي دود ﻧﻪ ﺳـﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﺑﺲ ښﻪ ﻧﻴﺴﻢ
دا ﺑـــــــﺪ ﻧﻪ دى دا د ﺑـــــﺪ ﻣـــــــــﻴﻨځــــــــــــﻠﻮ ﻳـــــــﻮه ﻻره ده
ﻛــــــــﺮﻛﻪ ﭘﻪ اﻟﻔﺖ ﭼـــﯥ ﺑﺪﻟــــــــﻮي دا ﻫــــــﻐــــــﻪ ﭼـــﺎره ده
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دا دود ﺧــــــــــﻮ ﺳــــــﭙﻴﻦ روﺑﻮ زﻣﻮږ وﻟﻰ دود ﻣـــــﻨﻠﻰ وو
ﻣــــﻮږ وو ﭼــــــــﯥ دا وﻟـــــــــﻰ ﻣﻮ ﻧﺎوﻟـــــــﻰ ﻛﺎروﻟــــــﻰ وو
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
وﻳﻨﻪ ﭼــــــــــﯥ ﭘﻪ ﻣـــــــــﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨځﻲ ﺗﻪ ﻫـــــﻐــــﻪ آﻏﻠــــــﯥ ﻳﯥ
ﻻس را ﻛــــــــــړه ﻣـﻠګﺮې وﻟﻰ دود ﻣﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻟﻰ ﻛــــــــــړو
دا د دښـــــــــﻤﻨۍ او دا د ﺑﺪو ﻏــــــــــږ ﺑﻪ ﻏﻠــــــــــﻰ ﻛــــــــړو
راﺳــــــــﻪ ﭼـــــــــﯥ ﭘﻪ ګـــــــــــــډه دﻏﻪ ﻫــــــﻴﻠﻪ او اﻧﺪ وروزو
ﺑﺲ ﭘﻪ ﻣــــــﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨــــﻪ دﻏـــــــــــــﻪ داغ ﻟـــــــــﻪ زړوﻧﻮ وﺗﻮږو
ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ډﻳﻮه ﻳﯥ ﭘﺮښـــــــــــــــــــــﺘﻪ ﻳﯥ ﻣـــــﻴﻨﻪ ﻣﻴـــﻨﻪ ﻳـــــــﯥ
ﺗﻪ ﻟﻜﻪ ﻛـــــــــﻮﺗﺮه د ﺳــــــــــــﺨﻲ د زﻳﺎرت ﺳـــــــــــــﭙﻴﻨﻪ ﻳﯥ
راﺳـــــﻪ او زﻣﻮږ زړوﻧﻪ ﻫﻢ ځﺎن ﻏﻮﻧﺪې ﺳﭙﻴڅﻠﻲ ﻛــــــــــړه
ﻧﻮر د ﺳــــــﺘﻐﻮ ﺳـــــــــﭙﻮرو د ﺑﺪل ﻏږوﻧﻪ ﻏﻠﻲ ﻛــــــــــــــــړه
راﺳـــــــــــﻪ زﻣﺎ د ﻋﻤـــــﺮ ﻏﻠﻲ ﻛــــــړﻛﻲ ﺗﻪ ﻧﻮا ورﻛـــــــــــــــړه
ﺷـــــﺮﻧګ ﻳﯥ ﻛړه ﺷﭙﯧﻠۍﻛړه دې ﻣړه ژوﻧﺪون ﺗﻪ ﺳﺎ ورﻛړه
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ځــــﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻣﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﺑﻞ څــــﻪ ﺗﻪ ځﺎن وزګﺎر ﻧﻪ ﻛـــــــــړو
دا ﻧﻴﻤګـــــــړى ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻫﯧڅ او ﻫﯧڅـــــﻪ ځﻨﻲ ځﺎر ﻧﻪ ﻛـــــــړو
د وري دﻳﺮﺷﻤﻪ  1385ﻟﻤﺮﻳﺰﻟﻴږدﻳﺰ ﻛﺎل
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زﻟﺰﻟﻪ
د زړګﯥ ﻛـــــــﻮر ﻳﯥ را وﻳﺠﺎړ ﻛـــــــړ زﻟﺰﻟﯥ ﻏـــﻮﻧﺪې ده
دا زﻣـــــــــﺎ ﻣﻴﻨﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﺗﯧﺮې ﻛﻴﺴـــــــــﯥ ﻏــــــــﻮﻧﺪې ده
ﭼــــــــــﯥ ﻻس وروړم رﻳږدي رﭘﻴږي ﻟﻪ رڼﺎ ﺟــــــــﻮړه ده
ﻫﺮ ځﻞ ﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﻧﻪ ﻻ ﺧﻮږه ﺳــــــــــــﻲ د ﺗﻮﺑﯥ ﻏــــــــﻮﻧﺪې ده
ﻟﻜﻪ درزا ﻣﯥ زړه ﻛﯥ اوﺳــــــﻲ ﻧﻮر ﻣﯥ ﺗﯧښﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﺘﻪ
آن ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻏﻠﻂ ﻛــــــــړي د ﻛﻌﺒﯥ ﻏﻮﻧﺪې ده
ﺗﻪ واﯦـــــﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﺟــــــــﻮړې ﻛـــــــــــړي دي دوزخ ﺗﻪ ﻻرې
زاﻫـــــــــﺪه ﻣﺎﺗﻪ د ګﻠــــــــــــــﻮﻧﻮ د ﻟﻤﺒﯥ ﻏــــــــــــــﻮﻧﺪې ده
دوﻣـــــــــــــﺮه ﻧﺎزﻛﻪ ده ﭼﯥ آن وږﻣــــــــﻪ ﭘﺮې ورو ﭼﻠﻴږي
ﻟﻪ وﯦﺮې ګـــــــــــﻮﺗﯥ وروړى ﻧﻪ ﺳﻢ د ښﻴښﯥ ﻏﻮﻧﺪې ده
د وﺧﺖ ﻣﻨګﻞ ﻛړه ﻫــــــــــــﺪﻳﺮه د ګـــــــﺮﯦﻮان ﻻرې ،ﻻرې
وروﺳــــــــــﺘﻨۍ اوښﻜﻪ ﻣﯥ ﺑﯥ ګﻮره ﺟﻨﺎزې ﻏﻮﻧﺪې ده
ﺗﻮرﺗﻢ ﻛﯥ ورﻛــــــــﻮ ﻣﺴـــــــــــــﺎﭘﺮو ﺗﻪ ﭼـــــﯥ ﻻر ورښﻴﻲ
دﻏﻪ ﺳــــــــــــــﭙﻮږﻣۍ ﻧﻪ ده دا ﺑﺎﻟﻜﻞ د ﻫﻐﯥ ﻏﻮﻧﺪې ده
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ﻣﻠــــــــﻴﺎره ﺧـــــــــــــــﺪاﻳﺰده ﭼﯥ دا ګﺎﻳﻪ ﺑﻪ ګﻠﻮﻧﻪ راوړي
ﺑﺲ ﺗﺸﻪ ﺑﺎټﻪ ده ددې ﻣـــــــــــــﻬﺎل ﺟﺮګﯥ ﻏــــــــــﻮﻧﺪې ده
د ﻟﻴﻨﺪۍ 12ﻣﻪ  1384ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﺑﻴﺘﻮﻧﻪ
ﺧﺪاﻳﺰده ﻛــــــــﻮم ﻛﺠﻴﺮ دﻏﻪ ﻛــــــــــﻮﺗﺮه ځــــــﻮروﻟﯥ ده
ﭼﺎ ﻳﯥ د ﻏـــــــﺰل ﻏـــــــﻮﻧﺪې ښـــﻜﻼ وراﻧﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ ده
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
زړي د ﺧـــــــــــﻨﺪا وﻛـــــــــــﺮو ﭘﺎڅــــــﻮ د ﻟـــــــﻨډۍ ﭘﻪ ﻏـږ
***
ګﻮﺗﯥ وروړى ﻧﻪ ﺳﻢ ﭼﯥ ﻧﺎزك ﺣﺴـﻦ ﻳﯥ ړﻧګ ﻧﻪ ﺳــﻲ
دﻏــــــــــــﻪ ﻧﺎزوﻟــــــــــــــﯥ د ګﻼب ﭘﺎڼﻮ ﻛـــــــــــﯥ ﻟﻮﻳﻪ ده
***
ﻗﻨﺪ ﺧــــــــــــــــــﻮږه د ﺧـــــــﻮﻟﯥ د ﺳﻮال ﺳــــﺮه ﺗﺮوه ﺳﻮه
ﻧﺎرﻧﺠګﻠﻪ ﻟﻪ ﺣــــــــــﻴﺎ ﺳـﭙﻴﻨﻮ ﻛﯥ ﺳــــــــــﺮه ﺳــــــــــــﻮه
ﭼﯥ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﻳﯥ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺑﻠﺒﻞ ﻏـــــــــــــــــږ ﺳــــــــــــــــــﻮ
ﭘﻪ ﻛﻮﭼﻲ ﻻﻟﻲ ﻛﻴږدۍ ﻏﻮﻧﺪې ﺧـــــــﻮره ﺳـــــــــــــــــــﻮه
***
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ﻛﻪ څــــــــــﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﺑﯥ ﺗﯧﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﻮ رﻧګ ﺳﻲ
ﺧـــــــــﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ راوګﻮرې اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﻨګ ﺳﻲ
***
څــــــــــــﻮ ﻣﯥ زړه د ﺻﺒﺮ ﭘﻪ ﺗﺎر وګﻨډه
ﺳـــــــــــﺮ ﻧﻪ ﻣﯥ د ﻣﻴﻨﯥ ﺧﻤﺎر وڅﻨډه
ووت ﺗﻮرو ﺧﺎورو ﻧﻪ رﯦﺪى ﺳﻮ ﺟﻮړ
ﻫﺮڅــــــــــﻪ ﻣﯥ ﺧﻮږﻟﻦ ﭘﻪ اﻳﺮو وﻣﻨډه
***
ﺑﻴﺎ ﻣﻮ ﻳﻮ ﺳﺘﻮرى د ادب ﻟﻪ روڼ ﻣﺪاره ووت
د ﻋﺎﻃﻔﯥ ﺳــــــــﺮﺗﻮر ﻣﻠﻨګ ﻣﻮ ﻟﻪ ﻛﺘﺎره ووت
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
ﺳــــــــــﺮه اﻧﻨګﻲ ټﺎﭘﻰ ﻛــــــــړه د زﻟﻔﻮ ﻣﭽﻴﻨﻮزﻏﯥ ﺗﻪ
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
ګﺮدﭼﺎﭘﯧﺮ ﺳــــﭙﻴﻨﻪ ﺧﺰه ﻳﯥ ﺳﺮو ﻟښﻜﺮو ﺗﺮې ﻧﻴﻮﻟﯥ
***
ﻻ ﻣﯥ د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ ﻧﻐﻠﻮ ﻛﯥ دوﻣﺮه اوښﻜﯥ ﺳﺘﻪ دي
ﭼﯥ دې د ﻣﺦ ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ځــــــــﻞ د رڼﺎ وﻟﻤـــــﺎﻧځﻤــــــــــــﻪ
***
د زړه ﻧﻐﻠــــــــــــــــــﻮ ﻣﯥ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻏﺸﻮ د ﺑڼﻮ وﻳﺸﺘﻠﻰ
د ﻣﺦ ﻛﺎﺑﻞ ﻣﯥ د رڼﺎ ﻧﺬر ﻟﻪ ﺳــــــــﺘﻮرو ﻏـــــــــــﻮاړي
***
د ﺳﺘﻮرو ﻛﻮر ﻣﯥ ﻟﻪ ﺷﻴﻄﺎن څﺮاغ ﻧﻪ ﻧﺬر ﻏﻮاړي
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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ﻣﯧﻠﻤﻪ ،ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺑﺎڼﻪ دې ﻟږ ﭘﻪ وار راﻟﯧږه زړه ﺗﻪ
ﻛﻮرﺑﻪ ﺗﻪ ﺧـــــــــــــﻮ ﻟږ وار د ﻫﺮﻛﻠﻴﻮ ورﻛـــﻮه ﺗﻪ
***
ﻛﻎ ﻛړي ﺑﺒﺮه ﺳﻲ ﭼﯥ ﻻس وروړم
ﻟﻴﻼ د ﻛــړوﻛﯥ ﭼﺮګﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮي
***
ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺳﻮه ﭼﯥ ﻣــــــﻮ څڼﯥ ﻏﻮرځﻮﻟﯥ ﻧﺪي
د اﺗڼ دوړې ﻣﻮ آﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛـــــــړې ﻧﺪي
راځﺊ ﭼﯥ دا ښﺎدي ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻛـــړو ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻮ ټﭙﻮ
ﻗﺴﻢ ﺑﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﻣﺤﻔﻞ ﺷﯧﺒﯥ ﻣﻮ ښﻜﻠﯥ ﻧﺪي
***
ﻫــــــــﺮ ﻛﻠﻪ راﺳﺊ ﻣﺎ ﻟﯧﻤﯥ دي ﻏـــــــــــــﻮړوﻟﻲ ﻻرﻛﯥ
اې ښﻜﻠﻮ ﺳﺘﻮرو را ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺳﺊ ﻧﻦ د ﻧﻮر ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ
***
ځﺎن ﻧﻪ ﻣﯥ ﺑﺪ راﺳــــــــﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﻨﺪې وﺷﺮﻣﯧږم
ﭼﯥ دې ﭘﻪ ﺳﺮو ﺷﻮﻧډو د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻧډو داغ ووﻳﻨﻢ
***
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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
ﻣﻼ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻧﻪ ﺳﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻪ دې ګړت ﻛړي
***
ﻣﺎ درﺗﻪ ﻧﻪ وﯦﻠﯥ ﭼﯥ ﻣـــــــﻪ راﻛـــــــــــﻮه زﻟﻔﯥ ﭘﻪ ﻻس
دا ﻣﻼ 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
د ﺣــــــــﺴﻦ آﻳﻴﻨﯥ روﻏـــــــــﯥ رﻣټﯥ ﻣــــــــﺎﺗﻮي
***
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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 ﻻ د ﻣﺨﻪ ﺣﻜﻢ ﻛـــــــــړى وو
زه ﺗﻮرن ﻟﻪ دې ﺗﻮره د ښــــــــــــﻜﻠﻮ ﺟﺮګﯥ ووﻳﺴــﺘﻢ
***
ﻛﻪ ﭼﯧﺮې ﺳــــــــــــﻢ ﻣﻨګﻰ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻛﻮدوړي ﺑﺪﻟﻮﻻى
ﻧﻮ ﻣــــــــــﺎ ﺑﻪ د اوس ﻫﺮڅــــﻪ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﺪوړي ﺑﺪﻟﻮﻻى
ﻟﻪ ﭘﻴﻠﻪ ﻛﻪ د ﺳﺘړې ځﻮاﻧۍ ﺳﺘړې راښﻜﺎره وې
ﻗــــــــــــﺴﻢ دى دا ﭘﻴﭽﻮﻣﻰ ﻣﯥ ﭘﻪ زوړي ﺑﺪﻟﻮﻻى
***
دا دى ﻟﻪ ﺗﻨﺪې ﺑﻪ ﺑﯧﻐﻤﻪ ﺳــــــــــــﻮ او ﺟﺎم ﺑﻪ اﺧـــﻠﻮ
ﻣﻴﻨﻪ وروري ﺑﻪ ﭘﺎﻟﻮ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳــــــــــﻼم ﺑﻪ اﺧـــــﻠﻮ
د زه او ﺗﻪ ټﻐﺮ ﺑﻪ ټﻮل ﺳﻲ ځﺎى ﺑﻪ ﻳﻲ ﻣﻮږ وﻧﻴﺴﻲ
ﻧﻮر ﺑﻪ څــــــــﻮك ﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻠﺊ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ اﺧـــﻠﻮ
***
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څﺎﻧګﯥ ﻧګﻪ ګﻞ ﺳﻪ ﭼﯥ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﺷـــــــــﻮر ﻣﯥ ﭘﻮه ﺳﯥ
ﺷﺮﻧګ وﻫﻪ ﺷﭙﯧﻠۍ ﺳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻨګ ﺗﻜﻮر ﻣﯥ ﭘﻮه ﺳﯥ
ﻏﺎړه ﻏړۍ راﺳـــــــﻪ ﭼﯥ د ﻋﺸﻖ ﭘﻪ زور ﻣﯥ ﭘﻮه ﺳــــﯥ
ﺧﺪاى دې ﻛـــــــــــړه ﻣﻴﻨﻪ ﭼﯥ د زړه ﭘﻪ اور ﻣﯥ ﭘﻮه ﺳﯥ
***
ﺳﻮﺑﻪ د ﭘښﺘﻮن زړه ﺑﺲ د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﻫﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺳـــــــــﻜﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﺎره د ﻣﻠﻨګ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺳـﻮې وﭼﯥ ﺷﻮﻧډې ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﻮاﻟﻪ ﭘﻪ څﻨګ ﻧﻪ ﺳﻲ
څـﻮ ﭼﯥ ﺳﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﺎ د ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ رﻧګ ﻧﻪ ﺳﻲ
***
زه ﻧګـﻪ آﻣﻴﻦ ﻳﻢ ﺧـــــﻮ ﻛﻪ ﺗﻪ ﭼﯧﺮې دﻋـــــــــــﺎ ﺳﯥ
ټﻮل ﻏــــــــﺰل ،ﻏﺰل ﻳﻢ ﺧـــــــــﻮ ﻛﻪ ﺗﻪ را ﺗﻪ ﻧﻮا ﺳﯥ
دار ﺗﻪ دې ﻣﻨﺼﻮر ﻳﻢ ﺧﻮ ﻛﻪ ﺗﻪ ښﻜﻠﯥ ﺳــﺰا ﺳﯥ
زه ﺑﻪ ﻟﻮﻟﭙﻪ ﺳﻢ ﺧـﻮ ﻛﻪ ﺗﻪ ﭼﯧﺮې ګﻨګﺎ ﺳــــــــــــﯥ
***
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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 ﻻﺳﻮ ﻛﯥ ﻏﻮښﯥ ﺷﻨﯥ دي
ﭼﺎ وﯦﻞ ﻣﺴـــــﻠﻤﺎن ﺗﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻤـــــﻮﻧﻪ ﻧﻪ ږدي
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د ﻣﻴﻨﯥ ډاﻟۍ
ﻟﻴﻼ زﻣــــــــــــــﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ډاﻟۍ ځﺎن ﺳـــــﺮه ﺳﺎﺗﻪ
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
ﺑﺲ ﻫﺮ وﺧﺘﯥ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳــــــــﺮه ﺳــﺎﺗﻪ
د ﻧﺮﻣﻮ ﺷـــــــــــــﻮﻧډو ﺑﻴﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳــــــــــﺮه واﻧﻮړي
د ﺗﯧﺮې ﺷﭙﯥ واده دې د ﺟﺎﻧﺎن ﺳـــــــــــــﺮه ﺳــــﺎﺗﻪ
د ﻣﺮﻏﻮﻣﻲ درﻳﻤﻪ  1385ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﭼﻞ
ﺟـــﻨګ د ﺗﺮوږﻣـــــــۍ ﺗﻪ څـــــــــــــــــﻮ راڼﻪ ودروئ
دې د وﺧﺖ ﻟـــــــــــــــــﻴﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﺷــــــــــﭙﺎﻧﻪ ودروئ
ﺳـــــــــــﻴﺎل ﺑﻪ ﺳﺊ د ﺳﻴﺎﻟﻮ ﺳﺮﻛﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﺊ ﭘﻪ ﻧﺮه
ﺑﺲ ﻳــــــﻮ وارې دﻏـــــــــــــﻪ ﭘښـــــــــــــﺘﺎﻧﻪ ودروئ
دا ﻟﻴﻮﻧﻰ زړه ﻣﯥ ﺗﻞ د ﺳـــﺘﺮګﻮ ﺟﻨګ ﺗﻪ ﻛﺎږي
ﻣړ ﭼﯥ ﺳـــــــــــﻮم ﭘﻪ ﻗـــــــﺒﺮ ﻣــــــــــــﯥ ﺑﺎڼﻪ ودروئ
دا وﻟﺴـــــــــــــــــــﻮاﻛﻲ ﻧﻪ ده دا ښــﻪ ﭼﻞ د ﺗﺎﻻن دى
څـــــــــــﻮ ګﻮﻧګﻲ ،څﻮ روي ،څـــــــﻮ ﻛﺎڼﻪ ودروئ
د ﺳﻠﻮاﻏﯥ اووﻣﻪ  1385ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﭘﻪ ﻣﺴﺖ ﺣﺴــﻦ ﭼﯥ ﺳﻴﻮري د زﻳړي ﻣﺎزﻳګﺮ ﺧﭙﻮر ﺳﻲ
ﻫﺮڅﻪ ﻏـــــــﺰل ﻏــــــــﺰل د ﺗﺨﻴﻞ ﻫــــــــــــﻨﺮ ﻣﯥ ﻧﻮر ﺳـــــــــــﻲ
ﺗﻮر ﺧـــــــــــــﺎل ﻳﯥ د ﻧﺮۍ وروځﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣــــــــــﻴﻨﺎن ﺑﻮﻟﻲ
ﻛټ ﻣټ ﻟﻜﻪ ﺑﻼل ﭼﯥ د آذان ﭘﻪ وزر ﺳــــــــــــﭙﻮر ﺳـــﻲ
دې ﻣﻴﺮې دښـــــــــــــــﺎﻳﺴﺖ ﺗﻪ ﺑﺮﺧﯥ داﺳﯥ څﻪ ورﻛــړي
ﭘﻪ ﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺣﺴــــــــﻦ اﻧځﻮرګــــــــﺮ ﺧﭙﻠﻪ اﻧځﻮر ﺳــــﻲ
ﻛﻪ ﭼﯧﺮې دې ښﺎﻳﺴـــــــــــﺘﻮﻛﯥ ﻧﻪ ﭘﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨـــﻪ ﭘﺮﻳﻮځﻲ
د ډﯦﺮو د ﻛﻜﻴﻮ راڼﻪ ﺳــــــــــﺘﻮري ﺑﻪ ﺗﻚ ﺗﻮر ﺳــــــــــــﻲ
د ﺣﺴﻦ ﺧﺪاﻳﻪ داﺳـــــــﯥ څـــﻪ ورﭘﯧښ ﻛړې وﻳﺶ د ﻣﻰ ﺗﻪ
ﭼﯥ زه ﭘﻪ ﺟﺎم ﻧﺴـــــــﻜﻮر ﺳﻤﻪ ﻳﺎ ﺟــﺎم ﭘﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﻜﻮر ﺳﻲ
ﻗﺴﻢ دى د ﻣﻠـــــــــــــﻴﺎر ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ وږي ټﻮل ﻣﺎړه ﺳـــــــﻲ
ﻛﻪ ﭼـــــــــــﯧﺮې د ﺣﺴﻨﻮﻧﻮ ذﻛﺎت وﻳﺶ دﻟﺘﻪ ﻛﯥ زور ﺳﻲ
د ﺳﻠﻮاﻏﯥ ﻟﺴﻤﻪ  1385ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
څﻪ وواﻳﻢ ﺳــــــــــﺘﺎ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ څــــــــــــــﻮﻣﺮه ﻛړﯦﺪﻟﻰ زړه
ﭘﯧښﻪ وه د ﺳـــــــــــــﺘﺮګﻮ ﺧــــﻮ ﭘﻪ ﻏﺸـــــﻮ ﻟګﯧﺪﻟﻰ زړه
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
څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺳـــــــــــــﻬﺎر ﺳﻲ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻟﻮږې ﺑﻮټ وﺗﻠﻰ زړه
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
ﺳــــــــــﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺳﺎﺗﻲ ﻧﺎزوي ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮﻛﻮ ﺷﻮﻧډو
داﺳﯥ ښـــﺎﭘﯧﺮۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻠــــــــــــﻴﺎر ﻣﻠﻨګ ﺑﺎﻳﻠﻠﻰ زړه
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ﻏﺰل
ﺧﺒﺮ ﺳﻮم ﻟﻪ دې وروﺳـــــــــــﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻴﺮات ورﻛﻮي ښﻜﻠﯥ
ﻫﺮﻛﺎل ﺑﻪ د ښﺎﻳﺴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮل ذﻛﺎت ورﻛــــــــــــﻮي ښﻜﻠﯥ
اﷲ دې ﺧﻴﺮ ﻛړي ﺑﻴﺎ ﻛﻮم د ﺧﺎﻟﻮﻧﻮ راوي ﻣـــــــــــــــــړ دى
ﭼﯥ ﻧﻦ ﻏﻮټۍ ﻏﻮټۍ ﺧﻨﺪا ﭘﻪ ﺳـــــﺨﺎت ورﻛﻮي ښﻜﻠﯥ
اﺷﻨﺎ دې ﭘﺴـــــﺮﻟﻲ ﻛﯥ د ﺳـــــــــــــــــﺨﯥ ﻣﯧﻠﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ځﻮ
ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ د ﺧﻮږو ﺷــــــــــــــﻮﻧډو ﻧﺒﺎت ورﻛﻮي ښـــــﻜﻠﯥ
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
د ﺳــــــــــــﺮ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ور د ﺳﻮﻣﻨﺎت ورﻛﻮي ښـــــــــــــــﻜﻠﯥ
ﻣﻠـــــــــــــﻴﺎره ﺗږى زړه دى د ازل وږى ﻣﻮړ ﻧﻪ ﺳــــــــــﻮ
د ﺣــــــــﻮرو ﭼﻢ ﻛﻪ څﻮﻣﺮه ﺳﺎت ﭘﻪ ﺳﺎت ورﻛﻮي ښﻜﻠﯥ
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ﻏﺰل
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻛﻪ د ﻟﻮى اﻧځﻮرګﺮ ﺳـــــﺘﺮګﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ﻫﻴښ ﺑﻪ ﺳــــــــﻲ ﭼﯥ دا د ﺣﺴﻦ ﻟﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ﻫﺮ ﺗﻮرى ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﺲ دﻋـــــــــــﺎ د ﭘﻴﺮ ﺑﺎﺑﺎ ګـــــــــﺮځﻲ
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دې ﺳﺮې ﺷﻮﻧډې ﻟﻴﻼ ﭘﻪ ښـــــــﯧﺮا ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ښﻪ دى ﭼﯥ ﺳـــــﻨﺪرې ﻧﻪ درځﻲ ﺗﺎ ښﺎﻳﺴﺖ ﻣﻴﺮې ﺗﻪ
ﺳـــــــﺘﻮﻧﻲ د ﺷـــــــــﭙﯧﻠۍ ﻧﻪ ﺑﻪ آﻳﺖ د ﻧﻮا ﭘﺮﻳﻮځﻲ
ﻧﻪ ﭼﯥ ﺳــــــﺘﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺑﺨﺘﻪ ﺑﻴﺎ روژه ﭘﻪ ﺧـــﻮﻟﻪ ﺳﻮﻟﻢ
وﻳﺮه ده ﺳــــــــــﭙﻮږﻣۍ د دې اﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ﺳـــــــــﺘﺎ وﻳﻨﺎ ﻣﻠـــــــﻴﺎره ډﯦﺮو ﭘړو ﻧﻪ زﻳﻨﺪۍ اﺧــــــﻠﻲ
ﻛټ ﻣټ ﻟﻜﻪ ﻏـــــــــــــږ د ﻣﻌﺎﻓۍ ﭘﻪ ﺳــــــــــﺰا ﭘﺮﯦﻮځﻲ
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ﻏﺰل
ﺳــــــــــﻴﻮرى ﺗﻪ د ﻟﻤﺮ ﻟﻪ څــــــــﺎﻧګﻮ ﭘﺎڼﯥ ﻏﺰﯦﺪﻟﻲ
ﺗﺎ ﭼﯥ د ﻛﻨډو ﻟﻪ ﺳــــــــــــــﺮ ﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ را ﻛــــــــــــــﺘﻠﯥ
ﻻرې ﻻرې 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
ځــــــﻜﻪ ﺳـــــــﭙﻴﻨﯥ ﭘﺎڼﯥ دې د ﺣﺴـــــــــﻦ رﭘﯧﺪﻟﯥ
آن د ﺷـــــﻮﻧډو ﭘﻞ ښﻜﺎري ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻧﺎزك ﺑﺪن دې
ﺧﺪاى ﺧــﺒﺮ د ﺣﺴﻦ ﺧﺎوﻧﺪ څــــــــﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻣﻴﻨځﻠﯥ
ﺳـــــــﺘﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ږﻳﺮه ﻣﺴﺖ ﺳـــــــــﻮل
اې د ﻧﺸﯥ ﻣﻴﺮې ﺗﻪ ﻟﻪ ﻛـــــــــــــــﻮﻣﻪ ﻳﯥ راﻏﻠــــــــــﯥ
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ﻏﺰل
ﭘﻪ ﺧﻮب ﻛﯥ ښــــــــﺎﭘﯧﺮۍ وﻳﻨﻢ دﻳﻮان ﻣﯥ وﻳښــــﻮي
ﺑﺲ ﺷــــﻮﻧډې راﻧږدې ﭼﯥ ﺳﻲ ﭘﯧﺰوان ﻣﯥ وﻳښﻮي
ﭼﯥ ﺳـــــﻢ ﺟﻮړه ګﻮﻣﺒﺰې د ژوﻧﺪي زﻳﺎرت ﺳﻲ ډډې
راﻣﺎت ﻣﯥ ﺗﺎوﻳﺰوﻧﻪ ﺳــــــــﻲ ﭘﯧﺮﻳﺎن ﻣﯥ وﻳښــــــــﻮي
ښــــــﻜﺎرﻳږي ﻟﻪ ګﻠﻤﺨﻮ ﻧﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﯥ ﻗﺴﻤﺖ ﺳــــــــﻮ
ﭼﯥ واورو ﻛﯥ وﻳﺪه ﺳــــــــﻢ او ﺑﺎران ﻣﯥ وﻳښــــــــــﻮي
زاﻫﺪه ﺳــــــــــﺘﺎ ﭘﻪ دم ﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﺎﻏﻲ زړه څـــــــﻪ وﻧﻪ ﺳﻲ
ښـــﻴښﻪ ﭼﯥ ﭼــــــﯧﺮﺗﻪ ووﻳﻨﻢ اﻳﻤﺎن ﻣﯥ وﻳښــــــــــﻮي
ﻟﻪ ﻛــﻠﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣــــــــــــﺎ د زړه ﻣـــــــــــــــﻨﻠﯥ ور ﺗﻪ ﭘړ ﻳﻢ
وﻳﺪه ﭘﻪ اوداﺳــــــــــــﻪ ﺳﻢ ﺧﻮ ﺷــــــﻴﻄﺎن ﻣﯥ وﻳښـﻮي
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
دې درد ﺗﻪ ﭼﯥ رﻳښﯥ ،رﻳښﯥ ګﺮﻳﻮان ﻣﯥ وﻳښــﻮي
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ﻏﺰل
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
ﻫﻐـــــﻪ ﭼﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻳﺎد ﻳﯥ زﻣـــــــــﺎ ژﺑﻪ ﺳﻲ آﻏﻠﯥ
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
ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دي د ﻣﺴﺘﯥ ﻏﻨﻤﺮﻧګﯥ ﭘﻪ رﻧګ ښـــﻜﻠﯥ
ﻧﻮ څﻨګﻪ ﺑﻪ د ﻟﻤــــــــــﺮ ﭘﻪ ټﺎل ﻛﯥ ﻧﻪ زاﻧګﻲ ﻧﻮا ﻣﯥ
ﭼﯥ داﺳــــــــــﯥ ګﻠﻮرﻳﻨﯥ ﻧﺎزﻧﻴﻨﯥ ده ﭘﺴــــــــــﻮﻟﻠﯥ
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وﻟﻮر
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
ﺳﻤﻪ ده دا ځﺎى د ﺣﺴﻨﻮﻧﻮ ﺟﻨﺖ
ﺧﻮ ﭘﺪې ښﻜﻠﻮ ﻣﯥ ﭼﺎره ﻧﻪ ﻛﻴږي
دې ﻛﯥ د ﺳﺘﺎ د ﺧﻮﻟﻮ ﻋﻄﺮ ﻧﻪ ﺳﺘﻪ
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
د ﺳﻮي زړه ﻟﻪ ﺗﻞ ﺑړاس ﺑﺎﺳﻲ
ورﺷﻮ د دﻧګﯥ ﻏﻨﻤﺮﻧګﯥ ﺟﻴﻨۍ
د ﻫﺮ ځﻠﻤﻲ د ﻧﻈﺮ آس ﺑﺎﺳﻲ
***
ګﻠﯥ زﻣﺎ ﺗږې ﺳﺘﺮګﯥ ﺗږې ګﺮځﻲ
ﭘﺪې ﺑﯧﺸﺮﻣﻪ ﺟﻼل ډﻛﯥ ﻧﻪ ﺳﻲ
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ﺧﺪاى دې ﭘﻪ ﺧﺎورو ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ډﻛﻮي
څﻮ ﺳﺘﺎ د ټﻨډې ﭘﻪ ﺧﺎل ډﻛﯥ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺧﻮ اوس ﻣﯥ ﻣﻼ د ﻫﻤﺖ ټﻴﻨګﻪ ﺳﺎﺗﻪ
ﺑﺲ ﻳﻮ څﻮ ﻧﻮر رﻛﺎﺗﻪ ﻧﻔﻞ وﻛړه
ﻟږ دى ﭼﯥ ﺑﻴﻪ د وﻟﻮر ﭘﻮره ﺳﻲ
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 ﻻﺳﻮ
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮه رﻳښﻜۍ وﺗړه
ﻫﻠﺘﻪ ﻛﯥ ﻟﭙﻪ د دوا ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړه
زه ﺑﻪ ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ آﻣﻴﻦ ﭘﺮې واﻳﻢ
ﺑﺲ دﻏﻪ ﺳﻮال ﻛﻮه اوږده ﻻره ﻛﯥ
د ﻟﻮټﻤﺎراﻧﻮ ﭘﻪ داړه واﻧﻮړم
 1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل د وري  21ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ
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ﻏﺰل
ﺗﻪ ﻣﯥ ﭼــــﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﻳﯥ د ژوﻧﺪ ﻣـــــــــــــــــﺎﻧﺎ ﻣﯥ ﺑﻠــــــــــﻪ ده
ﺑﺲ د زړه ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻣﯥ دا ﺳــــــــــــــــﺘﺎ د ﻳﺎد ﺑﺪﻟــــــــــــــــــﻪ ده
ﺷـــــــــــــــﻜﺮ ﺳـــــﺘﺎ د ﻣﻴﻨﯥ د آﻳﺖ ﭘﻪ اوﺑﻮ وﻟﻰ ﺳـــــــــــــﻮم
ﺗﻪ ﻣـــــــﯥ ﭼﯥ ﻗﺒﻠﻪ ﺳــــــــــــــﯥ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﯥ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠــــــــــــﻪ ده
ﺧﺪاى ﻗﺴــــــــﻢ ﭘﻪ ﻏﻼ ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﺷـــــــﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮى ﻛــﻮي
ﺳــــــــــــــﺮه ﻏﻮټﻪ د ﺷـــــــــــــﻮﻧډو دې ﺧﻮږه ﻟﻜﻪ ﺳـــــﻨځﻠﻪ ده
ټﺎل ﻛﯥ د ﺧﻴﺎل ځﻜﻪ څـــــــــــﻨﺎر څـــــــــﻨﺎر ﻏـــــــــــــﺰل زاﻧګﻲ
دﻧګﯥ ﻏﻨﻤﺮﻧګﯥ ﻗــــــــــــــــــﺪ دې ﺳـــــــــــــــــــــﻢ د ګﻠﻮ وﻟﻪ ده
ﻳﻮ ځﻠﯥ ﻣﻮ ﭘﺮﯦږده ﺧــــــﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﭼﯥ ﻫﺮ څﻪ ﻛړې
ﻋـﻘﻠﻪ د ﺗﺎك ﭘﯧﻐﻠﻪ ډډې ﺷــــــــــــــــﻮﻧډې ﻛـــــــﻠﻪ ﻛـــــــــﻠﻪ ده
زه ﻳﯥ وﻧﻪ ﻛـــــــــړم ﺗﻪ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻛړې ﻣﻼ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮې ﻏﻮړ ﻧﺪى
ﻣـــــــــــﻴﻨﻪ دې دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﭘﻴﺪا ﻛـــــــــــړې ﺧﺪاﻳﻪ څـــــــــــﻪ ﻟﻪ ده
ﺳــــــــــــﺘﺎ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ ﻣﺴﺖ د ﻣﻴﻨﯥ ﺷـــــــﯧﺨﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘړ ګڼﻲ
ﭘﻮه ﺳــــــﻪ دا ﺧــــــــــﻮږه ګﻨﺎه ﻣﯥ ﻛــــــــــړې څــــــﻮ څﻮ ځﻠﻪ ده
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ﻳﻮازې
ﻻره ﻛږﻟﯧﭻ ده ګﻠﯥ ﺧﯧﺮ دى ﻳﻮ څـــــﻮ ګﺎﻣﻪ راﺳـــــــــــــﻪ
ﻣﺰل ﻣﯥ ﺳﺘړى دى ﺧﻮ ګﻮره ﺗﺮ ﻣﺎښــــــــﺎﻣﻪ راﺳــــــــــﻪ
ﭘﺪې ﭘﻮﻫﻴږم ﺗﺮ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ څــــــــــــــﻮك د ﭼـــــﺎ ﻣﻞ ﻧﻪ ﻳﻲ
ﺑﺲ دوﻣﺮه وﻛړه ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﺗﺮ وروﺳﺘﻲ ﺟــﺎﻣﻪ راﺳﻪ
ﻻ ﻣـــــــــﻮ ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺳــــــــــــــــﻼم ﻛﯥ ده وﻻړه ګــــــــــﻮره
ﺳـــــــــــــــــﻼم ﭘﻮره ﻛـــــــــړه د ګډ ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﻛﻼﻣﻪ راﺳــﻪ
ﻣـــــــــــــﻠګﺮې ګــــــــــــﻮره ﺗﺮوږﻣﻴﻮ دې زړګـــــــﻰ ﺗړﻟﻰ
واده ﭘﻮره ﻛړه اوس راﻏـــــــــــﻠﯥ ﻳﯥ ﺗﺮ داﻣﻪ راﺳـــــــــﻪ
ﻳﻮ څـــــــــــﻪ ﺑﻪ زه ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﺗﯧﺮ ﻛړم ﺗﻪ آﻣﻴﻦ ﭘﺮې واﻳﻪ
ﻳﻮ څــــــــــــﻪ دې ﺗﻪ ﻧﻴﺖ ﺳــــﺎده ﻛـــــــړه ﻟﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ راﺳﻪ
راځــــــــــــﻪ ﭼﯥ ﺗﯧﺮﻏــــــﻮﻧﺪې ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ځﺎرﯦږو ګﻠﯥ
ﻣﺮګﻰ ﺑڼﻮ ﻧﻪ راﻧږدې ښـــــــــــﻜﺎري ﺳـــــــﻼﻣﻪ راﺳــــــﻪ
ﻗــــــــﺴﻢ ﭼﯥ ﺳــــــﺎء ﻣﯥ ﻳﯥ ﺑﯥ ﺗﺎ ﻣﯥ ګﺬاره ﻧﻪ ﻛﻴږي
د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻤﻮﻧځ ﻣﯥ ﻗـــﻀﺎ ﻧﻪ ﺳﻲ روڼ اﻣﺎﻣﻪ راﺳــــــــــــﻪ
د ﻏﻮاﻳﻲ ﺷﭙﺎړﺳﻤﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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رښﺘﻴﺎ
ﻳﻮه ﺧﺒﺮد ﻧﺎزوﻟﯥ ﻟﻴﻼ
ﭘښﻮ ﻧﻪ ﻣﯥ ﺗﺎوه ده ځﻨځﻴﺮ ﻏﻮﻧﺪې
ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ راﺗﻪ ووﻳﻠﯥ
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
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺗﺘﻪ ﺳﻮه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻏﻮﻧﺪې
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
ﺧﻮ ﻟﻜﻪ ﺳﺎء ﻣﯥ ده د زړه درب ﻣﯥ ده
زه ﻻ ﻣﺮﻳﺪ ﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﻲ ﭘﻴﺮ ﻏﻮﻧﺪې
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د ﻣﻴﻨﯥ ﺧﺪاﻳﻪ ﻟﻪ ﻗﻠﻢ دې ځﺎر ﺳﻢ
ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ څﻪ ﺧﻮاږه رﻧځﻮﻧﻪ ﻛښﻠﻲ
ښﻜﺎري د ټﻨډې ﻛﺮښﯥ وراﻧﯥ ﺗﻠﻠﻲ
د ﺧړ ﻛﺎﺑﻞ ﺳﻮي ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻏﻮﻧﺪې
د ﻣﻼډوﻟﻪ دﺟﺎﻻﻧﻮ ﻛړﻧﯥ
او د ﻧﺎزوﻟﻮ دا ﻧﺨﺮه ﻳﻮه ده
د ﻣﻴﻨﯥ ﺑﺎز ﻣﯥ راﺗﻪ ﻣړ ښﻜﺎري
د ﺗﻮر او ﺳﭙﻴﻦ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻏﻮﻧﺪې
ﻫﺮه ﻛﻜﺮه دې ﺧﭙﻞ اﻧﺪ روزي
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
ﭘﺎم ﻛـــــــــﻮئ ﺷــــــــړۍ ﺑﯧﺮﺗﻪ وړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺧــــــﺪاى ﻣﻪ ﻛــــــﻮه ډوﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﯧړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
دوﻣــــــﺮه ﻣﻮ ﭘﻪ اور د ﻛﺮﻛﯥ ﻣﻪ ﺳـﯧځﺊ
ﺑﺲ دى ﺳﺮه ﺳـــــﻜﺮوټﻪ ﺷــﻨﻪ ﻧړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺧﻴﺎل ﺳـــــــﺎﺗﺊ ﭼﯥ دا ﺧـــړه ﺟﻮﻧګړه ﻣﻮ
ﺑﻴﺎ د ﻛﻮم ښــــــﺎﻣﺎرد ﺧﻮﻟﯥ ﻣــړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﻧﻪ ﭼﯥ ګﺎړګﻮﺗﻲ ﭘﻴﻜﻲ ﺑﯧﻘﺪره ﺳــــــــــﻲ
ﭘﺎم ﭼﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﻼم ټﻴﻚ او دړۍ ﻧﻪ ﺳــــﻲ
ډﯦﺮ ګــــــــــــﺮم ﺑﻪ ﭘﻪ وړه ﺳــــــﺰا وﻟــــﻤﺎﻧځﻮ
ﭼــــــــــﯧﺮﺗﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﻤګړې دا ﻟړۍ ﻧﻪ ﺳـــــﻲ
زﻣـــــﺎ د ﻧﻈــــــــــﺮ آس ﺑﻪ ﻛـــــــــﯥ وﻧﻪ ﺗړې
څـــﻮ ﭼﯥ دې زړه ﺟﯧﻞ زﻟﻔﯥ ﻛړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﻋﻘﻠﻪ راځـــــــــﻪ ﻳﻮ ځـــــــــﻞ د زړه وﻣــــــﻨﻪ
ګــــــــــــﻮره درﻧﻪ ﺗﯧﺮه دا ګړۍ ﻧﻪ ﺳـــــــــﻲ
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دوﻣــــــــــــﺮه ﻳﯥ د ﺗﻮرو ﭘﻪ ځـﻞ وﻟﻤﺎﻧځﻪ
څﻮ ﭼﯥ درﺳــــــــﺮه ﻏﺎړه ﻏــــــړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
اخ ﺑﻪ د ﻣﻠــــــــــــﻴﺎر د زړه وﻧﻪ وځــــــــــــﻲ
ﺗﺎو دې ﻟﻪ ﻛﻤڅﻮ ﻟﻜﻪ څــــــــــړۍ ﻧﻪ ﺳﻲ
د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ ﺷﭙږﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﻟﻪ ﻣﺴـــﺘﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ ﺳـﻮدا ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ﺧﺪاى ﺧـــــﺒﺮ ﭘړه ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﭼﺎ ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ﻣﺎﺗﻪ ﻣﯥ ﺳــــــﻮى ﺗﻨﺪى ښﻪ ﻣﺎﻟﻮم دى
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
ﻣﻮږه دﺟﺎل ځـــــــــــﺎن ﻟﻪ اﻣـــﺎم ﻧﻴﻮﻟﻰ
ځﻜﻪ دﻋــــــــﺎ راﺗﻪ ښـــــــــﯧﺮا ﭘﺮﯦﻮځﻲ
ﺟﻮړه ﻛﻴږدۍ ﻣﻮ ﺳـــﺘﺮې وﺗﺮې ﺳﻮﻟﻪ
او د ﺷـــــــــﭙﯧﻠۍ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻮا ﭘﺮﯦﻮځﻲ
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ﻏﺰل
ﻛﻪ ﭼـــــــﯧﺮې ﺳﻴﻦ ﻧﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ څﺎڅﻜﻲ ګﻮذاره ﻛﻮو ﻣﻮږ
ﺑﺲ اوﺳـــــــﭙﻨﺨړي ﻳﻮ ﭘﻪ څﻚ د زړه ﭼﺎره ﻛـــﻮو ﻣﻮږ
ﻣﻪ ﻛــــــــړه ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دې ﺷــــــــــﻮﻧډې ﺳﻼﻣﺘﯥ ﻳﻮﺳﯥ
ﭼــــــــــﺎ وﻳﻞ ګﻮﻧګﻲ ﻳﻮ د ﻧﺎدودو ﻧﻨﺪاره ﻛــــــــــﻮو ﻣﻮږ
ﻣﻮږ ﻣﻴﻨﺎن ﻳﻮ آن ﺟـــــــــګړه ﻛﯥ ﻧﻮم د ﻣﻴﻨﯥ اﺧــــــــــــــﻠﻮ
ﭘﻴﻞ ﻫﺮه ﭼﺎره د ښﺎﻳﺴﺖ ﭘﻪ ﺳـــــــــــﯧﭙﺎره ﻛـﻮو ﻣﻮږ
ﺧﺎل ﻣﻮ اﻣﺎم دى د ﺳــﺠﺪې ځﺎى ﻣﻮ ﻣﺤﺮاب د وروځﻮ
اودس ﭘﻪ ډول او ﻟﻤﻮﻧځ ﭘﻪ ﻏــــــــــږ د ﻧﻐﺎره ﻛﻮو ﻣﻮږ *
دا ﻳﻮ ﻗﻠﻢ ﻟﺮو ښــــــــــــﻜﺮ ﻧﻠـــــــــــــــــــﺮو ﻟﻪ زړه ﻧﺎزك ﻳﻮ
داﺳــــــــــــﯥ وﻧﻪ ګڼﯥ ﭼﯥ ﻫﺴﯥ ﻧﻈﺎره ﻛـــــــــــــﻮو ﻣﻮږ
* ﻟﻪ ډول څــــــــﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻏــﺰا ډول او ﻟﻪ ﻧﻐﺎرې څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وﻃﻦ د آزادۍ
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
زړه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫـــــــــﺮه ﺑﺮﻳﺪه اوړي ﭘﺴـﯥ
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
ﻣﻠـــــﻴﺎر ﻳﯥ ﺑﺲ د زړه ﭘﺮﻫﺮ ﻛﯥ ﻟﺮي
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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
ﻣﻮرې ورځ دې ﺑﺨﺘﻮره
***
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
***

133

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
ﻛﻪ دې ﭼﯧﺮﺗﻪ زﻧګﻮن ﻧﻪ ﻳﻲ
ﺧﺪاى ﺳﺘﻪ ژوﻧﺪ ﻣﯥ ټﻮل ژړا ده
***
ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﺮڅﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﻠﯥ
ﺗﺎ ﻣﯥ ﻣﻴﻨﻪ ده ﭘﺴﻮﻟﻠﯥ
اې زﻣﺎ د دﻣﯥ وﻟﯥ
ﻣﻮرې ورځ دې ﺑﺨﺘﻮره
د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ 23ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻣﻮر ﻣړي
د ﻧﻮر ﻛﻮډﻟﻪ ﻣﯥ ﺗﻴﺎره ،د رڼﺎ ﻧﺬر ﻏﻮاړي
ﺧﻮ د ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﭙﻪ ﻳﯥ ړﻧﺪه ده
او دا ﻫﻢ ﻧﻪ وﻳﻨﻲ
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
دا ﻧﺬر ﭘﺎى ﻟﺮي ﻛﻪ ﻣﻮږ ﻣﻮر ﻣړي
ﺑﺲ ﺑﻠﻬﺎرۍ ﺗﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﻮ؟

135

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
ﺧﺪاﻳﺰده ﺷـــــﯧﺨﻪ دا ﺧﻮږه ګﻨﺎه څﻮ ځﻠﯥ ﺑﻴﺎ ﻛــــﻮم
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
ﺧﻴﺮ زﻣــــــﺎ اﻣﺎم ﺧـــﻴﺎﻟﻪ ﺗﻪ ﻛﻪ ﻳﯥ ﻛﺎﻓــــــــﺮ د ﻋﺸﻖ
زه ﺧــــــــﻮ ﻣﺴــــــﻠﻤﺎن ﻳﻢ ﭘﯧﻼﻣﻪ ﭘﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ ﻛـﻮم

136

ﻏﺰل
د ﻫﯧڅ ﺑﺪل ﻛــــــﯥ ﺧـــــــﻮږ اﺷﻨﺎ راﻧﻪ څــــــﻪ ﻧﻮر اﺧــــﻠﻲ
ﺑﺎﺑﺎ! ﻟﻪ ﻣــــــــــﻮږ ﻧﻪ ﺳــــــــﺘﺎ د ﻛړې ګﻨﺎه ﭘﻮر اﺧﻠﻲ
ﺧﺪاﯦﺰده ﭼﯥ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ دې ﻣﻴﺮاث ﻣﯧﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ راﻛــړي
ﺧـــــــــــﻮ د ﻣﺮګﻲ ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ زﻣـــــﺎ ﻧﻪ ﺧټﻴﻦ ﻛــــــﻮر اﺧﻠـــﻲ
داﺳــــــــﯥ ﻣﺎﻟﺖ ﻛﯥ د ژوﻧﺪون ﭘﯧټﻰ ﭘﺮ ﺳــــــــﺮ ګﺮځﻮو
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ روي ګـــــــﻮرګټﻲ ﺧﺎورې د ګــــــــﻮر اﺧﻠــــﻲ
ﻟږ ﭼﯥ ﺳـــــﺘﺎ وړ ﺳــــﺰا ﻣﻮ زړه ﻛﯥ څﻪ ﺧﻮږه ﻏﻮﻧﺪې ﺳﻲ
دا ﻧﻪ ﻏﻮښــــــــﺘﻠﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﻠﯥ ﭘﻪ څـــــــﻪ ﺗﻮر اﺧـــــﻠﻲ
ﻗﺴﻢ ﭼﯥ ﺳـــــــﺘړو ﻣﻨډو ﺗﺮړو ﺳــــــﺘړى ﻛــــــــــړې ﻳﻢ ﻧﻮر
څﻮك ﭘﻪ ﺳــــــــــــﻜﻮن راﻧﻪ د ﻏﺒﺮګﯥ دﻧﻴﺎ ﺷـــــــــﻮر اﺧﻠﻲ
ﻣـــــــﻮر ﻣړى زړه ﺑﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ دې ﺑﺰﻣــــــﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دروﻣﻲ
ﻟﻪ ډﯦﺮې ﺗﻨﺪې ﻟﻪ ﺳــــــــﺎﻗﻲ ﻧﻪ ﺟﺎم ﻧﺴﻜــــــﻮر اﺧﻠـــﻲ
ښـــــــﻜﺎري ددې دﻧﻴﺎ ﺗﻮرﻣﺨﻲ ﺑﻪ ﻻ ﺟګ ﺳــــــــــﻲ ﻫﻠـﺘﻪ
ﺧﺎل د ﺗﻨﺪي ﻟــــــــــﺮه ﺟﻨﺖ ﻛﯥ ﺣـــــــﻮرې ﺳــــــﻜﻮر اﺧﻠﻲ
ﻛړې ﺳـــــــــــــــﻮدا ﻣﻮ ددې وﺧﺖ ﺳـــــــــﺮه ﭘﻪ وراﻧﻪ اوړي
ﻣــــــــــﻮدې ﺳﻮې ﺳـــﺎﻧﺪې راﻛﻮي او ټﻨګ ټﻜﻮر اﺧﻠﻲ
137

د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺧـــﻮﻟﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻏﻼ ﺑﻞ ﭘﻪ رﺿﺎ ﻛﯥ ﭘټ دى
ﻛـــــــﻮم ﻟﻴﻮﻧﻰ ﺑﻪ څﻚ د ﺳـــــﺮو ﺷـﻮﻧډو ﭘﻪ زور اﺧﻠﻲ
د ﭼﻨګﺎښ اوﻟﺴﻤﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
زړګﻴﻪ وروﺳـﺘﻪ ﭘﻮه ﺳﻮې ﭘﻪ ﺣﺴﺎب د ﺗﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ
ﻟﻪ ﻻﺳـــﻪ ﻣﯥ وﺗﻠﻰ اوس ﻛﺘﺎب د ﺗﻮرو ﺳـــﺘﺮګﻮ
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
ﭘﻪ ﺳـــــــﺘﺮګﻮ ورﻛﻮى ﻧﻪ ﺳﻢ ځﻮاب د ﺗﻮرو ﺳـــــــﺘﺮګﻮ
ﺑﺲ دﻏـــــــــﻪ ﻣﯥ راﺗګ دى د ﺑﯧﻠﺘﻮن ﭘﻪ ﻣـــــــﺰ ﻟﻪ وځﻢ
د ښــــــــﻜﻠﻮ ﻣﻴﺮې راﻛــــړه ﻟږ ﺛﻮاب د ﺗﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ
ﻏـــــــــﺰل ﻧﻪ د ﻣﻠـــــــــﻴﺎر ځﻜﻪ وﻻړ ﺑﺎڼﻪ راوځـــــــــﻲ
ﻫــــــــﺮ ﺗﻮرى ﻳﯥ ﻣﻴﻨځﻠﻰ ﭘﻪ درﻳﺎب د ﺗﻮرو ﺳﺘﺮګﻮ
د ﭼﻨګﺎښ 18ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﺷړوﻣﺒﻪ
دﻟﺘﻪ ﻻ ﻣﻴﺮ د ﻣﻴﺪان روى ټﻮﭘﻚ
دﻟﺘﻪ ﺧﺒﺮې ﻻ ﭘﻪ ﺗﻮل ﻛﯧږي
دﻟﺘﻪ ﻻ 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
ﺗﺸﻪ ﺷړوﻣﺒﻪ وږي وﻟﺲ ﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ
د ﭼﻨګﺎښ 21ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ آﻳﺖ ﻛﺎﻓـــــــﺮ ﻣــــــــﯥ ﻳﺎر ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻴﺪاى
ﻫـــــﻐــــﻪ ﭼﯥ ﻳﻲ ﺧﺮڅ ﺳﻮى ﺧﺮﻳﺪار ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻴﺪاى
ﻛـــــﺎروان دى د ﻟﻮﻧګﻮ او راڼﻪ ﺑﺎڼﻪ ﻳﯥ ﺳــــــــــــﺎﺗﻲ
ﻧﺎوﻟﻰ ﻣــــــــــــﻮ ددې ﻳﻮن ﺳــــــــﺮﻛﺘﺎر ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻴﺪاى
ﻧږدې ده ورځ رڼﻪ ﺳـــــــــــﻲ وړ ﻧﺎوړ ﺳـــــــــــــﻲ رادﺑﺮه
دا ﻣـــــــﻪ ګڼﻪ ﺗﻴﺎره ﻛﯥ د څﻪ ﺷــــﻤﺎر ﻧﻪ ﺳــﻲ ﻛﻴﺪاى
ﻗﺴﻢ ﻫـــــــــﺮه ﻧﺎدوده دې ﭘﻪ وړه ﺳــــــــــــﺰا ﻟﻤــــﺎﻧځﻢ
ﭘښـــــــــﺘﻮن ﻳﻢ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﻣﯥ ﺗﻠﻮار ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻴﺪاى
څــــﻮ ځﻠﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ټﻴﻨګﻪ ﻏﯧږه ﻟﻤﺎﻧځﻲ دﻧګﻪ ﭘﻮه ده
ﭼــــــــــﺎره د ﺗږي زړه ﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ وار ﻧﻪ ﺳــــــﻲ ﻛﻴﺪاى
ﻣﻠـــــــــﻴﺎر ورﺗﻪ ﻣﻨﺼﻮر دى ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﭘﻜﯥ زﻧګﻴږي
ﭼﺎ وﻳﻞ ﻛـــــــــړۍ د زﻟﻔﻮ ﭼﯧﺮې دار ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﯧﺪاى
د ﭼﻨګﺎښ 24ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﻧﻦ ډﯦﺮه ﺳــــــــــــﺘړې ورځ وه ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺮه ﻣﯥ ﻛـــــــــړه ﺗﯧﺮه
ﻛــــــــــړۍ ﻣﯥ د ﻻﺳــــــــــﻮﻧﻮ ښـــــــﺎﭘﯧﺮۍ ﻧﻪ ﻛړه ﭼﺎﭘﯧﺮه
ﺳــــــــﭙﻮږﻣۍ د ﺳـــــﺮو ﺗﺒۍ ﺳﻮه او ﭘﻮره زﻣﻮږ ﻧړۍ وه
د ﺣﺴـــــــــــــﻦ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ دﻧﻴﺎګۍ وه راﻧﻪ ﻫــــــــــــــﯧﺮه
د دﻳﻮ اورﻣﯧږ ﻣﯥ ﻣﺎت ﻛـــړ د ښﺎﻣﺎر ﻣﻨﺘﺮ ﻣﯥ ﭘﻮخ ﺳﻮ
د ﻣﻴﻨﯥ ﺳـــــــــﯧﭙﺎره ﻣﯥ ﺳـــــــــــﻮﻟﻪ زده ﺑﯥ زور او زﯦﺮه
ﺑﯧﻠﺘﻮﻧﻪ ﻻس دې ﺧﻼص ﺗﯧﺮه دې ﺗﻮره ﭘﺪې ﭘﻮه ﺳـــــﻪ
ﻫﺮڅﻪ ﻫﺮڅﻪ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺳــــــــــــﻮﻟﻮ ﻣﻮږ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﺷـــــــﯧﺮه
دا ﻧﻦ ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ګﻞ ﺳﻲ ﻧﻮر ﺑﻪ زوزو ﺗﻪ ځــــــــــــــﺎى ﻧﻪ ﻳﻲ
ﻛﺮﻟﯥ د ﺑﻮﺳـــــــــــﯥ ﻏﻮټۍ ﻣﯥ ووﺗﯥ ﻟﻪ ﺷـــــــــــــــــﻤﯧﺮه
اوﭼﺖ ﺑﻪ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻳﻢ ﺳــــــــــــﺘﺎ د ښـــﺎﻳﺴﺖ ﭘﻪ آﻳﺖ وﻟﻰ
د ﻣﻴﻨﯥ ﺳـــــــــــــــــﭙﻴﻦ ﻣﻮﻣﻦ ﺗﻪ ﻟﻪ دﺟﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺳــــﺘﻪ وﯦﺮه
د ﭼﻨګﺎښ 24ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
زه ﺟــــــــﻞ وﻫﻠـــــــــﻰ وم ﻫـــــﻐــــﻪ وه د ﺑﺎران ﺑﻠـــــــﻨﻪ
ﻣـــــــــﺎ ﺧــــــــــﻮ ﺑﻪ ﺧـﻮد ﭘﻪ زړه ﻣﻨﻠﻪ د اﻳﻤــــــــــﺎن ﺑﻠﻨﻪ
ﻏـــــــــــﺰل ﻣﯥ وﯦﻠﯥ ﻟﻪ ﻣﺎښــــــﺎم ﻧﻪ ﻣﻼﺑﺎﻧګــﻪ ﭘﻮرې
د ﺳــــــﭙﻮږﻣۍ وړاﻧګﻮ ﻛﯥ وه ﻧﻐښﺘﯥ د ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻠﻨﻪ
ﻣﺎﺗﻪ د رز د ﻟﻮر ښــــﻴښﻪ ﻛﯥ ﻣﺦ د ﻳﺎر ښــــــــﻜﺎرﻳﺪه
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
ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣــــﻨﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻲ د ﻣﺴـــــــــــﻠﻤﺎن ﺑﻠــــــــــــــــﻨﻪ
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
اﻣﺎم ﻣﻮ ﻧﻪ ﺳـــــــــﺘﻪ ﭼﯥ ﺧـــــــــﭙﺮه ﻛــــړي د آذان ﺑﻠﻨﻪ
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ﻣﻠــــــــﻴﺎره ﻻس راﻛــــړه ﻟﻪ دې ﺳﻮي ﻣﺎﻟﺖ ﻣﯥ ﺑﺎﺳﻪ
ﻧﻪ ﭼﯥ ﺳﻲ ﺳـــــــــــــــــﺘړې ﭘﻪ ﺑﻠﻠﻮ د ﻛـــــــﺎروان ﺑﻠــﻨﻪ
د ﭼﻨګﺎښ 26ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
د ﺗﺮﺳـــــﺎ ﺳـــــﺎﻗﻲ دى ﺑﺰم څـــــﻮك ﺑﻪ ﺷــــــﭙﻪ ﻛﺮاره ﻳﻮﺳـﻲ
ﺷـــــــــﻮر ﻗﺴﻢ ﻛــــــــــړى دا ﺳــﺮ ﺑﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ داره ﻳﻮﺳﻲ
د ځﻠﻤﻮ اوږې ﺳــــﻮې ﻣﺎﺗﯥ ﺳــــــﺘﻮري ﺗﺖ ﺳــــــﻮل د ﻳﺎراﻧﻮ
ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣـــــــــــــﺎ ﭘښﯥ څــښﯧﺪﻟﻰ ﻧﻦ ﻟﻪ دې ﺑﻨډاره ﻳﻮﺳـــــــــــﻲ
د ارﻣــــــــــــﺎن ﺑﯧړۍ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻢ اې وﻳﺪه ﺑﺨﺘﻪ راﭘﺎڅــــــﻪ
ګﻮﻧﺪې ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﺗﻨﺪى ګﻞ ﺳــــــــــــﻲ او ﻣﻨﺰل ﺗﻪ ﻻره ﻳﻮﺳــــــﻲ
داﺳﯥ ﺳُــــــــﺮ داﺳﯥ ﻧﻮا داﺳـﯥ ﻟﻰ داﺳﯥ څﻪ را ﭘﯧښ ﺳﻲ
ﭼﯥ ﺷـــــــﭙﯧﻠۍ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻛﻴږدۍ ﻧﻪ د ﺳﭙﻮږﻣۍ ﺗﺮ ښﺎره ﻳﻮﺳــﻲ
زرﻛﻪ ﻣﻴﺮې دې ګﺎوﻧډ ﺗﻪ ﻟـــــــــــږ ذﻛﺎت د ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺳــﻪ
ﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺎز د ﻫﺴـــــــﻜﻮ څﻮﻛﻮ ﺗﺎ ﻟﺪې ﻛــــــﺘﺎره ﻳﻮﺳـﻲ
دې ﻣﻮر ﻣړې د ﺳـــــــــﺮ وﻳﺮې زﻣﻮږ ﺧﺒﺮې ټﻮل ﭘﻪ ﺗﻮل ﻛــــړې
ﺑﺲ ﻧږدې دى ﭼﯥ آن ﻏږ ﻣﻮ د ﺳــــــــﺘﻪ ﻏﻠﻮ ﻟﻪ ډاره ﻳﻮﺳــــﻲ
د زړه آس ﻋﻘﻞ ﺗړﻟﻰ د ښــــــــــﻜﻼ ورﺷﻮ ښﻜﺎره ﺳـــــﻪ
ﭼﯥ د ﻏـــــــــﺮه ﻣﺴﺘﻪ ﻟټﻜﻪ دﻏﻪ ﻻل 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
زﻣﺎ د ﻋـــــــﻤﺮ ﺷـــــــــﻴﺨﻲ واﺧﻠﻪ د ﻏـــــﺰل د ﺑڼ ﻣﻠــﻴﺎره
ﻳﻮ څـــــــﻮ داﺳﯥ ﺗﻮري راﻛــــړه ﭼﯥ ﺑﺲ زړه ﻟﻪ ﻟﻪ ﻳﺎره ﻳﻮﺳﻲ
د ﭼﻨګﺎښ 27ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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اورﺑﻨﺪ
د ﻏـــــﺰل ﺗﻮري وري دي ﺳــﺘﺎ د ﺣﺴﻦ اﻳﻠﺒﻨﺪ ﺳﺘﺎﻳﻲ
دا ورﺷـــﻮ ﺑﻪ ړﻧګﻪ ﻧﻜړي د ښﺎﻳﺴﺖ ګﻮﺗﯥ ﻳﯥ ﭘﻴﺎﻳﻲ
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
دا د ذﻫﻦ ﻳﺎﻏـــﻲ آس ﻣﯥ دﻏــــــﻪ ﭘړي ﺗﻪ رام ﻧﻪ ﺳــــﻲ
زه ﻛﻪ ﺣـــــــــﻮره ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻳﻮﺳــﻢ ﻧﻮ ﻏﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﺎر د ﭼﺎﻳﻲ
ﺷﯧﺨﻪ راﺳﻪ ﺳﻮﻟﻪ وﻛړو ﻧﻮر زﻣﻮږ ﻣﻨځ ﻛﯥ څﻪ ﻧﻪ ﺳﺘﻪ
ﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ دى ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ ﻫﺎ دﻧﻴﺎ دې ټﻮﻟﻪ ﺳــــﺘﺎ ﻳﻲ
دا زﻣــــــﺎ د ﻏﺰل ﺳـــــــﺘﺮګﻪ د ښـــﻜﻼ ﭼﻴﻨﯥ ﻣﻴﻨځﻠﯥ
زه ﭘﻪ ﻫﺮڅــــــﻪ ﻛﯥ ﻳﺎر وﻳﻨﻢ دا وﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﺳـــــﺮه ښـــﺎﻳﻲ
د ﭼﻨګﺎښ  28ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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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
ﭼـــــﯥ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﺑﻪ ﺛﻮاب اﺧــــــــﻠﻲ
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
زورور ﻣــــــﻮ ځﻜـــــــﻪ ډډې ﺧﯧټﯥ ګـــــﺮځـــﻲ
دﻟﺘﻪ ﻻ ډﻧګﺮ وزګـــــــــﻮړي ﻗــــــﺼﺎب اﺧﻠﻰ
ﻣﻠــــــﻴﺎر څــــــﻮ ځﻠﯥ د ﻣﺎر ﻟﻪ ﺧﻮﻟـــــﯥ وﺗﻠﻰ
ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﻳﺎر ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺑﻪ ځـــــــــﻮاب اﺧﻠــﻲ
د ﭼﻨګﺎښ 31ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
دا ﺗﺎ ﭼﯥ ﺳــــــــﺮې ﻣﻨګﻠﯥ ﭘﻪ ښـــــــﯧﺮا ورﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟـــــــــــــﻲ
ﻫﻤﺪې دې ﭘﻪ ښـــــــــــــــﺎﻳﺴﺖ وﻟﻲ ﻧﺎوﻟـــــــــــﻲ ډﯦﺮ ﺗړﻟﻲ
ﻫﺮ څــــــــــﻮ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎت ﻟﻪ دې ځﻠﻤﻲ ﺳـــــــــــــﺮوﻧﻪ ځﺎر ﺳﻮل
ﺧــــــــﻮ دﻧګﯥ ښـــــــﺎﭘﯧﺮۍ ﺣﺴـﻦ دې ﺑﻴﺎ دﻳﻮان ﺑﻠﻠــــــﻲ
ګــــﻮدر ﺑﻪ څﻨګﻪ وچ ﻧﻪ ﺳﻲ اوﺑﻪ ﺑﻪ وﻟﯥ ﻧﻪ ﻣـــــــــــــــﺮي
ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د ﻧﻈﺮ ﻏﺸـــــــــــﻮ ﺷــــــــــﻴﻨﻜﻲ ﻣﻨګﻲ وﻳﺸـــﺘﻠﻲ
د زړه ﺣﺎل ﻣﯥ ﭼﯥ ووﯦﻠﯥ ښﺎﻳﺴـــﺘﻪ ﺳﺘﺮګﯥ دې ﻣړې ﺳﻮې
ﺑﺎڼﻪ دې ﭘښــــــــﺘﺎﻧﻪ ﻏﺎړه ﻏــــــــړۍ ﺳــــــــــﻮل ﻏﻠﻲ ﻏﻠﻲ
ﻣﻮﻻ دې ﺧﯧﺮ ﻛـــــــــړي ﻧﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮم ﺑﺎز ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ورﻛړي
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
دا دود دى ﭼﯥ راڼﻪ وروﺳـــــــﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ ﺳﻲ ښــــــــــــــــﺎﻏﻠﻲ
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ﺗﻨﺪﻳﻪ ﺧﺪاﻳږو ﺳــــــــــﺘﺎ ﺳــــــﺠﺪې ﻛﻪ څﺎڅﻜﻰ ﺑﺎران راوړي
ﺷـــــﯧﺒﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﺪې ﺗﻜﺒﻴﺮ ﭼﺎ ﺳـــــــــﭙﻴﻦ ﻛـــﺒﺎن وژﻟﻲ
اوس ﻫﺮڅــــــــﻪ ﭼﯥ ﭘﯧښـــــــــﻴږي د ﻣﻠــــــــﻴﺎر زړه ﻳﯥ ﻣﻨﻠﯥ
ﻳﻮ څــــــــﻚ ﺗﻪ دې د ﺷـــــــــــﻮﻧډو ﺟــــــــــــﻨﺘﻮﻧﻪ درﺗﻠﻠﻲ
د زﻣﺮي 9ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
دا ﻛﻠﻰ ړﻧګ ښــــــــــﻪ دى د ﻣﻴﻨــــــــﯥ ﻟﻴﻮﻧــﻰ ﻧﻪ ﻟــــــﺮي
دوى ﭘﻪ ﺟﺎﻣـــــﻮﻧﻮ وﯦﺶ د ﻣﻰ ﻛﻮي ﻣﻨګﻰ ﻧﻪ ﻟــــــﺮي
دا ﺧـــــﻠﻚ ځﻜﻪ ﻟﻪ ګــﺮﯦﻮاﻧﻪ ﻟــــــﻪ ﻟﺴــــــــــﺘﻮڼﻮ ﺗښﺘـــﻲ
دﻟﺘﻪ ﻛﯥ ﺧړه زرﻛﻪ ځـــــﺎﻟﻪ ﻣـــــــﺎر ﺳـــــــــﻮرى ﻧﻪ ﻟﺮي
ﺧﺪاﻳﻪ درځﺎرﺳﻢ واك د وﺧﺖ دې ﭼﺎﺗﻪ ﻻس ﻛﯥ ورﻛړ
ﺧـــــــــــــﻮځﻨﺪه څﻠﻲ دي ﺑﻨګﻴږي ﺧــــــــــﻮ زړګﻰ ﻧﻪ ﻟﺮي
دا څـــــــــﻮوم ځﻞ ﺳــــﻮ ﭼﯥ د ﺷﻨﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻈﺮ ﻳﯥ وﻫﻲ
ښــــــﻜﺎري ښﺎﻳﺴــــــــــﺘﻪ ﻣﺦ دﻟﻴﻼ ﺳﻢ ﺳﭙﯧﻠﻨﻰ ﻧﻪ ﻟﺮي
ﭘښــــﺘﻮﻧﻪ ښﻜﺎري ﭼﯥ دوى ﺳﺘﺎ د ﻋﻘﻞ ځﻞ ﻫﯧﺮ ﻛړى
ﻻ ﻫﻢ ګڼﻲ ﭼﯥ ﺧـړ وګــــــــړى ﺑﻪ ﻣﻐــــــــــﺰى ﻧﻪ ﻟﺮي
د ﺧﺪاى ﻏـــــــــــﺰﻟﻮ ﻳﯥ ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﺗﻪ اوږه ورﻛــــړې
ﭼﺎ وﯦﻞ ﺷـﺎﻋﺮ زړه ﻛﯥ ﻣﯧړه ﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﺳـــــــــــړى ﻧﻪ ﻟﺮي
ﻣﺎﺷـــــــــﻮم رﻳﺒﺎر ﻣﯥ ﭼﯥ ﺳــﻼم ﭘﻪ ﻣﻨډه ﻣﻨډه وروړي
د ﻗﺼﺎب ﻟﻮر ده ﺧﻮد ﻛــــــــﻮر ﭘﻪ وره ﻛﯥ ﺳﭙﻰ ﻧﻪ ﻟﺮي
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ﻣﻠـــــــــــﻴﺎره ﺳـــــــــﺮ ګﻮذار ﺗﻪ ﻧﻴﺴﯥ د ګﻮﻫــــــﺮ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ
ﺧـــــﻮ د اﺷـــــــــــﻨﺎ وﻳﺸﺘﻠﻲ ګﺎټﻲ دې ﻏﻤﻰ ﻧﻪ ﻟــــــﺮي
د زﻣﺮي 10ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
درﻳﺎدﻳږي ﻟﻪ ﻣﺎﻟﺖ ﻣــــــــــﻮ ﭼﯥ وﺗﻠـــــﻮ ﻳﺎران ﻳﻮ ﻳﻮ
ﻣﺎوﻳﻞ ﺗﻢ ﺳــــــﻪ ﺗﺎ وﻳﻞ ځﻤـﻪ ورﯦﺪﻟــــــــﻮ ﺑﺎران ﻳﻮ ﻳﻮ
ﭼﯥ ﻣﺸﺎل څــــــــﺎروان ﻣﻮوﻣړ د ﺗﻴﺎرو ﭘﻪ ﺗﻮرو ﻏﺸﻮ
ﻣﺴــــــــــــﺎﭘﺮ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻻرو ﺑﯧﻠﯧﺪل ﻟﻪ ﻛــﺎروان ﻳﻮ ﻳﻮ
ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﺳــــﻮ ﻟﻪ ﺳـــﺘﺎر ﻧﻪ د ﭼﻴﻨﻮ زﻳﺮو ﺑﻢ ورك دى
د اوﺑﻮ اﺑۍ ﻻ ﺷـــــﻤﯧﺮي ﺑﻢ وﻳﺸـــﺘﻠﻲ ﻛﺒﺎن ﻳﻮ ﻳﻮ
ﻛﻪ څﻪ زړه ﻗﺤﻄۍ وﻫﻠﻰ ﭘﻪ ﺧـــﺮوار ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﻮړﻧﻪ ﺳـﻲ
ﺧﻮ اوس ښــــﻪ ده را رﺳـــــﻴږي ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺟﺎﻧﺎن ﻳﻮ ﻳﻮ
د ﻣﻼﻟﯥ او ﻧﺎﻫﻴﺪې د ﭘﻮښــــﺘﻨﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ راﺳــــﻲ
د ټﻴﻜــــــﺮي ﻧﺎوﻟﻲ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ راﻛﺎږي ﻟﻪ ګــــﺮﻳﻮان ﻳﻮ ﻳﻮ
د ﺳـــــــــﭙﯧﺮې رڼﺎ ﻟﻪ وﯦﺮې ﺗﺮﻫﻴﺪﻟﻲ ﺑﻪ راټﻮل ﺳــــﻲ
دا رښﺘﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻧګﻰ ﺳــــــﻲ ﺧﻴﺮ ﻛﻪ اورو اذان ﻳﻮ ﻳﻮ
زه د ﺧﭙﻞ زړه ﺗﻪ د ﺧـﭙﻞ زړه آﻳﻴﻨﻮ ﻛــــــﯥ اﺷــــــــﻨﺎ وﻳﻨﻮ
ﺷــــــﯧﺨﻪ ﻣﺎ در ﺷــــــﺮﻳﻚ ﻧﻜړى ﺗﯧﺮوو ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻳﻮ ﻳﻮ
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د ﭘښــــــﻮ ښـــــﻜﺎﻟﻮ ﻳﯥ اورم د ﻣﻠﻴﺎر ﻧګﻪ ﻏــــــــﺰل ﻛﯥ
د ﻟﻴﻠﻲ ﭘﻪ ﭼــــــﺎودې زړه ﺑﻪ راټﻮﻛـــــــﻴږي ګــﻼن ﻳﻮ ﻳﻮ
د زﻣﺮي 11ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﻧﻮ څــــــﻪ ﺑﻪ وو ﻛﻪ ﻣﻰ ﻣﻮ ښــــــﻜﺎره ﻟﭙﻮ ﻛﯥ ﺧـــــﻮړﻻى
د ﻧﺮﻣﻮ ﺷــــــﻮﻧډو ﺳـــــــﺮ ﻣﻮ ﭘﻪ ﭼﻜﭽﻜﻮ ﻛﯥ ﺧـــﻮړﻻى
درﺑﺎر ﻛﯥ ﺑﻪ دې څﻪ ﻛﻢ واى ﻛﻪ ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷــــﻮم واى
روزي ﻣــــــﻮ د ﭼــــــــــــﻴﻨﺪوړي ﭘﻪ ټﻮﭘﻜﻮ ﻛﯥ ﺧﻮړﻻى
ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﻮږﻣۍ ﺷﭙﯥ دﻧګﻪ ﻛﻮﭼۍ ﺧړه ﻛﻴږدۍ واې
څﻪ ﺷـــــــګﯥ څﻪ ﻟﺸﻜﯥ ﻣﻮ ﺳﻮﻛړﻛﻮ ﻛـــﯥ ﺧـــــــﻮړﻻى
ارﻣﺎن ﻛﻪ رښﺘﻴﺎ ﺳــــــﺘﺮګﻮ ﻳﺎر ﭘﻪ ﻫﺮڅــــــﻪ ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻻى
دﻳﺪن ﺑﻪ ﻣـﻮ ﭘﻪ ﺗﺸـــــــــــﻮ او ﭘﻪ ډﻛﻮ ﻛـــــــﯥ ﺧﻮړﻻى
واه څــــــﻨګﻪ ﺑﻪ وو ﭼـﯧﺮﺗﻪ ﻛﻪ ځﻮاﻧﻲ ﻣﻮ وړﻛﺘﻮب واى
ﻧﻴﻨﯥ او ﺷــــــــــﻨﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﻣــــــــــﻮ اﻛﻮ ﺑﻜﻮ ﻛــــﯥ ﺧﻮړﻻى
د ﻳﺎر څـــــﻨګ او ﻟﻮﻧګ دې واې ﻣﻠﻨګ دې واى ﭘﻪ ﻧﺮه
ﺷـــــــــړوﻣﺒﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧټﻴﻨﻮ اوب ﻏړﻛﻮ ﻛـــــــﯥ ﺧﻮړﻻى
ﻗﺴــــــــــﻢ دى ﻛﻪ ﺧﺎﻃــــﺮ دې د رواﻧﻮ اوښــــــــﻜﻮ ﻧﻪ وو
ﺑﺎرﺧـــــــــﻮ ﻣﯥ درﻧﻪ ټﻮل ګﻠـــﯥ ﻣﭽﻜﻮ ﻛـــــــــﯥ ﺧﻮړﻻى
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د ﻣړﻳﻨﯥ ﻛــــﻮر ﺑﻪ ړﻧګ وو څـــﻮك ﺑﻪ ﺑﻮره ﻛﻮﻧډه ﻧﻪ وه
ژوﻧﺪون ﻛﻪ د ﻣﺮګﻲ ﺳـــــــﺮ ﭘﻪ ﻣﺮدﻛﻮ ﻛـــــــــﯥ ﺧـﻮړﻻى
د زﻣﺮي  15ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ځﻮاﻧﻲ
ﻳﻮه ﻫﯧﺮه ﻫﻴﻠﻪ ﻣﯥ د زړه ﭘﻪ ﺗﻞ ﻛﯥ
ژاړي ﺳﻠګۍ وﻫﻲ ﻋﺮﺿﻮﻧﻪ ﻟﺮي
ﻫﺎ ﺗﯧﺮه ﺳﻮې ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ذﻫﻦ
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
ﺗﺎﻧﺪه ﺳﻨﺪره دځﻮاﻧۍ ﺑﻠﻠﻪ
ﺑﻴﺎ ﺗﺨﻨﻮي زﻣﺎ د ﺧﻴﺎل ورﻏﻮى
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 ﺳﻼم ﺗﻪ
د ﺳﺘﺮګﻮ رپ ﻛﯥ ورﻛړي
ﻟﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﺎ ﺳﺮګﺮداﻧﻪ ﺳﻴﻮرى
ﻫﺎ ﺗﺖ اﻧځﻮر ﻟﻜﻪ د ﭼﺮﺳﻮ ﻟﻮګﻰ
راﻧﻪ ﺗﺎوﻳږي ﻣﺎ ﭘﻪ ﻏﯧږ ﻛﯥ ﻧﻴﺴﻲ
ورو ﻣﯥ د ورﻳځﻮ ﭘﻪ وزر ﻛﻴﻨﻮي
او ﭘﻪ رڼﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻫﺎ ﻣﺎت ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ
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راﺑﺎﻧﺪې وﻳﻨﻲ ﺧﻮ ﻗﺴﻢ دى ﭘﻴﺮه
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ دوى وﻳﻨﻢ ﻧﻈﺮ ﻣﯥ ﺧړ ﺳﻲ
ﻟﻜﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم ﺗﻪ ﭘړ ﺳﻲ
ﻗﺴﻢ دى دوى ﻧﻪ ﻣﯥ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻣﻴږي
د ﻫﻴﻠﻮ ښﻜﻠﯥ ﻣﯧﻠﯥ
ﻫﻐﻮ رازوﻧﻮ ﭼﯥ ﺧﻤﺎرو ﺳﺘﺮګﻮ
د ﺑڼﻮ څﻮﻛﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻧﺎز ﻟﻮﺑﻮل
زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺷﻨﻪ ﻛړل
د وږﻣﯥ ﻻس 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
ﻫﻐﻪ رﻧګﻴﻨﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﻫﺎ ﺗﺮاﻧﯥ ﺷﻨﯥ ﺳﻮﻟﯥ
ﺗﻮري ﻏﻮټۍ وو ﺑﻴﺎ ګﻠﻮﻧﻪ ﺳﻮل اوس ﺷﺮﻧګ زﻳږوي
ﺧﻮ ﻫﺊ ارﻣﺎن ﻳﻮازې ﻳﺎد ﭘﺎﺗﯥ دى
د ﻫﻐﯥ ﻣﺴﺘﯥ ﭼﯥ ﺑﻪ دې ﺷﺮﻧګ ﺗﻪ
ﻧګﻪ ﺷﺮﻧګﻰ ﻧګﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﻮه ﺑﺎد ﺑﻪ راوﺳﺘﻠﻪ
زﻣﺎ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻴږدۍ د ﺑﺎران
د ﻧﺮګﺲ ﻋﻄﺮ ﻛﯥ ﻣﻴﻨځﻠﯥ راوړه
ﻫﻐﻪ ﺧﻮښﻲ ﻟﻮټ ﺳﻮې
ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﺮﺑﺎد زړه ﻳﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﭘﺎﺗﯥ دى
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زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﭼﯧﺮې وو
او ﭼﯧﺮې راﻏﻰ
د ځﻮاﻧۍ ﭘﺎﻳﻠﻪ څﻪ ﺗﺮﺧﻪ ده ﭘﻴﺮه!!!
د زﻣﺮي 16ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﻟﻪ ﭘﺎڼﻮ ﻧﻪ راﺟـــــــــــــﻮړه د ﺑﺎران ﻛـــــﻴږدې ﺗﻪ ژاړي
ﻛـﻮﭼۍ ﻣﻴﻨﯥ ﻗﺴــــــﻢ ﻧﻦ ﻣﯥ ﻧﻮا ﺷـــــــﭙﯧﻠۍ ﺗﻪ ژاړي
ﺗﻪ واﻳﻲ ښـــــــﺎﭘﯧﺮۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷـــــــــﯧﺒﻮ اوري
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
ﭘﻪ ﺗﺸﻪ ﺧﻨﺪا ﻟﻤﺎﻧځﻲ وﺧﺖ ﺳﻠګۍ ﺳﻠګۍ وﻃﻦ ﻣﯥ
ﻫﻤـﺪا ﺑﻪ ﻳﻲ ،ﺑﻠﺒﻞ ﻛﻪ د ګﻞ وﻳﺮ ګﻠۍ ﺗﻪ ژاړي
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
ﭘﻪ ﻏﻢ د ړﻧګﯥ ځﺎﻟــــــــﯥ ﺗﻮﺗﻜـــــۍ ﺳﻴﺴۍ ﺗﻪ ژاړي
ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ د ښـﺎﻳﺴﺖ ﻳﯥ،ﻣﺦ ﻳﯥ ﺳﺮو ورﯦځﻮ ﻧﻴﻮﻟﻰ
ﭼﺎ ﺷﻮﻧډې ﺗﺮې څﻜﻠﻲ دي ﭘﯧﺰوان ﻧﺘﻜۍ ﺗﻪ ژاړي
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ﻏﺰﻟﻪ د ﻣﻠـــــــﻴﺎر ﻏﺸﻰ ﺳﻪ ﭘﺎس اﺳﻤﺎن ﺳﻮرى ﻛـــړه
ﺗﺮڅــــــــﻮ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﯥ دښـــــــــــﺘﯥ د اوﺑﻮ اﺑۍ ﺗﻪ ژاړي
د زﻣﺮي 18ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
رﻧﺪاﻧﻮ ﻛــــــــــﻪ ﭘﻪ ﻣـــــــﯧﻨﻪ زﻣﻮږ اور وﻟــــــــــګﺎه
ﺷــــــــــــﯧﺨﺎﻧﻮ دا ﺑﻞ ﺳــــــﻮى اور څﻪ ﻧﻮر وﻟګﺎوه
اﻳﻠﻪ ښــــــﺎﻳﺴﺖ ﭘﻮره زﻣﺎ د زړه د ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ﺷـــــﻮ
ﻟﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﯥ ﭼﯥ ﻳﺎره ﺳــــــــــــــــﺘﺎ اﻧځﻮر وﻟګـــــﺎوه
ﻣﻨﻢ د ﻧﻦ واده ﺑﻪ دې ښــــــــﺎﻳﺴﺘﻮﻛﯥ ﭘﻮره ﻧﻪ ﺳﻲ
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ دې ﭘﺪې ﻏﻠﻲ ﻣﺤﻔﻞ ﻛﯥ ﺷــــﻮر وﻟګﺎوه
ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻛﻮڅﻪ ﺳــﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺠﺪو ﺳﺠﺪو ﻛړه وﻟﯥ
ﻧﻦ ځﻜـــــــﻪ زﻫﺪ دﻟـــﺘﻪ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ﻛﻮر وﻟګــــــــﺎوه
راﻏﻠﻲ ﻧﺎﺑﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮګ ﭘﻪ ﻏـــــــــﺎړه ﻳﻮﺳــــــــــﻲ
د ښــــــــﻜﻠﻮ ﺳــــــﺨﺎوت ﻛﻪ ﻟږ څـــــﻪ زور وﻟګﺎوه
ﺻﺒﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ دا ﺧﻠﻚ ټﻮل د ګﻞ ﭘﻪ ﻣﺮګﻲ ﻧﻴﺴـــــﻲ
ﺑﯥ ﻋﻠﻤﻪ ﺷﯧﺦ ﭼـــــــړي ﭘﻪ ﻣﻠـــــﻴﺎر ﺗﻮر وﻟګــﺎوه
د زﻣﺮي 18ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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رښﺘﻴﺎﺧﻮب
څﻨګﻪ ړﻧګﻪ ﺑﻨګﻪ ﺑﯧګﺎ ﺧﻮب ﻛﯥ وې راﻏﻠــــــــــﯥ
ﺧﺪاى دې راﺗﻪ ﺳـــــــﺎﺗﻪ او دښـﻤﻦ دې وﻣﺮه ګُﻠﯥ
ټﻮﻟګﻪ دښـــــﺎﻳﺴﺖ دې وه او ﺳﺮې ﺳﺘﺮګﯥ د ګﺒﺮ
زه دې ﺳـــــــــــــﭙﯧﻠﻨﻰ وم ﺧﻮ ﻧﻈـــــﺮ راﻧﻪ وﻫـــــﻠﯥ
ﺟﻮړه زﻟـــــــﺰﻟﻪ وه زړه ﻛﯥ ﺷﻮر وو د ﻳﺎدوﻧﻮ
ﺗړﻣﯥ اوښـــﻜﯥ ﺳﺘﺎ ﻳﯥ ﭘﺎس ﭘﻪ ﺑﺎم ورڅڅﯧﺪﻟﯥ
درﻣﻨﺪ د ﺳـﻜﺮوټﻮ وو ﺷﻨﯥ ﻟﻤﻨځﯥ او ﻧښﺘﺮ دې
اور ورﺗﻪ څﺎدر وو ﺳــــﺮو ﻟﻤﺒﻮ ﭼﻴﻨﯥ ځﺒﯧښﻠﯥ
درز ﻏﭗ د ﻣﺮګــﻲ وو دوړو څڼﯥ ﻏﻮرځــــــــﻮﻟﯥ
ﻛـــــــډې د ﻟـــــــــﻮﻧګﻮ او د زاڼــﻮ ﺑﺎرﯦــــﺪﻟﯥ
وﻧﻮ ﭘﺎس آﺳــــــﻤﺎن ﺗﻪ وﭼﯥ څﺎﻧګﯥ وې ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﭘﯧڅﻜـﻲ د ټﻴﻜﺮﻳﻮ ﭘﻜـــــــــــﯥ ﭘﺎڼﯥ رﭘﯧﺪﻟﯥ
ﻏﻮڅ ګﻼب ﺳــــــــــﺮوﻧﻪ وو ﺗﻨﯥ ﺗﻠﯥ ړﻧګﯥ ﺑﻨګﯥ
دې" رﻗﺺ ﻣﺮده" ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺑګــــــــــﻮې ﻧڅﯧﺪﻟـــــﯥ
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ﺷــــــــﭙﻮل ﻛﯥ د ﻟﻴﻮاﻧﻮ،ﺳــﻮرﻟﻨډﻳﻮ اﺗڼ ﺟﻮړ وو
ﭘﺮې ﺗﻲ ﺑﻮرې ﻣﻴږې ﺗﺮﯦﻨﻪ ورو ورو څـــــښﯧﺪﻟﯥ
څﻮﻣﺮه ﺳـﺘړى ﺧﻮب وو څــﻨګﻪ ﺗﻮره ﺗﺮوږﻣۍ وه
ﺧﺪاى ﻗﺴﻢ ﺳــــﺒﺎ ﻣﯥ آن ﺗﺮې ورﯦﻐﯥ ﺗښـﺘﯧﺪﻟﯥ
څﻮ ﭼﯥ داړې داړې ازﻏﻲ اوښ د ﻣﺮګ وﻧﺨﻮري
ﻣړې ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛړزې ﺗﯧﺮه ﺷـــــــــﭙﻪ ﭼﯥ ګډﯦﺪﻟـــﯥ
څــــــــﻮ ﭼﯥ د ﻗﺼﺎب ﻟﻤﻦ ﻣﺤﺮاب ﻧﻪ ښـﻜﺘﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ
ګﻞ ﻧﻪ ﺳﻲ ﻫﺎ وﻳﻨﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧــــــــــﺎل دې ﺑﻬﯧﺪﻟﯥ
***
ﻟﭙﻪ د دﻋـــﺎ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻣﺎﺷــــــﻮم ارﻣﺎن ﺳــــﻮځﻴږي
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮوږﻣۍ ﻳﻲ او ﺑګــــــــــﻮې ﺑﻪ ﻟﻨګـــــﻴږي
دا د وﯦﺮې ﺧﻮب ﺑﻪ دې ﻧﻴﻤګــړې ښﻜﻼ ﺳــﻮځﻲ
دا د اور ﭘړوﻧﻰ ﺑﻪ دې ﺷــﻮر او ﻧﻮا ﺳـــــﻮځﻲ
د زﻣﺮي 24ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل

164

وﺧﺖ
ﻛﻨډاﺳﯥ ژاﻣﯥ ﻏـــــــــــﺮوﻧﻪ زړوﻧﻪ ﻛﺎڼﻮ ﺳـــــــــﺮه ﺧﻮري
ﺷـــــــﯧﺨﺎن د زﻣﺎﻧﯥ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﭘﺎڼﻮ ﺳــــــــــــﺮه ﺧــــــــﻮري
ﭼﯥ ﻳﻮځﺎى روي ﺷﻮﻧډې او ﭘﯧﺰوان ﺧــــﻮﻟﻪ ګﺮﻣﻪ ﻧﻪ ده
ﺗﻞ ﺧــــــــــــﻮاره وږې ډﻛﻲ ﻟﻪ ﻣﻮﻣﺎڼﻮ ﺳــــــــــﺮه ﺧــــﻮري
ﺧــــــــــﺰه ﻛﯥ د ﺑڼﻮ ﺑﺘۍ د ﺳــــــــــــﺘﺮګﻮ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺳـــــــــﺎﺗﻪ
د وﺧﺖ روى ﻧﻈـــــــــﺮ څﭙﯥ ﻟﻪ زاڼﻮ ﺳــــــــــــﺮه ﺧـــــــﻮري
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اوړه
اﺑﻜﻪ ﭘﻼره ډﯦﺮ ﻣﯥ ښﻪ ﻳﺎدﻳږي
ﻫﻐﻪ ﺳﭙﯧﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺨﻮﻧﺪه ﺳﻬﺎر
ﭼﯥ دې ﭘﻪ ﺧﻮب ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﻨﺪي ښﻜﻞ ﻛړم
او وﻳﻞ دې ګﻮﻧﺪې ﻧﻦ ددې ﻟﻪ ﻣﺨﻪ
ﺧﺪاى ﻣﻮ ﭘﻪ ﻟږ څﻪ اوړو و ارزوي
وﻳښﻪ وم ځﺎن ﻣﯥ ﻫﺴﯥ ﺧﻮب ﻛﯥ ﻧﻴﻮه
څﻮ ﻣﯥ د ﻛﻮر ﻟﻪ وره ﻧﻪ ﺧﺮپ واورﻳﺪه
ﺗﻪ راﻧﻪ ﻻړﻟﯥ ﺑﻴﺎ راﻧﻐﻠﻠﯥ
ﺧﺪاى ﺧﺒﺮ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
دا ﻧﻦ ﻳﯥ ﺷﭙﺎړس ﻛﺎﻟﻪ ﺳﻢ ﭘﻮره ﺳﻮل
ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د ﭼﺎودو ﺷﻮﻧډو
ﺳﺘﺎ د ﺗﯧﺮو ﺑﺮﯦﺘﻮﻧﻮ
اﺣﺴﺎس ﭘﻪ ﺳﻮې ټﻨډه ﺑﺮ ګﺮځﻮم
ﭘﺪﻏﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﺧﺮپ د وره ﺳﻲ
ﺳﺘﺎ د ﭘښﻮ ښﻜﺎﻟﻮ ﺑﻪ
ﺳﻜڼﻲ ﻣﺎښﺎم ﻛﯥ زﻣﺎ د ﺧﻴﺎل ﭘﻴڅﻜﻲ
ﭘﻪ ﭼﺎودو ګﻮﺗﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮدو ﻻﺳﻮﻧﻮ
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب څﻠﻲ ﻛﯥ ﺑﻴﺎ وﺗړي
***
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دې ګﻮﻧګﻮﺳﻮ ﭘﻼره 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
ﺳﺘﺎ د ﭘﻜړۍ ول ﻛﯥ څﻮﻧډى ټﻮﻣﺒﻠﻮ
آه ،څﻨګﻪ زړوﻧﻪ دي ﻟﻪ څﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړ دي
دوﻣﺮه ﻫﻢ ﻧﻪ وﻳﻨﻲ ﭼﯥ زﻣﺎ ﺗﻨﺪي ﻛﯥ
ﺳﺘﺎ د زﻳږو ﺷﻮﻧډو ﻛﺮﻟﻰ زړى
ﻻ د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺗﻤﻪ
ﻻ د ﻧﻴﺎو ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ
ﻻ ﺳﺘﺎ د ﭘښﻮ د ﺧﻮږ ښﻜﺎﻟﻮ ﭘﻪ ارﻣﺎن
ﺳﺘﺎ د راﺗګ زﻳﺮى ﭘﻪ زړه ﻛﯥ روزي
ﺧﺪاى دې دا وراﻧﯥ ګﻮﻧګﻮﺳﯥ دروغ ﻛړي
ﺧﺪاى دې ﺑﻴﺎ راوﻟﻪ د زړه ﺳﭙﺮﻟﻴﻪ
زﻣﺎ ځﻮرﯦﺪﻟﯥ ﻛړﯦﺪﻟﯥ ﭘﻼره
ﻟﻮر دې ﻻ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻪ ارﻣﺎن ﻏړوي
د وږي 13ﻣﻪ  1386ﻛﺎل
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ﻣﺮګﻴﻪ
ﻫﺮ څــــــﻮ ﻛﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣړوﻧﺪ ﻛـــــــﻮو
ﻣﺮګﻪ آﺧﺮ ﺳﺘــــﺎ ﻟﭙﺎره ژوﻧﺪ ﻛـــــــﻮو
ګــﻮره ﭼﯥ ﺑﯥ ډول او ﺳُـﺮﻧﻲ راﻧﻪ ﺳﯥ
ﻳﺎره ﻫﺮﻛﻠــــﻰ دې ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻛــــــﻮو
ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑڼﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧږدې ښـــــــــﻜﺎرې
ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ﻋﻤﺮ ﺳـــــــــﺘﺎ ﭘﻪ ﺑﻨــــــــﺪ ﻛﻮو
ﺧﻮږ اټﻚ ﻳﯥ ﺧﺎﻣــــــﺨﺎ درﺗګ ﻟـﺮو
ﺧﯧﺮ دى ﻛﻪ ﻧﻦ ﻣـــﯧﻨﻪ ﭘﻪ اﯦﻠﺒﻨﺪ ﻛـــــــﻮو
ګﻮره اوس اﻳﻠﻪ د ژوﻧﺪون ﭼـــﻞ راﻏﻰ
ﻟږ ﺗﻢ ﺳـــــــــﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﺮڅﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻛﻮو
ﻏــــــﯧږ ﺑﻪ دې ﻗﺴﻢ ﭘﻪ ﻧﻐﻤﻮ ډﻛﻪ ﻛـــــړو
ﻣﻮږه ﺷــﺎﻋﺮان ﻳﻮ ښـــــــــﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻛـــــــﻮو
د وږي 28ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﭘﻠﻰ وې راﻏﻠـــــﻰ ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳـــــــــﯥ
ﺧﻮﻟﻪ واﺧﻠﻪ ﻧﺎره،ﻧﺎره ﺳﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻏﻠــــﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳـــﯥ
ﻫﺮ ﭘﺮﻫﺮ دې ﺗﻮرى د ﻏـــــــﺰل دى ﺳـــــــﻤﻪ ټﻮﻟـګﻪ ﻳﯥ
زړه! ﺧﺪاى ﻧﻪ دې ﻏﻮاړم ﭘﻪ ﺑڼﻮ وﻳﺸﺘﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﯥ
ﻣﻰ ﺑﺎﻧﺪې اودس ﻛـــــړه اﻗﺘﺪا د ﺧـــــــــــﺎل اﻣﺎم ﭘﺴﯥ
دﻟﺘﻪ ﻛﯥ ﻛﻪ ﻏﻮاړې ﭼﯥ رښﺘﻴﺎ ښﺎﻏﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳـــــــﯥ
دا ﭼﯥ دې د ښـــــــــﻜﻠﻮ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺗﻞ ﺳﭙﯧﻠﻨﻰ ګــــــــﺮځﻮم
ﺑﺲ ﻗﺴــــﻢ دى ﻏﻮاړم ﭼﯥ ﺳـــــﻮﭼﻪ او وﻟﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﯥ
ګﻮره ښـــــﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺎت ﻛــړې وﺧﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ اړم ﻛﯧږه ﻣــــــﻪ
ﻟـــــږ دى ﺗﺮﻫګﺮ ﻏـــــﻮﻧﺪې ﻟﻪ ﺑﺨﺘﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳـــــــﯥ
ﺧﺪاى دې ﺷــــــــﯧﺨﻪ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺗﺸﻮ ﺗﺸﻮ ﺗﻮﺑﻮ ﻣﻮړ ﻧﻜړي
زړه ﻏـــــﻮﻧﺪې ﻣﯥ ﺗﻞ ﻟﻪ ﻟﻮږې ﺑﻮټ وﺗﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﯥ
زه ﺑﻪ ﻳﻢ او ﺷـــــــﻮﻧډې ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻴﺮ دﻏﻪ دﻋــــــﺎ ﻛـــړې
ځﻪ ﺗﻞ دﭘﯧﺰوان ﻏــﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺧــــــﻮﻟﻪ ﺗړﻟﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﯥ
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روې ورك ﺳﯥ ﻟﻮڅ ﻏﺰل دې ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﺑﻮﺳﯥ ﻛـﺮي
ﺑﯧﺦ دې ﺷﻴﻦ ﺳﻪ وﻧﻪ ﻣﺮې رﺳﻮا ﻧﺘﻠﻰ ،ﭘﺎﺗﯥ ﺳﯥ
ﺧﻮار ﻣﻪ ﺳﯥ ﻣﻠــــــﻴﺎره ﺑﺲ ﻣﻴﻦ ﻳﯥ ﭘﺎړوګــﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ
ﺷـــــﭙـﻪ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻮم ﻣﺎر ﭼﻴﭽﻠﻰ ﭘﺎﺗﯥ ﺳــــﯥ
د ﺗﻠﯥ 12ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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ﻏﺰل
ﺳﺘـــﺮګﯥ ﭘﻪ ﺳﺘـــﺮګﻮ ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺘـــﺮګﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻻر ﭘﺎﺗﯥ دي
ﺑــــــﺲ ﻟـــــﻪ ﻫﻐﯥ ﺷﯧﺒـــﯥ ﻣﯥ ﻫـــﻴﻠﯥ ﭘﺎس ﭘــﻪ دار ﭘﺎﺗﯥ دي
ﺑﯧـــــــګﺎ ﻛﻮم ﺗﺖ ارﻣــــــﺎن ﻳﯥ ﺗﻞ ﻛﯥ ﺳﺘﺮګـــــــــﻜﻮﻧﻪ وﻫﻞ
ﻻ 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
ښــــﻜﺎري د ﺳﺮو ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ راﻛــــــــــــــړه څﻪ ﺟګړه ﺳﻮې ده
د ﺑﺮ ګــــــــــــــــــﻮدر ﭘﻪ ﻏــــــــــــــــﺎړه څﻮ داﻧﯥ د ﻫﺎر ﭘﺎﺗﯥ دي
ورﯦځﻮ راښــــــــــﻜﺘﻪ ﺳﺊ راﻏـﻪ ﺑﺎﻧﺪې ښﻜﺎرﻳﺎن ړاﻧﺪه ﻛړئ
څـــــــــــﻮ ﻣﺎت وزرې زاڼﯥ دﻟــــــــﺘﻪ ﻟــــــﻪ ﻛــــــــــــﺘﺎر ﭘﺎﺗﯥ دي
آن ﻣـــــــــــــــﻮ د وﻧﻮ وﭼﻮ ګﻮﺗﻮ ﻛﯥ رﻳښـــــــــــــــﻜۍ رﭘـــﻴږي
وﻃـــــــــــــﻦ زﻳﺎرت ﺳــــــــﻮ ښﻜﺎري ﻻ ﻣﺮګﻲ ﭘﻪ وار ﭘﺎﺗﯥ دي
ﻟــــــــــږ ده ﺳﻨـــــﺪرې ﺑﻪ راﺷﻨﯥ ﺳﻲ او ﺳﻠــــګۍ ﺑﻪ وﻣــــــﺮي
دﻟــــــــــــــﺘﻪ ﻻ زړي د ﻏـــــــــــــﺰﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻠــــــــــــــــــــﻴﺎر ﭘﺎﺗﯥ دي
د ﻟړم ﻟﻮﻣړۍ ﻧﯧټﻪ  1386ﻛﺎل
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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
ﺧﻮ زه ﺳﭙﻴﻦ ﺳــــــــــﺘﺮګﻰ ﭘﻪ ﭘﺮدۍ ﻛټﻮو ﭘړ ګﺮځﻮم
ارﻣﺎن ﺗﺮ اوﺳــــــــــــــــــــﻪ ﭼــــــﺎ ﺟﺎﻣﻪ د ﻋﻤﻞ ورﻧګړﻟﻪ
ډﻟﻪ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻮ څـــــــــــــــــــــﻮ ﺗﻮري ﻟﻮڅ ﻟﻐړ ګــــﺮځﻮم
د ﻗﺼﺎب ﻟﻮر ده ﻣــــــــــــــــــــﺎ ﭘﻪ ﺗﺸــــﻪ ﺧﻨﺪا ﻧﻪ ارزوي
څــــﻮ ﻛﻪ دودى ورﺗﻪ ﻫﺮ ﭘﻞ ﻛﯥ د اﻧګـــــــــــــــړ ګـﺮځﻮم
د زړه څـــــــــــــــــــــﻨﺎر ﻣﯥ دې ﺳﻮدا ﻟﻜﻪ وﻳﻨﯥ ﺧﻮړﻟﻰ
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
د ﻟړم اﺗﻤﻪ  1386ﻛﺎل
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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 ﺳـــــﻼم دى
د ښــــــــﻜﻠﻮ د روژو د ﻣــــــــﺎﺗﻮﻟﻮ ﭼــــــــﻞ ﻣـــــــﯥ زده دى
ﭘﻪ ﺳــــــــﺮ ﻣﯥ ﺧُﻢ راﻣﺎت ﻛــــړه ﺳــــﺎﻗﻲ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﻨګړو وﻟﻪ
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
دې ﺳـــــﭙﻴﻨﻮ ﺗﻮرو څړﻳﻜﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ درد دوﻣﺮه اﺧﺘﻪ ﺳﻮ
وﷲ 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
ﻣﻠـــــــــــــــــــــﻴﺎر ﻳﻢ ﻣﺎ ﭘﻪ زور او زﯦﺮ د ګﻞ ﻣﺦ ﺧﺘﻢ ﻛـــړى
ﻋﺎﻣﻲ ﻧﻪ ﻳﻢ د ﻫﺮڅـــــــــــﻪ د ﻟﻮﺳـــﺘﻠﻮ ﭼــــــــﻞ ﻣﯥ زده دى
د ﻟړم 26ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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دا ﭘﺎڼﻪ دا څﻨﺎر
ﺳﺎﻗﻲ ﺗﻨﺪه ﻣﯥ ﭘﺎﯦﻠﯥ د ﺧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻤﺎره ﭘﻮرې ځﻲ
ﻳﻮ ﺳــــــــــــــــــــــــﺮ ﻟـــــــــــــــﺮم ﭼﯥ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﺗﺮ داره ﭘﻮرې ځﻲ
ﭼﻴﻨﯥ ﻻ ﻣـــــــــــﺮورې دي ﻟﻪ ﻏـــــــــــــــﺮو ﻧﻪ را ﻛـــــــــــﻮزﻳږي
وﯦﺮﻳږي ﺧــــــــــــــــړې ﻧﺸﻲ څـــــــــﻮ ﺗﺮ ښـــــــــــــﺎره ﭘﻮرې ځﻲ
ﺧـﻴﺮ دا ځﻠﯥ ﻛــــــــــــــــــــــــﻪ ﭘﺎﺗﯥ د ښﻜﻼ ﻟﻪ ذﻛﺎت وﯦﺶ ﻳﻢ
ﺳـــــــــــــــــﭙﯧﺮې ﺷــــــﻮﻧډې ﻣﯥ دا دى ﺗﺮ ﺑﻞ واره ﭘﻮرې ځﻲ
ورځـــــــــــــــــــــﺎر ﺷﻢ ﻻ د زاڼﻮ اﺗڼ ﻣﺴﺖ وﻫﻲ څﺮﺧــــــــﻮﻧﻪ
ﻛـــــــــــــــــــﻪ څـــــﻪ د ګﻮﻟۍ ډز ﻳﯥ ﺗﺮ ﻛـــــــــــﺘﺎره ﭘﻮرې ځﻲ
ټﭙﻲ ﺷــــــــــــﻮ ﺧﻮ ټﭗ ﻧﺸﻮ ﺳﻨﺪرﺑﻮل ﻓﻄﺮت ﺗﻪ ګــــــــــــــــﻮره
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
زه ګــــــــــــــــــــــﺮم ﻧﻪ ﻳﻢ د ټﻨډې ﻛﺮښﯥ داﺳﯥ دي راﻏــــــﻠﻲ
ﭼﯥ ﻫـــــــــــــــــــــــــــﺮه ﻻره وﻧﻴﺴﻢ ﺗﺮ ﻳﺎره ﭘــــــــــــــــــﻮرې ځﻲ
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ﻣﻠـــــــــــــــــــﻴﺎره ﭘﺎم د ﺧﻮب ﻛﻴږدۍ ﭘﻪ ﺳـــــﺘﺮګﻮ ﺧﻮره ﻧﺸﻲ
د دﻧګﯥ ﻛﻮﭼۍ ﻛډه ﺗﺮ ﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻬﺎره ﭘــﻮرې ځﻲ
د ﻟړم  27ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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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
دا راز راښﻜﺎره ﻛـــــړه ﭼﯥ ﻣﻨﺼﻮر ﻟﺮه دار څـﻪ واﻳﻲ
ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺳُـــــــــــــــــﺮ او ﺗﺎل ﭘــــــــﻪ ژﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻪ
ﺧــــــــــــــﻮار ﻣﻼ ﺗﻪ وواﻳﻪ رﺑﺎب او ﺳِـــــــــﺘﺎر څـﻪ واﻳﻲ
زه ﺷﺎﻋــــــــــﺮ ﻳﻢ ﻣﺎﺗﻪ د ګﻠــــﭙﺎڼﻮ ﺳﺒﻖ ښﻪ راځـــــــــــﻲ
ﺧﺪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻏﻮړ ﻳﻢ ﭼﯥ د ﺷﻮﺑﻠﻮ ﻛﺘﺎر څــﻪ واﻳﻲ
دا د ﻛــــــــــــــﻮم ﻧﺎوﻟﻲ د ﻧﺎدودو ﭘﯧټﻲ ګﺮځــــــــــــــﻮي
ﺳـــــــــــﺘړي اورﻣﯧږوﻧﻪ د ﻧښﺘﺮ او څــــــﻨﺎر څــﻪ واﻳﻲ
ﺳـــــږ ﺑﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ اﺑۍ ورﯦځ دﻟــﺘﻪ ﻛﯥ ﻟﻨګﻪ ﺳﻲ؟
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 ﻻر ورﻛـﻪ ﻛړي
دﻟﺘﻪ ﻣُــــﻨﺎر څـــــــﻪ واﻳﻲ او ﻫﻠﺘﻪ ﻣُﻨﺎر څـــــــــــــــﻪ واﻳﻲ
دا د ﻟﻮﻧګ ډﻟـــــــــــــــــﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛــــــــــﻮﻣﻪ ډزه واﻧﻮړي؟
ﺳـــــــــﺘړى ﻣﺰل څﻪ واﻳﻲ ،ﻛﺎروان ﺗﻪ ﻣﻮ ﻻر څﻪ واﻳﻲ
ﺳﺘﻪ دي څﻮ ټﭙﻲ زاڼﯥ څﻮ ﻣﺎت ﺑﻨګړي ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ
ﺧﻮار ،ﭘﻪ زړه وﻳﺸﺘﻠﻰ ،او ﻧﺘﻠﻰ ﻣﻠــــــــــﻴﺎر څـﻪ واﻳﻲ
د ﻟړم 29ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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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
د ځﻤﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ واك واﺧــﻠﻮ ﻟﻪ ﺳــــﻴﻮرو
ﺑﺎران ﺑﺎران ﻣﻠــــــــګﺮو وږﻣــــﻮ ﺧــﻮﻳﻨﺪو
راځﺊ ﭼﯥ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺳــــــﺮو ﺳــﻜﺮوټﻮ اورو
دا ﻳﻮ ﻛﻠــــﻰ دﻧﻴﺎ ﻛــــړو رښـــــــﺘﻴﺎ ﻛﻠـــــﻰ
ﺷﭙﯧﻠۍ ﻛړو ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﭘﺮ ﺳـــﭙﻜﻮ ﺳــﭙﻮرو
ﻧﻜﺮﻳﺰې د ټﻮﭘﻚ ﭘـﻪ ځﺎى ورﺑﺎر ﻛــــــړو
ځﺊ ﻧﻮم د ﺑﻨﺠــــــــــﺎره واﺧــــــﻠﻮ ﻟـﻪ ﻧﻮرو
ﻳﻮ ﺷﻴﻦ ښﺎر د اﻧﺴـﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم آﺑﺎد ﻛـــــــړو
ﺑﺲ ړﻧګ ﻛړوﻛﺮښﻪ وﯦﺶ د ﺳﭙﻴﻨﻮ ﺗﻮرو
د ﻛﺐ دوﻫﻤﻪ  1386ﻛﺎل
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ﭘښﺘﻮ
د زړه ﭘﻪ ﺳــــــﺮ ﻣﯥ ﻧﺎﺳـــــﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮو ﻛﯥ راځـــــــﯥ
ﻏــــــــﺰل ﺳﯥ ﻧګﻪ ﺳُــﺮ ﺳﯥ ﭘﻪ ﺳــــﻨﺪرو ﻛﯥ راځﯥ
آﻏﻠـــــﯥ ﭘﻪ ﻓﻄـــــﺮت د ﺗﻮﺗﻜۍ ﻟﻪ وزره څﺎڅــــــــــﻲ
ﭼﯥ وﺧﺖ ﻳﯥ ﺳﻲ ﺳﺮﻟﻴﻚ د زورورو ﻛﯥ راځــــﯥ
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 ﺑﻼل
د ﺷــــــــــــــــــــــــﺎﺗﻮ د ﻣﭽــــﻴﻮ ﭘﻪ وزرو ﻛﯥ راځــــــﻲ
ﭼـــﻮﭘړ ﺗﻪ ﺑﻪ دې وﻟﯥ ګــــﻮﻧډې ﻧﻪ وﻫﻲ ﺳــــــــــﺮوﻧﻪ
ﻗﺮﺑﺎن دې ﺳـــــــﻢ د ﺳـــﺮو زرو ﭘﻪ زﻏـــﺮو ﻛﯥ راځﯥ
ﭘﻪ ﻣـــــﻴﻨﻪ ﻧګﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻳﯥ ﺣــــــــﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺴـــــــﻮﻟﻠﯥ
ﭘﻪ ﻧﻨګ د ﺗﻮرې ﭘړق ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟښــــــــﻜﺮو ﻛﯥ راځــﯥ
ښﺎﻳﺴﺖ دې د درﻧﻮ ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ ﻧﺎز ﭘﻠﻮري ﭘﺮ ﺳـــﻴﺎﻟﻮ
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
ﺑﺲ ﺧـــــــــﻴﺮ دى ﻳﻮ څﻮ ورځﯥ ﻣﺮورو ﻛﯥ راځـــــﯥ
د ﻛﺐ ﺷﭙږﻣﻪ  1386ﻛﺎل
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ﺧټﻜﻰ

) ګﺮان ﻟﻴﻮال ﺗﻪ د )ﭘﻴﻨځﻪ دﻳﺮش( آزاد ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ډاﻟۍ(

ﺧﻴﺮ دى زړه ﻣﺎت ﻧﻜړې ﻟﯧﻮاﻟﻪ ﻳﺎره
ﻟﻪ ډﯦﺮو ډﯦﺮو ښﻪ ﻳﯥ
زﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ زړه ﻟﻜﻪ ﻏﻨﻢ ﭼﺎودﻟﻰ
ﻣﻮر واﻳﻲ
زوﻳﻪ ﭼﯥ د ﭘﻼر دې ﭘﭽﻪ وﺧﺘﻠﻪ
ﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻛﺎل
ﻫﺎ ﺳﻮړ ژﻣﻲ ﻛﯥ
د ﻟﻮرﻳﻴﻨﻮ ﺧﺪاى ډاﻟۍ ﻛړې ﻣﺎﺗﻪ
ﭘﻼر ﻧﻪ ﻣﯥ ﻛﺎل د ﻋﺴﻜﺮۍ ﻫﯧﺮ وو
وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ښﻪ ﻣﯥ دي ﭘﻪ ﻳﺎد ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اوړي ﻛﯥ
زﻣﻮږ ﭘﺎﻟﯧﺰ ﭘﻪ ﺧﺮواروﻧﻮ ﺧټﻜﻲ ﻛړي وو
ﺗﻪ ﺧټﻜﻰ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻛﺎل ﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﺎوﻧﺪ راﻛړﻟﯥ
ﻣﺎ ګﻮره!
ﭼﯥ ﻣﯥ ﻛﻠﻴﺰه را ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده
ﺗﻪ ښﻪ ﻳﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺗﻤﻪ ﻟﺮې
دوﻣﺮه ﺧﻮ ﻳﯥ
ﭼﯥ د ﻛﻠﻴﺰې ﭘﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ګﻴﻠﻪ وﻛﻮې
واﻳﻪ اﺷﻨﺎ !
زه ﺧټﻜۍ،
ﭼﺎ ﺗﻪ ګﺮﯦﻮان څﻴﺮې ﻛړم ؟
د ﻛﺐ  1386 -20ﻛﺎل -ﻛﺎﺑﻞ
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ﺷډﻟﻪ ﻳﺎره
ﺷــــــډﻟﻪ ﻳﺎره واﻳﻪ څـــــــــــﻮ راﭘﺴﯥ ﺑﻢ ګﺮځـــــــــــــﻮې
د ﺧﭙﻞ د ﻛﻠﻲ د ﻣﺎﺷــــــــــﻮم ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻣﻢ ګﺮځـــﻮې
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 اﷲ واﻳﯥ  ،ﻟﺴﺘﻮڼﻲ ﻛﯥ ﺻﻨﻢ ګﺮځــــــﻮې
ﺧﺪاﻳﺰده ﭼﯥ ﻛﻮﻣﻪ ټﻴﻨګﻪ ﻏﻴږه ﻣﯥ در ﻳﺎده ﺳﻲ ﭼﯥ
زﻣــــــﺎ ﺗﺮ ﻣﺰاره ﻻ 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
ﻣﻠﻴﺎره ﺧﺪاﻳﺰده ﭼــــﯥ د ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻴﺮې ﻏﻢ ګﺮځـــــﻮې
د ﻛﺐ 25ﻣﻪ  1386ﻛﺎل – ﻛﺎﺑﻞ

182

ﻏﺰل
واﻳـــــــﻪ ﭘـــــﻪ څـــــــــــﻪ د درﻳﺎﻧﻮﺷــــﻪ ﻻﻟﻲ ﻻس رﭘﻴږي
ځﻜﻪ ﭼﯥ ﺳـــــﺘﻪ دي څﻮ ﺷﻤﻠﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻛﯥ ﭘﺎس رﭘﻴږي
ښـــﻜﻠﯥ د ﺣﺴﻦ ﺳـــﻤﻨﺪر ﻛﯥ دې څﻪ ﻛﻮډې ﺳﺘﻪ دي
ﭼــــﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ وﯦـــــــﺮې ﻧﻪ ﻟﻴﻨګﻲ د ﻫﺮ ﻏـــﻮاص رﭘﯧږي
ﺗﻨﺪې ﺑﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﺳـــــــﻲ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ وﭼـــــﻜﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﻣـــــــﺮي
ﺧﻴﺮ دى ﻛﻪ ﻻ ﻣﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﺳﺮاب دى ﭘﺮې ﺑړاس رﭘﻴږي
دا دې د ﺳــــــﭙﻴﻨﻮ ﻏﺎښﻮ ځﻞ دى ﭘﻪ ﺧـــﻮږه ﺧﻨﺪا ﻛﯥ
ﻛـــــــﻪ د ګـــــــﻼﺑﻮ ﭘﻪ ﻫﯧﻨﺪاره ﻛـــــــﯥ اﻟﻤﺎس رﭘﻴږي
ګـــﻮره دا ﺷـــــــﻮﻧډې ﻏﻨﻤﺮﻧګﯥ ﻟـــــږ ﭘﻪ وار راﻛـــﻮه
ددې درﻧــــــــﻮ ورﻳﻮ ﻻﻧﺪې د زړه آس رﭘــــــــﻴــــــږي
د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ 10ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻟﯧږدﻳﺰ ﻛﺎل
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د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻮﺳﺖ
ﻣﻮرﺟﺎﻧﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ټﻮﻟګﻲ ووﻳﺴﺘﻢ
ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ښﻮوﻧﻜﯥ،
ټﻮﻟګﻴﻮاﻟﻮ،
آن ﻫﺎ ﺗﻮرې ﺗﺨﺘﯥ،
راﭘﻮرې وﺧﻨﺪﻟﯥ
***
څﻮﻣﺮه ښﻪ ﺷﭙﻪ وه
ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﻳﯥ ﭼﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻢ
ﺗﺎ وﯦﻠﯥ ﺷﻜﺮ ﺧﺪاﻳﻪ زوى ﻣﯥ ﻣﻜﺘﺒﻰ ﺳﻮ راﺗﻪ
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
ﻟﻜﻪ زﻣﺎ د اﻟﻔﺒﯥ ﺳﯧﭙﺎره ﭘﺎﻛﻪ درﻧﻪ
زﻣﻮږ ښﻮوﻧﻜﯥ د ﻏﺰﻟﻮ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ښﺎﭘﯧﺮۍ
د ټﻮﻟګﻲ ﭘﺎس ﺳﺮ ﻛﯥ وﻻړه
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ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ ښﻴﻲ
ﻣﻮږ ﺗﻪ اﷲ
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
د ﺧﺪاى ﻟﯧږﻟﯥ څﻮ ﻣﻠﻜﯥ زﻣﻮږ د ﻟﻮﺳﺖ ﺗﻮرو ﺗﻪ
ﺳﭙﻴﻨﻮ وزروﻧﻮ ﻛﯥ د ﺣﻖ د ﻧﺎﻣﻪ رﻧګ ورﻛﻮي
څﻮ دﻏﻪ ﺗﻮري ټﻮل راڼﻪ ﺳﺘﻮري ﺳﻲ
او د ﺗﻴﺎرو ﻟﻤﻨﻪ وڅﻴﺮي د ﻧﻮر ﭘﻪ ﻏﺸﻮ
ﺗﺮې د رڼﺎ ﻛﻤﻜﻲ ﺗﻨﻜﻲ ﻳﺮﻏﻤﻞ ټﻮل ﺧﻮﺷﯥ ﻛړي
وﻃﻦ رڼﺎ رڼﺎ ﺳﻲ
***
ﻣﻮرې ﺧﺒﺮه ﻳﯥ؟
ﻟﻪ زړه ﻣﯥ ﺗﻮرې وﻳﻨﯥ څﺎڅﻲ
ﭼﺎ ﭘﻜﯥ ﺳﺘﻪ اﺷﻨﺎ اﻧځﻮر راﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎڼﻮ وﻳﺸﺘﻰ
زﻣﺎ ټﻮﻟګﻰ،
زﻣﺎ ښﻮوﻧځﻰ،
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زﻣﺎ ښﻮوﻧﻜﯥ ﻣړه ده
ﻟﻪ ﺷﻨﻪ آﺳﻤﺎﻧﻪ ﻳﯥ د ﺧﺪاى ﻣﻠﻜﻮ ﻛډه ﻛړې
ﺗﻴﺎره ﻻ 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
ﻧﻮى ﻟﻮﺳﺖ ﺗﯧﺮ ﻛړم
ﻣﺎ ﺧﻮ ګڼﻞ ﭼﯥ د ﻏﺰل ښﺎﭘﯧﺮۍ ﻟﻮﺳﺖ راﻛړى
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫډ ﻫډ ﻛﯥ څﻮ داﺳﯥ ښﻪ وﻳﯧﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ دي
ﭼﯥ د ښﻜﻼوو د ﺧﺎوﻧﺪ د ﻧﻮم ﭘﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﻠﻴږي
ﺳﻢ ﺑﻪ ښﻮوﻧﻜﯥ ﭘﺴﯥ وواﻳﻢ
اﷲ ،اﻧﺴﺎن،
اﻓﻐﺎن او ګﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﯥ وﻧﺎزوي
ﺧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ څﻪ وﭘﻮښﺘﻞ
رڼﯥ ،رڼﯥ ﻣﯥ ور ﻛﺘﻠﯥ ﻫﯧڅ ﻣﯥ وﻧﻪ وﻳﻞ
دوه ،درې ،څﻠﻮر ځﻞ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه وﻛړه راﺗﻪ
ﺧﻮ زه ﭘﺮې ﭘﻮه ﻧﻪ ﺳﻮم
ﻻس 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
***
ﻣﻮرﺟﺎﻧﯥ ﺳﺘﺎ د ﻫﻐﯥ ﺷﭙﯥ ﺷﻜﺮاﻧﯥ ﻳﺎدې راﺗﻪ
ﻟﻜﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﺷﻜﺮاﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﺰاګﺎﻧﻮ اوړي
زه ﻳﯥ ﭘﺪې ﻧﻦ ﻟﻪ ټﻮﻟګﻲ ووﻳﺴﺘﻢ
ﭼﯥ د ښﻮوﻧﻜﯥ ،ژﺑﻪ ﻧﻪ راﺗﻠﻠﻪ
ﻣﻮرﺟﺎﻧﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ رازده ژﺑﻪ وﻟﯥ ﻟﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺘﻪ ؟
ﻣﻮرې ښﻮوﻧﻜﯥ ﺧﻮ ښﻮوﻧﻜﯥ ده ﻫﺮ څﻪ ﺑﻪ ورځﻲ؟
ﺧﻮ وﻟﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻮه ﻧﻪ ﺳﻮه؟
زه ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣټ ﻧﻪ راﻧﻴﻮﻟﻰ ﻟﻪ ټﻮﻟګﻲ ووﻳﺴﺘﻢ
ﻣﺎ وﻳﻞ ﺧﻴﺎل ﻛﯥ ﻣﯥ راﻛړى ﻟﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﯧﺮ ﻛړم ورﺗﻪ
اﷲ ،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 ﺧﻼﺻﻪ ﻛړم ،ﻛﻮم څﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ
او ورﺳﺮه ﻣﯥ څﻮ ﻫﻤﺰوﻟﻮ ټﻮﻟګﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻛړس
ﺳﭙﻜﻪ ﺧﻨﺪا وﻛړﻟﻪ
ﻫﻮﻛﯥ ﻣﻮرﻛۍ ،ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ه ﭼﯥ ښﻮوﻧﻜﯥ وﻛړه
ﺑﺲ ﻟﻜﻪ ﻛﺎڼﻰ ﻳﯥ زﻣﺎ د ښﻴښﻮ ښﺎر ړﻧﻚ ﻛړ
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)اوﻏﺎن ﻏﻮل ( ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﭘﻮه ﺳﻮم ﻧﻮر ﻣﯥ ﻧﻪ ﻳﺎدﻳږي
ځﻜﻪ اوﻏﺎن ﺗﻪ څﻪ ﻧږدې ﺷﻲ ﻣﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛﯥ وو
ﻣﺎ ﺧﻮ اﻓﻐﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧټﻪ ﻛﯥ ﻧﻐښﺘﻲ ﻟﺮل
ځﻜﻪ ﻫﻤﺪوﻣﺮه ﭘﻮه ﺳﻮم
ﻫﻐﻮى زﻣﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﺳﭙﻜﺎوى وﻛﺎوه
ﻧﻮ ﻣﯥ راﻛړي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ راﺗﻪ ډﯦﺮ دراﻧﻪ ﺳﻮل
ﻟﻜﻪ د ﺟﺒﺮ ﭘﻴټﻰ ﻳﯥ زﻣﺎ ﭘﺮ اوږو زور و اﭼﻮه
ﻗﺴﻢ ﻧږدې وه ﻧﺮۍ ﻣﻼ 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
ﺳﺘﺎ ﺷﻜﺮاﻧﯥ د ﻣﻜﺘﺒﻲ زوى ﺑﻪ ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﻧﻪ ځﻲ
ﻣﺎﺗﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﻟﻮﺳﺖ ﺑﺲ دى
زه ﺑﻪ ﭘﻪ دې څﻠﻮرو
اﷲ ،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 ﺳﻴﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ
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ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ښﻴﯥ
او ﭘﻪ ﺧﻮاږه ﻏږ ﭘﻪ ﺧﻮږه ژﺑﻪ ﺑﻪ داﺳﯥ واﻳﯥ :
ﻫﺎ ﭼﯥ اﷲ ،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
دا ﻣﻜﺘﺒﻲ دا دﻧګ څﻨﺎر زﻣﺎ د ﻻس ﻧښﻪ ده
د ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ 10ﻣﻪ  1386ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل
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