ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ
د ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ
www.samsoor.com

دوﻫﻤﻪ دا ﭼﻪ ))دا زه ﭘښﺘﻮن ﻳﻢ ﺗﻪ ﻫﺰاره ﻳﯥ (( او ))دا زه ﻓﺎرﺳﻲ واﻳﻢ او ﺗﻪ ﭘښﺘﻮ (( ﺧﺒﺮه د ﻳﻮ ﻟړ ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻐﻮ  0ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ روښﺎﻧﻔﻜﺮاﻧﻮ  ،د ﻏﺮض او ﻣﺮض ﺧﺒﺮي دي  0او
ﻧﻮر ﭘﺎﺗﻪ اوﻟﺲ  ،ﻟﻮى او واړه  ،ﭘښﺘﻮن او ﻫﺰاره او  0 000ﭘﻪ ﻳﻮ ﺻﻒ ﻛښﯥ وﻻړ دﻣﻠﻲ ﻫﻨﺮ )) ښﻜﻠﻲ ﺟﺎﻧﺎن (( ﺗﻪ دﻣﻴﻨﯥ ﺳﻼم وړاﻧﺪې ﻛﻮي او ﺗﺮ ښﻜﻼ ﻳﯥ ځﺎرﻳږي 0000
د ﺗﯧﺮو ﻫﯧﺮو ﺧﺎﻃﺮو ﻫﻤﺪې ﺧﻮږو ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﻮر ﺗﻪ ورﺳﻴﺪم  ،د اﻓﻐﺎﻧﯥ ﺻﺎﺣﺐ د ﺷﻌﺮوﻧﻮ د ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﻧﻮر ﺧﻴﺎﻟﻮﻟﻲ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻣﻲ ﻫﻢ و ﻟﻮﺳﺘﻞ
0دﻏﺴﯥ ))د ﻳﺎر دﻣﻴﻨﯥ(( ﻧﻮرې ﺳﻨﺪرې ﻫﻢ  0ﻳﻮازې دا ﻧﻪ  ،دوﻃﻦ او ﻣﻠﺖ  ،د اﻓﻐﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻴﻨﯥ ﺳﻨﺪرې ﻫﻢ  0او ﻳﻮازې  ،د ﻣﺤﺒﺖ  ،ﺻﺪاﻗﺖ  ،اﻓﻐﺎن  ،دا
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى  ،دا څﻪ ﺣﺎل دى ؟ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﻣﻨﻈﻮﻣﯥ ﻧﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ دﻏﺴﯥ ﻧﻮر ﻏﺰل او ﻧﻈﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ  ،د وﻳﻨﺎوال ددﻏﺴﯥ ﻣﻴﻨﯥ څﺮګﻨﺪوى دي 0
ﻣﺎ ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې وﻛړې  0زه ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﺑﺴﻮم  0ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ وﺑﺨښﺊ او
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﻟﻮﻟﺊ 0
ﭘﻪ درﻧﺎوي
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺪﻣﺘګﺎر
ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺨﺘﺎﻧﻰ
ﻛﺎﺑﻞ  -ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
د  1388د زﻣﺮي  12ﻣﻪ
د  2009د اګﺴﺖ درﯦﻴﻤﻪ

ﺳﻨﺪره وﻳﻠﻪ
زﻣﺎ ښﻜﻠﻰ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
زه ﺟﺎر ﺷﻤﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﻧﻪ 0
ﻣﺎ ﻣﻪ ﺷړه ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ 0
ﻗﺮﺑﺎن دې ﺷﻢ 0
ﻗﺮﺑﺎن دې ﺷﻢ 0
اﻟﺴﻼم 0
اﻟﺴﻼم 0
ښﺎﻏﻠﻲ رﺣﻴﻢ ګﻞ ﻏﻤﺰده ﺧﭙﻠﻪ دﻏﻪ ﺳﻨﺪره ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ راډﻳﻮ ﻛښﯥ وﻳﻠﯥ وه  0ﭘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻠﻮ ﻛښﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ اوروﻟﻪ او د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺳﻨﺪر ﻏﺎړو ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ وﻳﻞ
ﻛﯧﺪﻟﻪ  0او ﺗﺮ اوﺳﻪ اورول ﻛﯧږې 0
زه ﭼﻪ دﻏﻮ ﺧړ ﺳﺮو ﺳﻨﺪر ﺑﻮﻟﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺷﻮم  0ورﺗﻪ ودرﯦﺪم  0ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ورﺳﺮه ﻟږه ﻣﺮﻛﻪ ﻫﻢ وﻛړه 0وﭘﻮﻫﯧﺪم ﭼﻪ دا ﻫﻠﻜﺎن د ﻫﻤﺪې ښﺎر اوﺳﻴﺪو ﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺧټﻪ
ﻫﺰاره ګﺎن دﻳﻲ  0او ژﺑﻪ ﻳﯥ دري ده 0000
ﺳﺒﺎ ﺗﻪ د ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﯥ ﻏﻮﻧډه ﺟﻮړه ﺷﻮه  ،ﻧﻮ ﻣﺎ دا ﻛﻴﺴﻪ وﻛړه او زﻳﺎﺗﻪ ﻣﯥ
:ﻛړه
دا ﺧﺒﺮه ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ده ﭼﻪ ﻣﻮږ وواﻳﻮ ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﻲ د ﭘښﺘﻮ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﺴﻲ0
د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﻲ ﻫﺰاره ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪ  ،ﭘﻪ ډﻳﺮ ﺷﻮق و ذوق  ،ﭘﺮﺗﻪ د ﭼﺎ د وﻳﻨﺎ او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻪ  ،ﭘښﺘﻮ ﺳﻨﺪره واﻳﻲ او ﺧﻮﻧﺪ ﺗﺮي
اﺧﻠﻲ  ،د دوو ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ ﻛﻮي :
ﻟﻤړئ داﭼﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪره ﻛښﯥ ﻫﻨﺮي زور دوﻣﺮه زﻳﺎت دى ﭼﻪ ﻳﻮازې د ﭘښﺘﻨﻮ ﻧﻪ  ،ﻳﻮازدﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﻧﻪ  ،ﻳﻮازې د ﻣﺸﺮاﻧﻮﻧﻪ  ،ﺑﻠﻜﻪ د ﻛﻮڅﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮ ﻫﺰاره ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ
او ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ دوﻣﺮه اﻏﯧﺰه ﻛړى دى ﭼﻪ دﻏﻪ ﺳﻨﺪره ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮق و ذوق او اﺣﺴﺎس د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺟﺎرى ﺷﻮې ده 0000

د ﻛﺘﺎب ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ
------------------------------ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ
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ډاﻟﻰ
زﻣﺎ د ﺧﻮاږه ﭘﻼر
اروا ښﺎد ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﭘﺎك روح ﺗﻪ 0

ﻛښﯥ رښﺘﻴﺎ او دروغ ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻪ ﻛﻮل  0ځﻴﻨﻮ ﺑﻪ زور واﻫﻪ ﭼﻪ د ﻳﻮ ﻟړ ﻗﺎﻟﺒﻲ اﻟﻔﺎﻇﻮ او ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮﻣﻮﻧﻮ اوﻟﻐﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻤﻴﺖ او ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛړي  0د ﻧﻮرو
ﻣﻠګﺮو ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺧﺒﺮې راﻧﻪ ﻫﯧﺮې ﺷﻮي دي0
ﺧﻮ زﻣﺎ د ﻟﻨډو وړاﻧﺪﻳﺰ ﻟﻨډﻳﺰ داﺳﯥ ﻛﯧﺪاى ﺷﻲ :
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻃﺒﻌﻲ ﺧﺼﻠﺘﻮﻧﻮ ﻛښﯥ  ،ﻓﺮد او ټﻮﻟﻨﻪ  ،ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ورﺗﻪ واﻟﻰ ﻟﺮي  0ﻛﻪ ﻳﻮ ﻓﺮد ﺧﭙﻠﻪ روﻏﺘﻴﺎ وﺳﺎﺗﻲ  ،ورزش وﻛړي  0ﺳﻢ او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮراك وﻟﺮي او ځﺎن
ﻗﻮي او ﻣﻀﺒﻮط ﻛړي  ،ﻛﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮه څﺨﻪ وﺟﻮد ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻜﺮوﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻨﻮځﻲ  ،د ﻫﻐﻪ د وﺟﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ اﺛﺮ د ﻫﻐﻪ ﻣﻜﺮوﺑﻮﻧﻮ اﻏﯧﺰه ﻛﻤﻴږي ﻳﺎﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ځﻲ ﻧﻮ ﻛﻪ ټﻮﻟﻨﻪ
 ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻏړي ﺳﻢ ﻛﺎر وﻛړي  ،د ښﯥ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻣﻨﻄﻖ او اﺳﺘﺪﻻل او ﻋﻠﻤﻲ اﺳﻨﺎدو او ﺷﻮاﻫﺪو ﺳﺮه ښﯥ ﻟﻴﻜﻨﯥ او ﺗﺎﻟﻴﻔﺎت ټﻮﻟﻨﯥ
ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړي  ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ټﻮﻟﻨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ  ،ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻛﺎر ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻮي  ،ﭼﺎﺗﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ ورځﻲ او ﻛﻪ ورﺷﻲ ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳﯥ دوﻣﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻪ ﻛﻮي 0000
وزﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻪ وﻛﺘﻞ  0وﻳﻞ  :دوﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﺷﻮې ﭘﻪ ﻛﺎروو ﻛښﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﻏﻮاړم  0ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻛښﯥ ﺳﺮه ﻛښﯧﻨﺊ  ،د ﻫﻤﺪﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ اﺳﺎس
ﺧﭙﻞ ﻛﺎروﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛړئ  0ﻛﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻮ څﻪ اﻣﺮ ﻛﺎوه و رﺳﻤﻲ وړاﻧﺪﻳﺰ راﺗﻪ وﺳﭙﺎرئ  0زه ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛښﯥ ﻳﻢ  0000د ﺧﺪاى ﭘﻪ اﻣﺎن 0
د ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﯥ رﺋﻴﺲ ﻣﻮږ ﺗﻪ ووﻳﻞ  :ﺗﺎﺳﯥ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻓﻜﺮ وﻛړئ  0ددې ﺧﺒﺮو ﭘﻪ اﺳﺎس  ،اوﻛﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻧﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻫﻢ وي  ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺮه ﻛښﯧﻨﻮ او 0000
ﻣﺎزﻳګﺮ زه د اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ د ﻟﻴﺪو ﺑﻪ ﺗﻜﻞ وﺧﻮزﯦﺪم 0د ﻫﻐﻪ ﻛﻮر د ))ﭼﻤﭽﻪ ﻣﺴﺖ (( د ﺧﻮړ ﭘﻪ ﻏﺎړه  ،ﭘﻪ ﺷﯧﺮ ﺷﺎه ﻣﯧﻨﻪ ) څﻠﻮرﻣﻪ ﻛﺎرﺗﻪ ( ﻛښﯥ و  0ور روان وم  0ﻫﻠﺘﻪ د
ﻛﺎرﺗﯥ د ﻛﻮڅﻮ ﭘﻪ دوړو ﻛښﯥ ﭘﻴﻨځﻪ ﺷﭙږ ﺗﻨﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟګ اواز
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زړو ورﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛښﯥ زﻣﻮږ ﻳﻮازې ﻳﻮ وﻃﻨﭙﺎل دﻏﺴﯥ و  0اوس ﭘﺪې ورﺳﺘﻪ وروﺳﺘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛښﯥ ﻣﺎﺷﺎاﷲ زﻣﻤﻮږ ډﯦﺮ وزﻳﺮان دﻏﺴﯥ دي ﭼﻪ وﻃﻦ ﭘﺮې
ګﺮان دى  0ﻣګﺮ ﭘﺪې ګﺮان وﻃﻦ ﻛښﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺟﺮه ا و ﺳﯧږي ﭼﻪ دى ﭘﻜښﯥ د ﻛﺎ ﺑﻴﻨﯥ وزﻳﺮ وي 0
دﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺘﺮم ﻏړى د ﻣﻌﺎرف وزﻳﺮ و  0د ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﯥ رﻳﺎﺳﺖ رﺳﻤﺎ د ﻣﻌﺎرف وزارت ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮط و  0د ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﯥ رﻳﺲ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﺻﺪﻳﻖ اﷲ رښﺘﻴﻦ و  0زه ﻫﻢ
د ﻫﻤﺪې ټﻮﻟﻨﯥ ﻋﻠﻤﻲ ﻏړى وم 0
ﻳﻮه ورز رﺋﻴﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ ﻏړو ﺗﻪ د اﺳﺘﻌﻼم ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﺧﺒﺮ راﻛړ ﭼﻪ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ﺑﺠﻮ وزﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﯥ

ﺗﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ راوړي او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻣﻼﻗﺎت ﻟﺮي  0ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻬﺎل د رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﻛښﯥ ﺣﺎ ﺿﺮ اوﺳﺊ!
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮو  ،وزﻳﺮﺻﺎﺣﺐ راﻏﻰ  000ﻛښﻴﻨﺎﺳﺖ  0دﻋﻠﻢ او ﻣﻌﺎرف وﻃﻦ او ﻣﻠﺖ  ،ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻳﯥ څﻮ ﺟﺬﺑﺎﺗﻲ ﺧﺒﺮې وﻛړې  ،د ﻛﺎر ټﻜﻰ ﭘﻜښﯥ ﻫﻴڅ ﻧﻪ
و 0ﻣګﺮ ﻣﻮږ ﻳﯥ ټﻮل ﺗﺮ اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻮ  ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووﻳﻞ  :دا ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻪ ده  0ﻣﻮږ او ﺗﺎﺳﯥ رﺳﻤﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﻳﻮ ﭼﻪ دﻟﺘﻪ دې ټﻮﻟﻨﯥ د ﻣﺮام او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ  ،ﭘښﺘﻮ ﻣﻠﻲ
ژﺑﯥ ﺗﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺪﻣﺖ وﻛړو ﻧﻮ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت وواﻳﺊ 0000
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮې وﻛړې  0ﺑﻴﻜﺎره او دﻛﺎر ﺧﺒﺮې 0

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

ﺳﺮﻳﺰه
ﻣﺤﺘﺮﻣﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ !
ﻟﻜﻪ څﻨګﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ څﺮګﻨﺪه ده ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ګﺮان ﻫﯧﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ راﻫﻴﺴﯥ ﺗﭙﻞ ﺷﻮې ﺟګړه رواﻧﻪ ده ﭼﯥ دې ﺟګړې زﻣﻮ ږ ډﯦﺮ
ﺷﻤﯧﺮ ﻫﯧﻮادوال د ﻓﻘﺮ  ،ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻲ  ،ﻣﺮګ  ،ژوﺑﻠﻪ او ﻣﺎﻳﻮﺳۍ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړي دي ،او ﻫﻤﺪا رﻧګﻪ زﻣﻮږ ډﯦﺮ ﻫﯧﻮادوال ﻳﯥ ﺷﻬﻴﺪان  ،ﻣﻌﻴﻮب او ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د
ارام او اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﺤﺮوم او ﭘﻪ ﭘﺮدﻳﻮ ﻣﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﭘﺮدﻳﺴۍ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﻳﺴﺘﻠﻲ دي0
د دې ﺗﺮ څﻨګ ﭘﺪﻏﻪ ﺗﭙﻞ ﺷﻮي ﺟګړه ﻛﯥ د ﻫﺮ څﻪ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ زﻣﻮږ ﻛﻠﺘﻮر او ادب ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﻛﭽﻪ ﺿﺮر او ﺗﺎوان رﺳﻴﺪﻟﻰ دى اودوﻃﻦ دښﻤﻨﺎﻧﻮﻫﻤﻴﺶ زﻣﻮږ
ﻛﻠﺘﻮر او ﺗﺎرﻳﺨﻰ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ ﻛﺘﻠﻲ ﺑﻠﻜﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺗﻮﻫﻴﻦ او ﻏﻮښﺘﻠﻲ ﻳﯥ دي ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻓﺮﻫﻨګ او رواﺟﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻠﯥ ارادې زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻠﻲ
او ﻋﻤﻠﻲ ﻛړي 0
وﻃﻦ او د وﻃﻦ ﭘﻪ ﻏﻴږ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ دودوﻧﻮ او رواﺟﻮﻧﻮ  ،ﻛﻠﻮ
او ﺑﺎﻧډو ﭘﻪ ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ اوﺳﻴﺪل دا ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ ﻧﻌﻤﺖ دى ﻛﻮم ﭼﯥ ﻟﻮي ﺧﺪاى ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨﺪ ګﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮزو ﻛﻮي  ،ﺧﻮ ددې ﭘﻴﺮزوﻳﻨﯥ ﭘﻪ ﻗﺪر او اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻐﻪ څﻮك
ښﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﻛﻮم ﭼﯥ د وﻃﻦ او دﺧﭙﻞ ټﺎټﻮﺑﻲ څﺨﻪ ﻟﺮې ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادو ﻧﻮ ﻛﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﭙﯥ او ورځﯥ ﺗﯧﺮوي0
ﺳﺎﻋﺘﻪ د ﭘﻠﻲ ګﺮځﯧﺪو ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﻛړې ده 0او دې ﺳﺮه دا ﻋﺰﻳﺰان  ،دا ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او دا ﺗﻘﺮﻳﻈﻮﻧﻪ  ،ﭘﻪ دې وﺿﻌﻪ 0000
ﻣﺎزﻳګﺮ وه  0ﭘﺎڅﻴﺪم  0ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﺷﻮم  0زﻣﻮږ دﻛﻮر ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺳﺮك ﻧﻮى ﻗﻴﺮ ﺷﻮى دى  0ﻣﺎزﻳګﺮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ځﻢ راځﻢ 0
روان ﻳﻢ  0ﻳﻮ څﻪ وړاﻧﺪې  ،ﭘﻪ ﻛﻮڅﻪ ﻛښﯥ څﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وو  0ﻟﻮﺑﯥ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﯥ  0ﻳﻮ څﻪ ﺑﺎد ﻫﻢ ﭼﻠﯧﺪه  ،دﻛﻮڅﯥ دوړې ﻳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎدوﻟﯥ  0ﭼﻪ ورﻧﮋدې ﺷﻮم ،
وﭘﻮﻫﻴﺪم ﭼﻪ ﻣﺎﺷﻮ ﻣﺎن ﭘﻪ ګډه  ،د ﻳﻮ ﻛﻮره س ﭘﻪ ﺷﺎن  ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻪ ﻏږ  ،دا ﺳﻨﺪره واﻳﻲ :

ﻳﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ 0000
ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼﻪ دا ﺳﻨﺪره اوس ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪاﻧﻮ د ﺧﻮﻟﯥ ﺳﻨﺪره ده  ،ﺑﻠﻜﻪ د ځﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ دﺧﻮﻟﯥ ﺳﻨﺪره ﻫﻢ ګﺮځﻴﺪﻟﯥ ده 0
ﺧﻮ ﻳﺮه ﻛﺸﻜﯥ ﭘﻪ ودوﻧﻮ ﻛښﯥ  ،ﻫﻐﻪ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ دګړزﻫﺎر ﭘﻪ ځﺎى ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ ﺳﻨﺪرې وواﻳﻲ 0000
ﭘﻪ ﭼﻜﺮ ﭼﻜﺮ ﻛښﻰ  ،زﻣﺎ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛښﯥ  ،ﻧﮋدې د څﻠﻮﻳښﺘﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ دﻣﺨﻪ

ﻳﻮه ﻛﻴﺴﻪ راﺗﺪاﻋﻲ ﺷﻮه 0
او داﺳﯥ :
و  ،ﻧﻪ و ،زﻣﻮږ د ﻫﯧﻮاد ﻳﻮ وزﻳﺮ و  ،ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮه ﻳﯥ د )ډاﻛټﺮ( ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻘﺐ ﻫﻢ ﻟګﯧﺪﻟﻰ و  0ډاﻛټﺮ وزﻳﺮ ﭘﻪ دې ﻣﺸﻬﻮر و ﭼﻪ ﭘښﺘﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ډﻳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي  0ډﻳﺮو
ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﻪ وﻳﻞ ﭼﻪ ﭘﻪ ډاﻛﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﻧﺪې وﻃﻦ ډﯦﺮ ګﺮان دى  0ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ وﻃﻨﭙﺎل ﺷﺨﺼﻴﺖ دى 0
ﻳﻮازې ښﺎﻏﻠﻲ ﺻﻔﻰ اﷲ اﺳﺪ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻪ وﻳﻞ :
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ډاﻛټﺮ  0 0 0 0ډﻳﺮ ګﺮان دى  0ﻣګﺮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ګﺮان وﻃﻦ ﻛښﯥ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺷﭙﯥ ﺗﻴﺮوى  ،ﭼﻪ دى ﭘﻜښﯥ د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ وزﻳﺮ وي 00 0
ﺑﻴﺎ دې ﺗﻪ ﻣﯥ ﭘﺎم ﺷﻮ ﭼﻪ ددې ښﻜﻠﻲ ﻏﺰل ﭘﻪ ﻗﺎﻓﻴﻪ ﻛښﯥ ﻟﻔﻈﻲ ﺗﺮادف او ﻫﻤﻐږي ﻧﺸﺘﻪ 0
د ﺳﺮ دواړه ﻣﺼﺮﻋﻮ د ﻗﺎﻓﻴﻮ اﻟﻔﺎظ )رﻧګ  -او-څﺮګﻨﺪ (دي او ددوﻫﻢ ﺑﻨﺪ ﻫﻐﻪ )ﺧﻮﻧﺪ( او د ﻧﻮرو ﺑﻨﺪﻧﻮ دﻏﻪ ) ﻣﻠﻨګ  ،رﻧګ ،ﭘﺘﻨګ ،او څﻨګ ( دى0
زه ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮم ﭼﻪ د اوﻟﺴﻲ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﻛښﯥ  ،د ﻋﺮﺑﻲ ﭘﻪ ﺷﺎن  ،دا ﻛﺎر ﺷﻮى دى او ﻛﯧږي  ،ښﻪ ﺷﻮﭼﻪ د ﭼﻪ د ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ،ﭘﻪ دﻳﻮاﻧۍ ﺷﺎﻋﺮۍ
ﻛښﯥ ﻫﻢ  ،ددې ))ازادئ (( ﺟﻮاز ﭘﻴﺪا ﺷﻮ 0ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭼﻪ د ﻇﺎﻟﻤﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا  ،ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺧﻮاراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د )) ازادئ (( د ﺧﻮږو ﭘﯧﺮزوﻳﻨﻪ ﻛﻤﻪ ده ﻳﺎ ﻧﺸﺘﻪ 0000
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ ﻳﻮه ) ﺳﻲ  -ډي ( ﻳﺎ ) ډي  -وي  -ډي (ﭼﺎﻻﻧﻪ ﻛړې وه  0ﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛښﯥ دﻏﻪ ﺳﻨﺪره د )ﻧﺎزﻳﻪ اﻗﺒﺎل ( ﭘﻪ اواز ﻛښﯥ اورﯦﺪﻟﻪ او ﻛﺴﺮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﺘﻈﺮ وم  0دى
ﻛښﯥ زﻣﻮږ د اﻧګړ ور وټﻜﻴﺪ 0ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ وﻻړ  0ډﻳﺮ زر ﺑﻴﺮﺗﻪ راﻏﻰ0

ﭘﻪ دوه اﺗﻴﺎ ﻣﺨﻮﻧﻮ  ،د ﻛﻤﭙﻮز ﺷﻮﻳﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﯥ راﻛړه او راﺗﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ ) :اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺻﺎﺣﺐ ( ﻏﻮاړي ﭼﻪ ﭘﺪې ﻛﺘﺎب ﺑﺎﻧﺪې څﻪ وﻟﻴﻜﯥ !
د ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﭘﺎڼﯥ ﻣﯥ واړوﻟﯥ  ) 0دﻣﻴﻨﯥ رﻧګ ( ﻏﺰل )ﻳﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ  (0000ﻣﻲ ﺳﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ وﻟﻮﺳﺖ او اﻳﻠﻪ وﭘﻮﻫﻴﺪم ﭼﻪ دا ښﻜﻠﻰ رﻧګﻴﻦ ﺷﻌﺮ  ،د ﻫﻤﺪې
ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ د وﻳﻨﺎوال ښﺎﻏﻠﻲ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ دى 0
څﻮ ﻧﻮر ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻣﯥ ﻫﻢ و ﻟﻮﺳﺘﻞ  0زﻳﺎﺗﺮه ﺧﻮﻧﺪور وو  0ﺳﺘړى ﺷﻮم  0ﭘﻪ ﭼﺮت ﻛښﯥ وﻻړم  0ﻫﻠﺘﻪ د )وﻳښ زﻟﻤﻴﺎﻧﻮ ( ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛښﯥ ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻢ  0دﻟﺘﻪ زﻣﺎ د )ﻳﻮ دوه ګﻮﺗﯥ
ﻛﺎﻏﺬ (000دﻛﺘﺎب څﻪ د ﭘﺎﺳﻪ دﻳﺎرﻟﺲ ﺳﻮه ﻣﺨﻮﻧﻮ  ،ﭘﺮوف راﺗﻪ ﭘﺮوت دى  0زوړ ﻳﻢ او ﺟﻮړ ﻧﻪ  0ډاﻛﺘﺮ راﺗﻪ دوﻳﻨﻮ دﻏﻮړ د ﻟﯧﺮې ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوا ﻧﻪ ده راﻛړې او د ﻫﺮ
ﺳﻬﺎر ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﭙﻮرت او د ﻣﺎزﻳګﺮ دوه
ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ زﻣﺎ د ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻧﻮي ﺷﻌﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ده ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ دوران ﻛﯥ ﻣﯥ دﺧﭙﻠﻮ ﻫﻴﻠﻮ او ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟړۍ د ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ژﺑﻪ اﻇﻬﺎر او د ﻗﻠﻢ
او ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻜﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﻣﯥ د ﺧﭙﻞ د دردﻳﺪﻟﻲ زړه اوآز ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛړى دى 0
درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ !
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﻌﺮى ټﻮﻟګﻪ د وﻃﻦ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﻠﻤﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺮ ﻣﺤﻘﻖ ښﺎﻏﻠﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺨﺘﺎﻧﻰ ﺧﺪﻣﺘګﺎر ﻫﻢ ﭘﻴﺮزوﻳﻨﻪ ﻛړى او ﻳﻮه ښﻜﻠﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻳﻰ ﭘﺮى

ﻛړى ﭼﻪ د ﻫﻐﻮى ﻟﻴﻜﻨﻪ ﭘﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻰ ﺑﻰ ﻟﻪ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻛټﻤټ ﻧﺸﺮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرو او دﺑﺨﺘﺎﻧﻰ ﺻﻴﺐ څﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم ﭼﻪ د ډﻳﺮو ﻣﺼﺮوﻓﻴﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د ﻛﺘﺎب ﭘﻪ اړه
ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ څﺮګﻨﺪ ﻛړى دى  ،ښﺎﻏﻠﻰ ﺑﺨﺘﺎﻧﻰ ﺻﻴﺐ ﺗﻪ د اوږد ژوﻧﺪ او دښﻪ ﺻﺤﺖ ﻫﻴﻠﻪ دﻟﻮى ﺧﺪاى ددرﺑﺎر ﻧﻪ ﻟﺮم 0
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ځﻮا ن او وﺗﻠﻰ ﻟﻴﻜﻮال او ﺷﺎﻋﺮ ښﺎﻏﻠﻰ اﺟﻤﻞ اټﻚ ﻳﻮﺳﻔﺰى څﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم ﭼﻪ زه ﻳﻰ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻪ ﻳﻢ ﻟﻴﺪﻟﻰ او زﻣﺎ د ﺷﻌﺮوﻧﻮ او ﻟﻴﻜﻨﻮ ﺳﺮه د رﺳﻨﻴﻮ
ﻟﻪ ﻻرى اﺷﻨﺎ اوﻳﻮه ښﻜﻠﻰ ادﺑﻰ ﺳﺮﻳﺰه ﻳﻰ ﭘﺪﻏﻰ ﺷﻌﺮى ټﻮﻟګﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ ده 0
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﻻزﻣﻪ ګڼﻢ د ﻫﻐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻮڅﺨﻪ ﭼﯥ ددﻏﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ  ،ﺗﻨﻈﻴﻢ او ﭼﺎپ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛړې ﻣﻨﻨﻪ او ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړم 0
د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ د ﻧﻴﻜﻮ او اﺻﻼﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ او ﻣﺸﻮرو ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ 0
ﭘﻪ ډﻳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻰ

ﺳﺮﻳﺰه
ﻧﺎﻟﻴﺪﻟﻰ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ !
دا دﺳﺘﻮر دى ﭼﯥ ﻟﻪ درده زګﻴﺮوى ﺧﻴږي
ګﻨﯥ څﻪ و د رﺣﻤﺎن د ﺷﺎﻋﺮۍ
ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﭼﯥ ﺷﻌﺮ او ﺷﺎﻋﺮي د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻛﺎر ﻧﺪى  ،ﺷﻌﺮ د ﻣﻴﻨﯥ  ،درد  ،ﻋﺎﻃﻔﯥ او د ﻳﻮه ﺳﭙﻴڅﻠﻲ اﺣﺴﺎس زﯦږﻧﺪه ده 0ﭘﻪ ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ﻛﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮ ﺣﺴﺎس او
ﺳﺘﺮګﻮر ﺧﻠﻚ ﺷﺎﻋﺮان او ﻟﻴﻜﻮاﻻن ګڼﻞ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ0
ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ د ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﺸﻖ او ﻳﺎ دﻣﺠﺎزى ﻋﺸﻖ ﭘﺮ ﻟﻤﺒﻮ ورﻳﺖ ﺷﻲ او ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﻳﯥ اه او ﻓﺮﻳﺎد راووځﻲ ،ﺧﻮ ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ داﺳﯥ ﻫﻢ ﭘﻴښﻴږي ﭼﯥ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن
ﭘﺨﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻧﺎ اﻧډوﻟﻲ او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﻲ وﻳﻨﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﻧﺎ اﻧډوﻟۍ ﭘﺮ ﻟﻐړن اور زړه او دﻣﺎغ ﺳﻮځﻲ ،ﭼﯥ ﻫﺮ ګﻮره ﻫﻤﺪا ﺳﻮز او ﺳﻮى ﺑﻴﺎ
ورو ،ورو د اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺟﺎﻣﯥ اﻏﻮﻧﺪي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﺑﻴﺎ ﻟﻪ زړه ﻧﻪ زړوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرې ﺟﻮړوي0
ځﻴﻨﯥ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﻛﭽﻪ ﻳﻮ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻋﺎﻟﻢ او ﻟﻴﻜﻮال داﺳﯥ ﻳﻮه دردﻣﻨﻪ او ﻳﺎ ﺧﻮږﻟﻨﻪ وﻳﻨﺎ وﻛړي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﯥ ﺑﻪ د ډﯦﺮو ﻧړۍ واﻟﻮ درد او ﻏﻢ ﻧﻐښﺘﻰ وي0
دا ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﺨﻠﻮق دى ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﺑﻨﺴټ دا وﻳﻨﺎ ﺑﻴﺎ دﻧړۍ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ او وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎن ور رﺳﻮي  ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺑﻞ ﻫﻴﻮاد او وﻟﺲ
ﺧﻠﻚ ﺑﻪ د ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ ﻣﻮرﻧۍ ژﺑﻪ د ﺳﺮه ﻫﻴڅ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ،ﺧﻮ دا ﭼﯥ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻴﺰ ډول ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ دردوﻧﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن وي  ،ﻧﻮ د ﻫﻤﺪې وروﺳﺘۍ

زﻣﺎ د ﭘﺎﻛﯥ ﻣﻴﻨﯥ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻜښﯥ څﺮګﻨﺪ دى000000
او درزى درزى  ،درزى درزى 0000
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼﻪ ددې ﺳﻨﺪرې ﺑﺨﺖ او ﻃﺎﻟﻊ وې  ،ﻛﻪ د ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ اوﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ددې ﺳﻨﺪر ﻣﺎرو ﻣﻬﺎرت  ،ﭼﻪ د ﺷﻌﺮ د اﻟﻔﺎﻇﻮ د ادا ﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ
د ﻣﻮﺳﻘﺊ د اﻻﺗﻮ ﻏږوﻧﻪ ډﯦﺮ ټﻴټ ﻛړي وه 0

ﻧﻮ ﻣﻠګﺮي ﻣﯥ ووﻳﻞ :
ﻫﺎ  0000د ﺣﻤﺰه ﺑﺎ ﺑﺎ ﻏﺰل واﻳﻲ 0
ﻫﻤﻠﺘﻪ ﻟږ څﻪ ودرﯦﺪو او ﺳﻨﺪر ه ﻣﻮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻮه واورﯦﺪﻟﻪ او ﻳﻮ څﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻣﻮ ﺗﺮې واﺧﻴﺴﺖ  0ﻳﻮ څﻪ ﭘﺪې ﭼﻪ د ﺳﺮ ﺗﺎووﻟﻮﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻴﺎ د ﻣﻮﺳﻘﺊ ﭘﻪ اوازﻧﻮ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﻏړﻣﺒﻬﺎر
ﺟﻮړﯦﺪه او زﻣﻮ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻳﯥ ﻛڼﻮل 0000
زه ﺧﻮ ودوﻧﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻧﻪ ځﻢ  0ﻛﻪ د ﺳﻴﺎ ﻟﺊ ﺷﺮﻳﻜﺊ د ډﻳﺮې ﺑﯥ اﻧﺪازې ﻣﺠﺒﻮرﯦﺊ ﻧﻪ وﻻړ ﻫﻢ ﺷﻢ  ،ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ډﯦﺮ ﻧﺸﻢ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺘﻠﻰ  0ﺧﻮ دا ﺳﻨﺪره ﻣﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ څﻮ ځﻠﻪ د راډﻳﻮ
ګﺎﻧﻮ او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ډﻳﺮو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻨﺪر ﻏﺎړو ﭘﻪ اوازوﻧﻮ ﻛښﯥ  ،د ﻣﻮﺳﻘﺊ د ﺳﻢ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﻣﻌﺘﺪل ﻏږ ﭘﻪ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ اورﯦﺪﻟﯥ او ﺧﻮﻧﺪ ﻣﯥ ﺗﺮې اﺧﻴﺴﺘﻰ دى 0
ﺧﻮ !
ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼﻪ ﻳﻮ د ﺳﻨﺪرې ﭘﻪ ﻛﺴﺮ ﻛښﯥ د ﻫﻐﻪ د ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻮم ﻳﺎ ﺗﺨﻠﺺ ﻧﻪ اورﯦﺪل ﻛﯧﺪه او ﭘﻪ ﻫﻮټﻞ ﻛښﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮي ﻧﻪ ﻣﻰ اورﯦﺪﻟﻲ وو:د ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺑﺎ ﻏﺰل0000
ﻧﻮ د ﻏﺰل ﭘﻪ ﻣﻜﺮر اورﯦﺪو ﺑﻪ ﻣﯥ دا ﺗﻠﻮﺳﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪﻟﻪ ﭼﻪ ﻛﻪ د ﻏﺰل ﭘﻪ ﻛﺴﺮ ﻛښﯥ د ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻮم ﻳﺎ ﺗﺨﻠﺺ واورم 0
ﺣﻤﺰه ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺰﻟﻮ ﭘﻪ ﻛﺴﺮوﻧﻮﻛښﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ځﺎى ﻛړى دى او دﻟﺘﻪ 0000؟
ﺳﻨﺪرې ﺧﻮ ﺳﻨﺪې وي )) ﺧﻮ (( ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ))ﺧﻮ(( ،ﺧﻮ دﻧﻮي ﻋﺼﺮ د ﺗﺨﻨﻴﻚ زور ﻫﻢ ور ﺳﺮه ﺷﻴﻲ ،او د ﻣﻮﺳﻘﺊ ﺧﻮږ اواز  ،دراﻛټﻮﻧﻮ  ،ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ او ﺑﻤﻮﻧﻮ د اواز ﻏﻮﻧﺪې
اوﭼﺖ ﺷﻲ او ﻏﻮږوﻧﻪ ﻛڼﻮي 0
ﭘﻪ ﻳﻮ واده ﻛښﯥ  ،ﻫﻤﺪا ﭼﻪ ډوډئ ﻣﻮ وﻧﻐړﻟﻪ  ،ﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﻠګﺮي راﺗﻪ ﭘﻪ څﻪ ﻃﻨﺰي
ﻟﻬﺠﻪ وﻳﻞ:
اﺳﺘﺎده ! ﻛﻪ دې ﺧﻮښﻪ وي ﻧﻮ رﺳﺨﺖ ﺑﻪ واﺧﻠﻮ  ،وﺑﻪ ﺗښﺘﻮ 0
ﻣﺎ ووﻳﻞ  :وﻟﯥ ؟ ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ  :ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻴږې ﭼﻪ اﻓﻼﺗﻮن وﻳﻠﻲ دي  )) :ﻣﻮﺳﻘﻲ د روح ﻏﺬ ا ده (( 0ﻣګﺮ 00000
زه ﭘﻮه ﺷﻮم  0ﭘﺎڅﯧﺪو  0ﭘﻪ وﻻړه ﺣﺎﻟﺖ ﻛښﯥ ﻣﺎ ووﻳﻞ  :ﺑﯧﺸﻜﻪ ! ﻛﻪ اﷲ ﭘﺎك ﭘﺪې ﻳﻮوﻳﺸﺘﻤﻪ ﭘﯧړئ ﻛښﯥ  ،اﻓﻼﺗﻮن را ژوﻧﺪى او ﻳﺎ زﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛښﯥ ﻧﻮى اﻓﻼﺗﻮن را
ﭘﻴﺪا ﻛړي  ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ذات د ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮو اﺣﺴﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د ﻫﻐﻪ دا اﺣﺴﺎن ﻫﻢ وﺷﻲ  0ﭼﻪ  ،دې زﻣﺎﻧﯥ ځﻴﻨﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮډﯦﺮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛړى دى ﭼﻪ )) ﻓﻠﺴﻔﯥ اﻓﻼس
ﻛړى دى (( ددې ﭘﺮو ﭘﺎګﻨډې ﭘﻪ اﺛﺮ د ﻧړئ د ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ ﺑﺎزار ﺳﻮړ ﺷﻮى ،او د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ ګﺪئ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﺑﺎزان ﻧﺎﺳﺖ دي  0اودې ﺳﺮه ﻧړئ د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﻪ اﻓﻼس اﺧﺘﻪ ﺷﻮې
ده 0ﻧﻮ ﻧﻮى اﻓﻼﺗﻮن ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ
زړه ﺧﺒﺮه ))ﻣﻮﺳﻘﻲ د روح ﻏﺬا ده (( ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ اوداﺳﯥ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺻﺎدر
 :ﻛړي
)) ﻣﻮﺳﻘﻲ د روح ﻋﺬاب دى !((0
او دې ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻓﻠﺴﻔﯥ او ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ ارزښﺖ ﻫﻢ ﻳﻮ ﭘﻪ دوه ﺷﻲ0

ﭼﻪ روان ﺷﻮود ﻣﻮﺳﻘﺊ ﻟﻤړﻧﻰ درز ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ 000څﻮ ﭼﻪ د ﺗﺎﻻر دروازې ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪو ،د ﺳﻨﺪ ر ﻏﺎړې ﻏږ ﻣﻮ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺷﻮ :
ﻳﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ
ﭼﻪ د ﭼﺎ د وﻳﻨﯥ رﻧګ دى ؟
اړﻳﻜﯥ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﺮ دردﻣﻦ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ درد ﻛټ ﻣټ د ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺴﻜﻴﻦ او ټﻜﻮره وي0
ښﺎﻏﻠﻰ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاده ﻟﺮې ﭘﺮوت ﻳﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ دى  ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻳﺘﻴﻢ وراره ،ﺳﺮﺗﻮرې ورﯦﺮې ﺑﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼره  ،ﻛﻮر او اور ﻳﯥ
ژړوي او ﻛړوي  ،ﭼﯥ دادى ﻧﻦ ﻳﯥ درد د اﻟﻔﺎﻇﻮ او ﻛﻠﻤﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې دى 0
ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ښﺎﻏﻠﻰ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻧﺪى ﻟﻴﺪﻟﻰ  ،ﺑﺲ ﻳﻮازې ا و ﻳﻮازې د ښﺎﻏﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ د ﺧﻮږ ﻣﻦ زړه  ،اﺣﺴﺎس  ،ﻛړﻳﻜﯥ او ﺳړﻳﻜﯥ
وې ﭼﯥ زه ﻳﯥ ﻫﻢ د ﻳﻮه دردﯦﺪﻟﻲ اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ښﺎﻏﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺻﻴﺐ د ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﻛړم  ،ﻫﻮ ﻫﻤﺪا ﭘﻴﻮﻧﺪ و ،ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ )ﺷﺎﻋﺮ( د ﻫﻴﻮاد
ﺳﺮﺗﻮرې زﻣﻮږ ﭘﺖ دى او دوﻃﻦ ﻳﺘﻴﻢ ﺑﭽﻰ زﻣﻮږ ﺗﻦ دى  ،د ﻫﻐﯥ ﺑﯥ وروره ﻛﻮر زﻣﺎ ﻛﻮر ﻫﻢ دى او زﻣﺎ ﺑﯥ اور ﻛﻮر د ﻫﻐﻪ ﻫﻢ دى ،ﻳﻌﻨﯥ ﺧﻮښﻲ او ﻏﻤﻮﻧﻪ ټﻮل
ﻣﻮ ﺳﺮه ګډ دي0
زه د ﻓﻦ او ﻫﻨﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ښﺎﻏﻠﻲ ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ  ،ﭘﺎك او ﺳﭙﻴڅﻠﻰ اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ټﻜﻨﻰ ﻛﻮم  ،ټﻮﻟﻪ ) ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ( ټﻮﻟګﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ده ،ﺗﺎﺳﯥ او
ﺧﭙﻞ اﻧﺼﺎ ف او ﻗﻀﺎ وت 0
ﻣګﺮ دا ﭼﯥ ﺷﻌﺮ ﻣﻴﻨﯥ  ،اﺣﺴﺎس  ،ﭘﻴﻐﺎم او اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻃﻔﯥ ﺗﻪ واﻳﻲ ﻧﻮ ﻣﺎ دا ټﻮل د ښﺎﻏﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ ﭘﻴﻴﻠﻮ وﻳﻨﺎوو ﻛﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ او ﻟﻮﺳﺘﻠﻲ دي 0
ﭘﺮ ژوﻧﺪ او ﻗﻠﻢ ﻳﯥ ﺑﺮﻛﺖ
اﺟﻤﻞ اټﻚ ﻳﻮﺳﻔﺰى
ﻧﺎروې  ،اوﺳﻠﻮ

ﻫﺮه ﺷﭙﻪ اورم ﻧﻨګﺮﻫﺎر ښﻪ دى
ﻣګﺮ اوس  ،دﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻧړئ د ﺗﺮﻗﺊ او ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ  ،ﭘﻪ ﻳﻮﻳﺸﺘﻤﻪ ﺳﺪئ  ،ﻳﺎ د ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮ ﭘﻪ دوران ﻛښﯥ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻮ  ،ددې ورﺳﺘﻴﻮ دﯦﺮﺷﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ  ،د ﭘﺮﻟﻪ
ﭘﺴﯥ ﺗﭙﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟګړو  ،د ﻧړئ د راز راز ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻴﻮ وﺳﻠﻮ د ازﻣﻮﻳﻨﻮ د درز او دروز ﭘﺪې دوزﺧﻲ زﻣﻜﻪ او اﺳﻤﺎن ﻛښﯥ  ،ﭼﻪ د ﭼﺎ ﺧﭙﻠﻮان  ،ﻋﺰﻳﺰ  ،دوﺳﺖ او
اﺷﻨﺎ د ښﺎدئ ﻛﺎرت راﺷﻲ  ،ﻧﻮ ﻛﺎرت وګﻮرو ﭼﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا  ،د ﻳﻮ ﻣﺠﻠﻞ ﻋﺼﺮي ﻫﻮټﻞ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻠﻠﻲ ﻳﻮ  0ﻣﻨﻨﻪ ﻣﺒﺎرك دې ﺷﻲ 0
ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻮړو ﻏﻢ ﻧﻪ وي  0د ﻫﺮ ﻣﯧﺰ ګﺮد ﭼﺎرﭘﯧﺮه دوﻟﺲ ﺗﻨﻮ ﻏﺬا ﺳﺮوﻳﺲ ﻛﻴږي  ،ﺷﻮﻟﻪ ﺧﻮ درك ﻧﻪ ﻟﺮي  ،څﻠﻮر ﭘﻨځﻪ ډوﻟﻪ ﭘﻮﻻووﻧﻪ  ،څﻠﻮر ﭘﻨځﻪ ډوﻟﻪ ﻏﻮښﯥ
،ﺳﺎﻟﻨﺪوﻧﻪ  ،ﻓﻴﺮﻧﯥ ګﺎﻧﯥ  ،ﻣﯧﻮې او ﻛﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ ګﺎﻧﯥ 0000
دوﻟﺲ واړه زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﻮښﻮ وي  0ورﻳﺠﯥ ﻫﺴﯥ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ  0ﻫﺴﯥ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﺦ ﻛړي ﺷﻴﺎن ﺑﺎﺳﻲ او د ﭘﺮون  ،ﺑﻞ ﭘﺮون او ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ﭘﺮوﻧﻮﻧﻮ د ودوﻧﻮ ﭘﺎﺗﻪ
ﺷﻮﻧﻲ وي 0
ﺧﺪاى دې د ﻫﻐﻮ ﻣﻞ ﺷﻲ ﭼﻪ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻳﯥ د وﻳﻨﯥ د ﻓﺸﺎر ﻳﺎ د ﻣﻌﺪې د ﺗﯧﺰاب درﺟﻪ ﺟګﻴږي0000
راﻏﻠﻮ د ﺳﻨﺪرو اورﯦﺪﻟﻮ ﺗﻪ :
ﻫﻠﺘﻪ ﺳﻨﺪرﻏﺎړو ﺗﻪ ډﻳﺮ ښﻪ ﺳټﯧﮋﺟﻮړ ﺷﻮى وي  0ﭘﻪ اوﺗﻮ ﻛړﻳﻮ درﻳﺸﻴﻮ او ښﻜﻠﻮ ﻧﻴﻜټﺎ ﻳﻲ ګﺎﻧﻮ  ،ﻣﻨﻈﻢ او ﻣﻬﺬب ))،ﻫﻨﺮ ﻣﻨﺪان ((او ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ )) ﺑﯥ ﻫﻨﺮان (( ﻧﺎﺳﺖ
وي او ﺳﻨﺪرې ﻏږوي  0ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪرې ﭼﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ځﻮاﻧﺊ ﻛښﯥ اورﻳﺪﻟﻲ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ  ،ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮ زﻳﺎﺗﺮه وﻓﺎت ﺷﻮي دي  0ﺧﺪا دى ﻳﻲ وﺑﺨښﻲ ! د ﻫﻐﻮ د زاﻣﻨﻮ
ﻟﻤﺴﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ  ،ﺧﺪاى دى ﻳﻲ ﻟﺮي  ،ﺳﻨﺪرې اورو

ﻳﺎ ره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﻰ 000
څﻨګﻪ ﭼﻪ ښﺎﻳﺴﺖ ﻳﯥ د اﺷﻨﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ دى
ﻫﺴﯥ ﻳﯥ ﻏﺰل د ﻧﺎ اﺷﻨﺎ اﻧځﻮره ووځﻰ
د ځﻮاﻧﺊ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ د ﭼﺎ د ښﺎدئ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻮ  ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ دا
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻃﺮﺣﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﻪ څﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﺧﻪ ﻛړي وي ؟ د ﻏﻮښﯥ ﺳﺮه ﺷﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﯥ

ﻏﻮښﯥ ؟ ﺧﻮﻧﺪور ځﻮاب »ﭘﻮﻻو « و 0
ﻣګﺮ زﻣﺎ او زﻣﺎﻏﻮﻧﺪې  ،د ځﻴﻨﻮ ﺳﺮګﺸﺘﻪ و ،ﻧﻪ دا ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺧﻮښﯧﺪﻟﯥ او ﻧﻪ دا
ځﻮاﺑﻮﻧﻪ  0زﻣﻮږ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرى ﭘﻮښﺘﻨﻪ داوه :
ﺳﻨﺪرﻏﺎړﻳﯥ څﻮك دى ؟
اﺳﻠﻢ  ،ﺑﺎدام ،ﻓﻴﺾ ګﻞ ،ﺣﺎﻓﻆ  ،ﻣﺸﻜﻲ ،ﺑﺴﻢ اﷲ ،اﻳﻮب  ،رﺣﻤﺘګﻞ  ،ګﻠﺮﻧګ 000ﻳﺎ ؟
واده ﺗﻪ ﺑﻪ ورﺳﯧﺪو څﻪ ﺷﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻴﺎر و ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻳﺎر و ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪ وﺧﻮړل 0000
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺳﺨﻮﺗﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﭙﯧﺪه داﻏﻪ ﭘﻮرې د ﺳﻨﺪرو ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻧﻪ ﻣړﯦﺪو  0د ﺑﻬﺎړي  ،ﺑﻴﺮﻣﯥ  ،ﺑﻴﺎګ  ،ﻛﺴﺘﻮري ،ﻛﻠﻴﺎن  ،اﺳﺎ اوﺟﻮګ ﭘﻪ راګﻮﻧﻮ ﻛښﯥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺳﻨﺪرې :
ﻣﻘﺎم  ،ﻏﺰل  ،ﻟﻨډى  ،ﭼﻬﺎر ﺑﻴﺘﯥ  ،ﻟﻮﺑﯥ ،ﺑګﺘﺊ  000او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛښﯥ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ  ،دﻣﻴﻨﯥ ﺳﻨﺪرې اورﯦﺪﻟﯥ  0دﻳﺎر دﻣﻴﻨﯥ  ،د وﻃﻦ د ﻣﻴﻨﯥ او د ﺧﺪاى دﻣﻴﻨﯥ د
اﺳﺘﺎد اﻟﻔﺖ دﻣﻴﻨﯥ دﻳﻮ ﻏﺰل دا ﺑﻴﺖ اﻟﻐﺰل  ،د ﻫﻤﺎﻏﻪ زﻣﺎﻧﻮ ﻳﺎدګﺎر دى0
ﭼﻪ ﭘﻪ ﺣﺠﺮو ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻋﺸﻖ ﺳﻨﺪرى

ﻣﺤــــــﺒﺖ
ﻫـــــﻤﯧــﺸﻪ ﺑــــــﻪ ﻣـــــﯥ ورب ﺗــــــﻪ دادﻋﺎﻛـــــړه
ﻣﺤــــــﺒﺖ دﻧــــﺎزوﻟـــــــﻲ ﺟـــــــﺎﻧــــــﺎن راﻛـــــــړه
دا ﻧـړۍ راﺗــــــﻪ ﻓﺎﻧـــــﻲ دﻧﻴـــــﺎ ﺣــــــــﺴﺎب ده
ﻫﻮښﻴﺎراﻧﻮ ﺗــــــﻮښـــــﻪ ﺟﻮړه دﻋــــﻘﺒﺎ ﻛـــــــړه
د ﺟــــﻨـــﺖ او د دوزخ ﭘـــــﺮوا ﺑــــﻪ څـــــﻪ ﻛــــړم
ﭼﯥ ﭘﺮوا ﻣــــﯥ ﺷﭙﻪ او ورځ ﺳﺘﺎ د رﺿﺎ ﻛـــــړه
ﭼـــــــﯥ ﺗﻤـــــﺎم ﻋﻤـــﺮ ﭘــــــﻪ ﻓﻜﺮ د دوﻟــــــﺖ وي
ﻫﻐـﻪ ﺧﻠﻜــــﻮ د ﺧـــــﭙﻞ ځﺎن ﺳﺮه ﺟــــــﻔﺎ ﻛــــــړه
د ﻣـــﺎدي دﻧﻴـــــﺎ ﻣـــــــﺘﺎع ده د څـــــــﻮ ورځـــــﻮ
ﻏﺎﻓﻞ ﻣـﻪ ﺷــــﻪ اوﺧـﺮوي ﺗﺨـــــــﻔﻪ ﭘﻴﺪا ﻛــــــړه
ﭼﯥ د زړوﻧﻮ ﭘــــﻪ رﺿﺎ رب ﺧـــــــﻮﺷﺤﺎﻟـــــﻴږي
راﺷﻪ ! داﺳﯥ اﻧﺴﺎﻧـــﻲ اﺣﺴﺎس اﺷـــــﻨﺎﻛــــړه
1

دﻏﻪ څﻮك دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻛﯥ ﻳﯥ وران ﻛړو
وﻟﺴــــــــﻮﻧﻮ او اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﺪې څـــــــــﻪ وﺷــﻮل
داڅــــــــــــــــﻪ وﺷـﻮل څـــــﻪ ﺑﻪ ﻛﻴږي ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږو
زﻣﻮږ د ﺧﻠﻜـــــــــﻮ ﭘﻪ وﻗـــﺎر ﺑﺎﻧﺪې څﻪ وﺷﻮل
د ﻇﺎ ﻟﻤـــــــــــــﻮ او ﺑﯥ رﺣﻤـــــــــــﻮ زور ﭼﻠﻴږي
اﻓﻐﺎﻧﻲ! زﻣﻮږ روزګﺎر ﺑﺎﻧﺪې څـــــــﻪ وﺷﻮل
----------------------19 - 5 - 2009
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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څﻪ وﺷﻮل ؟
زﻣـــــﻮږ ﻛﻠﻲ او ګﻠﺰار ﺑﺎﻧــــﺪې څــــــﻪ وﺷــﻮل
ﭘﻪ ﺳﭙﺮﻟﻴـــــﻮ  ،ﻧﻮﺑﻬـــــــــﺎر ﺑﺎﻧﺪې څـﻪ وﺷﻮل
ﺑﻮراګﺎن د ﺑــﺎغ ﭘــــﻪ ﻟـــــــــﻮري ﻧـــﻪ رادروﻣﻲ
ﭘﻪ دې ﺧﻮارﻏﺮﻳﺐ ﻣﻠﻴـــــﺎر ﺑﺎﻧﺪې څﻪ وﺷﻮل
ﭼﯥ د ﺧﻴـــﺎﻟﻪ ﻳﯥ رﺧﺴـــــﺎر ﭘﻪ اورﺑﻞ ﭘټ وه
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ښـــــﻜﻠﻲ ﻧـــــګﺎر ﺑﺎﻧﺪې څــــــﻪ وﺷﻮل
ﻧﻪ ادم ﺷﺘــــــﻪ  ،ﻧﻪ رﺑﺎب  ،ﻧﻪ ﻫﻐـــــﻪ ﻣﻴﻨـــــﻪ
د ﻓﺮﻫــــــــــﺎد د زړه ﻗﺮار ﺑﺎﻧـــــﺪې څـــــﻪ وﺷﻮل
دﻟﺘﻪ ﻫﺮڅــــــــﻪ دي وران ﺷـﻮي وﻳﺠــــــﺎړﻳږي
زﻣﻮږ ﻛﻠﻲ زﻣﻮږ ښــــــــﺎر ﺑﺎﻧﺪې څــــــﻪ وﺷﻮل
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د اﺧــــﻼص او ﺻـــــﺪاﻗـﺖ ﻟــــــﻮړه رﺗﺒـــــﻪ ده
د ﻛﻌـــــﺒﯥ د ﭘﻴـﺮواﻧــــــــﻮ ځﺎن ﻫﻤـــــﺮا ﻛـــــړه
ﭘﻪ ﻛــــﻮم ﻣﻠﻚ ﻛــﯥ ﭼﯥ رښﺘﻨﻲ ورورګﻠــﻮي وي
د ﻫﻐــــﻮ ﺧﻠﻜـﻮ روزګــــــــــﺎر رﺑـــــــﻪ ﺻـــﻔﺎ ﻛــــــړه
ﭼـــــــﯥ د ﺑﺨﻞ او ﻛﻴــــــﻨﯥ ﻧـــــﻪ  ،ﻧـﻪ ﻣړﻳــــږي
ﻫﻐــــــﻪ ﻗﻮم ،ﻫــﻐـــــﻪ وﻟﺲ رﺑــــــﻪ ﭘــــــﻨﺎ ﻛـــــــــــــړه
ﻏـــﺮض دا ﭼﯥ ﺻﺪا ﻗـــــﺖ ﻟـــــــــــﻮى ﻋــــــﺒﺎدت دى
ﻗــــﻮم ﭘﻪ ﺻﺪق ﻛﯥ ﺣﺎﺻﻞ د ﺧﺪاى رﺿﺎ ﻛـــړه
---------------------------------------21-10 -2008

2

اﻓﻐﺎن ﻳﻢ
زه څﻮك دﻛﻮم ﻣﻠﻴﺖ دﻛﻮم زﺑﺎن ﻳﻤﻪ زه؟
ﺑﺲ دوﻣﺮه درﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻳﻤﻪ زه
ﭘښﺘﻮن دى ﻛﻪ ﺗﺎﺟﻚ ﻛﻪ ﻫﺰاره ددى وﻃﻦ
ازﺑﻚ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺸﻪ اى دى ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ
ددې ﺧﺎورې ﺑﭽﻴﺎن دي ﺳﺮه ﻳﻮ ﻣﻮ دى ﻣﺪﻓﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻢ ﺟﻮړوﻧﻜﻰ د زﻣﺎن ﻳﻤﻪ زه
ﺑﺲ دوﻣﺮه درﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻳﻤﻪ زه
دښﻤﻦ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻧﻔﺎق ﻛﯥ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﻴﻠﻮي
ﭘﻪ رﻧګ رﻧګ دﺳﻴﺴﻮﻣﻮﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ ﺟﻨګﻮي
ﭘﻪ ﺣﻴﻠﻪ او ﻧﻴﺮﻧګ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮ ﺟﻼ ﻛﻮي
اوس ﭘﻮه زه د دﺷﻤﻦ ﭘﻪ ﺑﺪ ګﻤﺎن ﻳﻤﻪ زه
ﺑﺲ دوﻣﺮ درﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻳﻤﻪ زه

3

د ژوﻧﺪون ﭘﺎ ى ﻛﻰ ﻣﺎﻳﻮﺳﻰ څﻪ ﭘﻜﺎر
د ښﻪ ﻋﻤﻞ ښﻰ ﺧﺎﻃﺮى ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
دﻟﺘﻪ دا څﻮك دى ﭼﻪ ﻣﻐﺮوره ښﻜﺎرى
ﻓﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎ ﺷﻴﺒﻰ  ،ﺷﻴﺒﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
اﻓﻐﺎﻧﻰ رب ﺗﻪ د ﺳﺠﺪو ﻣﻮﻗﻪ ده
ګﻨﻰ ﻣﻮﻗﻰ ﻣﻮ د ﺗﻮﺑﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
-------------------------------------8 - 5 - 2009
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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د ﻏﻢ څﭙﻰ
ﭘﻪ ﻣﻮږ د ﻣﺮګ ﺑﺪى څﭙﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
څﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺷﺎﻧﺘﻰ ﺻﺤﻨﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
د زړه ګﻮګﻞ ﺗﻪ ﻣﻮ ﻻس وﻳﻮړو رﻗﻴﺐ
د درد او ﻏﻢ ﺑﺪى ﺷﻴﺒﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
د ژوﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﻮږ ﺑﻰ رﻧګﻪ ﺷﻮﻟﻮ
د ﻧﺎﺑﻮدﻳﻮ وﻟﻮﻟﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
ﻫﺎ اﻣﻴﺪوﻧﻪ ارزو ګﺎﻧﻰ د ژوﻧﺪ
ټﻮﻟﻰ ﻧﻴﻤګړى ﻗﺎﻓﻠﻰ ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
راځﻰ ﭼﻪ واﺧﻠﻮ ﻋﺒﺮﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮ ژوﻧﺪ
داﺳﻰ ﭘﻪ ﻣﻮږه ﭼﻪ ﺗﻴﺎرى ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
ﭘﺪﻏﻪ ژوﻧﺪﻛﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻠﻪ ﺷﺘﻪ
د ﺧﻮد ﻏﺮﺿﻮ ﻧﺎﻛﺮدى ﺗﻴﺮى ﺷﻮى
81

د ﺗﻮرې ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ ﻫﺮدښﻤﻦ ﭘﺪې ﭘﻮﻫﻴږي
اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ زور او زﻳﺎﺗﻲ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻴږي
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻮدﻣﻴړاﻧﻰ دى ﭘﻪ دې ﻫﺮڅﻮك ﭘﻮﻫﻴږي
ﭘﻪ ﻋﺰم ،اراده ﻛﯥ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻳﻤﻪ زه
ﺑﺲ دوﻣﺮه درﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻳﻤﻪ زه
راځﺊ اى ﺧﻮږو وروﻧﻮ ﭼﯥ وﻃﻦ ﺳﺮه اﺑﺎد ﻛړو
ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻫﻮښﻴﺎرى ﺑﺎﻧﺪې دا ﺧﭙﻞ ﻏﻠﻴﻢ ﺑﺮﺑﺎد ﻛړو
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ او ﺗﺮﻗۍ ﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻋﺰم ﺑﻨﻴﺎد ﻛړو
ﺑﻴﺎ ﺳﻮﻟﯥ وروروﻟﻲ ﺗﻪ ارﻣﻐﺎن ﻳﻤﻪ زه
ﺑﺲ دوﻣﺮه درﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻳﻤﻪ زه
-----------------------------------------------ﻛﺎل  2005ﻣﻬﺎﺟﺮت

4

دا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى
اى وﻃﻨﻪ ګﺮان وﻃﻦ
ښﻜﻠﻰ ګﻠﺴﺘﺎن وﻃﻦ
دا ﻣﻮ د ﺧﺎﭘﻮړو ﻛﻮر
دى ﺟﻨﺖ ﻧﺸﺎن وﻃﻦ
ښﻪ ﺑﺎغ او ﺑﺎﻏﭽﯥ ﻟﺮي
رﻧګ ﭘﻪ رﻧګ ﻣﻴﻮې ﻟﺮي
ښﺎر د ﻗﻨﺪﻫﺎر زﻣﻮږ
ﭘﯧﻐﻠﻰ ﭘښﺘﻨﯥ ﻟﺮي
ښګﻠﻲ ﻧﻨګﺮﻫﺎر ﺗﻪ ځﻢ
ګﻞ د ﻧﺎرﻧﺞ ښﺎر ﺗﻪ ځﻢ
ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺳﭙﺮﻟﻲ ﻣﻮﺳﻢ
د ښﻜﻠﻮ دﻳﺪار ﺗﻪ ځﻢ
5

دﻟﺘﻪ زړوﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ دي
اﻣﻴﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻠګﻮ دي
ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻻر ﻣﻮ روان ﻛړه
ﺗﻪ ﻣﻮ ﺳﻴﺎل ددې ﺟﻬﺎن ﻛړه
اﻓﻐﺎﻧﻲ اﺣﺴﺎس اﺷﻨﺎ ﻛړه
دى ﺗﻴﺎرو ﻧﻪ ﺟﻮړ ﺳﺒﺎ ﻛړه
---------------------------9 - 5 -2009
ﺟﺮﻣﻨﻰ
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دى ﻛﺎروان ﻛﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن دي
څﻮك ﺳﭙﻴﻨږﻳﺮي دي ځﻮاﻧﺎن دي
ﻫﻢ ﺗﻮر ﺳﺮې  ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دي
څﻮك ﺗﻨﻜﻲ ﺗﻨﻜﻲ ځﻮاﻧﺎن دي
دوي ﻛﯥ ﻣﻴﻨﻪ ده وروري ده
ﭘﺎك اﺣﺴﺎس  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ده
دوي ﭘﻪ ﺗﻤﻪ د ژوﻧﺪون دي
ﭘﻪ اﻣﻴﺪ د ﺳﺒﺎوون دي
اى ددې ﻛﺎروان څﺎرواﻧﻪ
ﻟږ ﺧﺒﺮ ﺷﻪ د ﻛﺎرواﻧﻪ
ﺳﺘﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﯥ ﻧﺎﺑﻮدي ده
ﺳﺘﺎ ﻫﻤﺖ ﻛﯥ زﻧﺪګﻲ ده
ﻟږ دﻣﻪ ﺷﻪ اى ﻣﻐﺮوره
ځﺎن ﻓﺎرغ ﻛړه ﻟﻪ ﻏﺮوره

79
ﻏﺮوﻧﻮ ﻛﻰ زﻣﺮﻳﺎن ﻟﺮي
ژڼﻲ اټﻦ ﭼﻴﺎن ﻟﺮي
ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﻜﺘﻴﺎ ﺳﻴﻤﻪ
ښﻪ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ځﻮاﻧﺎن ﻟﺮي
ﻟﻮړ ﻧﺎم او ﻧﺸﺎن زﻣﻮږ
دا د اﺳﻴﺎ ﺑﺎم زﻣﻮږ
څﻮﻣﺮه ﻟﻮړ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي
ﻟﻌﻞ د ﺑﺪﺧﺸﺎن زﻣﻮږ
دروﻧﺪ ﭘﻪ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ دى
ځﺎى د ﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻮ دى
دا د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﻛﻮر
زړه د ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻮ دى
ﻻړ ﺑﻪ ﺷﻮ ﻣﺰار ﺗﻪ ﺑﻴﺎ
د روﺿﯥ دﻳﺪار ﺗﻪ ﺑﻴﺎ

6

ﺳﻮال ﺑﻪ د اﻳﻤﺎن وﻛړو
د اﷲ درﺑﺎر ﺗﻪ ﺑﻴﺎ
دا ﻣﻮ دﻗﻮﻣﻮ ﻛﻠﻰ
دا ﻣﻮ د دودو ﻛﻠﻰ
ﻟﻮړﻋﺎﻟﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﻟﺮي
دا ﻣﻮ د ﻧﻴﻜﻮ ﻛﻠﻰ
ﻟﻮړ ﭘﻪ ﺗﻮل ﺟﻬﺎن دى
دا ﻛﻮر د اﻓﻐﺎن دى
دا ﻣﻮ د ﭘﻠﺮو ﻛﻠﻰ
دا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى
----------------------------ﻛﺎل 2002
ﻣﻬﺎﺟﺮت

7

څﺎر وان
دﻏﻪ څﻮك دى ﭼﯥ څﺎروان دى
رﻫﻨﻤﺎ ﻣﻮ د ﻛﺎروان دى
دا ﻣﻮ ﺧﭙﻞ ﻛﻪ اﺟﻨﺒﻰ دى
ﻛﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﺮدى دى
دوى ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ ځﺎن ځﺎﻧﻲ ده
راﺗﻪ ښﻜﺎرې ﺑﯥ اﻳﻤﺎﻧﻲ ده
دي ﺑﯥ ﻻرې ټﻮل ﻣﻨﺰﻟﻮﻧﻪ
ﺗﻮرې ﺷﭙﯥ دي ګړﻧګﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﺑﯥ ﻻرو  ،ﻻرو ﺳﺮ دى
د ﻛﺎرواﻧﻪ ﺑﯥ ﺧﺒﺮ دى
ﻫﺮ ﻳﻮ ځﺎن  ،ځﺎﻧﻠﻪ ﻏﺮه دى
ﻛﻪ څﺎروان دى ﻛﻪ ﺳﺎده دى

78

ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮﻫــــــــــــﻪ ﻋﻠﻤﻴﺖ ﻣﺮي
د ﻫﻐـــــــــﻮى ﺷﺘــﻪ دوﻋـــﺎ ګﻮى
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻬــــــــﻞ ﻛﯥ ﭘﻴـــﺪا ﺷﻲ
ﺧـﺪاى دې ﻧﻜړي ﭼــــــﺎﺗﻪ ﻟﻮى
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻤـــــــــــــــﻪ ﻻره ﺳﺮ دى
اﻓﺘﺨــــــــــــــــﺎر ﭘﻪ داﺳﯥ ځـﻮى
ﻧﻮرو ﺻﻠﺤـــﻪ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮ ﻛړ
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺟﻨــګ ﻛﯥ ﺷﻮ ر ا ﻟﻮى
***
25 - 8 - 2009
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داڅﻪ ﺣﺎل دى
دﻏﻪ ﺧﻮب دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ دﻟﻴﺪو دي
داﺣﺎﻟﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻟﻴﺪو دي
څﻪ ﺗﻴﺎرې دي ﺧﭙﺮې ﺷﻮي
ﺳﻤﻪ او ﻏﺮ ﻳﯥ دى ﻧﻴﻮﻟﻰ
دى وﺣﺸﻲ وﺣﺸﻲ ﺷﻴﺒﻮ ﻛﯥ
دا ﻓﺮﺻﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻟﻴﺪو دي
ددى ﺷﻨﻪ اﺳﻤﺎن ﺗﺮ څﻨګﻪ
دا زﺧﻤﻲ زﺧﻤﻲ وﺧﺘﻮﻧﻪ

ﻣﺮګ او ژوﺑﻠﻪ  ،ﺑﻴﻮﺳﻲ ده
8
دا دﻫﺸﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﻟﻴﺪو دي
ﭘﺮﻫﺎروﻧﻪ ﻣﺮګ او ژوﺑﻠﻪ
دﺑﯥ رﺣﻤﻮ ﻗﺎ ﺗﻼ ﻧﻮ
د ﻇﺎﻟﻤﻮ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻮ
دا وﺣﺸﺖ د ﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﻟﻴﺪو دي
ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ دي
اوس وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ دي
اى د وﺧﺖ ﺳﺎﻻر ﺗﺮﺑﻮره
ﺳﺘﺎ ﺧﺼﻠﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻟﻴﺪو دي
ﻧﻦ دﺧﺪاى د ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ
ډﯦﺮ ﺑﯥ ﺣﺪه ﺳﭙﻜﻪ ﻛﻴږي

څﻮك ﭘﺮزﻳږي څﻮك ځړﻳږي
9

ﻣﻨﺎﺟﺎت
رﺑﻪ ﺳﺘـــﺎ درﺑﺎر دى ﻟــــــــﻮى
ﻣﻮږﻳﻮ ټـﻮل ﺳﺘــــــــﺎ ﺛﻨﺎ ګﻮى
ﺗـﻪ ﻋﺰت ﭼــــــﺎﺗﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛړې
څـﻮك ذﻟﻴﻞ ﻛړې ﺳﻴـــﺎه روى
ﺗﻔـــــﺎوت ﻟﺮي ﺧﺎﻟﻘــــــــــــــــــــﻪ
ﺳﺘـﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﻪ رﻧګ ا وﺧﻮى
ﻳﻮ ﻫـــﻮښﻴـــﺎرﻛـــــــﻮي ﻛﺎ روﻧﻪ
ﺑﻞ ﺟــــــــﺎﻫﻞ ﺑﯥ ادب ﻟـــــــﻮى
څــﻮك ﻇﺎﻟﻢ ﺧـــــــﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑــــﻪ
د ى ﻣــــــﻜﺎره درواﻏـــــــګﻮى
رﺑـــــــــﻪ ﺗﺎ دي ﭘﻴـــــــــﺪا ﻛړي

څﻮك ﻋﺎﺟﺰ څﻮك ﻓﻀـﻮل ګﻮى
ﺗـــــﻜﺒﺮ ﭼﯥ ﭘـــــــــــــــﻜﯥ ﻧـﻪ وي
ﻫـــــــﺎ ﻋﺎﻟﻢ د ﻋﻘﻠـــــــــــــــــﻪ ﭘﻮى
76
ﭼﺎﭼﯥ راﺳﺘﻲ ﻛړي ده
رب ﺗﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي
ﺗﻪ ﺳﺰاوارﻳﯥ رﺑﻪ
د ﻋﺒﺎدت ﻣﺪام
ﻛﻪ ﻣﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻲ ﭼﯧﺮې
ﺳﺘﺎ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﺪام
ﺷﯧﻄﺎن رټﻠﻰ ګﻨﻮ
ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﻲ دي
ﭼﺎﭼﯥ راﺳﺘﻲ ﻛړي ده
رب ﺗﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي
ﻻس ﭘﻪ دﻋﺎ ﻳﻮ رﺑﻪ
ﺗﻪ ﻣﻮ ﺳﺒﺤﺎن ﻳﯥ
ﺗﻪ ﻣﻮ ﭘﻮره ﻛړې ﺣﺎﺟﺖ
ﺗﻪ ﻧګﻬﺒﺎن ﻳﯥ
اﻓﻐﺎﻧﻲ! ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻر ﻛﯥ

ﻫﺮ څﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي
ﭼﺎﭼﯥ راﺳﺘﻲ ﻛړي ده
رب ﺗﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي
20 - 5 - 2009
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دا ﻗﻴﺎﻣﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻟﻴﺪو دي
اى ددې زﻣﺎن اﻧﺴﺎﻧﻪ
ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﻪ ﻳﻮ ﻫﻤﺖ ﺷﻪ
ﻳﻮه ﭼﻴﻐﻪ د ﻏﻴﺮت ﺷﻪ
ﻧﻮر ﻏﻔﻠﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ دﻟﻴﺪو دي
ﺗﺮ دې ﻏﻠﻮ او ګﻴﺪړاﻧﻮ
داوﺣﺸﻲ  ،ﺳړي ﺧﻮراﻧﻮ
ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺧﻼص ﻣﻈﻠﻮم اﻧﺴﺎن ﻛړه
دا ذﻟﺖ دﻟﻴﺪو ﻧﻪ دى
ﻧﻪ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﻟﻴﺪو دي

----------------------------------ﻛﺎل  2007ﻣﻬﺎﺟﺮت
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زﺧﻤﻲ زړه
ﺷﻴﺨﻪ ﻧﻮر ﻛﻠﻪ زه ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺷﻤﯧﺮم
زه ﻣﯥ زﺧﻤﻮﻧﻪ د ﺳﻴﻨﯥ ﺷﻤﯧﺮم
ګﻴﻠﻪ ﻣﻰ ځﻜﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻪ راځﻲ
ﺧﭙﻞ ﺻﺪاﻗﺖ دا ﻧﺎﻛﺮدې ﺷﻤﯧﺮم
ﭼﯥ ﭘﻪ وﻓﺎ او ﺻﺪاﻗﺖ ﻣړه ﺷﻮي
د ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻫﺪﯦﺮى ﺷﻤﯧﺮم
د زړه ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﯥ ټﻮل زﺧﻤﻲ زﺧﻤﻲ ده
د رﻏﻴﺪوﻳﯥ ورځﯥ ﺷﭙﯥ ﺷﻤﯧﺮم
د ﭘﻴﻮﻧﺪي زړګﻲ ﻧﻪ څﻪ ﻏﻮاړې ﻧﻮر
ﻧﻪ ﺳﺘﺎ وﻋﺪې ﻧﻪ ﻣﯥ ګﻴﻠﻰ ﺷﻤﯧﺮم

ﺳﺘﺎ زړه ﭘﻪ ﻛﻮم رﻧګ ﭼﯥ ﺗﺴﭙﯥ اړوي
زه اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻣﯥ ﺷﻮګﻴﺮې ﺷﻤﯧﺮم
----------------------------------------ﻓﺮاﻧﻜﻦ ﻛﻠﻴﻨﻴﻨﻚ-ﺑﺎد ﻛﻴﺴﻴﻨګﻴﻦ
17 / 8 /2008
ﺟﺮﻣﻨﻲ
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ﻧﻴﻚ ﻋﻤﻞ
دﻧﻴﺎ د ﻧﻴﻚ ﻋﻤﻞ ده
ﺑﺪان رټﻠﻲ دي
ﭼﺎﭼﯥ راﺳﺘﻲ ﻛړي ده
رب ﺗﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي
دﻧﻴﺎ دﻧﻴﻚ ﻋﻤﻞ ده
ﺑﺪي ﭘﻪ ﻛﺎر ﻧﺪه
دا ﺑﺪ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ ﭘﺮې ځﻲ
دا ﺳﻤﻪ ﻟﻴﺎر ﻧﺪه
ﭘﺮﻫﻴﺰ ګﺎران د دﻧﻴﺎ
ﭘﺎك او ﺳﭙﯧڅﻠﻲ دي
ﭼﺎﭼﯥ راﺳﺘﻲ ﻛړي ده

رب ﺗﻪ ﻣﻨﻠﻲ دي
دا دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎر او ژوﻧﺪ
ﻫﺴﯥ روان دى ﻧﺎ
ﭼﯥ څﻮك ﭘﺮې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي
ﻏﺎﻓﻞ د ځﺎن دى ﻧﺎ
د ﺧﺪاى رښﺘﻨﻰ ﻣﺨﻠﻮق
ﭘﺮې ﭘﻮﻫﻴﺪﻟﻲ دي
74
ﭘﺮواز دې زړه ﻏـــﻮاړي وزر دې ﻧــــــﻪ وي
د ﺑــــﯥ اﻧــــﺼﺎف درزي دﻇﻠـــــﻤﻪ وروﺳﺘـﻪ
ﻛﺎﻟﻲ دې ﺟــــﻮړ وي ﺧﻮ ټــټﺮ دې ﻧــــﻪ وي
داﺳــﻲ وﺧــــــﺘﻮﻧـــــﻪ د ﻧﻴﻤګــــړو ﻫﻴﻠـــــﻮ
ﻛﻠـــــﻪ ﭘﯧښﻴږي ﭼـــــﻲ ﻫﻨـــــﺮ دې ﻧـــــﻪ وي
ﻳﺎ ﻛــــﻪ ﭘــــﻪ ﻫﺮ څــــﻪ ﺑﺎﻧــﺪي ﭘﻮه ﻳﯥ ﻣګﺮ
ﭘـــــﻪ ﻻس ﻛﯥ زور ﻧﻠـــــﺮې زر دې ﻧـــﻪ وي
داﺳﻲ ﺗﻨـــــﺪى ﻫـــــﻢ ﭘـــــﻪ داﻏﻠــــــﻮ ارزي
ﭼــــــﻲ ﺧﻮښۍ ﻧﻠــــﺮي اﺧﺘــﺮ دې ﻧــــﻪ وي

ﻳـــــﻮ ﺧـــــﻮږ ارﻣﺎن ﻟﺮو ﭘـــــﻪ زړو ﻛﯥ رﺑــﻪ
ﭼﯥ ﻧﻮر ﺟﻨګ ﻧــﻪ وي ﺳﺘﻤګﺮ دې ﻧﻪ وي
ﺧﺎوﻧــــﺪه ﺑــــــﻴﺎ ﻫـــﻐﻪ وﺧﺘﻮﻧـــــــﻪ ﻏــﻮاړو
ﭘښﺘﺎﻧـــــــــﻪ ﻳﻮ ﻛړه ﻟـﺮ او ﺑـﺮ دې ﻧــــــﻪ وي
4 - 5 - 2009
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دﻣﻴﻨﯥ رﻧګ
ﻳﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ
ﭼﯥ د ﭼﺎ د وﻳﻨﯥ رﻧګ دى
زﻣﺎ د ﭘﺎﻛﯥ ﻣﻴﻨﯥ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻜﯥ څﺮګﻨﺪ دى
ﻣﺎ وﻳﻞ ﺳﺘﺮګﯥ دې ﺧﻮږې دي
دې وﻳﻞ ﺗﻮرې ﭘﻪ رﻧﺠﻮ دي
ﻣﺎ وﻳﻞ ﻣﻴﻨﻪ دې ﺳﻮر اور دى
دى وﻳﻞ ﻳﺎر زﻣﺎ ﻣﻠﻨګ دى

ﻣﺎ وﻳﻞ زﻣﺎ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ ﺷﻪ
دې وﻳﻞ زﻣﻮږ ﻛﻠﻲ ﺗﻪ راﺷﻪ
ﻣﺎ وﻳﻞ ﻣﻴﻨﻪ رﺳﻮا ﻛﻴږي
دې وﻳﻞ دا دﻣﻴﻨﯥ ﺧﻮﻧﺪ دى
12

ﻣﺎ وﻳﻞ ښﻜﻠﯥ دې ځﻮاﻧﻲ ده
دې وﻳﻞ ﻣﻴﻨﻪ رﺳﻮاﻳﻲ ده
ﻣﺎ وﻳﻞ زه دې ﻟﻴﻮﻧﻰ ﻛړم
دې وﻳﻞ ﻳﺎر ﻣﯥ ﻏﻨﻢ رﻧګ دى
ﻣﺎ وﻳﻞ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﻮﻟﻪ دې راﻛړه
دې وﻳﻞ ﻣﻴﻨﻪ ﻛړې ﺑﯥ ﺑﺎﻛﻪ
ﻣﺎ وﻳﻞ زړه ﺗﻪ ﻣﯥ ﻧﮋدې ﻳﯥ
وﻳﻞ زه ﺷﻤﻊ ﻳﺎر ﻣﯥ ﭘﺘﻨګ دى

ﻣﺎ وﻳﻞ راﺷﻪ ﻣﺎزﻳګﺮ ﺗﻪ
دې وﻳﻞ درﺑﻪ ﺷﻢ ګﻮدر ﺗﻪ
ﻣﺎ وﻳﻞ ﻻره ﺑﻪ دې څﺎرم
وﻳﻞ ﻣﻨګﻰ ﻣﯥ ﺷﻴﻦ ﭘﻪ څﻨګ دى
---------------------------------25/ 4 / 2007
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ﭼــﻲ ﺑﺎم څڅﻴږي او ﺧټګـــــﺮ دې ﻧـــــﻪ وي
دا ﺗﻨــــــﻬﺎﻳﻲ ﺑــــــﻪ څــــــﻪ ﻟــــﺬت وﻟـــــــﺮي
ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﯥ او دﻟﺒﺮ دې ﻧــــﻪ وي
د داﺳــــﻲ وﺻﻠـــــــــﻪ ﻧﺎ اﻣﻴـــﺪه ﻳــــــﯥ ﺗﻞ
واده دې ﻛــــــړى و ي ﭘﺴـــﺮ دې ﻧــــــﻪ وي
ﭼﻲ د اﺷـــــﻨﺎ ﭘــــــــﻪ ﺗـــﻤﻪ ﺗﻤـﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﯥ
ورځ دي اوږده ﺷﻲ ﻣﺎزﻳګﺮ دې ﻧــــــﻪ وي
ﻳﺎ ﭘـــــــــﻪ ﭼﺮﺗﻮﻧـــــــﻮ او ﻓﻜـــﺮوﻧــــــﻮ د ﻳﺎر

ﺷـــــﭙﻪ دې اوږده ﺷﻲ او ﺳﺤﺮ دې ﻧـﻪ وي
د ﺷــــﻮګــــﻴﺮو د ﺧﭙﻞ ﺟﺎﻧــﺎن ﻧـــــﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺧـــــﻮب دي راﻏﻠﻰ وي ﺑﺴﺘﺮ دې ﻧــــﻪ وي
ﭼﻲ ﻏــــــﺮﻳﺒﻲ او ﺑـــﯥ وﺳﻲ وي ﻣــــــــﺪام
ﭘـــــــﻪ ﺗﺒﻪ ﭘﺮوت ﻳﯥ او ډاﻛﺘﺮ دې ﻧـــــﻪ وي
ﭼﻲ ﻛﻠــﻪ ﻛﻠـــــــﻪ ﺧـــــﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﭘﯧښﻪ ﺷﻲ
72

ﻧﻴﻤګړي ﻫﻴﻠﻲ
د ژوﻧــــﺪ ﺑﻬـــﻴﺮ ﭘــــﻪ ﺑﻴــــړه ﺑـــﻴړه دروﻣﻲ
ﺗﻞ ﺧﻮﺷـــــﺤﺎﻟــــﻲ اود زړه ﺳﺮ دې ﻧﻪ وي
ﻛﻠــــــﻪ ﻧﺎ ﻛﻠــــــﻪ داﺳـــــﻲ ډﯦــــــﺮ ﭘﻴښﻴږي
ﭼﻲ څـــــﻪ ﻛـﺮې ﺣﺎﺻﻞ او ﺑﺮ دې ﻧـــــﻪ وي
داﺳﻲ ﻫﺴﺘﻲ زﻣﻴﻨﺪاري ﺑـــﻪ څـــــﻪ ﻛــړې
ځﻤﻜﻪ دي ډﯦــــﺮه وي ﺑـﺰګـــــﺮدې ﻧــــﻪ وي
او ﻳﺎ د ځـﻤﻜﯥ د ﺣــــﺎﺻﻞ ﻧـــــﻪ ورﺳـــــﺘﻪ

ﻓﺼﻞ دې ﭘﻮخ وي او ﻟﻮګــــﺮ دې ﻧــــﻪ وي
ﻫــــﻐﻪ ﺗﻨـــــــﻬﺎ د ﺑـــﯧﻮﺳۍ ﻣﻮﻗــــــﻌﻪ ﻛــﯥ
ﻣﺸﻜﻞ دې ډﯦﺮ وي ﻛﻤﻚ ګــﺮ دې ﻧﻪ وي
ﻣﻠﻴﺎره !ﺗــــﻪ ﺑــــﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟـــﻪ ﻧــــﻪ وې
ﭼﯥ ﻧﻴـــــﺎﻟګﻲ ﻛﯧﻨـــــﻮې ﺛـــﻤﺮ دې ﻧـﻪ وي
ژﻣﻰ ﺑـﻪ څﻨګﻪ ﭘــــﻪ ﺧﻮښۍ ﻛﻲ ﺗﯧﺮ ﺷﻲ؟
71

ﭘﺎﻛﯥ ﻫﻴﻠﯥ
ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﻫﻮﺳﻴږي
زﻣﻮږ ﻫﻴﻠﯥ دي ﻣﻨﺰل ﺗﻪ ﺑﻪ رﺳﻴږي
دﻏﻪ ﻫﻴﻠﯥ ډﯦﺮى ﭘﺎﻛﯥ او ﺳﻮﭼﻪ دي
ﭼﯥ ﻣﻠګﺮي ﻣﻮ د ژوﻧﺪ او ﻫﻤﯧﺸﻪ دي
دا ژوﻧﺪون د اﻣﻴﺪوﻧﻮ ﻟﻮى ﺟﻬﺎن دى

ځﻜﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻛﯥ اﻧﺴﺎن دى
د ﻣﺎدي دﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎع ﭘﺴﯥ ﺑﻪ ګﺮزي
ﺧﻮ اﺧﺮ ﺑﻪ د ﻧﻴﺴﺘۍ ﭘﻪ ﻃﺮف ﭘﺮځﻲ
ﭼﺎ ﭼﯥ ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﻛړى دى ﺧﺪﻣﺖ
دا ﺣﺘﻤﻲ ده ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻣﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﺰت
14

ځﻴﻨﯥ ﺷﺘﻪ داﺳﯥ ﻛﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﻀﺮي ﻛﺎ
ﭼﯥ ﺗﺎوان درﺗﻪ رﺳﻴږي ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻛﺎ
دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﻼش ﻛﯥ د ﺿﺮر دي
ﺧﺪاى وﻫﻠﻲ ځﺎن ﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ دي
څﻮك ﭼﯥ ﭼﺎﺗﻪ ﻛﻮﻫﻰ ﻛﻨﻲ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﭘﻪ ﻛﻮﻫﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ځﺎى وي ﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠﻪ

ﭼﯥ د ﺑﺨﻞ او ﻛﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻣړﯦږي
ﻧﺎروا دى ﻫﯧڅ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﯧږي
ﺗﻜﺒﺮ دا دﺟﺎﻫﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻛﺎر دى
ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻧﺪى ﺗﻞ ﻛﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎر دى
ﭘﺎﻛﯥ ﻫﻴﻠﯥ د اﻧﺴﺎن او اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
درﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﻛﻪ دې ګﺮان وي ﺧﭙﻞ ﻋﺰت
15

رﺑﻪ ﺗﻪ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ ﻧګﺎﻫﺒﺎن ﺷﯥ
دا ﻣﻮ ﻫﻴﻠﻪ دا اﻣﻴﺪ دا ﻣﻮ ﺗﻮﺑﻪ ده
ﺗﺎ ﭘﻴﺪا ﻛړو ﺗﻪ ﻣﻮ وژﻧﯥ ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﯥ
ﺳﺘﺎ ورﺣﻢ او ﻛﺮم ﺗﻪ ﻣﻮ ﺳﺠﺪه ده

رﺑﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ ور ﻧﺼﻴﺐ ﻛړې
ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﻏﺰال ﺟﺎن ﻣﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﻴﻠﻤﻪ ده
--------------------------------------17 - 3 - 2009
اﺷﻔﻨﺒﻮرګ واﻟډﻓﺮﻳﺘﻮف
ﺟﺮﻣﻨﻲ
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ځﻮاﻧﻴﻤﺮګﻪ ﻏﺰال
زﻣﻮږ ﻛﻠﻲ زﻣﻮږ ښﺎر ﻛﯥ اﻧګﺎزه ده
ﺟګﻪ ﺷﻮي د ښﻜﻼ ﻧﻦ ﺟﻨﺎزه ده
ﺧښﻮي ﻧﻦ ﻧﺎﻣﺮاده ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
د ﻏﺰال د ﭘﯧﻐﻠﺘﻮب ورﺳﺘۍ ﺷﯧﺒﻪ ده
ﻧﻦ د زړوﻧﻮ د داﻏﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎب ﻧﺸﺘﻪ
د ﻏﺮﺑﺖ د ﻣﺎﺗﻤﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻴﻠګﻪ ده

ﭘﺪې وﻳﺮ ﻛﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ ډﯦﺮ دى ژړﻳﺪﻟﻰ
ﻛﻪ ﺳﭙﻴﻦ ګﻴﺮى ﻳﺎ ﻛﻪ ځﻮان ﻛﻪ ﺑﯧګﺎﻧﻪ ده
ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ځﻮاﻧۍ ﻧﻦ ﺧﺎورۍ ﻛﻴږي
ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺷﺎﻧﯥ د ﻏﻢ ﺑﺪه ﺷﯧﺒﻪ ده
ﭘﺪې ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻦ د ﻏﻢ د ﭘﺎﺳﻪ ﻏﻢ دى
ﭘﺪې ﻛﻠﻲ ﻧﻦ راﺗﺎو د ﻏﻢ څﭙﻪ ده
69

د اﺧﻼص ﻻره ﻣﺪام د ﭘﻴﺮوزي ده
د اﻧﺼﺎف ﺗﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ده
اﻓﻐﺎﻧﻰ دا ﺻﺪاﻗﺖ ﻟﻮى ﻋﺒﺎدت دى

ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﯥ در رﺳﯧږي ﻗﻨﺎﻋﺖ دى
----------------------------------------ﺟﻨﻮرى  2004ﺟﺮﻣﻨﻲ

16

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

دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﺮدي وﻃﻦ ﻛﯥ ژوﻧﺪ ﻛﻮم
ﻫﺮ څﻪ ﺧﭙﻠﻮم ځﺎن ﺑﻴګﺎﻧﻪ ﻳﻤﻪ
ګﻮري راﺗﻪ ﺗﻞ دوى ﭘﻪ ﭘﺮدي ﻧﻈﺮ
ﻫﺴﯥ زه د څﻮ ورځﻮ ﻣﻴﻠﻤﻪ ﻳﻤﻪ
----------------------------------------24 / 4 / 2007
ﻣﻬﺎﺟﺮت
17

د ﻧﺎزو او د ﻣﻼﻟﯥ ﺧﺪﻣﺘګﺎر دى
ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ورﺗﻪ د ﻫﺮ څﻪ ﻧﻪ دى ګﺮان

ﻫﻤﯧﺸﻪ دى د ټﺎټﻮﺑﻲ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ
ﺗﻞ ﻧﺎزﻳږي ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ د ﻟﻮى اﻓﻐﺎن
رﺑﻪ ﺗﻪ د ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﺷﯥ
ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ راﺗﻪ ښﻜﺎره ﺷﻮ اﻓﻐﺎن ځﻮان
............................................................
26 -3 -2009
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اﻓﻐﺎن ځﻮان
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ژﺑﯥ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛړي ﭘﻪ ښﻪ ﺷﺎن
ﭘﻪ ﻣﺮﭼﻞ ﻛﯥ ورﺗﻪ ﭘﺮوت د ى د اﻓﻐﺎن
ﻧﺎزوﻟﻲ ﻳﯥ ﻣﺪام ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮان دي
اﺣﺘﺮام ورﺗﻪ ﻛﻮي ﭘﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن

ښﻜﻠﻰ ځﻮان دى ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻰ د ﺳﻨګﺮ دى
د دښﻤﻦ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻻس دى ﭘﻪ ګﺮﻳﺒﺎن
ﻟﻮړ اﺣﺴﺎس ﻳﯥ دوﻃﻦ څﯧﺮه ﻛﯥ ښﻜﺎري
رﺑﻪ ﺗﻪ د دﻏﻪ ځﻮان ﺷﯥ ﻧګﻬﺒﺎن
ډﯦﺮ ﻏﻤﺨﻮاره اﺳﺘﻌﺪاد راﺗﻪ ښﻜﺎره ﺷﻮ
ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ دﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﻛﯥ اﻓﻐﺎن ځﻮان
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ او اﺣﻤﺪ ﺷﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ
ﺷﭙﻪ او ورځ ﻳﯥ ﻳﻮه ﻛړي ﭘﻪ اﻳﻤﺎن
67

د زړه ﺑﺎﻏﭽﻪ
دزړه ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻛﯥ درﺗﻪ ګﻞ ﻛﺮﻣﻪ
راﻣﺒﻴﻞ،ﭼﻤﺒﻴﻞ،ﻧﺮګﺲ،ﺳﻨﺒﻞ ﻛﺮﻣﻪ
دا ﺑﻪ وﻋﺪه راﺳﺮه ﻛړې ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

دګﻠﻮ ﺳﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ راځﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
د زړه ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻛﯥ درﺗﻪ ﺧﻴﺎل ﺟﻮړوم
د ښﺎﭘﻴﺮﻳﻮ ﭘﻜﯥ ټﺎل ﺟﻮړوم
زﻣﺎ دا ﻫﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
دګﻠﻮ ﺳﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ راځﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
زﻣﺎ د ﭘﺎﻛﯥ ﻣﻴﻨﯥ ښﻜﻠﻲ ﺑڼ ﻛﯥ
ﺳﺘﺎ د ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻠﻲ ﺑڼ ﻛﯥ
د وﻓﺎ ﻻس ﺑﻪ راﻛﻮې ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
د ګﻠﻮ ﺳﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ راځﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ

18

زﻣﺎ د ﻣﻴﻨﯥ او ﺳﺮو ګﻠﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ
د رﻧګﻴﻨﻮ ،ﺑﺎغ او ﺑﻠﺒﻠﻮ ﺑﺎﻏﭽﻪ

ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺗﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
دګﻠﻮ ﺳﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ راځﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
ﺗﺮڅﻮ ﭘﺪې ﺑﺎﻏﭽﯥ ﺧﺰان ګډﺷﻲ
ﭘﻪ ﺳﺮو ګﻠﻮﻧﻮ ﻣﯥ ﺗﺎﻻن ګډﺷﻲ
ﭘﺎس ﭘﻪ ﻟﻴﻤﻮ ﺑﻪ ﻗﺪم ږدې ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
د ګﻠﻮ ﺳﻴﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ راځﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ
-----------------------------------------10 / 4 / 2007/
ﺟﺮﻣﻨﻲ
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ﻣﺎوﻳﻞ ﭼﯥ زه ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ رﺳﻢ
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ رﻧګ راﻏﻠﻢ
د ﭘﺎﻛﻮ ﻫﻴﻠﻮ  ،ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ښﺎر ﻧﻪ
زه اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺗﺮى ګﻴﻠﻪ ﻣﻦ راﻏﻠﻢ
-------------------------------18 - 3 - 2008
ﻣﻬﺎﺟﺮت

66

ګﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪ
زه د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻨګ راﻏﻠﻢ
دﺧﭙﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨګ راﻏﻠﻢ

ﻣﺎوﻳﻞ ﭼﯥ ښﻜﻞ ﺑﻪ ﻛړم روښﺎﻧﻪ ﻻره
ﭘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﯥ د ﭘﺘﻨګ راﻏﻠﻢ
زه د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻚ د ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﯥ د ﻣﻠﻨګ راﻏﻠﻢ
ﻣﺎ ﺳﺮه ښﻜﻠﻲ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ زړه ﻛﯥ
ﺧﻮ ﻧﺎﻣﺮاده ﺗﺮې ﭘﻪ څﻨګ راﻏﻠﻢ
ﻫﻐﻪ ﺣﺴﺎب ﭼﯥ ﻣﯥ د ژوﻧﺪ درﻟﻮده
زه ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﯥ د ﻧﻴﺮﻧګ راﻏﻠﻢ

65

ﻟﻴﻮﻧۍ
د ﻓﻜﺮ ټﺎل ﻛﯥ زﻧګﻴﺪه ﻟﻴﻮﻧۍ
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ زړګﻲ ﻣﯥ ورﻳﺪه ﻟﻴﻮﻧۍ

ﻣﺎ ﻣﯥ د زړه ورﺗﻪ داﻏﻮﻧﻪ ﺷﻤﯧﺮل
دا ﺑﯥ ﭘﺮوا وه ﺧﻨﺪﻳﺪه ﻟﻴﻮﻧۍ
ﻫﺴﯥ ﺑﯥ درده ﺑﯥ اﺣﺴﺎﺳﻪ ﻧﻪ وه
ځﻤﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪه ﻟﻴﻮﻧۍ
ﻣﺎ ﭼﯥ اﻇﻬﺎر ورﺗﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﻛﻮه
ﻟﻜﻪ د ګﻞ ﺑﻪ ﻏﻮړﻳﺪه ﻟﻴﻮﻧۍ
اﻓﻐﺎﻧﻰ څﻮﻣﺮه ښﯥ ﺷﻴﺒﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﺖ ﻛﻰ اوﺳﻴﺪه ﻟﻴﻮﻧۍ
------------------------------------10/1/2008
ﻣﻬﺎﺟﺮت
20

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

دﻏﻪ د ﺑﯥ ﻣﻴﻨﻮ ښﺎر دزړو ﺗﺴﻞ ﭘﻪ څﻪ ﻛﻴږي
دا ﭼﯥ د ﻳﺎر ﻣﻴﻨﻪ ﻳﯥ د ﻓﺮض د ﭘﻮره ووځﻲ
ﻋﺰم ﻓﻮﻻدي د ﻳﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎر دى
ژوﻧﺪ دﻧﺎ اﻣﻴﺪه ارﻣﺎﻧﻮ د ﺗﻮره ووځﻲ
ژوﻧﺪ دﭘﺎﻛﯥ ﻣﻴﻨﯥ  ،ﭘﺎﻛﻮ ﻫﻴﻠﻮ ﺳﺮه ښﻪ اﻳﺴﻲ
ګﻮره ﭼﯥ ﻣﻴﻦ د ﻧﺎﻛﺮدو داوره ووځﻲ
ﻫﺴﯥ ﭼﯥ ښﺎﻳﺴﺖ ﻳﯥ د اﺷﻨﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ دى
ﻫﺴﯥ ﻳﯥ ﻏﺰل دﻧﺎ اﺷﻨﺎ اﻧځﻮره ووځﻲ
-------------------------------------------16/12/ 2006
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ﺷﻮګﻴﺮې
زه ﻟـﻪ ﺣﻴــــــــــــﺎ ﻳﺎر ﺗﻪ ﻛﺘﻠﻰ ﻧﺸﻢ

دزړګﻲ راز ورﺗـــــــــــــﻪ وﻳﻠﻰ ﻧﺸﻢ
دﻳﺎر ﻣﻨﺖ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﻤــــــﻮ ﻗﺒﻮل دى
د ﺑﻞ اﺣﺴــــﺎن ﭘﻪ ځــــﺎن ﻣﻨﻠﻰ ﻧﺸﻢ
داﺳﺘـــــﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﯥ اﺷﻨــﺎ
دﻫــــﺠﺮ ژوﻧـــــــﺪ ﻧﻮر ﺗﻴﺮ وﻟﻰ ﻧﺸﻢ
ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﭘﺪې ﻛﻠـﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴــــﺪا ﺷﻲ
زړګﻰ ﻟـــــﻪ ﺗﺎ ﻧــــﻪ ﺻﺒﺮوﻟﻰ ﻧﺸﻢ
ﻫـﺎ ﺳﺘـــــــﺎ د ﻛﻠﻲ دﻛﻮڅﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ
ﺧــــــــﻮږې ﺷﻴﺒﯥ ﻳﯥ ﻫﻴﺮوﻟﻰ ﻧﺸﻢ
اﻓﻐـﺎﻧﻰ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺷﻮګﻴﺮو ﺗﯧﺮﻳږي
ﺑﺎران د او ښــــــــﻜﻮ دروﻟﻰ ﻧﺸﻢ
----------------------------7 - 7 - 2009
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دا ﺗﻨګ ﻧﻈﺮه دﺗﻌﺼﺐ ﻟﯧﻮﻧﻴﺎن
د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻛﺎر او زﻳﺎر وراﻧﻮي
اﻏﻴﺎر ﺑﻪ دا ارﻣﺎن ﺗﺮ ګﻮره وﻳﺴﻲ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ګﻠﺰار وراﻧﻮي
اﻓﻐﺎﻧﻲ! زﻣﻮږ د ﭘﺮګﻨﻮ ﻳﻮواﻟﻰ
د دښﻤﻦ ځﺎﻟﻪ او اﻋﺘﺒﺎر وراﻧﻮي
-------------------------------------8 / 3 / 2009
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﻛﻠﻴﻮاﻟﻪ
د ﻛﻠﻲ ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ دﭘﻨﺠﻮ ﭘﻪ څﻮﻛﻮﺗﻠﻠﻪ ﺟﻠۍ
ﻟﻜﻪ ﻛﻮﺗﺮه ﻣﯥ د وراﻳﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
د ﺳﻴﺨﻜﻮ ﻛﺘﺎر ﻳﯥ ﺟﻮړ وه د اورﺑﻠﻪ ځﻴﻨﯥ
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻈﺮ ﻳﯥ زړګﻰ وﻳﻮړه د ګﻮګﻠﻪ ځﻴﻨﯥ
ﭘﻪ ﺳﺮوﻣﻨګﻠﻮ ﻳﯥ ﻻس ﺗﯧﺮﻛړه د ﻛﺎﻛﻠﻪ ځﻴﻨﯥ
ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﻟښﺘﻪ ﻣﺎﺗﻴﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
ﻟﻜﻪ ﻛﻮﺗﺮه ﻣﯥ د وراﻳﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﺰوﻟﻮ ﺳﺮه وﺗﯥ ﭘﻪ ﭼﻜﺮوه ﻧﻪ
ښﻜﻠﻰ ﻣﻮﺳﻢ د ﭘﺴﺮﻟﻲ او ﻣﺎزﻳګﺮ وه ﻧﻪ
د ﭘﻠﻮ ﻻﻧﺪى ﭘټ ﻛﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺮ وه ﻧﻪ
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د ﻧﺠﻨﻮ ﻣﻴﻨځ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺷﻤﻌﻪ ﺑﻠﻴﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
ﻟﻜﻪ ﻛﻮﺗﺮه ﻣﯥ د وراﻳﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
ﻳﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﺳﻮرﻛﻤﻴﺲ ګﻞ ﺑﺨﻤﻞ وه ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺟګﻪ ﭘﻮزه د ﭼﺎرګﻞ ﻳﯥ ﺟﻠﻮﺑﻞ وه ﻧﻪ
دا ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ګډا ﺗﺮې د ﺳﻨﺒﻞ وه ﻧﻪ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﺒﺎس ﻛﯥ ښﻜﻠﯥ ښﻜﺎرﻳﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
ﻟﻜﻪ ﻛﻮﺗﺮه ﻣﯥ د وراﻳﻪ وﻟﻴﺪﻟﻪ ﺟﻠۍ
--------------------------------------------7/1/2008
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درﺣﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﺰار
ﭼﯥ د رﺣﻤﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺰار وراﻧﻮي
د ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎر وراﻧﻮي
دا د ﻓﺮﻫﻨګ او د ادب دښﻤﻨﺎن
زﻣﻮږ ﻛﻠﺘﻮرزﻣﻮږ ﻳﺎدګﺎر وراﻧﻮي
زﻣﻮږ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ دوى ﭘﻪ ﺳﭙﻜﻪ ګﻮري
دوى زﻣﻮږ څﻠﻰ او ﻣﻨﺎر وراﻧﻮي
ﻧﻦ د ﺻﻮﻓﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ
د ﺗﺼﻮف ﭘﻠﻮﻧﻪ او ﻻر وراﻧﻮي
دوى د اﻧﺼﺎف او اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮې
ﻧﻦ ﻛﻪ رﺣﻤﺎن ﺳﺒﺎ اﻧﺼﺎر وراﻧﻮي
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ﻫﺮ ﻗﺪم ﻛﯥ ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ ده
ﭘﻪ ﺳﻠګﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
ﻛﻪ ﻟﻮى ﺧﺪاى ﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻲ
د رﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻣﻮږ ﺑﺎران ﺷﻲ
ﭘﻪ وﻃﻦ ﻛﯥ ﻣﻮ وروري ﺷﻲ
ﺧﭙﻞ ﺑﺎﻧډو ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
رﺑﻪ ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺑﻨﺪه ګﺎن ﻳﻮ
د ﻳﻮ ﺧﻮږ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ارﻣﺎن ﻳﻮ
)ﻛﺎش ﭼﯥ ورﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻲ ﺷﻲ(
اﻣﻴﺪو ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
اﻓﻐﺎﻧﻰ وﻃﻦ ﺳﻮر اور ﺷﻮ
ﺗﺮ اﺳﻤﺎﻧﻪ ﻟﻮګﻰ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ
اه ﻓﺮﻳﺎد او ﺑﻴﻮزﻟﻲ ده
ﺗﻮرﺗﻤﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
------------------------------7 - 2 - 2009
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د ﺟﺎﻧﺎن ﻏﻢ
د ﺷﻮګﻴﺮو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
د ژړﻳﺪو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
ﭼﯥ دې ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻮګﻰ ﻟﻮګﻰ ﺷﻮم
د ﻧﺎ ﻛﺮدو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
د ﺟﺎﻧﺎن ﻏﻤﻪ ﻟﻴﻮﻧﻰ دې ﻛړﻣﻪ
د رﻏﻴﺪو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
ﭼﯥ ﭘﻪ وﻋﺪه ﺑﺎﻧﺪى وﻓﺎ وﻧﻜړې
د ﺗﺶ وﻋﺪو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
ګﻴﻠﯥ ﻣﯥ ډﯦﺮى ﭘﻪ زړګﻰ ﺗﯧﺮﻳږى
ددې ګﻴﻠﻮ ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
زړه ﻣﯥ د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ درﻳﺎب ﻻﻫﻮ ﺷﻮ
د ډوﺑﻴﺪو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
د اﻓﻐﺎﻧﻲ زړګﻲ ﻛﻲ ﻣﻴﻨﻪ د ﻳﺎر
د ﻫﻴﺮﻳﺪو ﺑﻪ درﺗﻪ څﻪ وواﻳﻢ
---------------------------------20 /2 /2008
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﻴﺮه
)) ﻣﺎ ﻳﯥ ﺗﻤﺎﺷﻪ وﻛړه ﺗﻠﻪ ﭼﯥ د ﭼﻤﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر((
)) دا د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﻴﺮه وه ﻻړه د ګﻠﺸﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر ((

ﻣﺎ ﻳﯥ ﺗﻤﺎﺷﻪ وﻛړه ﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻜﻴﺰوﻧﻮ ﻛﯥ
ﻣﺴﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎز ﻗﺪم اﺧﻠﻲ ﭘﻪ ګﻠﻮﻧﻮ ﻛﯥ
ﺣﺴﻦ ده ښﻜﻼ ده داﻧﻪ ځﻲ دﻓﻴﺸﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر
دا د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﻴﺮه وه ﻻړه د ګﻠﺸﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر
ﻣﺎ ﻳﻰ ﺗﻤﺎﺷﻪ وﻛړه ده د ﺳﺮ درو ښﻜﻼ
ﺳﺮوه د ﺑﻮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﺪ ده دﺷﻨﻮ ﺑﺎﻏﭽﻮ ښﻜﻼ
ﺣﻮره ﭘﻪ ښﺎﻳﺴﺖ ده دا ځﻰ ﺑﺎ غ ﺣﺮم ﭘﻪ ﻟﻮر
دا د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﻴﺮه وه ﻻړه د ګﻠﺸﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر
دا دﻧﺠﻮﻧﻮﻣﻴﺮه ده ښﻪ ښﻜﺎري ﻫﻤﺰوﻟﻮﻛﯥ
داﺳﯥ وﻃﻨﻲ ښﻜﻼ ﻧﺸﺘﻪ ﭘﺪې ﻧﻮرو ﻛﯥ
ځﺎر ﺗﺮ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺣﺴﻦ ځﻤﻪ دوﻃﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر
دا د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻣﻴﺮه وه ﻻړه دګﻠﺸﻦ ﭘﻪ ﻟﻮر
--------------------------------------------دﻳﺴﻤﺒﺮ 2004
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﻛﺎش د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺑﺰګﺮ واى
ﻳﺎ ﭼﻮﭘﺎن واى ﻳﺎ ﻛﺎر ګﺮ واى
اوس ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﻠﻚ ﻛﻰ ﻧﻮﻛﺮ ﻳﻮ
ﭘﻪ ﭼﺮﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
دﻟﺘﻪ ﺑﻞ رﻧګ ﺗﺮاﻧﯥ دي
دﻟﺘﻪ ﺑﻞ ﺷﺎن ﺗﻪ ﻧﻐﻤﯥ دي
ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻟﺮې
ﭘﻪ ﻣﻴﺮو ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
ﻧﻪ ځﻤﺎ د ﻛﻠﻲ ﺧﻮﻧﺪ ﺷﺘﻪ
ﻧﻪ ﻫﻐﻪ د ﻳﺎري رﻧګ ﺷﺘﻪ
دﻟﺘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزاري ده
ﭘﻪ دوﻛﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
دﻟﺘﻪ زړوﻧﻪ دي ﻣﺎت ﺷﻮي
د ﻣﺴﺘﻲ ﻧﻪ دي وﻟﻴﺪﻟﻲ
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ﺟﻼ وﻃﻦ
دا ﻣﻮږ څﻮﻣﺮه ﺑﺪ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮدو ﻛﯥ ﭼﯥ ا وﺳﻴږو
ﻧﻪ د ځﺎن ﻧﻪ د ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻜﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
وﻃﻦ ﻣﻮر وﻃﻦ ﻋﺰت دى
وﻃﻦ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺒﺖ دى
اوس ﻣﻮ وران دى د زړه ﻛﻠﻰ
ﺷﻮګﻴﺮو ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
دﻏﻪ څﻮك دى ﭼﯥ ﻳﯥ وران ﻛړو
ﻧﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﻳﯥ د ﺟﻬﺎن ﻛړو
دا دﻛﻮم ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻇﻠﻤﻪ
ﺗﻮرو ﺷﭙﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ اوﺳﻴږو
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ﺑﻨګړي
ﻣﺎﻧﻪ د زرګﺮ د دوﻛﺎن
ﺧﻴﺎﻟﻲ ﭘﺎوﻟﻲ ﻏﻮاړي
ﺳﭙﻴﻨﯥ ﻟﻴﭽﯥ ﺗﺸﯥ ګﺮزي
ﻟﻴﻼ ځﻤﺎﻧﻪ ﺷﻨﻪ ﺑﻨګړي ﻏﻮاړي
زرګﺮه ﻧﻘﺪ ې روﭘۍ واﺧﻠﻪ
ﻣﺎﻧﻪ اﺷﻨﺎ د ﻻس ﺑﻨګړى ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﺿﻲ ﻏﻮاړي
ﺳﭙﻴﻨﯥ ﻟﻴﭽﯥ ﺗﺸﯥ ګﺮزي
ﻟﻴﻼ ځﻤﺎﻧﻪ ﺷﻨﻪ ﺑﻨګړي ﻏﻮاړي
اﺷﻨﺎ ځﻤﺎ ﻧﻪ ﻣﺮور دى
د ﻻس ﺑﻨګړي ﻣﯥ ﺧﻮږ اﺷﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺻﺒﺮي ﻏﻮاړي
ﺳﭙﻴﻨﯥ ﻟﻴﭽﯥ ﺗﺸﯥ ګﺮزي
ﻟﻴﻼ ځﻤﺎﻧﻪ ﺷﻨﻪ ﺑﻨګړي ﻏﻮاړي
ﺑﻨګړي د ﻳﺎر ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﻛړي
ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻣړوﻧﺪ د ﺑڼګړو ﺷﺮﻧګ ښﻜﻠﯥ ځﻮاﻧﻲ ﻏﻮاړي
ﺳﭙﻴﻨﯥ ﻟﻴﭽﯥ ﺗﺸﯥ ګﺮزي
ﻟﻴﻼ ځﻤﺎﻧﻪ ﺷﻨﻪ ﺑﻨګړي ﻏﻮاړي
----------------------------------------2007/12/6
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څﻠﻮرﻳﺰه
زه اﻓﻐﺎن ﻳﻢ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ راﺑﺎﻧﺪې ګﺮان دى
اﺗﺤﺎد او ورور وﻟﻲ ځﻤﺎ ارﻣﺎن دى
ﭼﯥ ﻳﯥ ﻣﻴﻨﻪ دوﻃﻦ ﻳﻲ ده ﭘﻪ زړه ﻛﯥ
اﻓﻐﺎﻧﻲ داﻫﻤﻮﻃﻦ را ﺑﺎﻧﺪې ګﺮان دى
---------------------------------------ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﺧﻠﻜﻮ دا ﻇﻠﻢ دا وﺣﺸﺖ ﺑﻪ وى ﺗﺮ ﻛﻮﻣﻪ ﭘﻮرې؟
ﺧﺎوﻧﺪه ﺳﺘﺎ د ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
دﻏﻪ ﻧﺎﺗﺎر ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ وﻟﺴﻮ روان دى
ددې وﺣﺸﺖ دﺧﺘﻤﻴﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
ﻛﻪ داﺳﯥ ﻧﻪ وي ﻧﻮ راﭘﺎڅﻪ اى ﻣﻈﻠﻮم ټﺒﺮه
ﻳﻮ ﻟﻮى ﺗﺤﺮﻳﻚ د وﻟﺴﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ
اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﺘﺎ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻧډې ﭼﯥ وراﻧﻮي ﻧﻪ ګﻮرې؟
ددې وراﻧﻜﺎر ﺳړي ﺧﻮرو ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
---------------------------------------29 - 1 - 2009
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
دﻏﻪ ﺗﻐﻴﺮ او ﺑﺪﻟﻴﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
د ﺟﻬﺎﻧﺨﻮارو د وﻋﺪو ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
دا ﺑﻪ رښﺘﺎ وي ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼۍ دوى وﻋﺪې ورﻛﻮي؟
د ﻧﻮي ﻣﺸﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮو ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
ﺧﻠﻜﻮ د ﻇﻠﻢ او وراﻧﻜﺎره ﺳﺮﻣﺎﻳﯥ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ
ددو ﻫﻮښﻴﺎره ﻟﯧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
روزګﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ازﻣﻮﻳﻨﻪ راڅﺮګﻨﺪه ﻛﺎﻧﺪي
زﻣﻮږ د ﺑﺮﺑﺎدو ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
ﻫﻐﻪ ﻇﺎﻟﻢ ﭘﺎﭼﺎ د ﻇﻠﻢ داﻧﺠﺎم ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
د دﻏﻪ ځﻮان د ﻛړو وړو ﻧﻪ ﺑﻪ څﻪ ﺗﻤﻪ وﺷﻲ ؟
57

ﻛﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻪ ﺑﻴګﺎﻧﻪ ده
ﭼﺎ وران ﻛړو دا وﻃﻦ ﭼﺎ ﺗﺮې ﻟﻮټ ﻛړي ﺧﺰاﻧﻪ ده
ﻛﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻪ ﺑﻴګﺎﻧﻪ ده
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻳﯥ وراﻧﻮي ﺑﻴﺎ د ﭘﺮدو ﻧﻪ څﻪ ګﻴﻠﻪ ده
دا څﻨګﻪ زﻣﺎﻧﻪ ده ؟
ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ دا وﻃﻦ ﻛړﻟﻮ ﺧﺮاب
څﻮك ﻧﺎﺳﺖ دى ﺑﻠډﻧګﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ډاﻟﺮ ﻛﻮي ﺣﺴﺎب
څﻮك ﭘﺮوت دى ﭘﻪ ﺧﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﻟﻪ ﻳﺨﻨۍ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻛﺒﺎب
ﻫﺮ ﭼﺎ ده ﻏږوﻟﻲ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮښﯥ ﺗﺮاﻧﻪ ده
دا څﻨګﻪ زﻣﺎﻧﻪ ده ؟
ﭘﻪ ﻧﻮم د ﻋﺪاﻟﺖ دى ﺧﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻜﯥ ﭼﺎﻻن دى
ﻏﺮﻳﺐ ﭘﺪﻳﯥ وﻃﻦ ﻛﯥ د ﻣﺎړه ﻧﺲ ﭘﻪ ارﻣﺎن دى
دا ﻣﻠﻚ ﭼﺎﺗﻪ ﺟﻨﺖ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﻞ د زﻧﺪان دى
ﻫﺴﺘﻲ ﻳﯥ راﻧﻪ ﻟﻮټ ﻛړه د ډاﻟﺮوﻳﺎراﻧﻪ ده
دا څﻨګﻪ زﻣﺎﻧﻪ ده ؟
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ﺧﻠﻚ ﻻړه ﺗﺮ ﻛﻴﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻰ ﺟﻨګﻴږو
ﭘﺪې ﻋﺼﺮ وزﻣﺎن ﻛﯥ د ﭘﺮدو ﭘﻪ ډول ګډﻳږو
ﻧﻔﺎق او ﺗﺮﺑګﻨﻲ ﻛﯥ ﻫﯧڅ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږو
وﻃﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﺷﺊ ﺻﺮف ﻫﻤﺪا ﻳﻮه ﭼﺎره ده
دا څﻨګﻪ زﻣﺎﻧﻪ ده ؟
ټﻴﻨګ ﻋﺰم اﻓﻐﺎﻧﻰ او ورورګﻠﻮي ﻣﻮ ﺳﻌﺎدت دى
وﻃﻦ ﺗﻪ د ﺑﺎدردو ﻫﻴﻮاد واﻟﻮ ﺿﺮورت دى
ﻳﻮواﻟﻰ اﺗﺤﺎد زﻣﻮﻧږه ﭘﻮﻫﻪ دى ﻫﻤﺖ دى
وﻃﻦ ﺑﻪ ﺷﻲ اﺑﺎد ﻛﻪ دا ﻣﻮ ﻋﺰم او اراده ده
دا څﻨګﻪ زﻣﺎﻧﻪ ده ؟
--------------------------------------------25 /2 / 2008
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ګﻞ ﺑﻪ ﺧﺠﺎﻟﺘﻪ وي ﺳﺘﺎ ښﻜﻠﻲ رﺧﺴﺎر ﻧﻪ ﺑﻴﺎ
ﻟﺮې ﺑﻪ اﻏﻴﺎر ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
زه ﺧﻮ د وﻓﺎ ﺗﻤﻪ ﺻﺮف ﺧﭙﻞ اﺷﻨﺎ ﻧﻪ ﻛړم
زړه ﺑﻪ ﻣﻰ ﻗﺮار ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
ﻣﺎ دې د ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺣﺴﻦ ﻟﻮړ اﻧﺪاز ﻟﻴﺪﻟﻰ دى
ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻻﻟﻪ زار ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
زه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ رﺳﻢ ﻳﺎر ﺗﻪ ﺗﻤﻪ  ،ﺗﻤﻪ ﻳﻢ
ﺧﻼص ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
----------------------------------------17 / 1 /2009
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ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻣﯥ ګﻠﺰار ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
ژوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎراﺗﻠﻮ ﺳﺮه
ﻳﺎره ﺳﺘﺎ د ښﻜﻠﻲ ﻣﺦ ﭼﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﺛﺎﻧﻲ ﻧﺸﺘﻪ
زړه ﺑﻪ ځﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎر ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
ﻫﺴﻰ ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻪ ﻛړى ﺗﻮرﺑﻮرا ﭘﻪ ګﻞ ﺑﺎﻧﺪى
داﺳﻰ ﺑﻪ روزګﺎر ﺷﻰ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
زړه ﺧﻮ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮږ زړګﻲ ﺧﻮږ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ دى
روغ ﺑﻪ دې ﺑﻴﻤﺎر ﺷﻲ ﻳﺎره ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
ښﻜﻠﻲ ارزوګﺎﻧﻰ دي ښﻜﻠﻮ ارﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺳﺮه
ورك ﺑﻪ ﻣﯥ ﺗﻠﻮار ﺷﻲ ﻳﺎر ﺳﺘﺎ راﺗﻠﻮ ﺳﺮه
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ﺧﻴﺒﺮه
ﺧﻴﺒﺮه ﺳﺘﺎ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ دځﻠﻤﻮ ﺳﺮه درځﻢ
ﺳﺘﺎ ﺟګﻮ ﺟګﻮ ﻏﺮو ﺗﻪ د ﭘښﺘﻮ ﺳﺮه درځﻢ
اﻏﻴﺎر ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﻻرﻛﯥ د اﻏﺰو داﻣﻮﻧﻪ ﻛﻴږدي
ﻫﻴڅ ډار ﻣﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ﺷﻲ اﺑﻠﻪ ﭘښﻮ ﺳﺮه درځﻢ
زﻣﺎ دﻧﻴﻜﻮ ﻛﻮرﻳﯥ ﺗﺎﻛﯥ ښﻜﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻮﻧﻪ دي
ﻣﻴړاﻧﻪ ﻧﺎرﻳﻨﺘﻮب او د اﺳﺮو ﺳﺮه درځﻢ
ﭘﺮدى ﻛﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زوراو ﭘﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎزﻳږي
زه ﺧﭙﻠﻪ ﭘښﺘﻮﻧﻮاﻟﻪ او ﺷﻤﻠﻮ ﺳﺮه درځﻢ
دا ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺳﺮدرو ﻛﯥ د ﻣﻴړاﻧﯥ ﻫﺪﻳﺮې دي
ﻣﺰار ﺗﻪ ﻳﯥ دﺳﺮو ګﻠﻮ ﻏﻨﭽﻮ ﺳﺮه درځﻢ

------------------------------------ﺟﻨﻮرى 2007
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ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻣﺎ د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ د ﺑﺎﻏﭽﻮ ښﺎﭘﻴﺮۍ
دﻫﻮﺳﻮﻧﻮ د دﻧﻴﺎ ﻧﺎوﻛۍ
ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ورځ او ﭘﻪ رڼﺎ وﻟﻴﺪه
ﻣﺎ ﻳﻮه ښﻜﻠﯥ ﺗﻤﺎﺷﺎ وﻟﻴﺪه
زه د ﺣﺴﻨﻮ ﻣﻴﻠﻤﻪ ﺷﻮم
د ښﺎﭘﻴﺮو ﻣﻴﻠﻤﻪ ﺷﻮم
ﻫﻠﺘﻪ زه ﭘﻮه ﺷﻮم ﭘﻪ دې
ﭼﯥ دﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ دﻧﻴﺎ
د ﻫﻮﺳﻮﻧﻮ دﻧﻴﺎ
درڼﺎ ورځﯥ د ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه
ﺧﻮږو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﭘﻪ څﻪ اﻧﺪاز دى
ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ څﻪ اﻧﺪاز دى
---------------------------

دﻳﺴﻤﺒﺮ 2005
31

د ﻳﺎر ﻣﻴﻨﻪ
د ﻳﺎر ﻣﻴﻨﻪ زورﻳﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺳﻮراورﻛﯥ ﺳﻮزﻳﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ
ﭼﯥ د ﭼﺎ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ اور د ﻣﻴﻨﯥ ﺑﻞ ﺷﻲ
ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ ده ژړﻳﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ
د ﭘﺘﻨګ د ﻣﻴﻨﯥ ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺘﻪ اﻧﺠﺎم دى
ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﻛﯥ ﻟﻤﺒﻴﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ
د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﻪ د ﺳﺮه ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ده
ﭘﻪ ﺳﻮراور ورﺗﻪ دﻧګﻞ دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ
----------------------------------22 - 3 -2008
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ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴځ ﻛﻰ ﺟﻨګﻮﻧﻪ ﻛﻮو
د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻪ ورور وژﻧﻪ ﻛﻮو
څﻪ ﺑﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﻮ ﺗﻮرﺳﺮى  ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى
دﻟﺘﻪ ﻛﻰ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮى
دﻟﺘﻪ اﻓﻐﺎن دﻟﺘﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮى
دﻟﺘﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪ او د ﻧﺎزو اﻧﺎ ﻟﻤﺴﻴﺎن ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى
راځﻰ اى ټﻮﻟﻮ ډﻟﻮ ډﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ
ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻮ ﻻرووﻳﺸﻞ ﺷﻮو ﺧﻠﻜﻮ
ﻛﻪ ﻳﻮﻻس ﻧﺸﻮ ﻫﻢ وﻃﻦ ﻫﻢ ﻣﻮاﻳﻤﺎن ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى

------------------------------------------4 - 8 - 2009
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ﻳﻮواﻟﻰ
ﻻ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ زﻣﻮږ ګﺮان وﻃﻦ وراﻧﻴږي
ﻻ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻛﻠﻰ ﻻ ﻧړﻳږي
ورﻧﻮ ﻟږ څﻪ د ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻪ ﻛﺎر ﭘﻪ ﻛﺎر دى
ﭘﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻤﻴږي
ﭼﯥ ﻳﻮواﻟﻰ ورورګﻠﻮي ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻲ
اﻓﻐﺎﻧﻰ وﻃﻦ ﺑﻪ ﺧﺎ ﻣﺎﺧﺎ ﺟﻮړﻳږي
----------------------------------------

 2007 - 9 -6ﻛﺎل
ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﺣﺎﻟﺖ
زړه ﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ راﺷﻲ ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ
ﺧﻔﻪ ﻛﻴږود ﻧﺎاﻫﻠﻮ ﭘﻪ دوﺳﺘﻲ
ﻛﻪ ﻟﻪ ﻳﻮﺧﻮاﻣﻮ ﻫﺠﺮان زړګﻰ ﻛﺒﺎب ﻛړ
ﺑﻴﺎ د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دى ﻏﻢ د ﺑﯥ وﺳﻲ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮ وﻛﻮﻣﯥ ﻟﻮرﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ
ﭼﯥ رټﻠﻰ ګڼﻮ ژوﻧﺪد ﺳﺎﻟﻮﺳﻲ
د ﺧﻮاراﻧﻮﺳﺮه ﺧﻮار ﻳﻮ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻃﺒﻊ
د ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ دود ﻣﻮځﺎﻧﻠﻪ ﻟﻤﺴﻮي
ﻣﻮږ ﭼﯥ وګﻮرو د ﻣﺎﺗﻮ زړوﻧﻮ ﺧﻠﻚ
ﭘﺮې زورﯦږو ډﯦﺮ ﺑﯥ ﺣﺪه ﭘﻪ راﺳﺘﻲ

ﭼﯥ د ﻋﺪل ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﻠﻪ ور ګډ ﺷﻮ
د ﺳﺮو،ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻓﺮق ﻳﯥ وﻳﻨﻮﺳﻢ دﺳﺘﻲ
33

ﭘﻪ ﻛﻮز او ﺑﺮ ﻛﻰ
ﭘﻪ ﻛﻮز او ﺑﺮ ﻛﻰ ﻧﻦ ﺑﻰ ﺷﻤﻴﺮه اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى
څﻮك د ﻃﺎﻟﺐ څﻮك ﺗﺮﻫګﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
څﻮك داﺟﻴﺮ څﻮك دﻧﻮﻛﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
زﻣﻮږ زاړه زﻣﻮږ ﺗﻨﻜﻰ ،ﺗﻨﻜﻰ ځﻮاﻧﺎن ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى
دﻧﻴﺎ رواﻧﻪ ده ﻛﻴﻬﺎن ﻟټﻮى
ﭘﻪ ﻋﻠﻤﻴﺖ ﻛﻰ ټﻮل ﺟﻬﺎن ﻟټﻮى
زﻣﻮږ ﻣﻜﺘﺐ زﻣﻮږ ﺷﺎګﺮدﭘﻮه اﺳﺘﺎدان ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى

ﻣﻮږ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او ﻋﺪ ا ﻟﺖ ﻳﺎدو
ﻣﻮږ ﺗﻞ اﻧﺼﺎف او ﺻﺪاﻗﺖ ﻳﺎدو
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻰ ﻫﻢ ﻣﻨﺼﻒ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮى
ﻟﻪ ﻫﺮى ﺧﻮا ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺮى
52

راﺷﻪ ﭼﻪ ﺳﭙﺮﻟﻰ دى ﺷﻢ
راﺷﻪ ﭼﻪ ﺳﭙﺮﻟﻰ دى ﺷﻢ ګﻠﺰار دى ﺷﻢ
راﺷﻪ ﭼﻪ د ﺑﺪى ورځﻰ ﻳﺎر دى ﺷﻢ
ﺳﺘﺎ د ﭘﺎﻛﻰ ﻣﻴﻨﻰ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻰ ﻳﺎر
ژوﻧﺪﺷﻤﻪ وږﻣﻪ ﺷﻤﻪ ﺑﻬﺎر دى ﺷﻢ
ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭼﻴﺮى
راﺷﻪ ﭼﻪ ﻣﺮﻫﻢ دى ﺷﻢ ﻗﺮار دى ﺷﻢ
ﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ وګﻮره
زه ﺑﻪ دى ﻟﻤﺒﻪ ﺷﻤﻪ اﻧګﺎر دى ﺷﻢ
ﻣﺎ ﺳﺮه ﺟﺬﺑﻪ د ه ﻣﺤﺒﺖ زړه ﻛﻰ
راﺷﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﻛﻞ دى ﺷﻢ ﺳﻴﻨګﺎر دى ﺷﻢ
ﻣﻴﻨﻪ د اﺧﻼﺻﻪ ﺳﺮه ﺧﻮﻧﺪﻛﻮى
راﺷﻪ ﭼﻪ د ﻣﻴﻨﻰ وﻓﺎ دار دى ﺷﻢ

ﻫﺴﻜﻪ ﻏﺎړه زﻳﺐ ﻟﺮى اﻣﻴﻞ ﺳﺮه
راﺷﻪ ﭼﻪ دﺳﭙﻴﻨﻰ ﻏﺎړى ﻫﺎر دى ﺷﻢ
ﺷﺮﻧګ دى دﭘﺎﻳﺰﻳﺐ ﭘﻪ زړګﻰ ښﻪ ﻟګﻰ
راﺷﻪ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﺰﻳﺐ دى ﺷﻢ ﺷﺮﻧګﺎر دى ﺷﻢ
26 - 5 - 2009
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ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ د اﺷﻨﺎ ﻫﺴﯥ ﺻﺎدق ﻳﻮ
ﭼﯥ ﻣﺠﻨﻮن ورﺗﻪ ﻋﺎﺟﺰدى ﭘﻪ دوﺳﺘﻲ
اﻓﻐﺎﻧﻰ ﭼﯥ دﻛﻮم ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻮزي
د ﻫﻐﻪ ﻧګﺎر ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛړي ﻣﺴﺘﻲ
----------------------------------ﻛﺎل  2005ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﻣﻴﻨﻪ څﻪ ده
دﻏﻪ ﭼټﻪ ښﻜﻼ ګﻮره
واى ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږم
ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻟﻤﺒﻴږي
واى ﭘﻪ ﭼﻞ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم
ﻣﻴﻨﻪ اور ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻼب دى
ﻣﻴﻨﻪ ژوﻧﺪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺎب دى

ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻫﻪ ده ﻋﻠﻤﻴﺖ دى
ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر دى ﺷﺠﺎﻋﺖ دى
ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻨﺪ دى ﻟﻮى درﻳﺎب دى
ﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮﻧګ دى ﻳﻮ رﺑﺎب دى
35

دا ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ځﺎن وﻛړه
ﭼﯥ د ﭘﺮدو ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن ﺧﭙﻞ ﻛﻮر وراﻧﻮﻧﻪ
راځﻰ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ اﺑﺎد ﻛړو
ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ ګﺎﻟﻮ د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﯧﻐﻮروﻧﻪ
وﻃﻦ د ټﻮﻟﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﻛﻮر دى
دا دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺑﻴﻠﻮﻳﻨﻪ

د اﺗﻔﺎق ﻧﻪ ﻫﺮڅﻪ ﺟﻮړ ﺷﻲ
راځﻰ ﭼﯥ ﻳﻮﻛړواﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﻮاره ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
---------------------------------16 / 1 / 2008
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زﻣﻮږ ﻣﻴﻨﻪ زﻣﻮږ ګﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى
زﻣﻮږ ﻣﻴﻨﻪ زﻣﻮږ ژوﻧﺪ زﻣﻮږ اﻳﻤﺎن دى
ﺑﻰ وﻃﻨﻪ ﭼﯥ اوﺳﻴږي ﭘﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﻛﯥ
ﺧﻮږ ژوﻧﺪون ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺜﻞ د زﻧﺪان دى
زﻣﻮږ ﻣﻴﻨﻪ زﻣﻮږ ﻫﻴﻠﻪ ده ارﻣﺎن دى
اﺗﻔﺎق او ورورګﻠﻮي د ﻫﺮ اﻓﻐﺎن دى
دا وﻃﻦ ﭘﻪ ورورګﻠﻮۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺟﻮړﻳږي
ﭘﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎن دى
دوﻃﻦ ﻏﻴږه ﻛﯥ ﻣﯥ ﻛﻮر دى

ﻣﺎﺗﻪ ﭘﺮدي ﻣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﺧﻮب ﻛﻠﻪ راځﻴﻨﻪ
دوﻃﻦ ﺧﺎورې ﺑﻪ راﻧﺠﻪ ﻛړم
دا ﭘﺮدﻳﺴﻲ ژوﻧﺪون ﻣﻰ ﻫﺮدم زوروﻳﻨﻪ
ﭼﯥ ﻣﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ وﻛړو
ﺟګﯥ ﺷﻤﻠﯥ ﻣﻮ د ﭘﻠﺮو را ﻳﺎدې ﺷﻴﻨﻪ
49
ﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺮ دى ﻃﻮﻓﺎن دى
ﻣﻴﻨﻪ دا ﻓﺎﻧﻰ ﺟﻬﺎن دى
ﻣﻴﻨﻪ ښﻪ ﺷﺎﻧﺘﯥ ﻧﻐﻤﻪ ده
ﻳﻮه ښﻜﻠﯥ ﺗﺮاﻧﻪ ده
دا د ژوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺎ ده ﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻢ د ﺧﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﺎ ده ﻣﻴﻨﻪ
څﻮك د ﺧﺪاى ﺳﺮه ﻛړي ﻣﻴﻨﻪ
د ﻋﻘﺒﺎ ﭘﻪ ﻻرې ﺳﺮ دى

څﻮك ﭘﻪ دى ﻓﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎن ﻛﯥ
د رﻳﺎ ﭘﻪ ﻻرې ﺳﺮ دى
ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮر ﻣﻴﻨﻪ دﻟﺒﺮ دى
ﻣﻴﻨﻪ زوردى اوﻫﻢ زر دى
36

څﻮك د ﻛﺎر ﺳﺮه ﻛړي ﻣﻴﻨﻪ
څﻮك ﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺮدى
څﻮك روزګﺎر ﺳﺮه ﻛړي ﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻮا دى ﻫﻢ رﻫﺒﺮ دى
د ﻳﺎر ﻣﻴﻨﻪ زورﻳﺪل دي
ﭘﻪ ﺳﻮر اور ﻛﯥ ﺳﻮزﻳﺪل دي
د ﭘﺘﻨګ اﻧﺠﺎم د ﻣﻴﻨﯥ

ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﻛﻰ ﻟﻤﺒﻴﺪل دي
د ﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ګﻮره
ﻣﺎﻳﻮﺳﻲ ده ژاړﻳﺪل دي
د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﻪ د ﺳﺮه
)ﭘﻪ ﺳﻮر اور ورﺗﻪ دﻧګﻞ دي(
--------------------------------9 /1 /2008
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زﻣﻮږ ﻣﻴﻨﻪ
دا د ﻣﻴﻨﯥ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻟﻮﻳﻪ دﻧﻴﺎ ده
څﻮك ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﯥ ﻣﺠﻨﻮن څﻮك ﻳﯥ ﻟﻴﻼ ده
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻛﯥ دى ﺗﯧﺮ ﺷﻮى
ﻣﻴﻨﻪ ﻛړې ده درﺧﻮ ده ﻛﻪ راﺑﻴﺎ ده

ﻣﻴﻨﻪ څﻪ ده ﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻨﺪ دى ﻟﻮى درﻳﺎب دى
ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻮﻫﻪ ده ﻋﻠﻤﻴﺖ ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺘﺎب دى
د ﻳﺎر ﻣﻴﻨﻪ زورﻳﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي
ﭘﻪ ﺳﻮراورﻛﯥ ﺳﻮزﻳﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي
د ﭘﺘﻨګ د ﻣﻴﻨﯥ ﺑﺪ ﻏﻮﻧﺪې اﻧﺠﺎم دى
ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﻛﯥ ﻟﻤﺒﻴﺪل دي ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ دي
48

دﻟﺘﻪ ﺳﺘﺮې ﺑﺎدﺷــــــﺎﻫۍ وې
ډﻳﺮې ﻟـــﻮې اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ وې
څﻮك ﭼﻨګﻴﺰ ﭘﻪ ﺷـﺎن ﻣﻐﺮور ؤ
ﻧﺎ ﭘﻴـــــــﻠﻮن ﻫﻢ ﻟﻮى ﺑﺎﺗﻮر ؤ
ﻟږ ﻋﺒﺮت ژوﻧﺪﺗﻪ ﭘــــﻜﺎر دى
ﻛﺒﺮ ﺟﻦ ﺳړى ﺗﻞ ﺧــــــﻮار دى

ﻧﻦ دا ﻣﺴﺖ ﭼﯥ ﭘــــﻪ ډاﻟﺮ دي
دوى د ځـــــــــﺎﻧﻪ ﺑﯥ ﺧﺒﺮ دي
ﺳﺒﺎ ﺧـــــــﺪاى ﻟﻪ ﭘﻪ رﻓﺘﻦ دي
ﺑﺲ ﻣﺤﺘـــــــــﺎج د ﻳﻮ ﻛﻔﻦ دي
»»»
27 - 8 - 2009
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ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
راځﻰ ﭼﯥ ﺟﻮړ ﻛړو دﻏﻪ وران ﻛﻠﻲ ﻛﻮروﻧﻪ
وروڼﻮ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
راځﻰ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻛړو دا ﺧﻮاره واره ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ
وروڼﻮ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
ګﻮدرﻣﻮ وران ﭘﯧﻐﻠﯥ ﺳﺮﺗﻮرې ﺷﻮﻟﯥ
د ورور ګﻠﻮۍ ﺧﺒﺮې ﻧﻮرې ﺷﻮﻟﯥ

ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻧډې ﻣﻮ راﻧﺴﻜﻮرې ﺷﻮﻟﯥ
څﻮﺑﻪ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن ﺧﭙﻞ ﻛﻮر وراﻧﻮﻧﻪ
وروڼﻮ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
دا وﻃﻦ ﻣﻴﻨﻪ ﻏﻮاړي ﻛﺎر ﻏﻮاړي
ﺑﻴﺎ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ زﻳﺎر ﻏﻮاړي
ښﻜﻠﻮ ﺑﺎﻏﭽﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻠﻴﺎر ﻏﻮاړي
ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ اورو د ﭘﺮدﻳﻮ ﭘﯧﻐﻮروﻧﻪ
وروڼﻮ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
38

وروڼﻮ ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﻋﻠﻤﻴﺖ دى ﭘﻪ ﻛﺎر
ﻟﻮړ ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﺻﺪاﻗﺖ دى ﭘﻪ ﻛﺎر
ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﻫﻤﺖ دى ﭘﻪ ﻛﺎر
راځﻰ ﭘﻮره ﻛړو د ﻛﺎﻟﻮﻧﻮ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ
وروڼﻮ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
دا ﻣﻮ د ﻛﻠﻮ او ﺑﺎﻧډو وﻃﻦ دى

دا د ښﺎﻳﺴﺖ د ﻣﻨﻈﺮو وﻃﻦ دى
د وﻟﺴﻮﻧﻮ  ،ﭘﺮګﻨﻮ وﻃﻦ دى
ﺳﺮه ﺟﺮګﻪ ﻛړو اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮل وﻟﺴﻮﻧﻪ
وروڼﻮ ﺗﺮ څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وي
------------------------------------------ 2007 -8-3ﻛﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﻣﻮﻗﻌﻪ
دا ژوﻧﺪون ﻳﻮه ﻣﻮﻗﻌـــــﻪ ده
د ﭼﺎﺗﻪ ﻟﻨــــــډه ﭼﺎاوږده ده
دا ﻣـــــــــﻮﻗﻌﻪ ده ﻫﻐﻪ ﭼﺎﻟﻪ
ﭼﯥ ﻓﺮﺻﺖ ﻟﺮي ﺳﺒــــــــــﺎ ﻟﻪ
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺷﻲ ﻛﯥ اﻧﺠﺎم ﺷﺘﻪ
څﻮك ﺻـﺎدﻗﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺘﻪ

ﭘﻮه او ښــــﻪ ﺧﻠﻚ ﺗﻴﺮ ﺷﻮي
ﺑﺪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﺎﻣــــــــــﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي
ﺧـــــــﺎﻃﺮې ﺗﺮې ﭘﺎﺗـﻪ ﻛﻴږي
ﻧﻴﻚ ﭘﻪ ښﻪ ﻧﺎﻣـــــــــﻪ ﻳﺎدﻳږي
د ژوﻧـــــــــﺪون ﭘﻪ ﭘړاوو ﻛﯥ
ﭘﻪ وﺧﺘـــــــــــــﻮﻧﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﯥ
ډﻳﺮ ؤ ﺳﺘﺮ ﺳﺘﺮ ﻗﺪرﺗـــــــــﻮﻧﻪ
دﺑــــﺪﺑﯥ وې ﻣﻘــــــــــــــﺎﻣﻮﻧﻪ
46

ګډ ﺷﻮه ﭘﻪ ډول د اﺟﻨﺒﻲ رﻧګ ﭘﻪ رﻧګ
څﻪ ﺑﯥ وﻗﺎره ﺣﻴﺜﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
ﻫﺴﻜﻪ ﺷﻤﻠﻪ ﻣﻮ دﻧﻴﻜﻮ ﺷﻮه ټﻴټﻪ
د ﭘﺮدو رﺳﻢ او رواﺟﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
دا ﺑﯥ ﻓﺮﻫﻨګﻪ د ﻓﺮﻫﻨګ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ

زﻣﻮږ د ﻛﻠﺘﻮر اوﻟﻪ دودوﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
د ا د ﺗﺎرﻳﺦ او اﻓﻐﺎﻧﻴﺖ دښﻤﻨﺎن
دوى ﻣﻮ ﻟﺴټﻮڼﻲ ﻛﯥ ﻣﺎروﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
اﻓﻐﺎﻧﻲ! ﻧﻪ رﺳﻲ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ ﻫﻐﻮى
ﭼﯥ د وﻃﻦ او وﻟﺴﻮ ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
-------------------------------------28 -12 - 2008
ﺑﺮول  -ﺟﺮﻣﻨﻲ
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ځﻮاﻧﻴﻤﺮګﻪ اوزﻟﻴﻢ
ﻳﻮه ﻣﻴﻨﻪ ﻳﻮه ﻧﺎز ﻳﻮه ادا وه
ﻳﻮه ښﻜﻠﯥ ﻧﺎزﻧﻴﻨﻪ دﻟﺮﺑﺎ وه
ﺧﻮږې ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺮه اﺷﻨﺎ وه
ﻫﻐﻪ ﻻړه د ﻋﻤﺮوﻧﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻮه

ﻫﻐﻪ ﻻړه ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻢ ژاړي
د ځﻮاﻧۍ د ﻣﺮګ ﺑﻬﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻢ ژاړي
زﻣﻮږ ﻛﻠﻰ زﻣﻮږ ښﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻢ ژاړي
اوس ﻫﻐﻪ د ﻣﻮر او ﭘﻼره ﻣﺮور ﺷﻮه
ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﭘﺮې د ﻏﻢ اوښﻜﯥ ﺟﺎري دي
ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳﯥ اوس د ﻏﻤﻪ ﻟﯧﻮﻧﻲ دي
ﻧﺎ اﻣﻴﺪه ﭘﻪ ژړا ﺧﭙﻞ او ﭘﺮدي دي
ﭘﻪ ځﻮاﻧۍ ﻛﯥ دا ﭘﯧﻐﻠﻮټﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﺳﺮ ﺷﻮه
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ﻧﻦ اﺳﻤﺎن دى ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ راوﻟﻴﺪﻟﻰ
دﻟﺘﻪ ﻫﺮ ﺳړى ﺑﯥ ﺣﺪه زورﻳﺪﻟﻰ

دې ﻣﺎﺗﻢ ﻛﯥ ﻫﺮ ﭼﺎ ځﺎن دى ﺧﭙﻞ ګڼﻠﻰ
ښﻪ ځﻮاﻧﻲ ﻳﻮه ښﻜﻼ ﻧﻦ د ﻧﻈﺮ ﺷﻮه
رﺑﻪ ﺳﺘﺎ دﻧﻴﺎ ده ﻟﻮﻳﻪ ﺗﻪ ﺑﺎدﺷﺎه ﻳﯥ
ﻫﻢ د ﺧﺎن ﻫﻢ دﻏﺮﻳﺐ ﻫﻢ د ګﺪاﻳﯥ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﺪى اګﺎه ﻳﯥ
ﻧﻦ ﺧﻮر ﻻڼﻪ ﻣﯥ د ﻟﻮر ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺳﺮ ﺷﻮه
----------------------------------------- 2007 / 6/ 2007ﻣﺎﻳﻦ اﺷﻒ ﺟﺮﻣﻨﻲ
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ﺣﺎﻻت
ﭘﻪ ﻣﻮﻧږه څﻮﻣﺮه ﭼﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
ﻫﻮﻣﺮه ﻋﺒﺚ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ،ﻛﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
دا ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ وه ﻛﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻪ ګﻨﺎه

ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻣﻮ څﻮﻣﺮه ﻛړاوﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل؟
ﺧﻠﻚ ښﻪ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺗﺮﻛﻴﻬﺎﻧﻪ ﻻړل
ز ﻣﻮږﻋﺒﺚ ټﻮل ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
دﻏﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻮږ څﻪ وﻧﻜړل
زﻣﻮږ روزګﺎرﻛﯥ ټﻮل ﻏﻤﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
ﻳﻮه ﻟﺤﻈﻪ ارام ﻣﻮ وﻧﻪ ﻟﻴﺪو
څﻪ ﻧﺎﻛﺮاره ﻣﻮ ﻓﻜﺮوﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨځﻮ ﻛﯥ ﺟﻨګﻮي اﻓﻐﺎﻧﺎن
څﻮﻣﺮه وﺣﺸﺖ څﻮﻣﺮه ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل
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څﻮﻣﺮه ﺷﻮ ﺑﻰ ﻗﺪره ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﻠﻚ ﻛﻰ ﭼﻪ اوﺳﻴږو
دﻟﺘﻪ ﻫﺮ ﻗﺪم ﻛﻰ د اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم زورﻳږو
ټﻮل ﻋﻴﺐ ﭘﻪ ﻧﻔﺎق ﻛﻰ دى ﭘﻪ دى ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږو
وران ﺷﻮ د ﺷﻤﻠﻮ وﻃﻦ د ﻛﻠﻮ او ﺑﺎﻧډو وﻃﻦ
ﺧﻮږ دى ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮږ دى د ﭘﻠﺮو او د ﻧﻴﻜﻮ وﻃﻦ
راﺷﻰ ﺧﻮږو ورﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ﺷﻮ د اﻓﻐﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم
څﻮ ﺑﻪ دا ﻧﻔﺎق وى ﭼﻪ ﺑﻴﻠﻴږو اﻳﻦ او ان ﭘﻪ ﻧﻮم
ﻻس د ورورى ورﻛړوداﺧﻼص اوداﻳﻤﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم
ﺟﻮړ ﻛړو اﻓﻐﺎﻧﻰ وﻃﻦ د ﺳﻮﻟﻰ او ﺟﺮګﻮ وﻃﻦ
ﺧﻮږ دى ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮږ دى دﭘﻠﺮو او دﻧﻴﻜﻮ وﻃﻦ
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د ﻧﻴﻜﻮ وﻃﻦ

ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﻣﻮ وران ﺷﻮ ﺷﻮﻣﺤﺘﺎﺟﻪ دﭘﺮدو وﻃﻦ
ﺧﻮږ دى ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮږ دى د ﭘﻠﺮو او د ﻧﻴﻜﻮ وﻃﻦ
دﻟﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮرى ده ﻫﺮ ﻗﺪم ﻛﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻮﻧﻪ دى
دﻟﺘﻪ ﺑﻰ وﺳﻰ ده ﻫﺮى ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻴﻐﻮروﻧﻪ دى
ﺑﻞ ﻏﻮﻧﺪى ﻗﺎﻧﻮن دى ﻣﺎﻳﻮﺳﻰ ده زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ دى
ﻫﺮ ﻗﺪم ﭘﺮدى دى راﺗﻪ ښﻜﺎرى د ﻣﻴﺮو وﻃﻦ
ﺧﻮږ دى ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮږ دى دﭘﻠﺮ او دﻧﻴﻜﻮ وﻃﻦ
څﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻛﻰ ډﻳﺮﺑﻰ ﺷﻤﻴﺮه ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻮل
ډﻳﺮ ﻧﻮر د اﺑﺮو ﺧﻠﻚ ﺑﻰ ﻛﻮره ﺑﻰ ﻛﺎروان ﺷﻮل
څﻮك ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﺮدى وﻃﻦ ﻛﻰ ﭘﺎﺗﻰ ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺷﻮل
دا ﻧﺴﻞ ﻻ ﭘﺮﻳږده ﭼﻪ ﻣﻮ وران ﺷﻮ دﻟﻤﺴﻮ وﻃﻦ
ﺧﻮږ دى ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮږ دى دﭘﻠﺮ او دﻧﻴﻜﻮ وﻃﻦ
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ﻳﺎره ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮ ﻛﯥ
ﭼﻪ دﭼﺎ د وﻳﻨﯥ رﻧګ دى

ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ

د ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
د ﺷﺎﻋﺮﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ
ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ د ارواښﺎد ﻣﻮﻟﻮى ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
) ﺳﻌﻴﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ( ځﻮى د ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻮﻟﻮى ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻟﻤﺴﻰ ﭘﻪ ﻛﺎل1333ه ش ﻛﻰ دﻟﻐﻤﺎن وﻻﻳﺖ د ﻋﻤﺮزﻳﻮ
د ﻗﺮﻳﻰ دﺧﻴﺮاﺑﺎد ﭘﻪ ﻛﻠﻰ ﻛﻰ زﻳږﻳﺪﻟﻰ دى  0ﻟﻤړﻧﻰ

زدﻛړى ﻳﻰ د ﻟﻐﻤﺎن وﻻﻳﺖ د ﺣﻴﺪر ﺧﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ د ﻫﺎﺗﻰ
ښﻮﻧځﻰ  ،دﻣﻬﺘﺮاﻟﻤﻚ اﺑﺘﺪاﻳﻪ ښﻮﻧځﻰ او د روښﺎن ﭘﻪ ﻟﻴﺴﻪ ﻛﻰ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻰ او ﭘﻪ ﻛﺎل 1359ﻛﻰ د ﻟﻮړو او ﻣﺴﻠﻜﻰ زده ﻛړو د ﻻﺳﺘﻪ راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﻬﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ  0اوﭘﻪ ﻛﺎل  1364ﻛﻰ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎر و ﭘﻪ وزارت ﻛﻰ د ډګﺮواﻟﻰ ﺗﺮ رﺗﺒﻰ رﺳﻴﺪﻟﻰ دى 0
ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﺎﻋﺮدى ﭼﻪ ﻳﻮه ﺷﻌﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﻰ ) د وﻃﻦ ﻳﺎدوﻧﻪ ( ﺗﺮ ﺳﺮ ﻟﻴﻚ د ﭼﺎﭘﻪ راوﺗﻠﻰ  ،ډﻳﺮ ه ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﻜﻨﻰ او ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻳﻰ د وﻃﻦ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﻮ او
ﺟﺮاﻳﺪوﻛﻰ ﺧﭙﺎره ﺷﻮى دى او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ ډﻳﺮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ ﻳﻰ دوﻃﻦ دوﺗﻠﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ او ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺳﻴﻤﻴﻨﺎروﻧﻮ او ﻣﺸﺎﻋﺮو ﻛﻰ دﻛﻠﻤﻪ ﺷﻮى اوﻳﻮ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻮر ﻳﻰ دوﻃﻦ د ﺧﻮږ ژ ﺑﻮ ﺳﻨﺪر ﻏﺎړو ﭘﻪ ﺧﻮږو اوازوﻧﻮ ﻛﻰ ﻛﻤﭙﻮز ﺷﻮﻳﺪى ﻟﻜﻪ ﺑﻨﺠﺎره ﻣﺎﻣﺎ  ،ﭘﻞ دى ﺑﺨﺘﻮ رﺷﻪ  ،ﻫﻤﺖ  ،اﻓﻐﺎن ﻳﻢ  ،دا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دى  ،ﻳﺎره
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﻨګﻮﻛﻰ او ډﻳﺮ ﻧﻮر ﭼﻪ زﻣﻮږ دﻫﻴﻮاد واﻟﻮ د ﺗﻮﺟﻪ وړ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ دى 0
ﺳﻤﻴﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺘﺎﻫﻞ او د ﭘﻨځﻮ اوﻻدو څښﺘﻦ دى 0
ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى اﺛﺎر
د وﻃﻦ ﻳﺎدوﻧﻪ  -ﺷﻌﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،د ﺧﺎﭘﻮړو ﻛﻠﻰ  -دﻛﻠﻮ او ﺑﺎﻧډو ﻛﻴﺴﻰ
ﭘﺲ از ﺑﺎزګﺸﺖ  -داﺳﺘﺎن ﻛﻮﺗﺎ  ،ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ  -ﺷﻌﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
) دﺣﻖ دﻻرى ﻓﺮﻫﻨګﻰ ټﻮﻟﻨﻪ  0ﺟﺮﻣﻨﻰ(
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