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 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

   حمد 
  ســــاتلي يــــې پــــه غرونــــو كــــې مرغــــان پــــه خپــــل قــــدرت         
ــدرت    ــل قــــ ــه خپــــ ــان پــــ ــول جهــــ ــړى ټــــ ــالق دى ودان كــــ   خــــ

  
ــ    ــر هـــــ ــدلى پـــــ ــه ده رحمېـــــ ــره ښـــــ ــويي ورســـــ ــالـــــ   دى ر چـــــ

ــر كـــ    را ــې لمـ ــې يـ ــه چـ ــر  ىپورتـ ــل قـــدرت   ا  پـ ــه خپـ ــمان پـ   سـ
  

ــر ژبــــــــه ال  ــه دى راغلــــــــى د خــــــــوار بنــــــــده پــــــ   شــــــــكر نــــــ
  پـــاك ســـبحان پـــه خپـــل قـــدرت   ىســـان كـــاژونـــد ډېـــر ورتـــه 

  
ــا   ــه چــ ــه دُ لــ ــه دُ  څخــ ــي لــ ــوك واخلــ ــي څــ ــا واخلــ ــا نيــ ــنيــ   ه نــ

  ولـــــي مــــــزار تـــــه د جانـــــان پــــــه خپـــــل قــــــدرت      څـــــوك ور 
  
ــه       دا ژونـــــد هـــــم مـــــوږ پـــــه خپلـــــه خوښـــــه نـــــه تېـــــروو دلتـــ

  روان پـــــه خپـــــل قـــــدرت پـــــر مځكـــــه بانـــــدې هـــــم نـــــه يـــــو  
  
  ه كلـــــــه كلـــــــه  نـــــــ  ســـــــمان لـــــــه خـــــــوا  اشـــــــنه  اوروي د را

ــوږ د ر  ــر مــــ ــو پــــ ــدرت    حمتونــــ ــل قــــ ــه خپــــ ــاران پــــ              ډك بــــ
  
ــه ر     اُ ــوا تــــ ــزل خــــ ــې د منــــ ــردېس چــــ ــرم پــــ ــد لــــ   وان وي ميــــ

ــه      ــدن ورتــ ــه زكنــ ــداى بــ ــړي خــ ــدرت   اكــ ــل قــ ــه خپــ ــان پــ   ســ
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 دالور پردېس

  نعت شريف 
  

ــته اُ   ــو ســـــــ ــيمه د ورتلـــــــ ــا  اى نســـــــ ــه زمـــــــ ميدونـــــــ  
ــي ــو   )ص( د نبــــ ــه يــــ ــې تــــ ــا    روضــــ ــالمونه زمــــ ــه ســــ ســــ   

ــوهر محتــــــــــرم تــــــــــه مــــــــــي اواز د ســــــــــلګو  و    ســــــــ
ــ  ــيب رانــ ــا     ه نصــ ــه زمــ ــره ګلونــ ــي ســ ــه الس كــ ــړل پــ   كــ

  
ــه ــلمان  وا ورتــــــ ــلمان دى مســــــ ــه مســــــ ــق يــــــ   ويتلــــــ

ــوږ څــــــه وكــــــړو ګرانــــــه وا      فريادونــــــه زمــــــا    وره مــــ
  

  ورتلـــو  مـــي ســـتا روضـــې تـــه ســـي ارمـــان د چـــي پـــوره 
  نيـــــا ســـــي ارمـــــانو نـــــه زمـــــا  دُر خـــــاوري پـــــ يد نـــــور

  
ــردې  ــوار پـــ ــه    يس دخـــ ــفاعت غواړمـــ ــر شـــ ــه محشـــ   پـــ

ــا   د   دې ســـــــتړي ژونـــــــدون  وركـــــــړه  احوالونـــــــه زمـــــ
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 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

  مور 
  

  ازار نــــــــــــــه كړمــــــــــــــه  يدچــــــــــــــي زړګــــــــــــــى  يرمــــــــــــــو
ــه هيڅ   ــدون بــــــ ــل ژونــــــ ــوار خپــــــ ــه خــــــ ــه   كلــــــ ــه كړمــــــ   نــــــ

  
ــتا دُ ــا ســـــــــ ــا دي مـــــــــ ــوه د  عـــــــــ ــي ډيـــــــــ ــه ســـــــــ   الس  تـــــــــ

  بـــــــــــې لـــــــــــه دې رڼـــــــــــا تلـــــــــــل پـــــــــــه الر نـــــــــــه كړمـــــــــــه  
  

ــور    ــه مــــــــ ــه ژبــــــــ ــه كومــــــــ ــه پــــــــ ــه بــــــــ ــا تــــــــ ــم  تــــــــ   وايــــــــ
ــه     ــتا لـــــ ــي ســـــ ــر چـــــ ــيســـــ ــ مينـــــ ــار هنـــــ ــه   جـــــ ــه كړمـــــ   نـــــ

  
ــق د     ــه هـــــــيڅ حـــــ ــان تـــــــه بـــــ ــه كـــــــړم    ځـــــ   ژونـــــــدون ور نـــــ

ــهار  يدشــــــــپې چــــــــي  ــ  خــــــــدمت كــــــــي ســــــ ــه ه نــــــ   كړمــــــ
  

ــر   ــ رپـــــــــــټولـــــــــــه ورځ كـــــــــــه ســـــــــ   نمه ېزنګـــــــــــون كښـــــــــ
  كړمــــــــــه ه ســــــــــتا حقونــــــــــه بــــــــــه شــــــــــمار نــــــــــ يمــــــــــور

  
  نيكمرغـــــــــــــــي ګـــــــــــــــڼم  يولســـــــــــــــتا خبـــــــــــــــري ټـــــــــــــــ

ــو   ــه خـــــــ ــردېځكـــــــ ــه   پـــــــ ــه كړمـــــــ ــار نـــــــ ــرې انكـــــــ   س تـــــــ
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  لتونبې 
  

  شــــــــــــــــــــنا ا هغــــــــــــــــــــه ښايســــــــــــــــــــته او نــــــــــــــــــــازولى
ــا ــدلى    زمـــــــــــ ــي زوريـــــــــــ ــم كـــــــــــ ــه غـــــــــــ   شـــــــــــــنا ا پـــــــــــ

  
  مـــــــــنځ كـــــــــي راغلـــــــــه ېبه مـــــــــولتـــــــــون شـــــــــېب چـــــــــي د

ــدلى   ــو ژړيــــــــــــــ ــو چيغــــــــــــــ ــه چيغــــــــــــــ ــنا ا پــــــــــــــ   شــــــــــــــ
  

ــا  ېپــــــــه د ــاطر چــــــــي مــــــ ــړ  خــــــ ــه اوره خــــــــالص كــــــ    يلــــــ
ــر د ــتو  پــــــــــــ ــدلى  ښــــــــــــ ــو ګرځيــــــــــــ ــنا ا غرونــــــــــــ   شــــــــــــ

  
ــاځكــــــــــــــــه دُ ــو غم ســــــــــــــــوه د نيــــــــــــــ ــه  ونــــــــــــــ   ډكــــــــــــــ

ــكل    ــا ښـــــــــ ــته  زمـــــــــ ــې نســـــــــ ــي پكښـــــــــ ــنا ا ىچـــــــــ   شـــــــــ
  
  رانــــــــــــه ســــــــــــي  رارقــــــــــــپــــــــــــردېس زړه تــــــــــــه بــــــــــــه   د

ــو  ــي ســــــــــ ــا   چــــــــــ ــه تنهــــــــــ ــىورڅخــــــــــ ــنا ا تللــــــــــ   شــــــــــ
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  بې صبري
  

ــي را د ز ــي وينـــــ ــړګـــــ ــوري دنـــــ ــ ه خـــــ ــانتظـــــ   بې دي ېار شـــــ
  بې دي ېشـــــــــ  كلـــــــــه راځـــــــــي د انتظـــــــــار    زمـــــــــا اشـــــــــنا 

  
   ىپـــــــاره چـــــــي ســـــــهار مـــــــي لـــــــه بـــــــاغچې راوړ  يـــــــار ل د

  بې دي ېشـــــ رانتظـــــا كـــــوي د ىو االس كـــــي مـــــي ګـــــل مـــــړ 
  

ــوږه  ــه و    خـــ ــي كلـــ ــتا مـــ ــه ســـ ــدا بـــ ــوږه خنـــ ــخـــ ــه زړه ځـــ   ي لـــ
  بې دي ېشــــــــ ر انتظــــــــا ترخــــــــه ترخــــــــه ســــــــوه زنــــــــدګي د 

  
  ســــــمان حســــــابم ا ري ده ســــــتوســــــبا ويښ  يمــــــ شــــــپه تــــــر

ــ  فكـــــر مـــــي ســـــتا كـــــوڅې تـــــه ځـــــي د انتظـــــار     بې دي ېشـــ
  

ــ  ــي كــ ــه ب    كلــ ــاز نــ ــه غمــ ــته نــ ــب ســ ــه رقيــ ــه نــ ــون ېي اوســ   لتــ
  بې ديېشــــــــــــ  رخيــــــــــــري د انتظــــــــــــا آ يد داپردېســــــــــــه 

   
30\11\1384  
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  اظهار

  
ــه  ــار د  اراســـــ ــر انګـــــ ــي پـــــ ــنا زړه مـــــ ــي شـــــ ــوره  مينـــــ   وګـــــ

  وګــــــــوره  مينــــــــي لــــــــري ثــــــــواب لــــــــږ ورتــــــــه الر د رېــــــــډ
  

ــه د ــا بــــ ــ   تــــ ــه  پرېښــــ ــان تــــ ــونه ځــــ ــان الســــ ــه  ىالووجانــــ   نــــ
  وګـــــــــــوره  مينـــــــــــي څيـــــــــــري ګريوانـــــــــــه انتظـــــــــــار د ىا
  

ــا ــونډو د    يد مـ ــه شـ ــړي دي پـ ــكل كـ ــرف ښـ ــاور  صـ ــدم خـ   يقـ
  وګــــوره  مينــــي دار دمــــا بــــل څــــوك تــــا بعــــ     والړ ســــه تــــر 

  
ــاعت را     ــو ســــ ــي يــــ ــم چــــ ــوم قســــ ــزه كــــ ــه هيرنــــ ــه ېــــ   ږې نــــ

ــري را ــلــــــــ ــه  نــــــــ ــه ګرځــــــــ ــي زار دآه مــــــــ ــوره  مينــــــــ   وګــــــــ
  

  داغونــــه مــــه ايــــږده    تــــور  لمــــن عشــــق پــــر  پــــام د  ېښــــكل
  وګــــــــــوره  مينــــــــــي يادګــــــــــار د هغــــــــــه نړيــــــــــدلى غــــــــــر 

  
ــور ــردې نـــــ ــر او دُ س دپـــــ ــي   قطـــــ ــه وينـــــ ــه نـــــ   بـــــــۍ خوبونـــــ

ــار د    ــو ګرفتـــــ ــر  ســـــ ــه ځنځيـــــ ــه پـــــ ــي دلتـــــ ــوره  مينـــــ   وګـــــ
  

25\12\1384  
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 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

  ديار كلى 
  

ــې د  ــازديګر يـــــــــ ــر مـــــــــ ــوم دى   هـــــــــ ــه نـــــــــ ــدار پـــــــــ   ديـــــــــ
  يـــــــــــار پـــــــــــه نـــــــــــوم دى     خلكـــــــــــو دا كلـــــــــــى مـــــــــــي د  

  
ــ   ــې واره پـــــــــــــ ــه بـــــــــــــ ــدي اوريـــــــــــــــدل   رځكـــــــــــــ   تنـــــــــــــ

  اڼى يـــــــــې هـــــــــر يـــــــــو د سنګســـــــــار پـــــــــه نـــــــــوم دى  كـــــــــ
  
  ســــــــــــــــر ټكــــــــــــــــوي   ورڅخــــــــــــــــه ر لــــــــــــــــوني ېــــــــــــــــډ

ــه ــوم دى    مينـــــــــ ــه نـــــــــ ــار پـــــــــ ــد د انتظـــــــــ ــي خونـــــــــ   كـــــــــ
  

  و ورځ كـــــــــــــــه نـــــــــــــــه پيژنـــــــــــــــې ازړګيـــــــــــــــه شـــــــــــــــپه 
ــوم دى      ــه نـــــــ ــهار پـــــــ ــخ د ســـــــ ــپه مـــــــ ــې شـــــــ ــي يـــــــ   زلفـــــــ

  
  ورتــــــــــه كتــــــــــى نــــــــــه ســــــــــم ليمــــــــــې مــــــــــي ســــــــــوځي  

ــ    ــړى د ســــــــ ــل كــــــــ ــې بــــــــ ــوم دى ياو ر يــــــــ ــه نــــــــ   نګار پــــــــ
  

ــاعت د  ــد ســــــــــ ــر   د ژونــــــــــ ــحالۍ ملګــــــــــ ــو شــــــــــ   ىخــــــــــ
  پــــــــــــه نــــــــــــوم دى  قــــــــــــرارشــــــــــــونډو د ا ديــــــــــــار پــــــــــــر

  
  ســـــــــــــــه ځكـــــــــــــــه درتـــــــــــــــه بيـــــــــــــــا راغلمـــــــــــــــه     پردې

ــكل ــم د ىښـــــــــ ــار   موســـــــــ ــو بهـــــــــ ــوم دى   نـــــــــ ــه نـــــــــ    پـــــــــ
28\4\1385
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  يادګار

  
  ه وروســــــته  نــــــزه يــــــې ديــــــدن تــــــه وم راغلــــــى د مــــــودو     

  ه وروســـــته نـــــانـــــان مـــــي داســـــي راتـــــه وويـــــل د ســـــلګو ج
  

  اچــــــاهي اوس د ارمـــــــان چليـــــــږي  بكـــــــور مـــــــي  د زړه پــــــر 
  ه وروســـــته نـــــميـــــدو و اُر ســـــېـــــت ېوران د ظلـــــم پكښـــــ  د
  

  ده اى خلكــــــــو مالمــــــــت نــــــــه يمــــــــه    ه نــــــــ  هزمــــــــا ګنــــــــا 
ــړ   ــر ســـ ــالب د هـــ ــبو  ګـــ ــيږي د خوشـــ ــي خوښـــ ــته نـــ   ه وروســـ

  
  زمــــوږ پــــه زړونــــو لــــوبي وكــــړې      يوختــــه چــــي څــــومره د  

  ه وروســــته نــــبيــــا هــــم شــــمعه پتنــــګ غــــواړي د لمبــــو   خــــو
  

ــه ټيــــټ ســــو څــــه پــــروا    ــړي  كــــه د غــــرور ســــر عــــاجزۍ تــ   كــ
ــكوريدو    ــان نســــ ــري ارمــــ ــام لــــ ــر جــــ ــ  د كبــــ ــته نــــ   ه وروســــ

  
ــترګو  ــ   جانانـــــه ســـــتا پښـــــتنو ســـ    ىنـــــوى رنـــــګ پيـــــدا كـــ

  ه وروســــــته نـــــ بـــــول د قســـــمو   س كړمـــــه ق پـــــردې  يچـــــي د 
  

3\3\1386  
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 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

   
  ارمان

  
ــي  يالس د د  ــونښــــــــ ــه  څــــــــ ــي  ګلونــــــــ ــي ګالبــــــــ   راغلــــــــ
  راغلـــــي يســـــتر ګـــــو اوښـــــكي ورتـــــه زمـــــا پـــــه هـــــر كلـــــ  د
  

ــو د   ــديوان ســــ ــدان زړه بنــــ ــل زنــــ ــې   كوګــــ ــو پكښــــ   عمرونــــ
ــه  اوس دي ــ  يادونـــــــ ــات تـــــــ ــي   ه دمالقـــــــ ــدي راغلـــــــ   بنـــــــ

  
ــه د  ــه ماتــــ ــوي    ګلونــــ ــه وار وار كــــ ــفت پــــ ــان صــــ ــل ځــــ   خپــــ

  ښــــكلو شــــونډو پــــه ســــيالي راغلــــي   ښــــكاري چــــي ســــتا د
  

ــتا    ــي ســ ــم مــ ــورين قلــ ــه ګلــ ــكلپــ ــړى   ىښــ ــوړ كــ ــوير جــ   تصــ
  تنــــــــــدي راغلــــــــــي  پــــــــــر  رقيبــــــــــانو ګــــــــــوره خــــــــــولې د

  
ــه دې  ــپــــ ــا     هناترســــ ــړه وفــــ ــې وكــــ ــي يــــ ــت كــــ ــرور وخــــ   مــــ

ــالمونه   ــتا ســــ ــي    ااى  ســــ ــحالي راغلــــ ــو شــــ ــه خــــ ــنا پــــ   شــــ
  

ــه د اهللا دي را ــه    ولــــــ ــته جانانــــــ ــان ښايســــــ ــه شــــــ ــل پــــــ   ګــــــ
ــو   ــه راتلــــ ــتا پــــ ــرلي راغلــــــي  مــــــي ســــ ــه پســــ ــڼ تــــ   د زړه بــــ

  
  يـــــې نـــــن وكـــــه ديـــــدن     ګوپـــــه غټـــــو غټـــــو ســـــتر   راســـــه 
  جــــوړه كــــالي راغلــــي وروســــتۍس تــــه ســــپين كفــــن پــــردې

  
11\6\1384  
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  بس دى

  
ــدلى د  ــي پوهيــــــ ــر  زړه مــــــ ــان خبــــــ ــواړي  جانــــــ ــه غــــــ   ي نــــــ

ــس دى ــس د  بـــ ــوري د  ىبـــ ــ   نـــ ــري نـــ ــان خبـــ ــواړي ارمـــ   ه غـــ
  

ــو    ګـــــل چـــــي د ــاڼي ولـــ ــاڼي پـــ ــم كـــــي پـــ ــو ســـ ــار مـــ   ږي ېبهـــ
ــه د ــل او د هغـــــــ ــواړي    بلبـــــــ ــه غـــــــ ــري نـــــــ ــاغوان خبـــــــ   بـــــــ

  
  اوس  صـــــبر كـــــړى دى  وعـــــدو  ورېـــــيـــــار ډ مـــــي د زړه خـــــو

ــم د  ــترګي هــــ ــكو ســــ ــواړي   د اوښــــ ــه غــــ ــري نــــ ــاران خبــــ   بــــ
  

ــر زه د ــ ســــ ــه   هنــــ ــروم كــــ ــنااتيــــ ــړې وا  شــــ ــا كــــ ــي وفــــ   ىمــــ
ــا ــردې   چــ ــي پــ ــل چــ ــه دويــ ــاوان س بــ ــواړي     تــ ــه غــ ــر ي نــ   خبــ
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  كبر جن

  
ــدر يـــــــــــــــې د    ر ېـــــــــــــــســـــــــــــــره دى ډارســـــــــــــــن حُ قـــــــــــــ

  ر ېــــــــــــــــډ ىنــــــــــــــــه كــــــــــــــــوي خبــــــــــــــــري بيګانــــــــــــــــه د 
  

ــر ــوا يهـــــ ــو    خـــــ ــي خـــــ ــه ځـــــ ــواړي    تـــــ ــه غـــــ ــت نـــــ   رخصـــــ
  ر ېـــــــــــــ ډ ىښايســـــــــــــته د  ږي خلكـــــــــــــو ېـــــــــــــنـــــــــــــه هير

  
ــا  ســـــــــــختي شـــــــــــپې د ــم تيـــــــــــروي مـــــــــ   بانـــــــــــدي  غـــــــــ

ــه دى ډ    ــه ژوندانـــــــــ ــحال لـــــــــ ــدي او خوشـــــــــ ــخانـــــــــ   ر ېـــــــــ
  

  ورتــــــــه پــــــــه خولــــــــه كــــــــي زارۍ ختمــــــــي ســــــــوې   زمــــــــا
ــا ــم د بيـــــــ ــه دى ډ  رق هـــــــ ــه خولـــــــ ــالم پـــــــ ــب ظـــــــ ــيـــــــ   ر ېـــــــ

  
ــاتې  خـــــــــــــــزان څخـــــــــــــــه يـــــــــــــــې و  خدايـــــــــــــــه د   ســـــــــــــ

ــې د  ــ رنـــــــــګ يـــــــ ــه دى ډ ګـــــــ ــم نـــــــ ــه كـــــــ ــالب څخـــــــ   ر ېـــــــ
  

ــه دا    ــدي كړمــــــــ ــه وړانــــــــ ــي تــــــــ ــوم قاضــــــــ ــوه  كــــــــ   دعــــــــ
  ر ېــــــــــــه وړى ســــــــــــخت پــــــــــــه زړه دى ډنــــــــــــزړه يــــــــــــې را

  
ــر  ــم دى چـــــــــــــي پـــــــــــ ــولى د دېغـــــــــــ   ى س يـــــــــــــې زنګـــــــــــ

  ر ېـــــــــــ ولـــــــــــي خلـــــــــــك وايـــــــــــي چـــــــــــي نشـــــــــــه دى  ډ    
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  ى اشناتلل

   
ــ  شــــــــــــناازړګيــــــــــــه نــــــــــــور    نــــــــــــه ســــــــــــې  ىدالمونــــــــــ

ــ ــرې خالصـــــــــيدال  ېب ى راغـــــــ ــه ســـــــــې  ى لتـــــــــون تـــــــ   نـــــــ
  
  وروســــــــــــــــته ورك ســـــــــــــــو جانــــــــــــــــان    دنونويـــــــــــــــ دد 
  ســـــــــــــې  ه نـــــــــــــ  ىې هيـــــــــــــروال ه يـــــــــــــ وروســـــــــــــت ژړا د
  

  ســــــــــــو كــــــــــــم تــــــــــــر اغــــــــــــزي      يزړګيــــــــــــه قــــــــــــدر د 
  ســـــــــې  ه نـــــــــ ىګـــــــــل پـــــــــه څنـــــــــګ كـــــــــي  دريـــــــــدال     د
  

  روه  خوبونـــــــــــــو كـــــــــــــي مـــــــــــــي مـــــــــــــه زو     ىبـــــــــــــس د
ــال   ــي راتلــــــــ ــه چــــــــ ــه ويښــــــــ ــاره پــــــــ ــ ىيــــــــ ــې ه نــــــــ   ســــــــ

  
ــي د  د ــل كــــــــــــــــ ــ  يزړه محــــــــــــــــ ــزت ليــــــــــــــــ   دلىعــــــــــــــــ
  ســــــــــــــــې ه نــــــــــــــــى شــــــــــــــــنا غمــــــــــــــــه ســــــــــــــــتنيدالا د
  

ــه د ــ  يزه بـــــــ ــر نـــــــ ــدكي   ه هيـــــــ ــه ژونـــــــ ــه ټولـــــــ ــړم پـــــــ   كـــــــ
ــادوال   دا ــي يـــــــــــ ــي ولـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــ ىتـــــــــــ ــې ه نـــــــــــ   ســـــــــــ
  

ــه مېپرد ــ  ځســـــــــــ ــدي كښـــــــــــ ــه بانـــــــــــ ــم ېكـــــــــــ   ږده قلـــــــــــ
  ســــــــــــــې ه نــــــــــــــ ىجــــــــــــــوړوال يښــــــــــــــكل تصــــــــــــــوير د
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  ظارتان

  
  درتـــــــه فـــــــرش كړلـــــــې جانانـــــــه پـــــــه ګلونـــــــو الري       مـــــــا

  قــــــدمونو الري  ه خپلــــــوراســــــه خوشــــــحاله يــــــې كــــــړه  پــــــ
  

ــ ــرى د  د يچـــ ــو زيـــ ــومه زه    يراتلـــ ــران ســـ ــك حيـــ ــو هـــ   وســـ
ــېدې د   ورو ورو ــزل تـــــــــه رســـــــ    نـــــــــو الري ارمـــــــــانو منـــــــ

ــا ــي مـ ــ  چـ ــى دركـ ــړې      ىزړګـ ــي كـ ــې بلـ ــرې لمبـ ــرې سـ ــا پـ   او تـ
   نــــــو الري وابــــــوســــــوال او ځ لــــــي ســــــوې دېكــــــي ب مينــــــه
  بـــــه وګټمـــــه  مـــــي هـــــم نـــــه ســـــي بـــــاور چـــــي تـــــا  بيـــــا خـــــو

ــادفرد   زه ــر    هـــــ ــم تـــــ ــه وباســـــ ــدي كـــــ ــو الري  غونـــــ    غرونـــــ
ــ ــې       دژونـــ ــر وايـــ ــونى فكـــ ــا ليـــ ــږدي زمـــ ــه پرېـــ ــي نـــ ــه مـــ   تـــ

  الري نـــــــو  راځـــــــه پـــــــرې څـــــــومره ښايســـــــتې دي ديـــــــادو 
  

  ســـــي ترېنـــــه لـــــري پاتـــــه     صـــــداقت بـــــه لكـــــه غـــــر    ســـــتا
ــي اړوي پردې  ــخ ځنــــــــــــ ــه دمــــــــــــ ــو الري ســــــــــــ   وختونــــــــــــ
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  مينه

  
  ور ګڼلــــــــى خُــــــــي هغــــــــه ســــــــړى مــــــــي ســــــــړ نيــــــــادې دُ د

ــهچــــــي  ــى    مينــــ ــو ر ګڼلــــ ــه پيژنــــــي زړه بانــــــدي مــــــي تــــ   نــــ
  
  نـــــه لـــــرم  رتـــــه ســـــم پـــــرواا پـــــه ســـــر كـــــه دار تـــــه پوســـــت دا

ــو ــار د  يــــــ ــا ىافتخــــــ ــاره تــــــ ــور ګڼلــــــــى ېولــــــــي پ يــــــ   غــــــ
  

  وطـــــــن فصـــــــلونه  د وكـــــــړل اوبـــــــه د ورور پــــــه وينـــــــ  چــــــا 
ــا ــڼ د د چـــــ ــى     زړه بـــــ ــور ګڼلـــــ ــوم سمســـــ ــه نـــــ ــت پـــــ   محبـــــ

  
ــري    تــــل د ــو شــــبوئي بــــه لــ ــه شــــان ښايســــت او خــ   ګــــالب پــ

ــاور   ــړي خــــ ــا دچــــــي خــــ ــور ګڼلــــــى   ي چــــ ــاره كــــ ــان لپــــ   ځــــ
  

ــاالتو ــړل پ  حــــــ ــه درهوركــــــ ــردې رونــــــ ــه  پــــــ ــي تــــــ   س زړګــــــ
  مـــــــي پـــــــر هـــــــر لـــــــره ټكـــــــور ګڼلـــــــى  مينـــــــهبـــــــس يـــــــوه 
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  اوبه 
  

  پــــــــه جــــــــامونو كــــــــي اوبــــــــه   خــــــــاورو ښــــــــلي مــــــــي دچ
ــه     ــو كــــــــي اوبــــــ ــو نعمتونــــــ ــه ټولــــــ ــيږي مــــــــي پــــــ   خوښــــــ

  
  دو وم ېـــــــ ډوب زه پـــــــر حـــــــال د   هالســـــــ  لـــــــهونيـــــــولم   تـــــــا

ــه   كـــــــتعبيـــــــر يـــــــې را ــو كـــــــي او بـــــ ــنم پـــــــه خوبونـــــ   ه ويـــــ
  

  كــــــړم الس پــــــه دُعــــــا پورتــــــه   جــــــوړه بــــــه د جانــــــان ســــــره 
ــده تــــــــل دي    غواړمــــــــه ســــــــيندونو كــــــــي اوبــــــــه    هلمنــــــ

  
ــيوري كــــي د   تــــورو د ــو ســ ــو  يزلفــ ــو مــــخ داســــي معلــ   م ســ

  غرونـــــو كـــــي اوبـــــه     روكـــــټ مـــــټ لكـــــه پـــــه تـــــورو تـــــو     
  
ــاز هېب ــه ښــــكار  لتــــو ن غمــ ــه راتــ ــران رقيــــب هــــيڅ نــ   ږيېجــ

ــ  زړګـــــــى مـــــــي ســـــــو د  ــار پـــــــه ســـــ ــه يـــــ   تمونو كـــــــي اوبـــــ
  
ــناا ــدن راوړ   د شـــــ ــي ديـــــ ــپو كـــــ ــر  ىهجرشـــــ ــه پردېتـــــ   ســـــ

ــمت راتــــــه پيــــــدا   ــه اورونــــــو كــــــي اوبــــــه      قســــ   كــــــړې پــــ
  

29\10\1384  
  



  

  17

 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  خوشحالي

  
ــرا ــر دغــــــــــــــــــ ــره   ى اختــــــــــــــــــ   خوشــــــــــــــــــــحالو ســــــــــــــــــ

ــان د  ــو خفګــــــــــــــــ ــره   ورك ســــــــــــــــ ــويلو ســــــــــــــــ   اســــــــــــــــ
  

ــر ــ كلــــــــــــــــه راســــــــــــــــې د هــــــــــــــ ــره  ىخوښــــــــــــــ   اختــــــــــــــ
  جانـــــــــــــان راځـــــــــــــي ســـــــــــــتا پـــــــــــــه راتلـــــــــــــو ســـــــــــــر ه

  
  شـــــــــــه وي پـــــــــــه اختـــــــــــر كـــــــــــي ديـــــــــــدن     ېچـــــــــــي هم

ــيږ  ــل دم اوســــــــــــــــــــ ــدواُ تــــــــــــــــــــ ــره  ميــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــ
  
  كلـــــــــــــــي تـــــــــــــــه  راســـــــــــــــه زمـــــــــــــــوږ ورانجانانـــــــــــــــه  
  ســـــــــــــــــــــره  نچـــــــــــــــــــــوغ ګلونـــــــــــــــــــــو او ســـــــــــــــــــــرو د
  

  وويـــــــــــــنم  اختـــــــــــــر پـــــــــــــه ســـــــــــــهار يـــــــــــــار  چـــــــــــــي د
ــو ســــــــــــره       ــه كتــــــــــ ــش پــــــــــ ــي وړي تــــــــــ ــى مــــــــــ   زړګــــــــــ

  
  پــــــــر ســــــــر ټولــــــــه خپلــــــــوان پــــــــردي كــــــــړه    ســــــــتا مــــــــا

  ســــــــــــــــــره   پــــــــــــــــــردو د مينــــــــــــــــــهتــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــوې 
  
ــردې د ــهس پـــــــــــ ــته    يد مينـــــــــــ ــي نســـــــــــ ــه زړه كـــــــــــ   پـــــــــــ

ــره    ــو ســـــــــــــ ــه كلـــــــــــــ ــو پـــــــــــــ ــه وينـــــــــــــ ــه نـــــــــــــ   ځكـــــــــــــ
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  پټ  راز

  
  كــــــي ســـــــاتي   رتـــــــو رګوســــــت  جانــــــان څـــــــومره اثــــــر د   زمــــــا 
  زړه پـــه كـــور كـــي ســـاتي     غـــم د يـــو ې هـــرغونـــدي يـــار بـــ   زمـــا

  
ــاالتو پ د دا ــي كــــــــــــوي    ېحــــــــــ ــي داســــــــــ ــه ده چــــــــــ   رزوينــــــــــ

  كـــــي ســـــاتي   ي بلبـــــل شـــــور ګلونـــــه ټـــــول خـــــاموش اوســـــيږ   
  

ــو ــكل ه پـــ ــومه ښـــ ــتا   ېســـ ــه ســـ ــخ تـــ ــا  مـــ ــل ګنـــ ــري  ه كتـــ ــه لـــ   نـــ
  چــــي پــــه بــــل لــــور كــــي ســــاتي   ړنــــدې مــــي ســــترګي ســــه نظــــر 

  
ــا  ــل چــــ ــر  بــــ ــه ســــ ــوم د  تــــ ــه ټيټــــ ــه نــــ ــداى هغــــ ــم   خــــ ــده يــــ   بنــــ

ــل اور     ــي خليــ ــوهي كــ ــه كــ ــاتي پــ ــف ســ ــي يوســ ــاتي   چــ ــي ســ   كــ
  
   ىعشــق قـــانون مــي خـــوښ د   عشــق جنـــون د  عشــق ژونـــدون د  د

  كـــي ســـاتي  تـــه څـــوك پېغـــور رتـــه كـــړي دارپو څـــوك پـــه خنـــدا
  

ــا ــل پردې  تــــــــ ــه ويــــــــ ــره  بــــــــ ــه زه درســــــــ ــهســــــــ ــرم  مينــــــــ   لــــــــ
  پــــــه زور كــــــي ســــــاتي  يدى چــــــي يادونــــــه د يــــــاد  يــــــو دغــــــه
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 دالور پردېس

   
  وفا

  
ــه  ــا  كلـــ ــم دى  مـــ ــه كـــ ــات اوكلـــ ــ وي زيـــ ــه پر رارقـــ ــنـــ   ږدي ېـــ

ــي د   ــه چـــ ــوهيږم نـــ ــا پـــ ــم د چـــ ــا ىغـــ ــ مـــ ــه پر رارقـــ ــنـــ   ږيېـــ
  
ــډ ــادار د رېــــ ــوري     ىوفــــ ــره پــــ ــر قبــــ ــي تــــ ــه مــــ ــوي بــــ   رســــ

   ږديېـــــــنـــــــه پر رارقـــــــ عمـــــــر ســـــــره ســـــــم دى مـــــــا د زمـــــــا
   يزخمـــــــــي زړه پـــــــــه پرهرونـــــــــوكي مـــــــــي څـــــــــه لټـــــــــو  د

   ږدي ېــــرار نـــه پر قـــ  مـــا  ىم دلهــــشـــيندي پـــرې مالګـــه كـــه م    
  ميلمـــــــه غـــــــم درنـــــــاوي كومـــــــه   د زه خـــــــو پښـــــــتون يـــــــم 

ــ مــــا ىقســــم د ىكــــړفســــوس چــــي ده ا    ږي دي ېــــرار نــــه پرقــ
  ىخيــــال كــــي تصــــوير وليــــد ومــــي نــــه پيژنــــدنــــن مــــي پــــه 

ــ مـــــا ىس څنګـــــه قلـــــم دپـــــردې ويـــــل د ــنـــــه پر رارقـــ   ږ دي ېـــ
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  زارۍ

  
  خـــــــــانې زمـــــــــا پـــــــــه كـــــــــار دي   تاب نـــــــــه بُ ذنـــــــــه عـــــــــ 

  نــــــــــه شــــــــــراب نــــــــــه پيمــــــــــانې زمــــــــــا پــــــــــه كــــــــــار دي 
  

ــوښ دى ا  ــي خــــــــ ــه مــــــــ ــو  نــــــــ ــتا د راتللــــــــ ــار ســــــــ   نتظــــــــ
ــرا   ــه تـــــــ ــاب نـــــــ ــه ربـــــــ ــا ر دي   نـــــــ ــه كـــــــ ــا پـــــــ ــې زمـــــــ   نـــــــ

  
  هســـــــي نـــــــه چـــــــي ليـــــــونى ســـــــم   ېمـــــــخ پـــــــټ نـــــــه كـــــــړ

ــا پــــــــــه كــــــــــار دي        ــه زولنــــــــــې زمــــــــ ــه نقــــــــــاب نــــــــ   نــــــــ
  

  خـــــــــو تـــــــــا وويـــــــــل    ىدرتـــــــــه راوړ مينـــــــــهمـــــــــا پـــــــــه  
ــار دي    ــه كــــــــ ــا پــــــــ ــانې زمــــــــ ــه نښــــــــ ــه ګــــــــــالب نــــــــ   نــــــــ

  
  څـــــــــــه ويـــــــــــنم  ښـــــــــــكلو اننګـــــــــــو كـــــــــــي نـــــــــــور يزه د

  نــــــــــه كتــــــــــاب نــــــــــه افســــــــــانې زمــــــــــا پــــــــــه كــــــــــار دي 
  

  س ځـــــــاى غواړمـــــــه ســـــــتا د زړه پـــــــه كـــــــور كـــــــي   ېپـــــــرد
ــ  ــه ځــــــــ ــار   نــــــــ ــه كــــــــ ــا پــــــــ ــانې زمــــــــ ــه بهــــــــ   دي  واب نــــــــ
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  پخواني كتل

   
ــا ره  ــره د  يـــ ــا ســـ ــه دُ  يزمـــ ــه پخـــ ــترګي ښـــ ــواړي  ســـ ــمني غـــ   ښـــ

ــونه را    ــرګ ګواښــ ــړي د مــ ــه كــ ــراتــ ــاني غــــواړي   نــ ــد ارمــ   ه ژونــ
  

  ســـــان دى ار ېـــــزخـــــم مـــــي پـــــرزړه دى خـــــو عـــــالج يـــــې ډنـــــوى 
  كتــل پخــواني غــواړي     ســتا  ېچــي پــه شــونډو كــي مســكى ســ     

  
ــو د ــا د دى بــــل د ييــ ــي    ييــ ــه اخلــ ــه راڅخــ ــم دى چــــي الس نــ   غــ

ــان را  ــو ارمـ ــه پريـ ــتـ ــواړي      دي او ږېـ ــواني غـ ــكلې ځـ ــي ښـ ــل مـ   بـ
  

  ګريوانــــــه  خوشــــــحالي او خنــــــدا والړه اوښــــــكي راغلــــــې تــــــر 
  اوس هــــــم راتـــــــه وايـــــــي محبــــــت پريشـــــــاني غـــــــواړي     زړه ال

  
  خــــــوښ دى  ليــــــوني يـــــو د رواج ځنځيــــــر مــــــو  مينــــــيمـــــوږ د  

  شــــــه پــــــه هــــــر قــــــانون كــــــي زولنــــــې ليــــــوني غــــــواړي        ېهم
  

ــردې ــر      پـ ــول عمـ ــواړي ټـ ــيدل غـ ــي اوسـ ــور كـ ــه كـ ــتا د زړه پـ   س سـ
ــه د ــتا مهمــــــاني غــــــواړي      ىډوډۍ د ى دوږ ينــــ   نــــــه هــــــم ســــ

  
     

  11:3 لښكرګاه  دشپې
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  اختر

  
  ؟تـــــــــــــه راكـــــــــــــوې د خنديـــــــــــــدلو اجـــــــــــــازه  اختـــــــــــــره 

ــه ده   ــه معلومـــــــ ــره   د درتـــــــ ــدازه اختـــــــ ــم مـــــــــي انـــــــ   ؟غـــــــ
  

ــا  ــه چــــ ــ يد پــــ ــا د ښــــ ــې د چــــ ــاوري   كل كړلــــ ــدمونو خــــ   قــــ
ــور ځ    ــه چــــــــا د يــــــــار د كــــــ   نځيــــــــر او دروازه اختــــــــره  پــــــ

  
  ښــــــــــنو ملګــــــــــرى  ېزمــــــــــا ژونــــــــــدون دى ازلــــــــــي د اند  

ــرا ــپيڅل  نــــــ ــې ســــــ ــه ســــــ ــه نــــــ ــره   ېه خفــــــ ــاكيزه اختــــــ   پــــــ
  

ــوږ   ــه زمــــ ــه كوڅــــ ــي     د هغــــ ــه وينــــ ــا نــــ ــم تــــ ــن هــــ ــي نــــ   كلــــ
ــې د   ــره پكښــــــــ ــرون خپــــــــ ــره   پــــــــ ــرګ وه اوازه اختــــــــ   مــــــــ

  
ــي   ــترګو كـــ ــترګو ســـ ــه ســـ ــپـــ ــر مئينـــ   وع و كـــــړې خبـــــري شـــ

ــا ــم ســــــوو  مــــــا او تــــ ــره    هــــ ــازه اختــــ ــوه  پــــــه رمــــ ــره پــــ   ســــ
  

ــو   ــه خـــ ــان درســـــره       تـــ ــكاري جانـــ ــه ښـــ ــوازي راغلـــــې نـــ   يـــ
  لــــــــه تــــــــازه اختــــــــره  ســــــــو مــــــــي زخمونــــــــه د زړګــــــــي  ال
  

ــردې ــوړ    پـ ــه مـ ــه بـ ــي كـ ــړ سـ ــه مـ ــال د    س پـ ــه وصـ ــي پـ ــنا اسـ   شـ
  پــــــــه خــــــــو ب يــــــــې وليــــــــدل روانــــــــه جنــــــــازه اختــــــــره       

  
1385  
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  ښنهېاند 
  
  ږي ېـــ چـــي يـــو كـــال تيـــر ېكـــ ېر عمـــر خـــوري ســـتا جـــدايېـــډ

ــت ــاعتونه د   ګورد ســـــ ــي ســـــ ــر و رپ كـــــ ــال تيـــــ ــ صـــــ   ږي ېـــــ
  
  يســـــــــتمه  ا  و  نيـــــــــا هـــــــــري رنګينـــــــــۍ لـــــــــه يـــــــــاده    دُ د

ــر    ــال تيـــ ــه جانـــــان داســـــي پـــــه خيـــ ــ پســـــرلى هـــــم لكـــ   ږي ېـــ
  

ــا ــه مـــــ ــه و زړګيـــــ ــا درتـــــ ــي بـــــــې وفـــــ ــنا ادى  يـــــــل چـــــ   شـــــ
ــر ــا پـــ ــر    دارو وفـــ ــړى تـــ ــر  او ســـــر خـــــو ســـ ــال تيـــ   ږيېـــــ مـــ

  
ــاروتنـــــــښايســـــــتو بـــــــاغچو  د   راوړي   وه اوس بـــــــوى د بـــــ

ــډ  ــه كنــ ــي پــ ــډ وچــ ــر    وكنــ ــمال تيــ ــي شــ ــي مــ ــن كــ ــ وطــ   ږي ېــ
  

ــه الر  ــونى پـــ ــم ليـــ ــي ناســـــت پ  يـــ ــورېكـــ ــم   غـــ ــه اخلـــ ــه بيـــ   پـــ
ــولګۍ خ  ــه خـــ ــر دىراكـــ ــر   يـــ ــوال تيـــ ــه كليـــ ــه ټولـــ ــ كـــ   ږي ېـــ

  
ــردې د ــډوي      پــــ ــا ز ګــــ ــوى نــــ ــي نــــ ــه كــــ ــه يارانــــ ــار پــــ   س يــــ

  ږي ېـــــ مال تيـــــرتچـــــي كلـــــه راســـــي مـــــخ تـــــه ونيســـــي دســـــ
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  قرارا

  
  مجبـــــــــــــو ر درځمـــــــــــــه  دومـــــــــــــره كـــــــــــــړم يد مينـــــــــــــي

  كلــــــــــــي تــــــــــــه ضــــــــــــرور در ځمــــــــــــه      ينــــــــــــن بــــــــــــه د 
  

ــتا د ــړه    ســــــــــ ــكاره كــــــــــ ــو ښــــــــــ ــو غشــــــــــ ــهبڼــــــــــ    مينــــــــــ
  د خپـــــــــــل زړګـــــــــــي پـــــــــــه وينـــــــــــو ســـــــــــور درځمـــــــــــه      

  
ــي   ــوك چــــــــ ــتنه   څــــــــ ــور پوښــــــــ ــړي د رنځــــــــ   وي روغ كــــــــ

  پوښــــــــــــــــــتني تــــــــــــــــــه رنځــــــــــــــــــور درځمــــــــــــــــــه  يزه د
  

  ســـــــتر ګـــــــو جنـــــــګ كـــــــي ســـــــر هـــــــم وخـــــــورم  د يكـــــــه د
  درځمــــــــــــــــه  يمـــــــــــــــه پښـــــــــــــــتون لكـــــــــــــــه تربـــــــــــــــور    

  
ــا بعـــــــــســـــــــن حُ ويـــــــــل د مـــــــــا ــ  دارتـــــــ   ســـــــــم ه بـــــــــه نـــــــ

ــه      ــرور درځمـــــــــ ــو غـــــــــ ــي ســـــــــ ــرې مـــــــــ ــاوري ايـــــــــ   خـــــــــ
  

  ه كــــــــــــــرا ېپخالينـــــــــــــ  د  نـــــــــــــو ر غيـــــــــــــږ   ىبـــــــــــــس د 
ــنا داا ــ   شـــــــــ ــوال كـــــــــ ــو ســـــــــ ــوريـــــــــ ــه  ه منظـــــــــ   درځمـــــــــ
  

  الســــــــــــه  شــــــــــــنا دا س كــــــــــــه مــــــــــــړ ســــــــــــوم دپــــــــــــردې
ــهور    ــړم مشـــــــ ــه كـــــــ ــوم بـــــــ ــتا نـــــــ ــه ســـــــ ــه  مرګـــــــ   درځمـــــــ
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  بګړۍ 
  

  وخــــــت چــــــي زمــــــوږ د بګــــــړۍ ولونــــــو تــــــه كــــــاږه كتلــــــي 
ــوږ هم ــاږه    ېمـــــ ــه كـــــ ــي وختونـــــــو تـــــ ــه داســـــ   كتلـــــــي  شـــــ

  
ــ      ــد قبلــــــوالى نــــ ــيڅ د غالمــــــۍ ژونــــ ــان هــــ   ســــــي ه افغانــــ

  زمــــــــــوږ الســــــــــونو ځنځيرونــــــــــو تــــــــــه كــــــــــاږه كتلــــــــــي 
  

ــ     اى د  ــه وكـــــ ــان بـــــ ــوه ارمـــــ ــه كـــــ ــتا زې مـــــ ــزان اســـــ   ې خـــــ
  دې ښايســــــــته ګلونــــــــو تــــــــه كــــــــاږه كتلــــــــې      يولــــــــي د

  
  وي ټــــــول جهــــــان كــــــي بــــــه وه دا خبــــــره   كــــــه درتــــــه يــــــا د

ــي  ــد چـــــ ــردو فو ۍميونـــــ ــوځپـــــ ــي    ونـــــ ــاږه كتلـــــ ــه كـــــ   تـــــ
  

  ئږدېــــكـــار نــــه دى مـــه يـــې پر    ې نـــاروا كښـــل يــــ  د ســـترګو  
ــه كـــــــاږه كتلـــــــي  دغـــــــه وطـــــــن غرونـــــــو  چـــــــا چـــــــي د   تـــــ

  
  س داســــــي نــــــه دىوايــــــه پــــــردې يد كركــــــي ډك زړه تــــــه د
ــپيڅلو   ــې ســـــ ــا يـــــ ــانو تـــــ ــي   ارمـــــ ــاږه كتلـــــ ــه كـــــ ــو تـــــ   نـــــ
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  مانګُ

  
  تـــــه چـــــي راځـــــې مـــــا بـــــه وي خپلـــــه يـــــاره ځـــــان وژلـــــى         

  بـــــــــه وايـــــــــي دى غمونـــــــــو د هجـــــــــران وژلـــــــــى   كخلـــــــــ
  

ــاور د ډ  ــا بــــ ــزمــــ ــى   ېــــ ــا م وختــــ ــته ناكــــ ــښ وروســــ   ر كوښــــ
  مـــــان وژلـــــى مـــــي پـــــه زړه كـــــي ســـــتا ګُ مينـــــي احســـــاس د

  
ــا     فاصــــلې پيــــدا ســــوې   څــــومرهزمــــوږ او خنــــدا تــــرمنځ بيــ

ــا د ــوږ د  بيـــــ ــو جنـــــــګ زمـــــ ــى   پرديـــــ ــوان وژلـــــ ــي ځـــــ   كلـــــ
  

ــ ــه د ىد ليلـــــ ــوه     غمـــــ ــه كـــــ ــوه مـــــ ــرګ دعـــــ ــون د مـــــ   مجنـــــ
ــترګو د  ــه د دوو ســــــ ــى     هغــــــ ــان وژلــــــ ــدو ارمــــــ ــا ليــــــ   بيــــــ

  
ــر  ــل پــــ ــونډو د ګــــ ــم  شــــ ــدا ســــ ــي خنــــ ــدلمــــ ــه وه  ېه ليــــ   نــــ

ــى    پردې ــزان وژلــــــ ــه خــــــ ــه ګورمــــــ ــي ورتــــــ ــه اوس چــــــ   ســــــ
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   سپردې
  

ــ  ــګ تــــــــــ ــرنــــــــــ ــړى دى   ه يــــــــــ ــه مــــــــــ ــوره لكــــــــــ   ې وګــــــــــ
  څخـــــــــــــــــه وړى دى ركــــــــــــــــوم بــــــــــــــــې رحمــــــــــــــــه زړه و   

  
ــي     ــه وايــــ ــيڅ نــــ ــال ګونــــــګ ســــــي هــــ   وخــــــت كــــــي د وصــــ

  بانـــــــــــدي كـــــــــــړى دى  يـــــــــــار يـــــــــــې څـــــــــــه جـــــــــــا دو ور 
  

  ر ېــــــــــيــــــــــدلى ډ خــــــــــود بــــــــــه وي تــــــــــر هــــــــــر چــــــــــا زور 
  ى دى نـــــــــــــــــــاك جهـــــــــــــــــــان وګـــــــــــــــــــړ مينـــــــــــــــــــهدا د 

  
ــړه     ــه كـــــــــــ ــدا نـــــــــــ ــه پيـــــــــــ ــوه زړه تـــــــــــ ــې يـــــــــــ   الره يـــــــــــ

  لـــــــــــري ســــــــــــتړى دى  ه ځكـــــــــــه خــــــــــــو ســـــــــــكون نــــــــــــ  
  

  س قربــــــــان پــــــــردې  ئكــــــــړ  مينــــــــيخلكــــــــو نــــــــور تــــــــر   
  دغــــــــــــــــــــه ده چــــــــــــــــــــا ړه او دغــــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــــړى دى  
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  ژوند

  
ــان دى    ــم مــــــي ځــــ ــر دى هــــ ــم مــــــي ځيګــــ ــم مــــــي زړه هــــ   هــــ
  هـــــــــم ښايســـــــــته دى هـــــــــم دلبـــــــــر دى هـــــــــم جانـــــــــان دى  

  
  ړي كـــــــړي هـــــــم خنـــــــدا كـــــــ هـــــــم حيـــــــا كـــــــړي هـــــــم وفـــــــا

  بــــــــان دى   هــــــــم ميلمــــــــه هــــــــم معتبــــــــر دى هــــــــم ميــــــــز     
  

  ږي ېــــــــــــر ږي هــــــــــــم زوېــــــــــــهــــــــــــم پــــــــــــوهيږي هــــــــــــم بل
  هــــــــــم غوصــــــــــه هــــــــــم مــــــــــرور دى هــــــــــم پښــــــــــيمان دى

  
  لتـــــــون دى ېهـــــــم ســـــــكون دى هـــــــم ژونـــــــدون دى هـــــــم ب    

  هــــــــــم چينــــــــــه هــــــــــم مــــــــــازديګر دى هــــــــــم ارمــــــــــان دى  
  

  ن دى هــــــــم شــــــــيرين دى هــــــــم غمګــــــــين دى يهــــــــم حسِــــــــ
ــا دان دى     ــم نـــــــ ــر دى هـــــــ ــم مـــــــــي نظـــــــ ــه هـــــــ ــم ليمـــــــ   هـــــــ

  
  يــــــــم  رهــــــــم انتظــــــــا قــــــــراريــــــــار هــــــــم نــــــــا   هــــــــم يــــــــې

ــم ســـــــــاده هـــــــــم نـــــــــا خبـــــــــردى هـــــــــم حيـــــــــران دى          هـــــــ
  

  هــــــــــــــم خطــــــــــــــر  هــــــــــــــم دالور دى   ىهــــــــــــــم ســــــــــــــفر د
  هــــــــــم څپــــــــــه هــــــــــم ســــــــــمندر دى هــــــــــم طوفــــــــــان دى      
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  باڼه

  
ــترګو او  يد څــــــومره زور ــورو ســــ ــاره تــــ ــي دى    يــــ ــو كــــ   بڼــــ

  مرحلــــو كــــي دى   چــــي پــــه كومــــو  يژونــــد مــــي نــــه پــــوهيږ 
  

  ه هــــيڅ شــــى نــــه غــــواړم نــــو لــــه تــــا تــــا د خدايــــه غــــواړم خــــ
  شــــــه پــــــه ليونــــــو كــــــي دى ېســـــي يــــــو عــــــادت خــــــو هم دا
  

  وچــــــي د موســــــم شــــــونډي دي نــــــه كــــــوي خنــــــدا راتــــــه       
  ه ورك ســـــوى پـــــه اغـــــزو كـــــي دى نـــــګـــــل مـــــي د ارمـــــان را

  
ــي را     ــو كـــــ ــاروانو نـــــ ــه كـــــ ــا پـــــ ــې د جفـــــ ــږه  اوس يـــــ   وليـــــ

ــي وړى د  ــه زړه چــــ ــو   يهغــــ ــه الســــ ــترګو پــــ ــي دى  د ســــ   كــــ
  

ــو ــ دا څـــ ــه وايـــ ــردې  ېك درتـــ ــي پـــ ــاده وس چـــ ــتې  د يـــ   ايســـ
ــه ليمــو كــي دى          هــر ځــاى كــي چــي اوســم ســتا تصــوير مــي پ
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  نصيب

  
ــ ــم    رپـــ ــو غـــ ــر يـــ ــي هـــ ــينزړه مـــ ــم  چا ىد مئـــ ــه ووايـــ ــه څـــ   تـــ

  ښــــــــمن دى چاتــــــــه څــــــــه ووايــــــــم زمــــــــا جانــــــــا ن زمــــــــا دُ
  

ــو ك د   د ژونــــد ــه ګــــډوي څــ ــه ىخــــوږو كــــي مــــي ترخــ    ؟هغــ
ــر  ــي پــ ــم      زړه مــ ــه ووايــ ــه څــ ــن دى چاتــ ــك مــ ــدي شــ ــا بانــ   تــ

  
ــا ر ــي يـــ ــړه      چـــ ــده كـــ ــلګو بنـــ ــم ســـ ــه هـــ ــا ژبـــ ــو زمـــ   روان ســـ

  ديــــــدن دى چاتــــــه څــــــه ووايــــــم  اوس يــــــې خــــــالي ځــــــاى د
  

  وو غلــــــــــط راكــــــــــړى  يخوشــــــــــحالۍ د ادرس د مينــــــــــي
  د غــــــــم كوڅــــــــه د غــــــــم وطــــــــن دى چاتــــــــه څــــــــه ووايــــــــم 

  
ــردې ــاروان    س زړپــــ ــندرو كــــ ــى د ســــ ــي راغلــــ ــه مــــ ــي تــــ   ګــــ

  وايــــــــم تــــــــه څــــــــه وغلــــــــى نــــــــن دى چاشــــــــنا خــــــــط رااد 
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  زندان

  
  زنـــــــــدا ن كـــــــــي ځنځيررونـــــــــه مـــــــــاتوم     د صـــــــــبر پـــــــــه  

ــيد  ــه زو مينــــــــــ ــاتوم   پــــــــــ ــه مــــــــــ ــي رواجونــــــــــ   ر ځينــــــــــ
  

ــونډو  ــه شـــ ــولې     يد كـــ ــدې كـــ ــو وعـــ ــي د راتلـــ ــو كـــ ــه تلـــ   پـــ
  ويلــــــــــه چــــــــــي لفظونــــــــــه مــــــــــاتوم  يخــــــــــو ســــــــــترګو د

  
ــره د    ــكومه دومــ ــه شــ ــل نــ ــ   يګــ ــي پــ ــت  ولــ ــد ر نيــ ــا بــ   دى  مــ

ــه د  ــوه ورځ بـــــــــــ ــاتوم  ياغزيـــــــــــــه يـــــــــــ ــونه مـــــــــــ   الســـــــــــ
  

  نيـــــــا كـــــــي پـــــــه دُ مينـــــــي كمـــــــزورى مـــــــي ونـــــــه ګڼـــــــې د
ــاتوم    چـــــــــي ــه قســـــــــمونه مـــــــ ــحاليدو تـــــــ ــتا خوشـــــــ   ســـــــ

  
  غــــــــه شــــــــراب نــــــــه دي ميــــــــد الس كــــــــي زمــــــــا دزړه د اُ د

ــردې ــه   پــــــ ــه نــــــ ــې ځكــــــ ــاتوم   چس يــــــ ــه مــــــ ــم جامونــــــ   ښــــــ
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  سترګي ګيله مني

  
ــپر ــترګو   ېـــ ــر د ســـ ــه خبـــ   ږده چـــــي زړه مـــــي ســـــي د زور څخـــ

  ه مـــــي نـــــه اوړي نظـــــر د ســـــترګو  نـــــو چـــــي ســـــتا د ســـــترګ 
  

   ئو غــــم نــــه غــــواړا ه ځــــان ســــاتۍنــــكــــه د هجــــران د شــــپو 
  ننــــــداره پــــــه مــــــا زديګــــــر د ســــــترګو  ئو ونــــــه كــــــړكـــــ خل
  

ــ  ــو شـــ ــوير د  ېيـــ ــتا تصـــ ــي ســـ ــتى    به مـــ ــه ايســـ ــترګو ونـــ   ســـ
  ســــــــترګو  ونــــــــه ســــــــو بــــــــاور د يد مــــــــان دى الاليــــــــي ګُ

  
  خطــــا كــــړي وركــــړي رنــــګ تــــه تغيــــر رژبــــه ګــــونګۍ زړه وا

  مــــــــــنم مــــــــــنم مــــــــــنم مــــــــــنم مــــــــــنم  هنــــــــــر د ســــــــــترګو   
  

ــا   ــو تبـــ ــرق ســـ ــر    ه غـــ ــو ســـ ــانو نـــ ــو ارمـــ ــل ټولـــ ــو د خپـــ   ه ســـ
ــردې ــترګو      پـــ ــمندر د ســـ ــي ســـ ــو كـــ ــه څپـــ ــى پـــ ــو كـــ   س الهـــ
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  هلتمُ

  
  وس پاتــــــه دى  ال يږدې كــــــه دېــــــپرلتونــــــه يــــــار مــــــي را ېب

  مـــــــي هـــــــوس پاتـــــــه دى     نـــــــو راځـــــــه راځـــــــه د ارمـــــــانو  
  

ــي ب ــه ر   چــ ــي تــ ــو كلــ ــا مــ ــايــ ــه    ېځــ ــرګ  راولــ ــره مــ ــان ســ    ځــ
  كــــي مـــي نفــــس پاتــــه دى   اوس خـــو ژونــــدى يــــم پـــه وجــــود  

  
  رجنـــــي ســـــاندي يي دي وتـــــا پـــــر هـــــر كـــــور بانـــــدي وېشـــــل

  نيـــــا پـــــس پاتـــــه دى ټـــــولي دُ ځكـــــه مـــــي ګـــــران وطـــــن تـــــر
  

  شـــــــنا ا ىځنـــــــي هيـــــــر كـــــــ ينـــــــه د ىو ژړو يچـــــــي نـــــــه د
ــه د ــندُ ېپـــ ــه دى     يـــ ــس پاتـــ ــو كـــ ــدي يـــ ــا غونـــ ــي ال زمـــ   ا كـــ

  
ــي     ــه راځــــ ــا كلــــ ــر مــــ ــه پــــ ــه خدايــــ ــپه بــــ ــه شــــ ــه رنګينــــ   بلــــ

  س يــــــار ســــــره خوبونــــــو كــــــي مجلــــــس پاتــــــه دى   د پــــــردې
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  بهانه

  
  بهانــــــه پيـــــدا كــــــړه    پــــــر ســـــرو شـــــونډو   يـــــاره  يعبـــــث د 

  مــــــه راځــــــه خيــــــر دى مــــــا د صــــــبر خزانــــــه پيــــــدا كــــــړه        
  

ــه    ــه پـ ــته كـ ــي نسـ ــروا مـ ــهپـ ــول    مينـ ــردي سـ ــل پـ ــي خپـ ــي مـ   كـ
   كـــــــړه  د ژونـــــــد ملګـــــــري مـــــــي غمونـــــــه بيګانـــــــه پيـــــــدا  

  
ــد   ــتا د هيريـــــــ ــه وي ســـــــ ــو زدا بـــــــ ــا لپـــــــــاره   رىېـــــــ   زمـــــــ

ــلهدا  ــه ب   فاصــــ ــر منځــــ ــو تــــ ــي مــــ ــړه   ېچــــ ــدا كــــ ــه پيــــ   لتانــــ
  

  بــــــــــې وفــــــــــا دلبــــــــــره  مــــــــــا مالمــــــــــت و ګڼــــــــــه هلتــــــــــه
  ســـــپيڅلې نښـــــانه پيـــــدا كـــــړه   يكـــــه خپـــــل ټګـــــۍ كـــــي د 

  
ــاز څپ ــړد نـــ ــې پر    يه ديـــ ــي تلـــ ــړه چـــ ــخ وركـــ ــر مـــ ــه دېپـــ   ســـ

ــړه    اد  ــدا كــــــ ــه پيــــــ ــي الر د ګريوانــــــ ــكو ولــــــ ــنا اوښــــــ   شــــــ
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  نن مازديګر

  
  كـــــي  ســـــي خونـــــد كـــــوې جانانـــــه د خپـــــل كلـــــي پـــــه كوڅـــــو  اد

ــه ــي        لكــ ــوړو كــ ــه خــ ــه پــ ــه مالګــ ــالب وي لكــ ــي ګــ ــي چــ ــاغ كــ   بــ
  
  ږي ېــــــره ګــــــډ خــــــوږ او تــــــريخ ســــــي د هــــــو او نــــــه ځــــــواب ددا 

  كـــــي دردونـــــه لكـــــه ژونـــــد ســـــتا پـــــه وعـــــدو كـــــي   مينـــــهلكـــــه 
  

  ه مـــــي راپـــــټ كـــــړې نـــــمـــــان الر مـــــي كـــــړه بنـــــده د هـــــر چـــــا د ګُ
ــي       ــو كـــ ــه ليمـــ ــكه پـــ ــه اوښـــ ــي لكـــ ــور كـــ ــه كـــ ــه راز د زړه پـــ   لكـــ

  
  تـــاواني ســـوې  متـــا چـــي هيـــر كـــړ ېر مشـــهور كـــړېـــې مـــي ډيـــاران

ــه    ــدلې لكــــ ــمع بليــــ ــه  شــــ ــي لكــــ ــي   ســــ ــارو كــــ ــوې تيــــ   ورى ســــ
  

  س د شـــــــعر بيتونـــــــو زمـــــــا نـــــــوم داســـــــي ســـــــاتلى       د پـــــــردې
ــو كـــــــي         ــه زر پـــــــه خزانـــــ ــو كـــــــي لكـــــ ــه پـــــــه اوبـــــ ــه ونـــــ   لكـــــ
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  دُعا

  
ــوږ څـــــه ګنـــــا     لـــــوي ېپـــــه څـــــه ب  ده خلـــــك مـــــو  ړيكـــــ همـــ

ــډ ــه دُ ېـــ ــته پـــ ــان ســـ ــان او زړه ب ر ظالمـــ ــي ځـــ ــا كـــ ــوي ېنيـــ   لـــ
  

ــر ــړ  د زهـــــ ــولې كـــــ ــه خـــــ ــي هغـــــ ــه اى د زړو مال ېو ډكـــــ   كـــــ
  لـــــــــوي ېبلـــــــــه پښـــــــــتانه ب و يـــــــــو دپـــــــــه څـــــــــو نومونـــــــــ

  
ــوږ د اوښــــــــــكو شــــــــــبنمونو تــــــــــ      يالرې نيــــــــــولې زمــــــــ

  لــــــــوي  ېرنګــــــــه زمانــــــــه ب  رنــــــــګ د ګلونــــــــو نــــــــه بــــــــد   
  
  ځـــــل خـــــو ټولـــــو اتفـــــاق كـــــړى دى  ګـــــى مـــــي خـــــوري دا زړ

ــي ټوټــــــه ب        ــر يــــــو غــــــم ځنــــ ــر خپلــــــه وســــــه هــــ   لــــــوي ېتــــ
  

ــز   ــر او د نكريــــ ــا د اختــــ ــوى    وچــــ ــر كښيښــــ ــنځ ويــــ ــر مــــ   تــــ
  لـــــــــــوي ېه ننــــــــــداره ب نــــــــــ څــــــــــوك د ژړي مــــــــــازديګري   

  
ــر ــدېپـــــــ   قطـــــــــاره باســـــــــي  وك د ليونيـــــــــو دس بـــــــــه څـــــــ
ــ ــه ب  چـــــ ــۍ د ګريوانـــــ ــې تڼـــــ ــونه يـــــ ــل الســـــ ــوي ېي خپـــــ   لـــــ
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  سالمونه 
  

ــه   ــان يمــــــ ــ ارمــــــ ــي  يليږلــــــ ــالمونه   مــــــ ــه ســــــ ــزل تــــــ   منــــــ
ــخ ــل تــــــه ســــــالمونه    ســــــتا مــــ   تــــــه ســــــالمونه ســــــتا كاكــــ

  
   ســـــوىدې يـــــدو تـــــه نـــــږجوړ چـــــيپـــــر  هـــــر مـــــي د زړګـــــي 

ــالمونه      ــه ســـــــ ــل تـــــــ ــي دي درمـــــــ ــې ويلـــــــ ــو يـــــــ   دردونـــــــ
  

ــيمه  ــهنســـ ــ     كـــ ــل كـــ ــې مـــ ــره يـــ ــو ســـ ــو د وږمـــ ــې وړې نـــ   ه يـــ
  د يــــــــار د قــــــــدم خــــــــاورو د يــــــــار پــــــــل تــــــــه ســــــــالمونه   

  
ــه    ــر ژړه پاڼــــــــ ــه مــــــــــي د مــــــــــخ پــــــــ   د اوښــــــــــكو قلمونــــــــ
ــه ســــــــالمونه     ــل تــــــ ــه ليكــــــــي او ګــــــ ــه ګيلــــــ ــو تــــــ   اغزيــــــ

  
ــې  ــو داســــي   مينــــيبــ ــد نيمګــــړى دى خــ ــهژونــ ــه  مينــ ــم نــ   هــ

ــ  ــي پكښــــ ــالمونه     ېروان چــــ ــه ســــ ــل تــــ ــو او بــــ ــه وي يــــ   نــــ
  

  ږه بـــــه ولـــــي نـــــه وي لـــــوري راغلـــــه نـــــو خـــــوا دچـــــي ســـــتا 
ــي پرد  ــپارلي مــــــ ــالمونه    ېســــــ ــه ســــــ ــل تــــــ ــه د زړه تــــــ   ســــــ
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  ناخوالي

  
ــو    ــه زړه د يـــ ــه پـــ ــينلكـــ ــي مئـــ ــړې    ېب چـــ ــوبي وكـــ ــون لـــ   لتـــ

  ملګــــرو داســــي مــــي جګــــړې پــــه ژونــــدون لــــوبي وكــــړې        
  

ــن ــوټې    نـــــ ــه ټـــــ ــو تـــــ ــې كورونـــــ ــود  د يـــــ    ورســـــــيدېوجـــــ
ــړې    ــرون لـــــــــوبي وكـــــــ   دلتـــــــــه د كلـــــــــي ماشـــــــــومانو پـــــــ

  
  ړه كــــــي پــــــه ســــــلګو وژړل د پــــــر مختــــــګ ارمــــــان مــــــي ز 

ــر  ــه ګـ ــړې       اپـ ــوبي وكـ ــانون لـ ــه قـ ــوت پـ ــي رشـ ــي مـ ــن كـ   ن وطـ
  

ــه وا ــڅـــــوك راتـــ ــه دُيـــ ــر  ي پـــ ــق نلـــ ــد حـــ ــا كـــــي د ژونـــ    ينيـــ
ــړې       ــوبي وكـــ ــتون لـــ ــوم د پښـــ ــه نـــ ــا پـــ ــتم چـــ ــه خـــ ــا كړلـــ   چـــ

  
  دالى دلتــــــــــــه نــــــــــــه راتللــــــــــــه يمدا زورور كــــــــــــه شــــــــــــر

ــړې     ــاڅون لــــوبي وكــ ــپيڅلي پــ ــوږ ســ ــه زور يــــې زمــ ــه دغــ   پــ
  

  م كومــــــــه س غــــــــم د وطــــــــن غــــــــم د خلكــــــــو غــــــــدپـــــــردې 
ــډ ــړې      ېــــ ــوبي وكــــ ــكون لــــ ــه ســــ ــي د زړه پــــ ــو مــــ   رو غمونــــ
  

22\8\1386  
  



  

  39

 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  بغاوت

  
ــده     ــوب بيــ ــه خــ ــاز پــ ــوټۍ د نــ ــي     ده  غــ ــه منــ ــيڅ نــ ــزان هــ   خــ

  تـــــاوان هـــــيڅ نـــــه منـــــي   ده ده يـــــژونـــــد زړه تـــــه فا مينـــــيد 
  

  ل وســـــاتيېــــ كوښــــښ كــــوي چـــــي يــــو د بــــل څخـــــه يــــې ب     
  يـــــــاران هـــــــيڅ نـــــــه منـــــــي   ده   دا زمانـــــــه څـــــــومره ســـــــاده

  
   يـــــــه چـــــــي دا ليونتـــــــوب ولـــــــي كـــــــويه مـــــــي ووازړه تـــــــ

  ن هــــــيڅ نــــــه منــــــي اهجــــــر  ده  تــــــا د راتلــــــو كــــــړې وعــــــده
  

ــاتلي يـــو مـــوږ          ــي خـــداى سـ ــو پـــه مـــنځ كـ ــو ســـرو لمبـ   د دغـ
  مـــــــان هـــــــيڅ نـــــــه منـــــــي ګُ  ده و دغـــــــه عقيـــــــده زمـــــــا خـــــــ

  
ــ   ــړې ه نــــــــوره مــــــــي ســــــــتا د ديــــــــدنونو طمــــــــع نــــــ   ده كــــــ

ــي ال   ــو د كلـــ ــتا ســـ ــي      ر اوږده  دهســـ ــه منـــ ــيڅ نـــ ــاتوان هـــ   نـــ
  

ــنم م    ــي ويــ ــوب كــ ــه خــ ــردېس دى   پــ ــانجن پــ ــي وړى ارمــ   رګــ
ــده    ــي لنــ ــكو مــ ــه اوښــ ــۍ پــ ــي     ده  تڼــ ــه منــ ــيڅ نــ ــوان هــ   ګريــ
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  د ولس ږغ

  
  ر كړلـــــــه  وَزه افغـــــــان ولـــــــس يـــــــم چـــــــا مـــــــي قتـــــــل مخَـــــــ

ــا ــرا چــــــــ ــنــــــــ ــرور ه د سُــــــــ ــه مــــــــ ــه  ولي پيغامونــــــــ   كړلــــــــ
  

ــدل   ــا حالليـــــ ــر زمـــــ ــداى خبـــــ ــي   خـــــ ــواب ګڼـــــ ــومره ثـــــ   څـــــ
ــه      ــر كړلـــــــ ــره خبـــــــ ــل ســـــــ ــو او بـــــــ ــاتالنو يـــــــ ــو قـــــــ   ټولـــــــ

  
ــا  ــوم د قهرمـ ــي    نـ ــل ورور وژنـ ــي خپـ ــي چـ ــړه كـ ــواړي جګـ   ن غـ

ــه     ــه وده وركړلــــــــــ ــت تــــــــــ ــرانو جهالــــــــــ ــي مشــــــــــ   داســــــــــ
  

ــه رنــــګ ور    ــه د غــــالم پــ ــان تــ   پيژنــــي  څــــوك مــــي ټــــول جهــ
  چـــــا پـــــه وينـــــو ســـــره راتـــــه كوڅـــــه د جنـــــګ ســـــنګر كړلـــــه  

  
ــا  ــه بيـــ ــان  بـــ ــه افغـــ ــدى ســـــاتم    ىيـــــو دوران تـــ   غـــــرور ژونـــ

  پـــــر ســـــر كړلـــــه    عقلونـــــه ور  يدو څـــــو ځلـــــه مـــــي نـــــور د   
  
  څنګــــــه وي   هســــــه ګنــــــا نــــــه ده پردې هي دا ګنــــــايــــــوا يدو

ــې ډ    ــان يـ ــه شـ ــتا پـ ــسـ ــه      ېـ ــه در كړلـ ــي در پـ ــن كـ ــل وطـ ــه بـ   ر پـ
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  جهالت

  
  ماني بـــــــه يـــــــوه ورځ خپلـــــــو څيـــــــرو كـــــــي ســـــــره وينـــــــو       يپښـــــــ

  نــــــــارو كــــــــي ســــــــره وينــــــــو د غــــــــم اوښــــــــكي بــــــــه د ســــــــترګو ك
  

ــده         ــو بېحــــــ ــه ســــــ ــاواني بــــــ ــه تــــــ ــاتر ســــــ ــه نــــــ ــه وژنــــــ ــا مــــــ   رڼــــــ
ــت او دُ   ــل دوســ ــا خپــ ــارو   بيــ ــه تيــ ــه پــ ــمن څنګــ ــو   ښــ ــره وينــ ــي ســ   كــ

  
ــو الري ب ــي بېاوس مـــــــ ــوا ېلـــــــ ــو خـــــــ ــي د اورونـــــــ ــه والړې  لـــــــ   تـــــــ

ــو      ــره وينـــــ ــرو كـــــــي ســـــ ــه ايـــــ ــوځيږو پـــــ ــوهيږو چـــــــي ســـــ ــه پـــــ   نـــــ
  

ــ     ــوم نـــــ ــي معلـــــ ــرلي كـــــ ــر او پســـــ ــه اختـــــ ــو پـــــ ــاق مـــــ ــو ه اتفـــــ   ســـــ
ــو      ېهم ــره وينــــــ ــي ســــــ ــديرو كــــــ ــه هــــــ ــګ تــــــ ــي څنــــــ ــه د كلــــــ   شــــــ
  

  و ويــو د بــل پــه زړو نــو كــي ځــاى جــوړ كــ         س غــواړي چــي نــور   پــردې
ــه    ــي د جنـــــــګ پـــــ ــت دى چـــــ ــو   جهالـــــ ــره وينـــــ ــي ســـــ ــنګرو كـــــ    ســـــ
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   اجازه

ــرليه دا ــره دي   پســــــــــ ــه ورســــــــــ ــي زړه دى پرهرونــــــــــ   مــــــــــ
  قــــــدم تــــــه يــــــي ايــــــږدم دا ارمانونــــــه ورســــــره دي       ســــــتا

  
  درڅخــــــه نــــــه يــــــم   خنــــــدا بانــــــدي بنــــــديز دى مــــــرور  پــــــر
  غمونــــــه ورســــــره دي مــــــي غــــــم ســــــرته والړدى نــــــور  يــــــو

  
ــي د  ــوه زخمـــ ــام كـــ ــه كـــــړي د يپـــ ــخل ېد نـــ   رواج دى دا وكـــ

ــه ديرزوېپ ــره دي  نـــــــ ــه ورســـــــ   مرمـــــــــۍ كـــــــــړي ټوپكونـــــــ
  

ــوږ   ــه غـ ــټ پـ ــم    پـ ــه وايـ ــز شـــنااكـــي درتـ ــي دربانـــدي ېـ   رى مـ
ــره  ېوړرا مينــــــــــهپســــــــــرلي  ــره ديګســــــــ   لونــــــــــه ورســــــــ

  
  ل چـــــي غوړيـــــدلىګـــــمـــــخ مـــــي لكـــــه  وره ديـــــارګـــــورتـــــه 

  شـــــــــبنمونه ورســـــــــره دي اوښـــــــــكو  خـــــــــوارو دا زمـــــــــا د
  

ــردېس  ــرليه دپـــــ ــازه ده پســـــ ــه اجـــــ ــړم   كيســـــ ــروع كـــــ   ؟شـــــ
ــار ــ يــ ــوس  ېيــ ــكلى دى افســ ــي  ښــ ــره دي چــ ــتمونه ورســ   ســ
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  شپه
  
ــه الر   د ــا كلـــــــــــــــي تـــــــــــــ   نـــــــــــــــه معلـــــــــــــــوميږي  رڼـــــــــــــ

ــپه اوږده ــها   ده  شــــــــ ــپين ســــــــ ــوميږي  رســــــــ ــه معلــــــــ   نــــــــ
  
  بــــــــــــل ارمــــــــــــان پــــــــــــوره كــــــــــــوو چــــــــــــي شــــــــــــه دېهم
  نـــــــــه معلـــــــــوميږي    كـــــــــار ه بـــــــــد تـــــــــ را ګورور مـــــــــر د
  

ــور ــ ســــــــ ــتر ګــــــــ ــه ســــــــ ــي څنګالب تــــــــ ــهګــــــــ   ه واړومــــــــ
  نــــــــه معلــــــــوميږي ښــــــــاركــــــــي پــــــــټ دى  لمبــــــــو ســــــــرو

  
  تر ښـــــــه دى چـــــــي پـــــــوه ســـــــودبـــــــ ېد حـــــــال تـــــــر زمـــــــوږ

ــار   ــيڅ يــــــــ ــه هــــــــ ــار  او راتــــــــ ــوميږي  اغيــــــــ ــه معلــــــــ   نــــــــ
  
  ځكــــــــــــــــــه  وو مئــــــــــــــــــينآزادۍ  وطــــــــــــــــــن پــــــــــــــــــر  د

  نـــــــــــه معلـــــــــــوميږي مـــــــــــزار ېخـــــــــــاوره يـــــــــــ ېپـــــــــــرد
  
  ه نـــــــــښـــــــــمن لـــــــــه دُ ېدوســـــــــتۍ طمعـــــــــه يـــــــــي كـــــــــړ د

ــون ــيار  ىليــــــــــ ــردېس هوښــــــــــ ــوميږي  پــــــــــ ــه معلــــــــــ   نــــــــــ
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  تندك

  
ــو  ــم مـــــــ ــملدى  غـــــــ ــدا رى دګـــــــ ــو آ  خنـــــــ ــي يـــــــ   زار وهلـــــــ

  وهلـــــــــــــي يـــــــــــــو زارآوفـــــــــــــا   اتحـــــــــــــاد  او د مــــــــــــوږ د 
  
  نوېكښـــ ىبـــل وينـــي غـــم ښـــادۍ كـــي هـــم يوځـــا   د يـــو ښـــوچ
ــد  دا ــو بـــــ ــه  د  مـــــ ــي  ده كـــــ ــا   بختـــــ ــو آچـــــ ــي يـــــ   زار  وهلـــــ
  

  كــــړى دى رزوېــــپ خــــاورو پــــر ل ځــــوان مــــوګــــښــــكلى لكــــه 
ــه  د د مـــــــــــوږ  ــاز  ادا ژوندانـــــــــ ــوآ  نـــــــــ   زار  وهلـــــــــــي يـــــــــ

  
  ونـــــــوكي جنـــــــګ وكـــــــرى  پـــــــه ذهن ماشـــــــومانو د مـــــــوږ

ــو  ــن خــــــ ــه در نــــــ ــو درپــــــ ــبا د  يــــــ ــو آ  ســــــ ــي يــــــ   زار وهلــــــ
  

ــ  ــري لمبــــ ــاتو د ېبلــــــي ســــ ــام ســــ ــو  انتقــــ ــه زړونــــ ــي پــــ   كــــ
  وهلــــــــي يــــــــو زارآمالمــــــــت يــــــــو ټولــــــــه ســــــــتا   مينــــــــي

  
  پردېســـــه چـــــي مـــــزل كـــــوو      نـــــه خـــــورو  خـــــود بـــــه تندكوُ  

ــړ    ــاري كـــــ ــو تيـــــ ــوړي مـــــ ــا  د ېجـــــ ــو آ رڼـــــ ــي يـــــ   زار وهلـــــ
  

14\4\1387  
  هلمند لښكرګاه
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
   سپين ميدان

ــد ــ ژونـــــــ ــران   وســـــــ ــومره ګـــــــ ــه اور څـــــــ ــه زړګيـــــــ   واخلـــــــ
  خلـــــــــــــهوا زړګيـــــــــــــه اور  ارمـــــــــــــان خـــــــــــــاوري ســـــــــــــو

  
ــه د  ــړه پرهرونــــــــــ ــام كــــــــــ ــړ  يپــــــــــ ــه كــــــــــ ــه نــــــــــ   ېخفــــــــــ
  واخلـــــــــــــــه زړګيـــــــــــــــه اور  نـــــــــــــــه لـــــــــــــــرې درمـــــــــــــــان

  
ــي پــــــــــــــه     ســــــــــــــانه ديــــــــــــــدن  چيــــــــــــــري دى  اداســــــــــــ

  خلــــــــــــــه وا رابــــــــــــــه ســــــــــــــي جانــــــــــــــان  زړګيــــــــــــــه اور 
  

  يمنمـــــــــــــــه د ېزماپــــــــــــــه خولـــــــــــــــه بــــــــــــــه صـــــــــــــــبرو  
  واخلــــــــــــــــه زړګيــــــــــــــــه اور مان ياوس يمــــــــــــــــه پښــــــــــــــــ

  
  ېســـــــــــــــــن لمبــــــــــــــــي خوښـــــــــــــــــي و حُ د يدري ېــــــــــــــــ ډ

ــر  ــن پــــــــ ــدان  نــــــــ ــپين ميــــــــ ــه اور  ســــــــ ــه زړګيــــــــ   واخلــــــــ
  

  مــــــــــــه كــــــــــــوه س غــــــــــــم تــــــــــــه زارۍپــــــــــــردې د نــــــــــــور
ــ  ــري كـــــــــــ ــوانڅيـــــــــــ ــه اور  ه ګريـــــــــــ ــه زړګيـــــــــــ   واخلـــــــــــ

  
18\1\1387  

  هلمند
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 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

   
  لمبي 

  
ــه د  د ــو ارمانونــــــــــــــ ــ زړونــــــــــــــ ــه مئينــــــــــــــ   و ارمانونــــــــــــــ

ــه     ــو ارمانونــــــ ــه اورونــــــ ــوځيږي پــــــ ــي ســــــ ــي كــــــ   دې كلــــــ
  
ــومان دي   د ــازولي ماشـــــــ ــوي نـــــــ ــه ږغ ويښ ســـــــ ــم پـــــــ   بـــــــ

  خوبونــــــــــو ارمانونــــــــــه    ځــــــــــان ســــــــــره لحدتــــــــــه د   وړي 
  

   ئوكــــــــړ عــــــــانيــــــــا زمــــــــوږ نــــــــاپوهۍ تــــــــه دُدُ وګــــــــړو د
ــوره  ــوپـــــ ــي ج   ئكړمـــــ ــل منځـــــ ــه پخپـــــ ــو ارمانونـــــ   نګونـــــ

  
ــه د  ــه طمعـــ ــو  پـــ ــل دي خـــ ــاڼو  وربـــ ــر پـــ ــل دى  پـــ ــي اور بـــ   يـــ

  ګلونـــــــــــو ارمانونـــــــــــه منـــــــــــزل تـــــــــــه نـــــــــــه رســـــــــــيږي د
  

  نـــــــا ســـــــوي ده لـــــــه ســـــــترګو پپردېســـــــه خوشـــــــحالي دي 
  مانونـــــــــه بـــــــــدل دي كـــــــــړه حـــــــــاالتو پـــــــــه غمونـــــــــو ار     
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

  تحفه 
  

  ګــــــران وطـــــــن مــــــه راليـــــــږه    لـــــــور د جنګونــــــه مـــــــي پــــــر  
  بليـــــــــــــــــدلو ارمـــــــــــــــــانجن مـــــــــــــــــه راليـــــــــــــــــږه   اور د د
  

  زكنــــدن پــــه حــــال كــــي مــــور تــــه داســــي وايــــي   يــــو ځــــوان د
  تــــــــه مــــــــي بچــــــــى څلــــــــور كلــــــــن مــــــــه راليــــــــږه    مــــــــزار

  
ــه زه د  ــه بــــ ــيبه   ګيلــــ ــل نصــــ ــهخپــــ ــم     نــــ ــه هــــ ــو تــــ ــوم نــــ   كــــ

  ږه جهــــــــاد لــــــــه خپــــــــل طرفــــــــه ګيلــــــــه مــــــــن مــــــــه راليــــــــ 
  

ــتا د    ــريكه ســـــ ــم شـــــ ــه غـــــ ــا پـــــ ــه پېرزو  زمـــــ ــم پـــــ ــبـــــ   هينـــــ
  ي يــــــو كفــــــن مــــــه راليــــــږه    ژونــــــدي تــــــر خــــــاورو النــــــد   

  
ــل د  ــه خپــــــ ــو  كــــــ ــه پټــــــ ــا نښــــــ ــيو  ېجفــــــ ــه چاپلوســــــ   پــــــ

  ګريـــــوان تـــــه دپــــــردېس خـــــو تـــــار او ســــــتن مـــــه راليــــــږه     
  

25\2\1387  
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 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

  سلګۍ 
  

ــال   ــار پخــــ ــړه د يــــ ــي كــــ ــه مــــ ــد جرګــــ ــكيــــ ــه ېو پســــ   روانــــ
  روانــــــه  ېعــــــا ســــــوه قبليــــــدو پســــــ و كــــــي مــــــي دُســــــلګ 

  
ــو  ــا د اســــ ــه بركــــــت د زمــــ ــو پــــ ــو  حُ ييلــــ ــن زيــــــات ســــ   ســــ

ــ     ــدو پســـــ ــه غوړيـــــ ــل پـــــ ــل د ګـــــ ــه وي تـــــ ــه ېوږمـــــ   روانـــــ
  

  و لـــــــــ څـــــــــارم جانانـــــــــه الري د راتل  يتـــــــــر څـــــــــو بـــــــــه د  
ــده د ــ     يوعــــ ــره وعــــــدو پســــ ــوه وعــــــدو ســــ   روانــــــه  ېســــ

  
ــي      ا ــك وژنــــ ــي خلــــ ــال چــــ ــوره بــــ ــګ تــــ ــه د جنــــ ــنا لكــــ   شــــ

ــي اُ   ــا مــــ ــتا جفــــ ــي ســــ ــوه داســــ ــ ســــ ــدو پســــ ــه  ېميــــ   روانــــ
  

ــر     ــا پـ ــي زمـ ــه وو دا چـ ــې نـ ــد يـ ــتا     مقصـ ــوم سـ ــي نـ ــخ وليكـ   مـ
ــ    ــدو پســـــ ــتا ليـــــ ــترګو ســـــ ــكه وه د ســـــ ــه  ېدا اوښـــــ   روانـــــ

  
ــړه  مينـــــي پردېســـــه چـــــي ژونـــــدى يـــــي بـــــس د     احتـــــرام كـــ

ــ    دُ  ــه فايــــ ــومره پــــ ــر څــــ ــه ده هــــ ــا كــــ ــنيــــ ــه  ېدو پســــ   روانــــ
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 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

   
  انتخاب

  
ــوه    ــانونو پــــــــه الس مــــــــه وركــــــ   نــــــــوري ســــــــلګۍ د ارمــــــ

ــر وعـــــــــده د  ــه الس مـــــــــ   يهـــــــ   ه وركـــــــــوه د كلونـــــــــو پـــــــ
  

ــول      ــول مــــي دي ټــ ــه دي قبــ ــر څــ ــره چــــي هــ ــتا ســ ــمته ســ   قســ
  عقــــــل نــــــادان مـــــــي د ســــــوچونو پـــــــه الس مــــــه وركـــــــوه     

ــ  ــي بــــ ــي را  داســــ ــا چــــ ــه تــــ ــي لكــــ ــې يوســــ   ى دى ه زړه وړنــــ
  د وختونــــــو پـــــــه الس مــــــه وركـــــــوه    يښــــــكلې ځـــــــواني د 

  لـــــه مرګـــــه دي ښـــــه ځيـــــر راتـــــه كتلـــــي نـــــه وي   چـــــي پـــــس
ــوه      ــه وركـــــــ ــه الس مـــــــ ــو پـــــــ ــورو ديوالونـــــــ ــا د څلـــــــ   مـــــــ

ــږ فكــــر     ؟تيــــر ســــو څــــه بــــه كــــوې      يوكــــړه كــــه دوران د لــ
  د نـــــــــازونو پـــــــــه الس مـــــــــه وركـــــــــوه  يخنـــــــــدا د نـــــــــرۍ

ــوني زړه زو ــوره     د ليـــــ ــار وګـــــ ــل كـــــ ــي بـــــ ــه مـــــ ــدو تـــــ   ريـــــ
  خپـــــــل تصـــــــويرونه د خوبونـــــــو پـــــــه الس مـــــــه وركـــــــوه      

  دې لپــــــــاره چــــــــي خپــــــــل زور او تــــــــاثير ونــــــــه بــــــــايلي   د
ــن واك د ســــــــ د حُ   نګارونو پــــــــه الس مــــــــه وركــــــــوه   يســــــ
  ر ســــــــــهاره باســــــــــي ميــــــــــدونو جنــــــــــازې چــــــــــي تــــــــــد اُ

  تــــــــريخ انتظــــــــار د ماښــــــــامونو پــــــــه الس مــــــــه وركــــــــوه  
  

ــه دا ــ  پردېسـ ــدا كـ ــار پيـ ــي يـ ــته وي   سـ ــوى ښايسـ ــه خـ ــي پـ   ه چـ
ــاب د ــوه     يدا انتخـــــــ ــه وركـــــــ ــه الس مـــــــ ــو پـــــــ   د رنګونـــــــ

  
10\4\1386  



  

  50

 ګيله مني سترګي   دالور پردېس

   
  بهېوږه شخ

  
  د ځـــــان كـــــوي غمونـــــه   د وصـــــال پـــــه بـــــاچهي كـــــي غـــــم     

ــولې   ــدن د خـــ ــند ديـــ ــه   ېاورم د ب نـــ ــرګ حكمونـــ ــون د مـــ   لتـــ
  

  ې بنســـــټ ايښـــــى دا ځـــــل ټينګـــــه يارانـــــه ده يـــــ ۍخاموشـــــ
  شــــور او شــــر پــــه مــــنځ كــــي نســــته خفګــــان كــــړي قســــمونه  
ــي         ــي وايـ ــي داسـ ــوږ كـ ــه غـ ــټ پـ ــه پـ ــوايي تـ ــي رسـ ــه مـ   تلوسـ

  يـــــار غـــــزل كـــــه راځـــــه مـــــات كـــــه رواجونـــــه    راځـــــه نـــــوم د
  د بـــــاور الس كـــــي خنجــــــر دى وسواســـــې يـــــې دي وژلــــــي     

ــو ام    زړه  ــاړه د رازونـــــ ــه غـــــ ــه پـــــ ــا كړلـــــ ــي بيـــــ ــه ېمـــــ   لونـــــ
  صـــــــت اخســـــــتى اســـــــويلي ورســـــــره والړل  رخ ۍمايوســـــــ

ــه      ــوكي دا وختونــــ ــه ليمــــ ــدي پــــ ــه خانــــ ــي راتــــ ــي غلــــ   غلــــ
  اســــــــتازى ګرځــــــــي  قــــــــراراپښــــــــتنه وعــــــــده راغلــــــــې د 

ــتونه       ــه ســ ــترګو وكړلــ ــوې ســ ــار ســ ــاوري انبــ ــار خــ ــر انكــ   پــ
  ګيلـــه مــــن شـــوګير مــــي غـــواړي بيــــا د ځـــان ســــره ملګــــرى     
ــه      څنګــــــه ورســــــمه ځــــــولۍ چــــــي غــــــوړوي راتــــــه خوبونــــ

  تـــه  ال پـــرواز كـــړي هـــري خـــوا فريـــاد ورك انتظـــار خـــتم خيـــ 
ــه       مُ ــړي دي ويرونـ ــر كـ ــد هيـ ــړه ژونـ ــه كـ ــونډو ميلمنـ ــكا شـ   سـ
  

ــتم ــلې    ســـــ ــردېس د حوصـــــ ــنه د پـــــ ــته بخښـــــ ــو غوښـــــ   ه نـــــ
  شــــــنا ټينــــــګ عادتونــــــه    اورځ تــــــر بلــــــي نــــــرم كيــــــږي د    
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  جفا

   
ــي د ــا     چــــ ــر چــــ ــي تــــ ــولۍ كــــ ــه ټــــ ــو پــــ ــم    همزولــــ ــه يــــ ــه نــــ   پاتــــ

ــا   ولــــــي پــــــر ــم   هــــــيڅ بانــــــدي حســــــاب جانانــــــه تــــ   تــــــه نــــــه يــــ
  

ــو ــتا  يـــــ ــه ســـــ ــاني ډ   ورځ بـــــ ــي جفاګـــــ ــم وســـــ ــره هـــــ ــســـــ   ريېـــــ
  تـــــــه نـــــــه يـــــــم  كـــــــړى ســـــــتا جفـــــــا يـــــــوازي زه خـــــــداي پيـــــــدا

  كـــــــي داســـــــي ښـــــــكلي ســـــــترګي ونـــــــه ليـــــــدې  نيـــــــاماپـــــــه دُ
  تـــــــه نـــــــه يـــــــم    ه صـــــــحرا نـــــــ كلـــــــي  د خپـــــــل  ځكـــــــه وتلـــــــى   
  ځـــــــوانۍ غـــــــرور بـــــــه ســـــــي پښـــــــيمانه      د دا جانانـــــــه ســـــــتا 

ــا  ــاوري بيـــ ــمه خـــ ــه د چـــــي ســـ ــاج بـــ ــم   خنـــــدا يمحتـــ ــه يـــ ــه نـــ   تـــ
ــه   ــه   هــــــر وخــــــت يــــــې ويــــــنم پــــ   خوبونــــــو شــــــكر شــــــكر خدايــــ

  مالقاتــــــــــه نــــــــــه يــــــــــم     شــــــــــنا د ا هــــــــــم بــــــــــې برخــــــــــي د   ال
ــي پــــــر    ــم ســــــتم مــــ ــر څــــــومره وكــــــه      ظلــــ ــوم زړګــــــي هــــ   ماشــــ

ــه  ــپارلى  مينــــــ ــو ورســــــ ــوم خــــــ ــزا يد كــــــ ــم   ســــــ ــه يــــــ ــه نــــــ   تــــــ
  ګــــــل خــــــاموش ژونــــــدون چــــــي ګــــــورم      د غــــــي اويبلبــــــل چ د
  تـــــــــه نـــــــــه يــــــــــم    يـــــــــو رواج ګـــــــــڼم حيـــــــــران خپلـــــــــي ژړا     دا
  

  ســـــــيدىپــــــردېس ارمــــــان كـــــــه مــــــي اصــــــلي منـــــــزل  تــــــه ور     
ــار  ــرم اوزګــــ ــاور لــــ ــتا  بــــ ــه ســــ ــكال  د بــــ ــخ ښــــ ــم   مــــ ــه يــــ ــه نــــ   تــــ
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  رولي ؟يخآ

   
ــوري    ــه ګـــــــــــ ــر زمانـــــــــــ ــه قهـــــــــــ ــه مـــــــــــــي پـــــــــــ   زړه تـــــــــــ

  طـــــــــــرف نـــــــــــه ګـــــــــــوري   رحـــــــــــم ولـــــــــــي زمـــــــــــا پـــــــــــر 
   

ــدون   آ  د دا  ــالم  ژونـــــــــــــــ ــوم غـــــــــــــــ ــه نـــــــــــــــ   زادۍ پـــــــــــــــ
  مـــــــــــــي الس تـــــــــــــه زوالنـــــــــــــه ګـــــــــــــوري   پـــــــــــــه وار وار

ــي زور   ــي مـــــــ ــت كـــــــ ــه    زا  دې وخـــــــ ــږ ي نـــــــ ــل كيـــــــ   مايـــــــ
ــو   ــل خــــــــ ــي بــــــــ ــه مــــــــ ــي بــــــــ ــ وژنــــــــ ــوري پښــــــــ   تانه ګــــــــ

   نــــــــــــور هك مــــــــــــاړه ســــــــــــووطنــــــــــــه څــــــــــــو اى زمــــــــــــا
  ګـــــــــوټ ګـــــــــوټ كـــــــــي خزانـــــــــه ګـــــــــوري    ال يڅـــــــــوك د

  ې كيســـــــــــــــ هنـــــــــــــــه د غيـــــــــــــــرت  ووتـــــــــــــــې لـــــــــــــــه ذ 
ــود ــه د  خـــــــــ ــوري     يبـــــــــ ــه ګـــــــــ ــه بيګانـــــــــ ــل تـــــــــ   وربـــــــــ

ــي د   ــكاري الس كــــــــــــــ ــده ښــــــــــــــ ــيم ډوډۍ  بــــــــــــــ   يتــــــــــــــ
ــو  ــر څــــــــــ ــه ګــــــــــــوري    هــــــــــ ــوې بهانــــــــــ ــه نــــــــــ   ك ورتــــــــــ

  ســـــــــــپك نظـــــــــــر  پـــــــــــه  اوسغليمـــــــــــه  رهوه ګـــــــــــمـــــــــــ
ــه د  ــرته بـــــــــ ــوري      يســـــــــ ــه ګـــــــــ ــاڼي درانـــــــــ ــا كـــــــــ   بيـــــــــ

  
ــه      ــده جذبـــــــ ــي بيـــــــ ــو كـــــــ ــي زړونـــــــ ــي ســـــــ ــه چـــــــ   ويښـــــــ

  پـــــــــــــردېس هغـــــــــــــه صـــــــــــــحنه ګـــــــــــــوري  ســـــــــــــترګي د
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  قافلې

  
  جانـــــان چـــــي تلـــــى زه پـــــه خنـــــدا كلـــــي كـــــي پاتـــــه ســـــومه   

ــومه     د ــه ســـــ ــي پاتـــــ ــي كـــــ ــا كلـــــ ــره تنهـــــ ــوم زړه ســـــ   ماشـــــ
  
ــږ  د ــتۍ غيــ ــه    رخصــ ــي پــ ــهمــ ــار  مينــ ــكلي يــ ــړه ښــ ــه  وركــ   تــ

ــا ــو  مــ ــوب دى خــ ــل خــ ــومه     ويــ ــه ســ ــي پاتــ ــي كــ ــتيا كلــ   رښــ
ــترګو د ــا    ســ ــو ځــ ــره يــ ــكو ســ ــه   د ىاوښــ ــي خورمــ   زړه غوښــ
ــو د  دا ــر ســـــ ــومه    يـــــــې ثمـــــ ــه ســـــ ــا كلـــــــي كـــــــي پاتـــــ   وفـــــ
ــې        ېب ــه ســ ــا رانــ ــي بيــ ــو چــ ــه خــ ــخ كــ ــدي يــ ــه زړه رابانــ   لتونــ

ــل د    ــو ځـــ ــري يـــ ــه چيـــ ــه ســـــومه    ا كـــ ــي پاتـــ ــي كـــ ــنا كلـــ   شـــ
ــدا د ــكاريږي     يجـــــ ــال ښـــــ ــو كـــــ ــه يـــــ ــيبه راتـــــ ــره شـــــ   ي هـــــ

  ســـــبا كلـــــي كـــــي پاتـــــه ســـــومه      تـــــر تيـــــره شـــــپه ويښ وم 
  دى روغ ګرځمـــــه  مـــــړ ســـــوم دا  نـــــه ليـــــونى ســـــوم نـــــه خـــــو 

ــزا      كلـــــي كـــــي پاتـــــه ســـــومه   پـــــه زړګـــــي ســـــخت لكـــــه ســـ
  

  غــــــم قـــــــافلې   هــــــر وخــــــت مـــــــي زړه تــــــه راروانـــــــي وي د   
  جـــــدا كلـــــي كـــــي پاتـــــه ســـــوم   درنـــــه پـــــردېس چـــــي ســـــوم 
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  غورېپ
  
  حـــــــــال وي  ې بـــــــــ چـــــــــي دوه يـــــــــاران وي دا چـــــــــا هـــــــــر د

ــه يــــــــــو ېهم ــه  شــــــــــه بــــــــ   خوشــــــــــحال وي  بــــــــــل او خفــــــــ
  

ــوه ــه يــــــــ ــي   پــــــــ ــه زړه كــــــــ ــاتمه  بــــــــ ــان ســــــــ ــو جانــــــــ   يــــــــ
ــه پ   ــت وي كــــــ ــه تهمــــــ ــورېكــــــ ــال وي   غــــــ ــه جنجــــــ   وي كــــــ

  وي  مئـــــــــــين بختـــــــــــور دى چـــــــــــي پـــــــــــر هغـــــــــــه چـــــــــــا 
ــال وي     ــه جمـــــــ ــپين لكـــــــ ــي ســـــــ ــې زړه دغســـــــ ــي يـــــــ   چـــــــ

ــږ مينــــــــــــه لــــــــــــږه  ــږ خنــــــــــــدا  لــــــــــ ــا لــــــــــ ــه وفــــــــــ    وكــــــــــ
ــږ پيســـــــــــې را ــه د  دا لـــــــــ ــواب بـــــــــ ــوال وي  ځـــــــــ   دې ســـــــــ

  ي مـــــــــــزې وكـــــــــــړي رېـــــــــــغجـــــــــــن بـــــــــــه دلتـــــــــــه ډدروا
ــتيا ــوړ د  رښـــــــ ــه جـــــــ ــه بـــــــ ــه تـــــــ ــال وي  ګويـــــــ ــر ټـــــــ   فكـــــــ

  دي زلزلـــــــــــــه ده  شــــــــــــونډو خنـــــــــــــدا  ركووپــــــــــــه سُـــــــــــــ 
  خيــــــال وي  يمــــــرګ تــــــه بــــــه د ر خانــــــدې زمــــــاېــــــچــــــي ډ

ــتا د ــترګو ســـــــ ــ   ســـــــ ــا بـــــــ ــه رڼـــــــ ــړو  پيـــــــــدا ې راپـــــــ   كـــــــ
ــه د ــال وي    ورك د يكـــــــ ــينكى خـــــــ ــي شـــــــ   غونـــــــــډي زنـــــــ

  
  ر غمونـــــــــه كـــــــــم كــــــــــي   ېـــــــــ ډ يه بـــــــــه د نـــــــــ زړګـــــــــي   د

ــردې   ــي پـــــــ ــه چـــــــ ــحال اوســـــــ ــوال وي يس دخوشـــــــ   كليـــــــ
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  ستا ياد

  
  غــــــرو ليــــــونى  ي دســــــ ىه جــــــوړوالنــــــزمــــــا  يګي دســــــتر
  بـــــل څـــــوك وو پـــــه كتـــــو ليـــــونى       يه مخكـــــي د نـــــ زمـــــا  

  
  پــــر ســــترګو   ىليلــــ  د مينــــههغــــه وروســــته يــــې ســــي     تــــر

ــه و ــتا ســــــتر  چــــــه كلــــ ــه خوبــــــو ليــــــونى وينــــــي ســــ   ګي پــــ
ــاده   د ــهار بــــ ــرســــ ــته   تــــ ــالم وروســــ ــه   اســــ ــه وايــــ ــنا تــــ   شــــ

ــ  ــر پـــ ــون  دز ر ســـ ــ  ينګـــ ــادوي پـــ ــونى   ه يـــ ــپو ليـــ ــو شـــ   نيمـــ
ــهګـــــــــي زړ د ــي يـــــــــوازي د  مينـــــــ ــره ده   ښـــــــــكال مـــــــ   ســـــــ

  ليــــــونى  بــــــه ګرځمــــــه تــــــر څــــــو ېه ښــــــكلي مــــــخ پســــــپــــــ
  ه والړې زه يـــــــم دلتـــــــه چاتـــــــه پاتـــــــه نـــــــ تـــــــه چـــــــي زمـــــــا

ــوم سرا   ــې ســــ ــه تاپســــ ــرو   پــــ ــو ګيــــ ــه شــــ ــر پــــ ــونى  ســــ   ليــــ
  يــــاد زنــــدان كــــي     ژونــــد شــــپې ورځــــي تيرومــــه ســــتا د      د

ــر ــا تــــــ ــكاري ډ ېب مــــــ ــه ښــــــ ــغمــــــ ــونى  ېــــــ ــو ليــــــ   ر د زولنــــــ
  نيـــــــــــاګۍ تماشـــــــــــې نـــــــــــه پيـــــــــــژنم     نيمګـــــــــــړي دُ  زه د

  ليــــــــــونى   هغــــــــــه نــــــــــازولي يــــــــــار غمــــــــــو    زه كــــــــــړم د
ــق   ــر حــ ــينپــ ــوك       مئــ ــر څــ ــي هــ ــدي ولــ ــاڼو بانــ ــه كــ ــه پــ   دلتــ

ــا     ليــــــونى   اوســــــېدو د ىكلــــــي كــــــي نــــــه لــــــري هــــــيڅ ځــــ
  

  كلـــــــهږي ېعـــــــا تـــــــه ضـــــــرورت نســـــــته جـــــــوړ دُ ىبـــــــس د
ــه غــــــم كــــــي د  ــو پــــــردېس پــــ ــونى   جانــــــان ســــ   د كلــــــو ليــــ
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  ستم 
   

  ږيېــــــ و پــــــه صــــــفت كلــــــه مړ   ښــــــكل  زمــــــوږ ژبــــــي بــــــه د  
  ږي ېـــــــ ښـــــــكلي پـــــــه غـــــــرور او پـــــــه نفـــــــرت كلـــــــه مړ      دا
  

  ســـــن خـــــرڅ ســـــوى كـــــي پـــــه پيســـــو حُ ۍنيـــــاګغمجنـــــي دُ
ــكال ــ ښــــ ــه مړ     كخلــــ ــارت كلــــ ــه تجــــ ــتا پــــ ــه ســــ ــبــــ   ږي ېــــ

  ره وختـــــــه  ېـــــــډ تـــــــر ېمـــــــي ژړو كتـــــــو  پـــــــه يـــــــو نظـــــــر  
  ږي ېــــ مــــي پــــه زحمــــت كلــــه مړ    ګي ســــتاخونكــــاري ســــتر 

ــا ــي د   مــ ــدا چــ ــړه خنــ ــره كــ ــان  هيــ ــجانــ ــراره انــ ــو   قــ ــر ســ   هيــ
  ږي ېـــــــر انكـــــــار انكـــــــار پـــــــه دې عـــــــادت كلـــــــه مړانكـــــــا

ــه د   ــي خپلـــــ ــږرا يچـــــ ــوا  وليـــــ ــي خـــــ ــوږ دكلـــــ ــه   ي زمـــــ   تـــــ
ــدي د  ــدن بانــــــ ــ يديــــــ ــه مړ ام د كخلــــــ ــت كلــــــ   ږيېــــــــلــــــ

ــد  ــه ژونــ ــوه  كــ ــهيــ ــكال    ثانيــ ــي ښــ ــه مــ ــه خوښــ   ده   وي خدايــ
  ږي ېــــــــســــــــره مــــــــي زړه پــــــــه محبــــــــت كلــــــــه مړ   ښــــــــكال

   ېو ګي چــــــي ټــــــول عمــــــر انتظــــــارهغــــــه وږي ســــــتر زمــــــا
  ږي ېــــــ س تاتــــــه پــــــه كتــــــو پــــــه يــــــو ســــــاعت كلــــــه مړ      او

ــي راپر   ــه زنــــداني مــ ــوېــــخوبونــ    ښــــكي غــــواړي وا  ږدي خــ
ــه د ــه مړ    يغمونـــــــ ــه رشـــــــــوت كلـــــــ   ږيېـــــــــجانانـــــــــه پـــــــ

  
ــه د ــو    پردېســـ ــر يـــ ــدي هـــ ــو بانـــ ــوړ  زړه وينـــ ــم مـــ ــو غـــ    ىســـ

ــا   ــل وينـــــ ــه خپـــــ ــت  پـــــ ــونكي د تهمـــــ ــه مړ ويـــــ ــكلـــــ   ږيېـــــ
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ــومره  ــه څـــــــ ــو بـــــــ ــا  تـــــــ ــه د  وفـــــــ ــوي يادونـــــــ ــنا ا كـــــــ   شـــــــ
  شـــــــــــنا  ا ســـــــــــره غمونـــــــــــه د  روان مـــــــــــي دي دژونـــــــــــد 

  
  نيــــــــا څنګــــــــه ســــــــپېره ســــــــوه  ذره ذره دى او دُ ژونــــــــدون 

ــ ــه د  چـــــــ ــكلي ديدنونـــــــ ــې ښـــــــ ــته پكښـــــــ ــناا ه نســـــــ   شـــــــ
ــال ــدا ظــــــ ــانې يــــــــې كــــــــړه خنــــــ ــڅ را  مي زمــــــ ــه خــــــ   ه پټــــــ

  شـــــــــــنا ا قدمونـــــــــــه د وه  قبـــــــــــول مـــــــــــي پـــــــــــر ليمـــــــــــو
ــه د    ــي وې لمبـــ ــې زلفـــ ــوګى يـــ ــوګى لـــ ــان وه   لـــ ــه شـــ ــخ پـــ   مـــ

  شــــــــــنا ا ل رنګونــــــــــه دوتــــــــــه وښــــــــــوشــــــــــمعي را بيــــــــــا
  بيـــــــداره  لتـــــــو ن كړمـــــــه لـــــــه خوبـــــــه را ېب بيـــــــا چيغـــــــو د

ــنا ا پـــــه ســـــترګو كـــــي مـــــي مـــــات ســـــول تصـــــويرونه د     شـــ
  ىهيـــــــروال ســـــــم ه غمـــــــه زه پښـــــــتو ن يـــــــم زه يـــــــې نـــــــى ا

ــر ــ   تــــــــــ ــه صــــــــــ ــه كومــــــــــ ــه بــــــــــ ــناا فتونه دمرګــــــــــ   شــــــــــ
  

  لتــــــــــــون جنــــــــــــازه وباســــــــــــي پردېســــــــــــه  ېب اهللا بــــــــــــه د
  اشــــــنا  الســــــونه د  ه  ســــــره  ســــــو  عــــــا كــــــه پورتــــــه پــــــه دُ  
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   زړه كور د

  كـــــي را ىي نـــــه بـــــه خپـــــل زړه كـــــي ځـــــا ه وزنـــــزړه  د نـــــه زمـــــا
   كـــــي  هبـــــه زمـــــا ژونـــــدون تبـــــا  رخلكـــــو يـــــا نيـــــادُ د ىواورئ ا

   ىار ګريـــوان دمـــي  ارمـــان دى يـــو مـــي تـــار پـــه تـــ  يـــو جانـــان يـــو
  نيــــا كــــي بــــل څــــه نــــه لــــرم دُ  ىمــــي زړه يــــو پكښــــې يــــار د  يــــو

  ؟ده نـــــــه كيســـــــه  عجيبـــــــه  غـــــــواړي زړه نـــــــه وركـــــــوي زړه دا
  كــــــي  ســــــودا ېو ټــــــول تــــــاواني كــــــړي يــــــو واهللا پــــــه دښــــــكل

  ىه مــــــي قســــــم د  نــــــ قســــــم   د توبــــــه نــــــه ځنــــــي كــــــوم خــــــو    
  كــــي  شــــنااســــته پــــه  ســــي قســــم نــــه كــــړم چــــي وفــــا بــــه دا بيــــا

ــا  ــه ګنــــــ ــاز ده د هنــــــ ــه د غمــــــ ــه د ېب نــــــ ــون نــــــ ــب ده  لتــــــ   رقيــــــ
  كـــي  ســـر بهـــانې پيـــدا پـــر تـــه ســـر مـــا كـــي شـــوګير ســـتا وعـــدو

ــه      د ــاره راســــ ــداى لپــــ ــاره خــــ ــارې دي يــــ ــوري تيــــ ــران تــــ   هجــــ
  كـــــي  ګو پـــــه رڼـــــاســـــتر د كـــــړم ســـــتا ژونـــــد الره پيـــــدا چـــــي د

  ســتا قــدر   ىتــه څــومره د دلچــي تــه څــوك يــې     ېبــه پــوه ســ   بيــا
  كــــي  ه ټــــول عمــــر جــــدانــــوخــــت ســــپيره ســــيلۍ مــــي در چــــي د
  خفــــه كــــړي  هنــــهــــر وخــــت تــــا راى ر ســــپيره قســــمت دېــــډ زمــــا

  كــــــي پخــــــال تــــــه رابير يه مننــــــه چــــــي دنــــــ شــــــونډو د ســــــتا
  
  زړه بـــــــدل كــــــي واخلـــــــه   قربـــــــان ســــــم زړه د  يه دنــــــ  ګيلــــــو  د

ــور ــه ژاړې پردې  نــ ــه نــ ــكي د  بــ ــي اوښــ ــه خپلــ ــ يســ ــاكــ ــي  ه پــ   كــ
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  فرياد

  
  زمــــــــــا هــــــــــيڅ اوريــــــــــدلي  نـــــــــــه دي     يهونــــــــــه د زړه آ د

ــه دي        ــكلي نـ ــاني ښـ ــه شـ ــتا پـ ــه سـ ــې اوري هغـ ــي يـ ــوك چـ   څـ
  

  شــــــنا اوښــــــكي مــــــي مــــــه پــــــاكوه اړمــــــه چــــــي څــــــومره ژا
ــه دي       ــي نــ ــه ژړلــ ــيڅ درتــ ــي هــ ــي مــ ــكاري چــ ــي ښــ ــن داســ   نــ

  قـــــدر كـــــوي   ښـــــكال مـــــنم هـــــر څـــــوك بـــــه ســـــتا د ېښـــــكل
ــا  ــې مـــ ــم د  بـــ ــه غـــ ــا د يپـــ ــ  چـــ ــوړلي نـــ ــي خـــ   دي  هزړه غوښـــ

  كــــــار ګڼــــــي مــــــا وطــــــن كــــــي خلـــــك ګناه  ېځكـــــه پــــــه د 
ــا  ــر چـــ ــه دي       هـــ ــي نـــ ــي وژلـــ ــوك مـــ ــوم څـــ ــږه وركـــ ــه غيـــ   تـــ

  زړګيـــــه هـــــم يـــــې وران كـــــړې هـــــم اوســـــېږې دلتـــــه        زمـــــا
ــتانه  دُ ــمنان دافغانســـــــــــ ــه دي   يښـــــــــــ ــدلي نـــــــــــ   پيژنـــــــــــ

  ه نــــــراهســــــي نــــــه يــــــاره دغــــــه نــــــور ښــــــكلي خفــــــه ســــــي 
  بــــل چـــا ســـتر ګـــي ســـتايلي  نــــه دي      مـــي د  بـــه غيـــر لـــه تـــا    

ــ را ــو  ئځـ ــي يـ ــل د چـ ــپ ځـ ــ  يسـ ــازه كـ ــار تـ ــق يادګـ   و وڅلي عشـ
ــډ ــه دي      ېــ ــي نــ ــه ختلــ ــوك دار تــ ــي څــ ــوې چــ ــودې وســ   ري مــ

ــا     ــم خـــو بيـ ــړ بيـــر تـــه ژونـــدى سـ ــه  كـــه مـــي كـــړي مـ   هـــم جانانـ
ــه دي      ــاتلي نــ ــو قــ ــتې دي خــ ــترګي دي ښايســ ــي ســ ــم چــ   وايــ

  
ــردېس د  ــه پـــ ــي خدايـــ ــو  داســـ ــخلكـــ ــه ډنـــ ــاته  ېـــ ــري ســـ   ر لـــ

ــي  ــهچــــ ــه دي      مينــــ ــدلي نــــ ــي زنګيــــ ــم كــــ ــي غــــ ــه پيژنــــ   نــــ
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  ت بدل ديحاال

  
ــاڼو دتــــــاريخ كــــــ     وربــــــل ښــــــكاري   د ماللــــــي تــــــور   ېپــــ

  بـــل ښــــكاري   هغـــه وطـــن واك الس كـــي د    د  افســـوس اوس 
  

ــ ــړ واي كاشـــكي چـ ــه  ىمـــي داســـي څـــوك ليـــدال  يـــا ىزه مـ   نـ
  يي چـــي پاګـــل ښــــكار  يـــ ه خلـــك وا نـــ وښـــتۍ لـــه ديـــن     وا

  خولــــه نــــه راځــــي  م پــــرهغــــه نــــو ايســــت د ښــــمن وچــــاچي دُ
ــه     ــه راتــــ ــتۍ هغــــ ــه راوســــ ــاچي بيرتــــ ــ  چــــ ــكاراتــــ   ي ل ښــــ

  جګــــړو څخــــه مــــدام وايـــــي     څــــوك چــــي يــــې وړي ګټــــه د    
  ازل ښـــــــــكاري    وطـــــــــن برخـــــــــه د  د ېدا تـــــــــوري تيـــــــــار 
  بـــــل هرڅـــــه پــــــه ډاډه زړه وړي     يېالر ښـــــ يـــــو چـــــي ورتـــــه    

ــا  و ــه تـــ ــه زړګيـــ ــكاري      وايـــ ــل ښـــ ــړى غـــ ــو ســـ ــوم يـــ ــه كـــ   تـــ
  ســــــي؟  ىنــــــو ي ابــــــادۍ نښــــــي ليــــــدال د ېڅــــــوك پكښــــــ

  بــــدل ښــــكار ي  څــــه پــــه كنــــډوالو بانــــدي  تــــه خــــو هــــر  مــــا
  مــــي واخلــــه چــــي زه دومــــره درواغجــــن يمــــه       ګــــه نــــور مر
  نـــورو  پكښـــې پـــل ښـــكاري   ده اوس د ويـــل خـــاوره زمـــا  مـــا

ــي د ــر   دا چــ ــوم پــ ــه نــ ــتار پــ ــرمو دســ ــه د  دى دا ســ ــيڅ نــ   ى هــ
  قاتـــــل ښـــــكاري   ږي غـــــاړو تـــــه هـــــم دا زمـــــوږ ليـــــودا مـــــو 

ــا  ــا بـــــس نـــ ــاره مـــ ــړه د  پوه ماليـــ ــه كـــ ــه مـــ ــار  تـــ ــبهـــ    ېكيســـ
ــي د  ــاغ كـ ــو يبـ ــور   نـ ــه سـ ــو تـ ــپيرو اغزيـ ــكاري   كر سـ ــل ښـ   ګـ

  

ــو يچ ــي د سغـــــي د افســـ ــولې   چـــ ــردېس د خـــ ــپـــ ــې نـــ   ه ووتـــ
ــه د  ــا تــ ــاندي و  چــ ــم ســ ــا  او يغــ ــه  چــ ــه بــ ــكاري    تــ ــزل ښــ   غــ
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  وچي شونډي

  
ــه       ــا د غمــــ ــوك د چــــ ــري څــــ ــه مــــ ــوه نــــ ــك ســــ ــه كلــــ   زړونــــ

ــ ــه    ېكنـــــــــــ ــوا د غمـــــــــــ ــه واى زه پخـــــــــــ ــاوري بـــــــــــ   خـــــــــــ
  

  وښــــــــــيار زړګيــــــــــهي كــــــــــړې د نــــــــــا دان هچــــــــــي يــــــــــار
ــوږ     ــړې خـــــــ ــره كـــــــ ــه هيـــــــ ــود بـــــــ ــدا دخـــــــ   غمـــــــــه ه خنـــــــ

  كومــــــــــــه  اســــــــــــي ګــــــــــــډي وډي وايــــــــــــم بــــــــــــه تــــــــــــرد
ــا ــتا د   چــــــــــ ــه ســــــــــ ــړم فريادونــــــــــ ــه وكــــــــــ ــه  تــــــــــ   غمــــــــــ

ــرو د    ــوږو خبـــــــــ ــوږو خـــــــــ ــر خـــــــــ ــم   يتـــــــــ ــان ســـــــــ   قربـــــــــ
ــه    ــا د غمـــــــــــ ــه و ينـــــــــــ ــه ترخـــــــــــ ــن درتـــــــــــ ــوم نـــــــــــ   كـــــــــــ

ــا     ــوه ګنــــــ ــتل يــــــ ــه غوښــــــ ــه خولــــــ ــه خپلــــــ   ده ه مــــــــرګ پــــــ
ــړې وي دا    ــم كــــــــــ ــه هــــــــــ ــا بــــــــــ ــا  مــــــــــ ــه  ده ګنــــــــــ   غمــــــــــ

ــه      ــدا تــــــ ــړم خنــــــ ــوړي كــــــ ــه جــــــ ــونډي څنګــــــ ــي شــــــ   وچــــــ
ــ    ــو شــــــــ ــالص يــــــــ ــم خــــــــ ــه يــــــــ ــه  ابه ېنــــــــ ــنا د غمــــــــ   شــــــــ

ــ ــي چــــــ ــي د كلــــــ ــحرا   نــــــ ــي صــــــ ــه باســــــ ــي نــــــ ــه  ه مــــــ   تــــــ
ــا    ــه خامخـــــــــــ ــه يمـــــــــــ ــن بـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــه  د ګيلـــــــــــ   غمـــــــــــ

  
ــي  ــي ور پر    چـــ ــه مـــ ــدي وي مـــــرګ تـــ ــد غونـــ   ږ دي ېـــــد ژونـــ

ــردې ــه دُپــــــــــ ــواړم پــــــــــ ــا وفــــــــــــاس غــــــــــ ــه  عــــــــــ   د غمــــــــــ
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  ى يمــــــــــهٰٰخلكــــــــــو د نظــــــــــر څخــــــــــه ايســــــــــتل  نيــــــــــادُ د

  خـــــــــــاورو څلـــــــــــى يمـــــــــــه  نو دتيـــــــــــرو زمـــــــــــا لكـــــــــــه د
  

ــي     ــد ســــــاګاني حســــــابمه  ولــــ   مــــــرګ نــــــه راځــــــي   د ژونــــ
ــه د  ــيبه څنګـــــــ ــه    ينصـــــــ ــپارلى يمـــــــ ــه ســـــــ ــو تـــــــ   غمونـــــــ

ــروا  ېب ــې پــــ ــه بــــ ــه راســــ ــي يو   لتونــــ ــي د كلــــ ــار مــــ ــه يــــ   ســــ
  ږي زه پــــــــه اوښــــــــكو لمبيــــــــدلى يمــــــــه ېچــــــــي دى خنــــــــد

  وكـــــړه پـــــه مـــــا  يعشـــــقه نـــــور الس راڅخـــــه واخلـــــه څـــــه د
  هـــــــــم خنديـــــــــدم هـــــــــم رپيـــــــــدم هـــــــــم ژړيـــــــــدلى يمـــــــــه  

ــو ــم    خپلــــــ ــه وايــــــ ــه ځوابونــــــ ــه خپلــــــ ــه پــــــ ــوالونو تــــــ   ســــــ
  داســـــي حـــــال تـــــه رســـــيدلى يمـــــه  خپـــــل يـــــار غـــــم كـــــي   د

  او پــــــرې مــــــي نــــــږدې  ېنــــــه ســــــ اى ليونتوبــــــه بــــــې وفــــــا
ــډ ــحاله ېـــ ــوم خوشـــ ــي د ر ســـ ــه    يچـــ ــى يمـــ ــره منلـــ ــان ســـ   ځـــ

ــتون دى       ــدان پښـ ــا وجـ ــتون زمـ ــي پښـ ــتون زړه مـ ــادت پښـ   عـ
  څـــــوك چـــــي مـــــي نـــــه غـــــواړي نـــــو كلـــــه ورغلـــــى يمـــــه         

ــر  ــي پــ ــو  اوس مــ ــو ګرځــ ــدي   يغرونــ ــيوري غونــ ــدام د ســ   مــ
ــي د  ــه در    اچــــ ــخ تــــ ــر غونــــــدي مــــ ــنا لمــــ ــدلى يمــــــه  شــــ   يــــ

  
ــان د   ــمه ارمــــــ ــه يوســــــ ــه بــــــ ــه  د و يګورتــــــ ــال جانانــــــ   صــــــ

  پـــــردېس تـــــه نـــــه راځـــــې پـــــه ژونـــــد كـــــي پوهيـــــدلى يمـــــه   
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  يشـــــــــانه زمـــــــــا اوښـــــــــكي  ې پـــــــــربيـــــــــا پـــــــــرمخ ســـــــــو
  مــــــــــــه ګڼــــــــــــه ارزانــــــــــــه زمــــــــــــا اوښــــــــــــكي  دومــــــــــــره 

  
  غلـــــــــــې ري زړه تـــــــــــه راېـــــــــــغـــــــــــم قـــــــــــافلې ډ ســـــــــــتا د

  ه زمــــــــــا اوښــــــــــكي ســــــــــتومان ېهركلــــــــــي يــــــــــې كــــــــــړ
ــر او   ــل كبــــــــ ــرور د خپــــــــ ــغــــــــ ــې نــــــــ ــه الس واخلــــــــ   ه بــــــــ

  وليــــــــــــــدې جانانــــــــــــــه زمــــــــــــــا اوښــــــــــــــكي  يكــــــــــــــه د
ــا ر   ــل د يــــــ ــي ګــــــ ــړي   دا چــــــ ــيالي كــــــ ــره ســــــ ــخ ســــــ   د مــــــ

ــكي       ــا اوښــــــــ ــه زمــــــــ ــوي بارانــــــــ ــيالي كــــــــ ــتا ســــــــ   ســــــــ
  ږده ېــــــــــتــــــــــه لــــــــــږ د خــــــــــو شــــــــــحالۍ لپــــــــــاره پــــــــــر  را
ــه د  يد ال ــكي   يبــــــــــــس نــــــــــ ــا اوښــــــــــ ــه زمــــــــــ   خفګانــــــــــ

ــا ر  ــي يــــــ ــه مــــــ ــړي    كــــــ ــرى راكــــــ ــوو زيــــــ ــل راتللــــــ   د خپــــــ
ــا    نــــــــــــه وينــــــــــــې هجرانــــــــــــه زمــــــــــــا اوښــــــــــــكي    بيــــــــــ

   ېګـــــــــــــه كـــــــــــــړردردمـــــــــــــن زړګـــــــــــــي دردونـــــــــــــو بدد 
ــچـــــــــــي را ــكي   يغلـــــــــ ــا اوښـــــــــ ــه زمـــــــــ ــر ګريوانـــــــــ   تـــــــــ

  
  پـــــــــــه ســـــــــــلګو ســـــــــــلګو بيـــــــــــده ســـــــــــومه پردېســـــــــــه 

ــو  ــي ســـــ ــو  ېوچـــــ ــه ســـــ ــكي   ينـــــ ــا اوښـــــ ــيمانه  زمـــــ   پښـــــ
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  شوګير

  
  نـــــږ دې كــــــړم   يدغـــــه الره ليونتـــــوب تـــــه د    مـــــه ځـــــه نـــــور پـــــر    

  نـــــــــږ دې كـــــــــړم   يليونتـــــــــوب تـــــــــه د  اى زړګيـــــــــه وفـــــــــاداره 
  
ــ شــــــنا داد    ه شــــــوګير بانــــــدي مــــــوړ نــــــه ســــــوې  ديــــــدن وږې پــــ

  نــــــږ دې كــــــړم  ينوې مــــــي تــــــر ســــــهاره ليونتــــــوب تــــــه د كښــــــي
ــه ســـــي        ــواى نـــ ــحالۍ دركـــ ــه بـــــس دي خوشـــ ــه غمونـــ ــس دغـــ   بـــ

  نـــــږ دې كـــــړم  يه غـــــواړې لـــــه يـــــاره ليونتـــــوب تـــــه د څـــــ نـــــور  ال
ــړي و ې را       ــې هــــــم كــــ ــدې نــــــوري يــــ ــه ســــــلګونو وعــــ   ى غــــــنپــــ

  نـــــــږ دې كـــــــړم  يانتظـــــــاره ليونتـــــــوب تـــــــه د ږدهېـــــــږده پرېـــــــپر
ــوال  ــ   را يدكليــــــ ــه الس وركــــــ ــاڼي پــــــ ــه كــــــ ــه ورتــــــ ــر كــــــ   ه خبــــــ
  نــــږ دې كــــړم   يوژنــــه بــــې سنګســــاره ليونتــــوب تــــه د     مــــه مــــي   

  يـــــــو لښـــــــكر د رقيبـــــــانو پـــــــه مـــــــا هـــــــيڅ كـــــــوالى نـــــــه ســـــــي   
  نــــږ دې كـــــړم  يد خــــو ديــــا ر خولــــه كــــي انكــــاره ليونتــــوب تــــه       

ــى            ــد ښــكاري ســتا كل ــا ب ــه م ــه كــړې پ ــاد ن ــه ي ــه خول ــوم پ ــي ن ــا م   بي
  نـــــــږ دې كـــــــړم  يدلـــــــه ښـــــــاره ليونتـــــــوب تـــــــه  يم دځـــــــو دى دا

  تـــــــه شـــــــاته راتـــــــالى نـــــــه ســـــــم  بير  پـــــــه پښـــــــيمانو قـــــــدمونو
ــي ــه د    مينـــــ ــوب تـــــ ــاره ليونتـــــ ــه چـــــ ــه لرمـــــ ــړم   ينـــــ ــږ دې كـــــ   نـــــ

  
ــه         ــې پردېســـ ــدى اوســـ ــه ژونـــ ــوا تـــ ــا خـــ ــو هـــ ــورو غرونـــ ــه د تـــ   تـــ

  نـــــــږ دې كـــــــړم  يبيمـــــــاره ليونتـــــــوب تـــــــه دغـــــــم كړمـــــــه  يزه د
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ــار د ــا       يــــــــ ــه تــــــــ ــې لــــــــ ــره بــــــــ ــه ويــــــــ ــد غواړمــــــــ   ژونــــــــ

  حاله يــــــــــو شــــــــــوګيره بــــــــــې لــــــــــه تــــــــــا مــــــــــوږ خوشــــــــــ
  

ــو    ــر زړه څـــــــ ــي پـــــــ ــې مـــــــ ــي را زلزلـــــــ ــه ســـــــ    ىوړال ك نـــــــ
  يــــــــــار ســــــــــترګو كـــــــــــي تــــــــــاثيره بـــــــــــې لــــــــــه تـــــــــــا      د

  نــــــه ځــــــي   ىهــــــيڅ ځــــــا اچــــــا خــــــوب ىمــــــي د شــــــنااكــــــه 
ــا ــا    اى زمــــــــــــ ــه تــــــــــــ ــې لــــــــــــ ــره بــــــــــــ ــره وزيــــــــــــ   فكــــــــــــ

ــه د ــار د تــــــــ ــ يــــــــ ــونډو  كوورسُــــــــ ــه   را  شــــــــ ــر ســــــــ   بهــــــــ
ــه د   ــيڅ نــــــ ــي هــــــ ــوب مــــــ ــا   ىخــــــ ــه تــــــ ــې لــــــ ــره بــــــ   تعبيــــــ

  ږيېـــــــــ رېت بې ترخـــــــــې ســـــــــوې نـــــــــه  ېژونـــــــــد شـــــــــ  د دا
ــا   جانـــــــــــــان د د   مـــــــــــــخ تصـــــــــــــويره بـــــــــــــې لـــــــــــــه تـــــــــــ

ــتر   ــر ســــــ ــر ســــــ ــه مــــــــي پــــــ ــول دي ټــــــــول ظلمونــــــ   ګو قبــــــ
ــه  ــهخــــــــــو پــــــــ ــا    مينــــــــ ــه تــــــــ ــې لــــــــ   كــــــــــي تغيــــــــــره بــــــــ

  
  ږي يـــــــــښـــــــــكو نـــــــــه ګـــــــــل كغـــــــــوټۍ پـــــــــه او ميـــــــــداُ د

  پـــــــــردېس شـــــــــل نـــــــــه كـــــــــړه تقـــــــــديره بـــــــــې لـــــــــه تـــــــــا 
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  موږ  داسي نه وو

  

ــه د  ــوك بـ ــوړيږي      څـ ــك جـ ــحال خټـ ــو شـ ــل خـ ــل دوران اتـ   خپـ
   منانو تــــــــه ســــــــبق جــــــــوړيږي  ښــــــــچــــــــي يــــــــې خبــــــــري دُ 

ــوا د ــول    پخــــــــ ــوړه كــــــــ ــه جــــــــ ــرانو روغــــــــ ــي مشــــــــ   كلــــــــ
  ملـــــــك جـــــــوړيږي  الســـــــه د اوس كـــــــه جګـــــــړه وي نـــــــو د 

ــئ نـــــــوى رنـــــــګ نـــــــوى انـــــــداز وګـــــــورئ     ــارانو راســـــ   يـــــ
ــوړيږي        ــك جــ ــان هلــ ــه شــ ــۍ پــ ــي د انجلــ ــامو كــ ــه جــ ــن پــ   نــ

ــه زه دا ــي خدايـــــ ــه   آســـــ ــه غواړمـــــ ــي نـــــ ــن كـــــ ــادي وطـــــ   بـــــ
ــديرو  ــي هـــ ــټ د   چـــ ــدي ماركيـــ ــوړيږي   بانـــ ــق جـــ ــو احمـــ   يـــ

ــورو د ــه   نـــــ ــد تـــــ ــرا اژونـــــ ــانتيا وي بـــــ ــولې   ســـــ ــري ســـــ   بـــــ
  يـــــو بـــــل پـــــه كومـــــك جـــــوړيږي   مـــــوږ تـــــه بمونـــــه بـــــس د 

ــي د دُ ــومره چــــــ ــمنه څــــــ ــي وزوروه   يښــــــ ــن مــــــ   وس وي نــــــ
  ســــبا بــــه زمــــا الســــونه ســــتا خــــولې تــــه چنګــــك جــــوړيږي  

ــ     ــه وي پكښــــ ــډي نــــ ــيطان ګاونــــ ــه د شــــ ــي الس وهنــــ   ې چــــ
ــره تا    ــتون ســـ ــي د پښـــ ــور كـــ ــوه كـــ ــه يـــ ــوړيږ ي پـــ   جـــــك جـــ

ــري ډ ــخبـــ ــو د  ېـــ ــې يـــ ــر يـــ ــاالت   ى ري ســـ ــي حـــ ــه وه داســـ   كـــ
ــنځ كــــــي بــــــه اټــــــګ جــــــوړيږي       زمــــــا او ســــــتا د كلــــــي مــــ
ــړې؟        ــه كــ ــخي نــ ــر ښــ ــه ځيګــ ــمن پــ ــوري د دُښــ ــو تــ ــي مــ   ولــ
  ولـــــي مـــــو غـــــاړي بيـــــا نـــــيم ميتـــــر پـــــه خامـــــك جـــــوړيږ؟ 

  

ــه     ــه وايـــ ــيڅ مـــ ــن كـــــي هـــ ــيږه دې وطـــ ــه چـــــپ اوســـ   پردېســـ
ــه ورور د ــوړيږي    يپـــ ــوى ټوپـــــك جـــ ــه اوس نـــ ــي ورتـــ   وژنـــ
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  حيرانتيا

  
  هيــــــــــږم  نــــــــــه پــــــــــو ىه وصــــــــــال دكــــــــــ ىجــــــــــران ده دا

ــ ــږم نــــــــه پــــــــو ىن خفــــــــه زړه مــــــــي خوشــــــــحال د تــــــ   هيــــــ
  

  چـــــــي مـــــــي ټـــــــول عمـــــــر زړګـــــــى پكښـــــــې بنـــــــدي ســـــــو  
ــال د   دا ــه جــــــــ ــي دي كــــــــ ــې زلفــــــــ ــوهيږم   ىيــــــــ ــه پــــــــ   نــــــــ

  كلــــــــي كــــــــوڅې اور واخيســــــــت لمبــــــــه ســــــــو ه  زمــــــــوږ د
ــه  ــر  كــــ ــر ســــ ــار ســــــور  دپــــ ــال د يــــ ــو هيــــــږم   ىشــــ ــه پــــ   نــــ

ــ    ســــــــــي يــــــــــاد ژاړم چــــــــــي را ېټولــــــــــه شــــــــــپه ورپســــــــ
ــال دا  دا ــي حــــــ ــوال   مــــــ ــي احــــــ ــږم    ىدمــــــ ــو هيــــــ ــه پــــــ   نــــــ

  ســـــــــــو  غـــــــــــاړي هـــــــــــار رقيـــــــــــب د جانـــــــــــان ولـــــــــــي د
  نــــــه پـــــــوهيږم  ىمــــــال د  او خــــــو جــــــار تـــــــرې ســــــر    زمــــــا 

ــ  د دا ــم شـــــــ ــر   بې دېغـــــــ ــا پـــــــ ــر چـــــــ ــي  هـــــــ ــم ســـــــ   زړه تـــــــ
  نــــــــه پــــــــوهيږم  ىيــــــــو ســــــــاعت كــــــــال د كــــــــه پــــــــر مــــــــا

ــفا   ــه صــــــــــــ ــن راتــــــــــــ ــاره نــــــــــــ ــ  يــــــــــــ ــره وكــــــــــــ   ه خبــــــــــــ
ــا ــاره د زمــــــــ ــال د  يلپــــــــ ــه خيــــــــ ــوهيږم  ىڅــــــــ ــه  پــــــــ   نــــــــ

  
ــ ــه يـــــــې ا  ځـــــ ــه يـــــــې زړه مـــــــي تـــــ ــه  ىان مـــــــي تـــــ   پردېســـــ

  نــــــــــه پــــــــــوهيږم ىولــــــــــي رقيــــــــــب ســــــــــيال د يد بيــــــــــا
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  تيروتنه

  
ــتا خبـــــــــــري د  ــخ ليكـــــــــــل دي     ســـــــــ ــو پـــــــــــر مـــــــــ   اوبـــــــــ

  ســـــــــــــتا وعـــــــــــــدې عبـــــــــــــث وختونـــــــــــــه تيـــــــــــــرول دي 
  

  نــــــه اغــــــزى ســــــوې  ګــــــل اوســــــور ې نــــــه نــــــه بلبــــــل ســــــو
  عادتونـــــــــــــــــه پيژنـــــــــــــــــدل دي  ييـــــــــــــــــاره ګـــــــــــــــــران د

  ه توبـــــــــه كـــــــــړم   نـــــــــ ه پـــــــــس در نـــــــــ هغـــــــــې ورځـــــــــي   د
ــره والړ   ــب ســــــــــــــ ــي رقيــــــــــــــ ــدل دي  وې ه چــــــــــــــ   خنــــــــــــــ

  زه ژړېـــــــــــږم  دركـــــــــــړه خوشـــــــــــحالي خـــــــــــو تـــــــــــې تـــــــــــا
  ازل دي  ويشـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــوي برخـــــــــــــــــي ټـــــــــــــــــولي د 

ــي    ېهم ــار كـــــــــ ــه انتظـــــــــ ــه وم ژونـــــــــــدى پـــــــــ ــه بـــــــــ   شـــــــــ
  تــــــــه ويــــــــل دي   بــــــــس درځــــــــم درځــــــــم هــــــــر وخــــــــت را    

ــ   ــونګړي تـــــ ــوږ جـــــ ــپه را زمـــــ ــو شـــــ ــه   ې يـــــ ــه خدايـــــ   !ولـــــ
  محـــــــــــــــل دي   محـــــــــــــــل  وه دښـــــــــــــــكلي  ښـــــــــــــــكلي د

ــه   د ــل رنګــــــــــــ ــدګــــــــــــ ــان د هلمنــــــــــــ ــارهي جانــــــــــــ    پــــــــــــ
  كابـــــــــــــل دي  ښـــــــــــــكلي ټولـــــــــــــه د ښـــــــــــــې يا پرېمـــــــــــــ

  
ــرد ــه دېپـــــــــ ــنا ا س ځكـــــــــ ــ شـــــــــ ــوى  نـــــــــ ــردى ســـــــــ   ه پـــــــــ

  بايــــــــــــــــــل ديۍ پــــــــــــــــــه مُيــــــــــــــــــار اوس خبــــــــــــــــــري د
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   ځان زړه او

ــر ــا هــــ ــو زړه را نــــــ چــــ ــري اوســــ ــتنه وكــــــړه نــــــه لــــ   ه غوښــــ
ــا ــه ت  تنهـــ ــه نـــ ــرېبـــ ــا ېـــ ــد مـــ ــړه   ږي ژونـــ ــتنه وكـــ ــرې پوښـــ   تـــ

  
  يــــــو دواړه  ه دواړه مالمــــــت يــــــا بــــــې ګنــــــا    بــــــه يــــــو  يــــــا
  چـــــي يـــــې ســـــتاينه وكـــــړه   تـــــا ىبـــــه هـــــيڅ نـــــه هيـــــرو  مـــــا

  ســـــــــاتلم  بانـــــــــدي مـــــــــوړ ال پرهرونـــــــــو خـــــــــوازه يـــــــــې پ
  ژمنـــــه وكـــــړه  ۍخـــــولګ ســـــره يـــــې اوس د ســـــتا ىد دا خـــــو

  نتيـــــا رنګونـــــه  حيـــــرا خپـــــاره د ســـــي را اوس بـــــه پـــــر يـــــار
  هــــــر كــــــه يــــــې ليدنــــــه وكــــــړه پر د ژړ رنــــــګ زمــــــا د ســــــتا

ــومره ــادان و څـــ ــو يزه د ېنـــ ــتر  م دولپريښـــ ــار ســـ ــه  ګويـــ   تـــ
  يــــــې درملنــــــه وكــــــړه   ګــــــوره چــــــا  يچــــــي ويشــــــتل  چــــــا

  ې جــــــــوړول ډولونــــــــه كــــــــ ي اننګــــــــوچــــــــ هغــــــــه خنــــــــدا 
ــا  زه خـــــــــو ــه تـــــــ ــړه   يـــــــــې وړى ومـــــــ   مـــــــــي پلټنـــــــــه وكـــــــ
ــار   غنچــــــه د ــه الس كــــــي انتظــــ ــو مــــــي پــــ ــوم ګلــــ   يــــــې كــــ

  جانــــــــان يــــــــوه وعــــــــده اغزنــــــــه وكــــــــړه      راســــــــره بيــــــــا 
ــه د  د ــخ تــــــ ــب مــــــ ــه ډ را يرقيــــــ ــل پــــــ ــوكتــــــ ــهره ېــــــ    مينــــــ

  ه مـــــــي مننـــــــه وكـــــــړه  نـــــــشـــــــوخ نظـــــــر  ســـــــتا د يـــــــاره دا
  
    راسيس به ـېول پردـك ه خداىـدى ك ىـې راغلـك يــلي
  كنه وكړه ـلي يې دا ادـپه ي اـران يو زمـره ګـر سـېډ 

  
19\6\1385  
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  مالقات

  
ــدوي ډ  د ــدن الره بنــــــــــ ــكالت راكــــــــــــوي  ېــــــــــــديــــــــــ   ر مشــــــــــ
ــا  د ــا ګنـــــــ ــوي  ه چـــــــ ــاالت راكـــــــ ــه حـــــــ ــر زړه تـــــــ ــه ده پرهـــــــ   نـــــــ
  
ــان ســـــــول د   د ــم طبيبـــــ ــار يـــــ ــق بيمـــــ ــو ن ملګـــــــريېب عشـــــ   لتـــــ
ــدا  د ــوب خنــــ ــ خــــ ــوي  نــــ ــات راكــــ ــم زيــــ ــه غــــ ــې پرهيزكړمــــ   ه يــــ
ــنا حُا د ــن ورځ شــــــ ــات ســــــ ــه ورځ زيــــــ ــيبه ېپــــــ ــوار نصــــــ   ږي خــــــ

ــ ــه بـــــ ــاكلـــــ ــوم زكـــــــات را   ې مـــــ ــه نـــــ ــه د بوســـــــې پـــــ ــوي تـــــ   كـــــ
  لتـــــــــون شـــــــــپو كــــــــــي لـــــــــيكم ورتـــــــــه د زړه خبــــــــــري      ېزه د ب

  مالقـــــــــات راكـــــــــوي  ځــــــــواب رټلـــــــــى يـــــــــار پــــــــر وخـــــــــت د  
ــه چـــــي زمـــــا   ــر  لكـــ   عمـــــره اوســـــيدل يـــــې خـــــوښ دي     ســـــره تـــ
  غيــــــــږ داســــــــي پــــــــه احتيــــــــاط راكــــــــوي ييــــــــاره يادونــــــــه د

ــا ــدا    تــــ ــد وي جــــ ــه پــــــه ژونــــ ــو  كــــــړي بــــ ــه زړونــــــه  بې څــــ   وســــ
ــتا    ېب ــن ســـــ ــرى نـــــ ــه زيـــــ ــار بـــــ ــه يـــــ ــوي   د لتونـــــ ــات راكـــــ   وفـــــ

ــه دي د يســـــــترګي د ــر  نـــــ ــيند دى څپـــــــې نظـــــ    يد هلمنـــــــد ســـــ
ــا ــكا  مـــــــ ــوي مســـــــ ــونډو د ډوبـــــــ ــوي   يد شـــــــ ــات راكـــــــ   نجـــــــ

  
  س اوســــــيږم ېخپــــــل وطــــــن كــــــي ال پــــــرد ځكــــــه پــــــردېس پــــــه 

ــوږ  ــوي       زمـ ــرات راكـ ــه خيـ ــه پـ ــر څـ ــل هـ ــواړي خپـ ــت غـ ــه مفـ ــر څـ   هـ
  

28\6\1385   
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  پت ميني د

  
ــو ــنمه ال ران ېلـــــــــــ ــې صـــــــــــ ــر غلـــــــــــ ــه  تـــــــــــ   اوســـــــــــ
  تـــــــــر اوســـــــــه    ال هيـــــــــم پـــــــــه طمعـــــــــ    يد راتلـــــــــو  د
  

ــر او ــا      ســ ــر ځــ ــي هــ ــه چــ ــان ســ ــر قربــ ــي تــ ــال مــ   وي ىمــ
ــت د ــي پــــــــ ــه ال  مينــــــــ ــر يــــــــــې پالمــــــــ   اوســــــــــه  تــــــــ

ــه     د ــې نــــــــ ــره ځــــــــ ــره راځــــــــــې ورســــــــ ــان ســــــــ   جانــــــــ
ــه ــو  غمــــــ ــه ســــــ ــې ې پاتــــــ ــه البــــــ ــه   غمــــــ ــر اوســــــ   تــــــ

ــږال     ــي راليـــــ ــه ســـــ ــواب نـــــ ــك دى ځـــــ ــه زړه كلـــــ   ى  پـــــ
  اوســــــــه  تــــــــر چـــــــي هــــــــر ليـــــــك ورتــــــــه ليكمـــــــه ال   

  كلونــــــه تېــــــر ســـــــول    دى دا څــــــو  چــــــي تللــــــى    يــــــار 
ــه ال   ــته اى عالمـــــ ــه ســـــ ــي نـــــ ــر خـــــــوب مـــــ ــه  تـــــ   اوســـــ

ــي د  ــه مــــــــــــ ــر زيات پرهرونــــــــــــ ــزړه پــــــــــــ   دي  دوېــــــــــــ
  اوســـــــــــه   تـــــــــــر  مـــــــــــه ال هليـــــــــــې  م  خبـــــــــــره  نـــــــــــا 

ــم   ــه درتــــــــه وايــــــ ــم مهربــــــــان بــــــ   چــــــــي ژونــــــــدى يــــــ
  اوســـــــــــه  تـــــــــــر ســـــــــــتمه ال نـــــــــــه يـــــــــــم د يد مـــــــــــړ

  
ــى   د ــردېس وران كلــــ ــا   پــــ ــر مــــ ــومره پــــ ــران دى څــــ ګــــ  

تـــــــــر اوســــــــــه   ورځمـــــــــه ال ځلــــــــــه  پـــــــــه ورځ څـــــــــو    
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   اختر

  
  مــــــا شــــــوم تــــــوب ه تيــــــر زمــــــان دتــــــه يــــــاد كــــــاختــــــره را

ــوب        ــوم تـــ ــاران د ماشـــ ــه يـــ ــه راولـــ ــي تـــ ــوار كلـــ ــوږ خـــ    زمـــ
  بې راوړي ېواى ځــــــان ســــــره هغــــــه شــــــ  يخــــــو كاشــــــكي د

ــان د ماشـــــوم تـــــوب     ــر ســـــاعت مـــــي كـــــړى دى ارمـــ   پـــــه هـــ
  ه يـــــــو او بـــــــل پـــــــه كـــــــاڼو ولـــــــي  ددا خلـــــــك دي بـــــــې در

  كورونـــــه كړلـــــه وران د ماشـــــوم تـــــوب  پـــــر مـــــوږ يـــــې هـــــم  
ه كـه  كيسـ ته غـم دى   يو ته يې خوشحالي راوړې نور هري خوا

   درتـــــــــــه وكـــــــــــړي هـــــــــــر افغـــــــــــان د ماشـــــــــــوم تـــــــــــوب 
  ي بــــــه مايوســــــي ورتــــــه اختــــــر كــــــي غيــــــږه وركــــــ  خيــــــر آ

  چــــي قــــدر نــــه كــــړي زمــــا غونــــدي انســــان د ماشــــوم تــــوب  
  ســــي ه شــــنا تــــر كلــــي راتــــالى نــــاپــــه جرګــــو  يچــــي اوس د

  جهـــــــان د ماشـــــــوم تـــــــوب  و پـــــــرزړګيـــــــه هغـــــــه ژونـــــــد و
ــواړم ډ  ــنه غــــــ ــره زه بخښــــــ ــاختــــــ ــه  ېــــــ ــه بــــــــې وســــــ   ر يمــــــ

ــي د  ــانځالى  چــ ــ يلمــ ــوب     ه نــ ــوم تــ ــان د ماشــ ــه شــ ــمه پــ   ســ
ــ  ــه زړه مـ ــكـ ــروا ي وركـ ــه پـ ــې راوړي     ى  څـ ــه يـ ــه بـ ــر تـ ــړي بيـ   كـ

   مـــــــا هـــــــم يادګـــــــار ســـــــاتلى د جانـــــــان د ماشـــــــوم تـــــــوب  
  ي كـــړتـــه انتظـــار  غوســـتې څـــوك چـــا  ي جـــامې واچـــا ښـــكل

  ه بيـــــــان د ماشـــــــوم تـــــــوب تـــــــ زه ليكمـــــــه پـــــــردېس يـــــــار
  

1\8\1385  
  كوچنى اختر 
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  اخطار

  
  الســـــــــــونه بـــــــــــه رقيبـــــــــــه ســـــــــــتا ګريـــــــــــوان تـــــــــــه رســـــــــــوم 

ــ ــره اوس دكيســــــــ ــوم     ه درســــــــ ــه رســــــــ ــدان تــــــــ ــګ ميــــــــ   جنــــــــ
  

  صــــــبر زندانونـــــــه   مــــــي مـــــــات كــــــړه ټـــــــول د   پښــــــتون غـــــــرور 
ــ   ــتا پـــــ ــان ســـــ ــر د رځـــــ ــوم      ســـــ ــه رســـــ ــدان تـــــ ــد زنـــــ ــر قيـــــ   عمـــــ

ــه دى     ــاحق نـــــــــ ــوګيرې زمـــــــــ ــه شـــــــــ ــې غمونـــــــــ ــوازي يـــــــــ   يـــــــــ
ــالن د ــ   اعــــــــ ــي نــــــــ ــاوت مــــــــ ــوم   بغــــــــ ــه رســــــــ ــمان تــــــــ   ن اســــــــ

  رقيــــــب نــــــه كــــــړم  يــــــم هــــــيڅ پــــــروا د ه تيــــــرنــــــمــــــال  او ســــــر د
ــو اواز د ــوم      دا يـــــــــ ــه رســـــــــ ــان تـــــــــ ــل جانـــــــــ ــي خپـــــــــ   زړه مـــــــــ

ــدون   ــي ژونـ ــواړم  زه داسـ ــه غـ ــا نـ ــي يـ ــي    رچـ ــګ كـ ــه څنـ ــتا پـ   وي سـ
ــوم     ــه رســــــ ــان تــــــ ــرګ ځــــــ ــومه او مــــــ ــه رســــــ ــرګ تــــــ ــان مــــــ   ځــــــ

ــډ دا ــڼال    ېـــــ ــي ګـــــ ــې ننګـــــ ــي بـــــ ــي مـــــ ــ ىره خاموشـــــ ــه نـــــ    ېســـــ
  ه رســــــــــوم مــــــــــان تــــــــــپــــــــــه دې الر كــــــــــي ګُ يد يقــــــــــين بــــــــــه

ــه د  ــكاريږمه كاميابــــــــــــ ــي   ښــــــــــــ ــه كــــــــــــ ــب مقابلــــــــــــ  رقيــــــــــــ
ــوه د ــپو د   يډيــــــ ــخ شــــــ ــپين مــــــ ــوم    ده ســــــ ــه رســــــ ــران تــــــ   هجــــــ

  
  نـــــــه ســـــــوې اوس پـــــــوره خبـــــــره واوره   ه پـــــــه نيمـــــــه خـــــــو پـــــــو 

  خـــــــــــولګۍ بـــــــــــه دپـــــــــــردېس د زړه ارمـــــــــــان تـــــــــــه رســـــــــــوم  
  

11\2\1386 
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  دكاڼي زړه

  
  نځــــــــي بــــــــل كــــــــار نــــــــه كــــــــوي    ېمــــــــخ پــــــــه شــــــــبنم م  

  نـــــــــــــه كـــــــــــــوي  ګلـــــــــــــه ګلونـــــــــــــه خـــــــــــــو  ســـــــــــــينګار
  

  ســـــــــــــــــــن دي زيـــــــــــــــــــاتى كـــــــــــــــــــړى دى  حُازلـــــــــــــــــــي 
ــر   ــي پــــــــ ــاني چــــــــ ــا مهربــــــــ ــوار مــــــــ ــوي    خــــــــ ــه كــــــــ   نــــــــ

  
ــا   ــه تـــــ ــر لـــــ ــه غيـــــ ــه دې دُ بـــــ ــاپـــــ ــوك    نيـــــ ــل څـــــ ــي بـــــ   كـــــ

ــدو  ــه ژړيـــــــــــ ــوي    پـــــــــــ ــه كـــــــــــ ــار نـــــــــــ ــي افتخـــــــــــ   مـــــــــــ
  

ــي د  ــوك چـــــــ ــي    څـــــــ ــه پيژنـــــــ ــبويي نـــــــ ــو شـــــــ ــل خـــــــ   ګـــــــ
ــپهغـــــــــــــه  ــارســـــــــــ   نـــــــــــــه كـــــــــــــوي  رلي تـــــــــــــه انتظـــــــــــ

  
ــه زړه د  ــل هغــــــــــ ــم  تــــــــــ ــغــــــــــ ــيږي  نــــــــــ ــټ اوســــــــــ   ه پــــــــــ

  چــــــــــــي اظهــــــــــــار نــــــــــــه كــــــــــــوي     مينــــــــــــيپټــــــــــــي  د
  

  ي ويـــــــــــــــــــــل زه ليـــــــــــــــــــــونى وم درتـــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــ
ــ  ــي بـــــــ ــا ې چـــــــ ــه تـــــــ ــي زړه  لـــــــ ــرارمـــــــ ــوي   قـــــــ ــه كـــــــ   نـــــــ

  
  ګي نـــــــــه وي چـــــــــي پكښـــــــــې ســـــــــتا دا ښـــــــــكلي ســـــــــتر

  ښــــــــــــــــار نــــــــــــــــه كــــــــــــــــوي   مــــــــــــــــزه دا كلــــــــــــــــى او دا
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  د زړه الســـــــــــــونه مـــــــــــــي اغـــــــــــــزو ســـــــــــــوري كـــــــــــــړل     

  نـــــــــــه كـــــــــــوي  ګـــــــــــل څخـــــــــــه انكـــــــــــار بيـــــــــــا هـــــــــــم د
  

ــوږ  ــه ســـــــــــــتوري د مـــــــــــ ــابو   ورتـــــــــــ ــمان حســـــــــــ   اســـــــــــ
  نـــــــــــه كـــــــــــوي  شـــــــــــمار خپلـــــــــــو وعـــــــــــدو  ښـــــــــــكلي د

  
   كـــــــــــــــړې  مينـــــــــــــــه كـــــــــــــــاڼي زړه ســـــــــــــــره مـــــــــــــــي     د

  مــــــــرګ پــــــــه سنګســــــــار نــــــــه كــــــــوي   خــــــــداى دي زمــــــــا
  

  كــــــــــــــــي ورتــــــــــــــــه زړه ايږدمــــــــــــــــه پــــــــــــــــه قــــــــــــــــدمو 
ــر   ــه پـــــــــــ ــنا راتلـــــــــــ ــه الر اشـــــــــــ ــوي   دغـــــــــــ ــه كـــــــــــ   نـــــــــــ

  
ــردېس دوران د ــر  پــــــــــــــ ــوب تيــــــــــــــ ــړى ليونتــــــــــــــ   كــــــــــــــ

  بـــــــــــه پـــــــــــه ښـــــــــــكلو اعتبـــــــــــار نـــــــــــه كـــــــــــوي   نـــــــــــور
  

4\11\1384  
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  وختونه رېت 
  

ــه دوران د ــه ت    څـــــ ــواږه وختونـــــ ــه خـــــ ــوب وو څـــــ ــول ېليونتـــــ   رســـــ
  ر ســـــول ېـــــاوس غمونـــــه راتـــــه ډ  وو چـــــي لـــــه هـــــر څـــــه بـــــې پـــــروا

  
  خپــــــــــل ځــــــــــان وم چــــــــــي ماشــــــــــوم وم ليــــــــــونى وم  نــــــــــاخبره د

  چـــــــا ســـــــترګو كـــــــي اغـــــــزى وم   زړه ګـــــــالب نـــــــه د چـــــــا د نـــــــه د
  

ــتل د   ــي غوښـ ــه مـ ــحال وه        نـ ــو شـ ــوك خـ ــي څـ ــد مـ ــه بـ ــه پـ ــده نـ ــا بـ   چـ
ــوا ب د  ــه ځــــــ ــوال وه     نــــــ ــه الر د ســــــ ــه غلطــــــ ــط وو نــــــ ــا غلــــــ   چــــــ

  
  حســــــــابلي     ېو ثــــــــانيېكــــــــي مــــــــي ر چــــــــا پــــــــه انتظــــــــا نــــــــه د

ــ ــانـــــــه مـــــ ــم وې ژړولـــــــي   ســـــــترګي د هي دوې بـــــــې ګنـــــ ــا غـــــ   چـــــ
  

  غـــــــــم  راســـــــــره نــــــــــه وو    چــــــــــا د آزاد ژونـــــــــدون خاونـــــــــد وم د  
ــو ــپو هپـــ ــه وو       د شـــ ــره نـــ ــنم راســـ ــي صـــ ــد وم چـــ ــه خونـــ ــو پـــ   ورځـــ

  
  كــــــړه  جانــــــان الره پيــــــدا چــــــي زړګــــــي تــــــه مــــــي دوو ســــــترګو د 

  ګريـــــــوان الره پيـــــــدا كـــــــړه  زمــــــا اوښـــــــكو پـــــــه كوڅـــــــو كــــــي د  
  
  لتــــون راغــــى ېوو ب نــــه ســــوم ســــهار نــــه  وصــــال پــــه خــــوب مــــوړ  د

ــدا وال ــاعت د ژونـــــــدو  خنـــــ ــريخ ســـــ ــنا والړى تـــــ ــى ړه اشـــــ   ن راغـــــ
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  ميدونـــــــــه مـــــــــي د زړه څخـــــــــه بهـــــــــر ســـــــــو هټـــــــــول اُ ديـــــــــدن د 
  ســـــــوه  ټولـــــــه خلـــــــك پـــــــه ظلمونـــــــو د بـــــــې ننګـــــــه يـــــــار خبـــــــر 

  
ــس د ــه دي پر    بـــ ــته بـــ ــه دښـــ ــد پرلويـــ ــژونـــ ــي   ېـــ ــو كـــ ــه غمـــ   ږدي پـــ

  ښـــــــكلو زړو كـــــــي  صـــــــله دتـــــــه نـــــــه ښـــــــكاري يـــــــارانو حو مـــــــا
  

ــه ك  ــتا پــــ ــي ســــ ــي كــــ ــه ران   لــــ ــه تــــ ــه كلونــــ ــر كړلــــ ــي تيــــ ــې مــــ   غلــــ
ــر    ال ــه تــــــــ ــه وم جانانــــــــ ــم هلتــــــــ ــه ران   هــــــــ ــه تــــــــ ــې پرونــــــــ   غلــــــــ
  

ــه دې دُ   ــه خدايـــــ ــړى لويـــــ ــا راكـــــ ــاتـــــ ــد    نيـــــ ــت ژونـــــ ــي امانـــــ   كـــــ
ــر د ــي نفـــــــرت د نـــــــت نفـــــ ــت ژونـــــــد     ىه مـــــ ــروم پـــــــه محبـــــ   تيـــــ
  
ــر د ــم زور هــــ ــدل  غــــ ــي ليــــ ــه  ىمــــ ــي    ګرانــــ ــه كــــ ــه يارانــــ ــتا پــــ   ســــ

ــحال او   ــو شــــ ــه خــــ ــه دا تــــ ــې جانانــــ ــ د ســــ ــي   غــــ ــه كــــ ــه زمانــــ   م پــــ
  

ــم   ــم يــــ ــوځول ينــــــيمهــــ ــم پــــــه   ىســــ ــيهــــ ــي لمبــــــې دي   مينــــ   كــــ
  يـــــې تـــــوبې دي  مينـــــي ايمـــــان كـــــړم چـــــي د  مـــــان يـــــې پـــــر هـــــم ګُ

  
ــا ــر مــــ ــدر      پــــ ــي قــــ ــن مــــ ــه نــــ ــه دي ځكــــ ــړي ښــــ ــدو كــــ ــته  بــــ   نســــ

ــم جانـــــــان   ــم د ىخفـــــــه د هنـــــــراهـــــ   نســـــــته  زړه مـــــــي صـــــــبر  هـــــ
  

ــ   ويــــــــل چــــــــي مالمــــــــت دى  رنګــــــــه چــــــــا د ىد ىنا ښــــــــكلاشــــــ
ــر ــي وفـــــا   پـــ ــه كـــــړي دا د  وعـــــدو چـــ ــر ښـــــكلي عـــــادت د   نـــ    ىهـــ
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  يــــم  ځــــان هيــــر  هغــــه هيركــــړم د  ك چــــي زمــــا ځــــان وو  څــــوهغــــه  
ــد د ــو د   ژونــ ــي تيرســ ــوهي كــ ــم كــ ــۍ د غــ ــر  خوښــ ــاروان هيــ ــم كــ   يــ

  
   ېنيـــــــاګۍ كـــــــغـــــــم پـــــــه دُ غمجـــــــن كيـــــــږم دا د ېبلـــــــ ورځ تـــــــر

ــر   ــكلي نظـــ ــر ښـــ ــه د هـــ ــه خدايـــ ــې   لويـــ ــوګى كـــ ــي لـــ ــه مـــ ــات تـــ   مـــ
  

15\3\1385  
  
  تمنا

  
ــا   ېښـــــكل ــه چـــــي دي ښـــــكل كـــــړم ښـــــكلول دي ګنـــ ــه دهه راســـ   نـــ

ــږ   ــه رانـــــ ــي زړه تـــــ ــږ مـــــ ــا لـــــ ــول دي ګنـــــ ــه خپلـــــ ــه د ه هدې ســـــ   نـــــ
  

  ه قـــــدر وكـــــ مينـــــي د تـــــه مـــــه وايـــــه چـــــي څـــــوك يـــــې زمـــــا   مـــــا
  صــــــــبر وكــــــــه  پــــــــه ديــــــــدن پســــــــې دي مرمــــــــه راتــــــــه وايــــــــې

  
ــ    ــر وكـــ ــه فكـــ ــان تـــ ــو ځـــ ــږ خـــ ــا  لـــ ــې وفـــ ــت بـــ ــا وخـــ ــې وفـــ   دى  ه بـــ

ــر وخــــت     دى  عــــادت يــــې لكــــه ســــتا    داګرځــــي  ه نــــه رابيرتــــ تيــ
  ي بــــه هـــــم زماپــــه شـــــان كـــــ   يــــاره داســـــي وخــــت بـــــه راســــي تـــــا   

  ي داســـــي حيــــران كـــــ  بــــه هــــم   چــــي حيـــــران ښــــكارم تـــــا  لكــــه زه  
  
  ر كــــوي ظلمونــــه ېــــڅــــوك ډ وطــــن كــــي هــــر حــــاالت دي زمــــوږ  دا

  ژول ســـــــــتا پـــــــــه شـــــــــان تنكـــــــــي تنكـــــــــي ګلونـــــــــه رخـــــــــزان و
  



  

  79

 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

ــا نـــــــازه د دوه الســـــــونه چـــــــي د    ل ســـــــي ېـــــــغـــــــاړي تـــــــه ام چـــــ
ــالم  د ــدي غلب  ظــــ ــو بانــــ ــينه ګولــــ ــه ســــ ــه الس  هغــــ ــپــــ ــي ېــــ   ل ســــ
  

   همينـــــــــاو كـــــــــه  ىاوس تــــــــه ووايـــــــــه جانانـــــــــه ظلــــــــم ښـــــــــه د  
  انســــــان وينــــــه  نــــــه منــــــي هيڅكلــــــه چــــــي ســــــي تــــــوي د مينــــــه

  
  خنديـــــــــدلې لـــــــــه اولـــــــــه خـــــــــوا اخيـــــــــردي ليـــــــــونى كـــــــــړم       

  ي دي پــــردى كــــړم چــــه نــــازونو چــــي دي خپــــل كــــړم پــــه غــــرور  پــــ
  

  بهــــــار موســــــم بــــــه تيــــــر ســــــي      ګــــــل لــــــږ دى د  يــــــاره عمــــــر د 
ــه  ــهپټــــ ــي د   مينــــ ــاتې ولــــ ــي    ا ســــ ــر ســــ ــه تيــــ ــم بــــ ــار موســــ   ظهــــ

  
  ان ګــــورې  يــــې چــــي هنــــداره كــــي ځــــ     مئــــين پــــر هغــــه تصــــوير   

ــه ىا ــل  نادانـــ ــو ځـــ ــ   يـــ ــي څيـــ ــه مـــ ــه كـــ ــورې رراســـ ــوان ګـــ   ي ګريـــ
    

ــازه را  ــاجـــــ ــورم   كـــــ ــه ګـــــ ــخ تـــــ ــي دي ښـــــــكلي مـــــ ــه چـــــ   ه جانانـــــ
  بــــه نــــه يــــې يــــا بــــه نــــه يــــم خپــــل نيمګــــړي  بخــــت تــــه ګــــوروم  يـــا 
  
ــرا ــولګي تانـــــــده       نـــــ ــه ښـــــــكلې خـــــ ــن پټـــــــه دغـــــ   ه وســـــــاته نـــــ
  ګريــــوان مــــي خانــــده ســــن پــــه دوران كــــي پــــر تــــار تــــارخپــــل حُ د
  

  ان يـــــې تـــــه بهـــــار راڅخـــــه ســـــاته     وخـــــت پـــــه شـــــ   تـــــه ظـــــالم د 
ــه ا    ــاته تـــــ ــه ســـــ ــولګي راڅخـــــ ــه خـــــ ــرارتـــــ ــاته  قـــــ ــه ســـــ   راڅخـــــ
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  په امان ىخدا د 
  

ــات    ــي پــــــ ــي كــــــ ــه كلــــــ ــان پــــــ ــوېجانــــــ ــ ږي خــــــ ــوو مــــــ ــډه كــــــ   وږ كــــــ
ــې زړه را  ــه يـــــــ ــكلـــــــ ــبرنـــــــ ــوو   ېه  صـــــــ ــډه كـــــــ ــوږ كـــــــ ــو مـــــــ   ږي خـــــــ

  
ــا  ــه ګنـــــــ ــم د  ه خدايـــــــ ــه ده ځـــــــ ــي څـــــــ ــن   مـــــــ ــتان وطـــــــ ــګلســـــــ   ه نـــــــ

ــ  د ــه لګپســــــــــر لــــــــــي وږمــــــــ ــوېــــــــ ــډه كــــــــــوو  ږي خــــــــ ــوږ كــــــــ   مــــــــ
  

  هـــــــيڅ نــــــه وايـــــــي ي مـــــــړه هــــــم  مـــــــو وينــــــو تـــــــه دي تــــــږ   ژونــــــدي 
ــد  ــحاله دى خنــــــــــــ ــالم خوشــــــــــــ ــډكوو ېظــــــــــــ ــوږ كــــــــــــ    ږي خومــــــــــــ

  مـــــــــت ښـــــــــكاره ســـــــــو  ر مالېـــــــــه راتـــــــــه ځـــــــــان ډنـــــــــبېوســـــــــي  د
ــه وژل ك   ــا وروڼـــــــ ــي زمـــــــ ــچـــــــ ــوېـــــــ ــوو   ږي خـــــــ ــډه كـــــــ ــوږ كـــــــ   مـــــــ

  
  ل كـــــــــړو ېـــــــــه بنـــــــــبـــــــــل   يـــــــــو او جانانـــــــــه مـــــــــه ژاړه قســـــــــمت د

  مــــــــوږ كــــــــډه كــــــــوو ږي خـــــــو ېــــــــتــــــــا بــــــــه ســـــــرې لمبــــــــې بل  پـــــــر 
  

  مــــړ ســــم  تــــرې ښــــه دى خــــو چــــي دلتــــه  ورك دي ژونــــدون ســــي مــــرګ
ــان پيغلـــــــي ژړ  ــوه ځوانـــــ ــمـــــــړه ســـــ ــوېـــــ ــډه كـــــــوو  ږي خـــــ ــوږ كـــــ   مـــــ

  
  ه نــــــــــي راريــــــــــه يګي دي ســــــــــړوه چــــــــــي ســــــــــتره وانــــــــــمـــــــــخ را 
  مـــــــــوږ كـــــــــډه كـــــــــوو ږي خـــــــــوېزيـــــــــات  دي ورځ پـــــــــه ورځ مينـــــــــه

  
  وري كومـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــزد اهللا خبـــــــــــــــــر دى زه بـــــــــــــــــه چيـــــــــــــــــري 

ــوم    ــه معلــــــ ــيڅ نــــــ ــه هــــــ ــوېاوس راتــــــ ــوو   ږي خــــــ ــډه كــــــ ــوږ كــــــ   مــــــ
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   ىنــــــــــه د ىن هــــــــــم نړيــــــــــدلخدايــــــــــه قيامــــــــــت نــــــــــه دى اســــــــــما  
ــ  ــم هغســـــــ ــتور ي هـــــــ ــرپ ېســـــــ ــډه كـــــــــوو ېـــــــ ــوږ كـــــــ ــو مـــــــ   ږي خـــــــ

  
  مالـــــــك ســـــــپارمه  پـــــــر  زړونـــــــو هـــــــم د خـــــــداى پـــــــه امـــــــان تـــــــا  د

ــوره اوښـــــــــكي مـــــــــي به  ــوګـــــــ ــوېـــــــ ــوو  ږي خـــــــ ــډه كـــــــ ــوږ كـــــــ   مـــــــ
  

  رتـــــــــه كــــــــــه الس  تــــــــــه پو كلـــــــــه نــــــــــا كلـــــــــه د پــــــــــردېس مـــــــــزار   
  ږي خـــــــــو مـــــــــوږ كـــــــــډه كـــــــــووېــــــــ به مـــــــــي نـــــــــه هيرېيــــــــو ه شـــــــــ 
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  ځـــــوان وو ىپـــــه كلـــــي كـــــي يـــــو وخـــــت يـــــو ښـــــكل  زمـــــوږ 
ــا  د ــر چـــــ ــترګو د هـــــ ــر  ســـــ ــور پـــــ ــر تـــــ ــا هـــــ ــران وو چـــــ   ګـــــ
  

ــه مړ     ــس نــــــــــ ــه مجلــــــــــ ــې پــــــــــ ــوال يــــــــــ ــه ېكليــــــــــ   دلــــــــــ
  ښــــــــــه يــــــــــې خــــــــــوى وو او ســــــــــپېڅلى مســــــــــلمان وو    

  
ــره ورځ د ــه را   هـــــــــ ــه بـــــــــ ــه خولـــــــــ ــدا ډكـــــــــ ــخنـــــــــ    ىغـــــــــ

ــران وو      ــه حيـــــــ ــالق تـــــــ ــو اخـــــــ ــې ښـــــــ ــړى يـــــــ ــر ســـــــ   هـــــــ
  

  بــــــــــل تــــــــــه  و يــــــــــوه غيبــــــــــت و  نــــــــــه يــــــــــې كــــــــــړى د  
ــحال د   ــه خوشـــــــــــ ــونـــــــــــ ــه  كليوالـــــــــــ ــاپـــــــــــ   وان ووتـــــــــــ

  
ــي د   ســــــي  ځوانــــــان پيــــــدا  نــــــور  ده پــــــه شــــــان څــــــو   چــــ
ــس  ــبـــــــ ــي ارمـــــــــان وو   مـــــــــي د داهمـــــــ ــوم زړګـــــــ   ماشـــــــ

  
ــ  ــاعت بــــــــــــ ــر ســــــــــــ ــ  اهللا  ې  دهــــــــــــ ــكر ادا كــــــــــــ    ىشــــــــــــ

  غمــــــــــه چــــــــــي ژونــــــــــدى پــــــــــر دې جهــــــــــان ووېچــــــــــي ب
  

ــ   ــه كَــــــــــ ــتۍ څخــــــــــ ــه نيســــــــــ ــادونې لــــــــــ ــ وَفريــــــــــ   ه لَــــــــــ
ــان وو   ــه وې پريشــــــــــ ــره نــــــــــ ــې ور ســــــــــ ــيڅ پيســــــــــ   هــــــــــ

  
   ىكـــــــ ر دولـــــــت پيـــــــداېـــــــده ځـــــــوان ډ  خـــــــداى وركـــــــړه د
ــل د ــوټروان وو    خپــــــــ ــه مــــــــ ــه خپلــــــــ ــوټر پــــــــ ــس مــــــــ   بــــــــ
  
ــې   د ــره يــــــــ ــو ســــــــ ــهپيســــــــ ــو مينــــــــ ــه   ســــــــ ــه زياتــــــــ   لــــــــ

  لـــــــــــوږي تيـــــــــــر زمـــــــــــان وو هغـــــــــــه د ځينـــــــــــي  هيـــــــــــر
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  ه لَـــــــــــــ وَښَـــــــــــــېبر  وړانګـــــــــــــو لمـــــــــــــر ې دبلـــــــــــــډينګون 
  كلـــــــــــي خـــــــــــان وو د زمـــــــــــوږ  بيـــــــــــا   اول نـــــــــــه خـــــــــــو

  
ــې د  ــارت يـــــــــــ ــان د تجـــــــــــ ــ  انســـــــــــ ــو زده كـــــــــــ    ىوينـــــــــــ

  خپلــــــــــــــه افغــــــــــــــان وو قتلــــــــــــــولې افغانــــــــــــــان بــــــــــــــ
  

  ري لــــــــــــه ملګــــــــــــ  ورســــــــــــره كبــــــــــــر غــــــــــــرور ســــــــــــو   
  پښـــــــيمان وو دوســـــــتۍ بانـــــــدي پـــــــر هـــــــر ســـــــړ ى يـــــــې

  
  كلــــــــــــي زلزلــــــــــــه ســــــــــــوه   پــــــــــــر يــــــــــــوه ورځ زمــــــــــــوږ 

ــور والړ وه ــكل د  نــــــــــــــ ــډ ىده ښــــــــــــــ   نګ وران وويبلــــــــــــــ
  

ــر ــه را بيـــــــــ ــت تـــــــــ ــ  ىوســـــــــ ــه حالـــــــــ ــرې اهللا هغـــــــــ   ت پـــــــــ
  وخــــــــت كــــــــه هــــــــر څــــــــومره پــــــــه منــــــــډه تــــــــرې روان وو 

  
ــر ــه     بيــــــ ــكيني راغلــــــ ــاني مســــــ ــوه خــــــ ــه ســــــ ــه ختمــــــ   تــــــ

ــر ــي   بيـــــــــ ــه هغســـــــــ ــاجزتـــــــــ ــوان وو عـــــــــ ــه ځـــــــــ   ه هغـــــــــ
  

  اوت نــــــــــــه خيراتونــــــــــــه كــــــــــــى ســــــــــــخنــــــــــــه يــــــــــــې و
ــړ  ــي كـــــــ ــداى چـــــــ ــد  ىخـــــــ ــه ده بانـــــــ ــان وو ېپـــــــ   امتحـــــــ

  
ــل څــــــــوك د  ــري څــــــــه وكــــــــړي      داځــــــ ــس نــــــــه لــــــ   مجلــــــ

  ځـــــــــان وو ډوب پـــــــــه غـــــــــم د  كـــــــــي وو پـــــــــه فكرونـــــــــو
  

  كــــــــي   ۍدى عــــــــزت پــــــــه عــــــــاجز  ىخــــــــداى پــــــــټ كــــــــړ 
ــته دا د ــالن وو   د دې وروســـــــ ــه اعـــــــ ــر خولـــــــ ــوان پـــــــ   ځـــــــ
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ــر  د  ــده ســـــــــ ــار  بنـــــــــ ــد كـــــــــ ــومره بـــــــــ ــويي څـــــــــ    ىد ه لـــــــــ
ــومره     دا ــى څــــــــــ ــوم زړګــــــــــ ــا ماشــــــــــ ــادان ووزمــــــــــ   نــــــــــ
  

ــو  ــيد پيســـــــــــ ــړه الر را مينـــــــــــ ــه كـــــــــــ ــه وركـــــــــــ    څخـــــــــــ
  ه مځكــــــــــه مــــــــــي ليــــــــــده كښــــــــــته  اســــــــــمان وو ړَوَلَــــــــــ

  
  كلونــــــــــــه تــــــــــــر غرمــــــــــــې پــــــــــــوري بيــــــــــــده وم  څـــــــــــو 

  اذان وو د  لمانځـــــــــــــــه او وخـــــــــــــــت د هيـــــــــــــــره نـــــــــــــــرا
  
  جنـــــــــــــــــــوشـــــــــــــــــــه دكبرېبـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــال وي هم دا
ــر د     دا ــول امــــــــ ــر څــــــــــه وســــــــ ــي هــــــــ   ســــــــــبحان وو چــــــــ
  
ــه قـــــــــدر  آ د ــو زاد ژونـــــــــدون پـــــــ ــه ســـــــ ــوه نـــــــ   چـــــــــي پـــــــ

  زنــــــــــــدان وو يــــــــــــو  ىړوكــــــــــــاوس جهــــــــــــان ورتــــــــــــه و
  

ــر    ــتا تـــــ ــه ســـــ ــړې    بخدايـــــ ــان كـــــ ــردېس قربـــــ ــاهي پـــــ   اچـــــ
ــدى د  ــي وليـــــــــــ ــن مـــــــــــ ــدي  نـــــــــــ ــآژرنـــــــــــ   وان ووېســـــــــــ
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  داســـــــــــي  مـــــــــــدام وي خـــــــــــزان   ېپـــــــــــه بهـــــــــــار پســـــــــــ 
ــي دُ  ــي راځــــــــ ــاچــــــــ ــه روان  نيــــــــ ــه وي بــــــــ   داســــــــــي   تــــــــ

  
  خاونــــــــده   ىهــــــــر حــــــــال بانــــــــدي مــــــــي شــــــــكر د     پــــــــر

ــ  ــه تللــــــــ ــان    ىلكــــــــ ــى جانــــــــ ــي وو راغــــــــ ــي  چــــــــ   داســــــــ
  

ــ   وي  اوس نســــــــته كــــــــه دي يــــــــاد   خــــــــو ه ګــــــــل وودلتــــــ
  داســــــــي   ســــــــن دورانحُ ســــــــي د بــــــــه هــــــــم تيــــــــر ســــــــتا

  
  لطــــــــــــــــــي ارادې ورســــــــــــــــــره نــــــــــــــــــه وي   چــــــــــــــــــي غ

  داســــــــــــــي  ان مئينــــــــــــــ  دي وي دوه ىســــــــــــــره يوځــــــــــــــا
  

  ني ېكښـــــــچـــــــي پـــــــر تخـــــــت  اچـــــــابلكـــــــه كـــــــوم عـــــــادل 
ــ زړه كــــــــور تصــــــــوير مــــــــي د ســــــــتا   داســــــــي  ودان  ىكــــــ

  
   يګرځـــــــــــــ تـــــــــــــهمـــــــــــــخ  رقيبـــــــــــــانو  الس پــــــــــــه الس د 

  داســــــــي   ي ســــــــپېڅلي يــــــــاران   څــــــــومره خونــــــــد كــــــــو   
  

ــه ســــــيالۍ كــــــي د   ــب  چــــــي دي كاميــــــاب كــــــړم     پــــ   رقيــــ
ــان     ېهم ــر جهـــــــ ــاب پـــــــ ــې كاميـــــــ ــه اوســـــــ ــي  شـــــــ   داســـــــ
  

  پــــــــــه زړه كــــــــــي څنګــــــــــه زړه دى ن ســــــــــتايــــــــــم حيــــــــــرا
ــه د ــنا  د   ىنـــــــ ــاڼي اشـــــــ ــك كـــــــ ــان  كلـــــــ ــي بيابـــــــ   داســـــــ

  
  ه تــــــــه وكـــــــــ  يبــــــــاره يـــــــــار وســــــــې ر  چــــــــي خفــــــــه نـــــــــه  

  داســــــــــي   ســــــــــالم داســــــــــي كــــــــــالم داســــــــــي بيــــــــــان     
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  ســـــــــته ن پـــــــــرواديـــــــــدن راوړه كـــــــــه مـــــــــي ســـــــــر ځـــــــــي  
ــي زه د ــاوان   مينـــــــــــ ــه تـــــــــــ ــواړم ګټـــــــــــ ــي   غـــــــــــ   داســـــــــــ

  
ــا  ســــــــــــتا ــان وو د د مــــــــــــخ ښــــــــــــكلول زمــــــــــ   زړه ارمــــــــــ
ــتا ــان    ســـــ ــړي ارمـــــ ــوره كـــــ ــداى  پـــــ ــي  د زړه دي خـــــ   داســـــ

  
ــدا    ــل خنــــــ ــي تــــــ ــي يــــــ ــه     چــــــ ــوري كولــــــ ــوږ پــــــ ــه مــــــ   پــــــ

  داســــــــــــــــــي   ژړيــــــــــــــــــدلي دي هغــــــــــــــــــه رقيبــــــــــــــــــان   
  
ــ مـــــــاز ــر ســـــــو خوشـــــــحاليږه  ه رنـــــــګ د اوښـــــــكو هنـــــ   يـــــ

ــ    داســـــــــي  تـــــــــه ګريـــــــــوان  ينـــــــــن مـــــــــي وويـــــــــل زړګـــــــ
  

   ىد مئـــــــــــينبلبـــــــــــل چـــــــــــي پـــــــــــر  ىمـــــــــــت نـــــــــــه دمال
ــتا   ــه ســـــ ــټ لكـــــ ــټ مـــــ ــالن   وي كـــــ ــونډي ګـــــ ــي  شـــــ   داســـــ

  
ــا ــاره  دو  مــــــــ ــكاري يــــــــ ــه  ښــــــــ ــوه  تــــــــ ــوني ســــــــ   اړه ليــــــــ

ــوه ب   ــډه ســـــ ــه منـــــ ــي پـــــ ــون اوېچـــــ ــران لتـــــ ــي   هجـــــ   داســـــ
  
  بڼـــــــــــو پـــــــــــه غشـــــــــــو ويشـــــــــــتى دي پـــــــــــر زړه يـــــــــــم    د

  داســـــــي بـــــــل چــــــا مهربـــــــان   خــــــداى دي مـــــــه كــــــړه پـــــــر  
  

  ي كــــــ جــــــار ګــــــل خــــــو ځــــــان تــــــر  نځــــــي دېشــــــبنم مــــــخ م
ــردېس  د ــدپـــــ ــي  دي  ژونـــــ ــا ســـــ ــر تـــــ ــان  تـــــ ــي قربـــــ   داســـــ
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  د وربل سيورى

  
ــد   ــي ليـ ــوب مـ ــي بيد ىخـ ــچـ ــتا دېـ ــيور  دم سـ ــل سـ ــه وربـ   ي تـ

  ســـــيوري تـــــه  وربـــــل روم ســـــتا دېـــــويـــــل غرمـــــه بـــــه ت مـــــا
  

  وربلــــــــه اخلــــــــم كـــــــه اجــــــــازه دي وي يـــــــو تــــــــار دي لـــــــه    
ــه   د زړه پرهـــــر بـــــه پـــــرې ګنـــــډم ســـــتا   د   وربـــــل ســـــيوري تـــ
  

  ړه راپســــــې ګرځيــــــدل وا هجــــــران د لتــــــون اوېكــــــال ب يــــــو
  وربـــــل ســـــيوري تـــــه  د پټيـــــدم ســـــتا بـــــهخـــــال پـــــه شـــــان د 

  
  ســـــه   خـــــداى لپـــــاره راتـــــه مـــــه وايـــــه چـــــي بيرتـــــه والړ       د

  وربــــل ســــيوري تــــه  نــــه غــــواړم ژونــــد مــــرګ قبلــــوم ســــتا د
  

  خــــداى در كــــي اشـــــنا    مــــي ســــوه قبولــــه د    عــــا دُښــــكاري  
  وربــــل ســــيور تــــه  غــــم ســــتا د ىتــــال نــــه ســــي را ځكــــه خــــو

  
ــر   ــوك تـ ــي څـ ــه چـ ــي لكـ ــوه     ونـ ــي ميـ ــاغ كـ ــوري بـ ــدي وخـ   النـ

ــه   ــه خــــولګۍ نــ ــتا پــ ــمړســ ــتاېــ ــه   د دم ســ ــيوري تــ   وربــــل ســ
  
ــا   د ــه چــــ ــواږه خوبــــ ــه ډ خــــ ــرا ويښ كړمــــ ــو   ېــــ ــم وســــ   ر ظلــــ

  وربـــــل ســـــيوري تـــــه    د داســـــي ارام چـــــي اوســـــېدم ســـــتا   
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  كـــــــوي تـــــــه اوس را هغـــــــه جـــــــرم مـــــــا   د لتـــــــون ســـــــزا ېب 
ــوم وم لوب  ــي ماشـــ ــزه چـــ ــتاېـــ ــه    د دم ســـ ــيوري تـــ ــل ســـ   وربـــ

  
ــا ــر ز  د بيــــ ــاالتو پــــ ــ حــــ ــل كــــ ــه    ه دړه بــــ ــره اورونــــ ــم ســــ   غــــ

ــو ځـــل مـــي بيـــا    ــنم ســـتا ېـــپر يـ   وربـــل ســـيوري تـــه    د ږده صـ
  

   مينـــه مـــخ كتـــاب كـــي هـــر ســـر ليـــك وو   د هغـــه وخـــت ســـتا 
  وربــــل ســــيوري تــــه   د پوهيــــدم ســــتا هچــــي لوســــتل پــــ  مــــا
  

  پــــــردېس ژونــــــدون ترخــــــې خــــــاطرې يــــــاد كــــــي لــــــرم   زه د
ــو و ــروم ســــتا د    خــــتيــ   بــــل ســــيوري تــــه   رو بــــه ټــــولي هيــ
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  خولګۍ 
  

  به بــــــه مــــــي هيــــــر نــــــه ســــــيېپــــــه ټــــــول ژونــــــد يــــــو ه شــــــ
  يــــــاره ســــــتا مــــــړاوي كاتــــــه بــــــه مــــــي هيــــــر نــــــه ســــــي        

  
  وكــــــــــړم  ېګو ژړا درپســــــــــ كــــــــــه پــــــــــه ســــــــــرو ســــــــــتر    

  ده بــــــه مــــــي هيــــــر نــــــه ســــــي ېــــــشــــــونډو خند و پــــــه ســــــر
  

ــه ولـــــــــــــــي رابللـــــــــــــــم      ــل كلـــــــــــــــي تـــــــــــــ   زه دي خپـــــــــــــ
ــي    اوس تـــــــر مرګـــــــه دا ــر نـــــــه ســـــ ــه بـــــــه مـــــــي هيـــــ   كوڅـــــ

  
  وســــــــت اصــــــــال كــــــــي دي هجــــــــران رابانــــــــدي ر چــــــــي و

  نــــــــه ســــــــي جانانــــــــه هغــــــــه شــــــــپه بــــــــه مــــــــي هيــــــــر  ىا
  

ــا ــر  د زمــــــ ــي پــــــ ــا  زړه غوښــــــ ــل چــــــ ــپ بــــــ ــه وې رزوېــــــ   نــــــ
  ظلمونــــــــه راســــــــره بــــــــه مــــــــي هيــــــــر نــــــــه ســــــــي   ســــــــتا

  
  كــــــــړم يــــــــادونو كــــــــي ســــــــبا پــــــــه ېي شــــــــپې بــــــــرېــــــــډ

  نــــــاز پــــــه خــــــوب بيــــــده بــــــه مــــــي هيــــــر نــــــه ســــــي د يــــــار
  

  واب راغـــــــــــــــىځـــــــــــــــ ىرټلـــــــــــــــ بيـــــــــــــــا مينـــــــــــــــهاول 
ــ  دا ــر كړمـــــ ــه هيـــــ ــر   هبـــــ ــي هيـــــ ــه مـــــ ــه بـــــ ــي  هغـــــ ــه ســـــ   نـــــ
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ــ  ــوم د خلكــــــــــــو نــــــــــ ــه كــــــــــ ــاري نــــــــــ   ښــــــــــــكلو  وره يــــــــــ
  خپــــــل زخمــــــي زخمــــــي ســــــينه بــــــه مــــــي هيــــــر نــــــه ســــــي  

  
  ږدي مالګــــــــــه  ىهــــــــــم پــــــــــر ځــــــــــالم پــــــــــر زخمونــــــــــو د

ــي       د ــه ســــــ ــر نــــــ ــي هيــــــ ــه مــــــ ــله بــــــ ــم حوصــــــ ــار رحــــــ   يــــــ
  
  وو بــــــــــــــــې اوره  ىرقيــــــــــــــــب زړه يــــــــــــــــې ســــــــــــــــوځل  د

  ونكې اشــــــــاره بــــــــه مــــــــي هيــــــــر نــــــــه ســــــــي ښــــــــزړه راك
  
  فكرونـــــــــو پــــــــه ټـــــــــال زانګـــــــــم   چــــــــي د  ږ ده مـــــــــاېــــــــ پر

ــي     ــه مـــــ ــه بـــــ ــه بهانـــــ ــه هيڅـــــ ــس پـــــ ــي   بـــــ ــه ســـــ ــر نـــــ   هيـــــ
  

ــې د  ــمونه يـــــــ ــدو  قســـــــ ــخ ليـــــــ ــول   مـــــــ ــات ســـــــ ــه مـــــــ   تـــــــ
  نــــــــه ســــــــي پـــــــه توبــــــــه توبــــــــه توبـــــــه بــــــــه مــــــــي هيـــــــر   

  
  مالمتـــــــــــــه يـــــــــــــم پردېســـــــــــــه خـــــــــــــولګۍ واخلـــــــــــــه     

ــا ــه  بيــــ ــهپــــ ــي      مينــــ ــه ســــ ــر نــــ ــي هيــــ ــه مــــ ــه بــــ ــي ناغــــ   كــــ
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  لىبې اشنا پسر

  
ــدا    ــه خنـــــــــــ ــې پـــــــــــ ــه راســـــــــــ ــر كلـــــــــــ ــپهـــــــــــ   رليه ســـــــــــ

ــا  پــــــــــــر ــده ټينــــــــــــګ او بــــــــــ ــا  وعــــــــــ ــپوفــــــــــ   رليه ســــــــــ
  

  انتظـــــــــــــــار   راتلـــــــــــــــو پـــــــــــــــه انتظـــــــــــــــار   د ســـــــــــــــتا
ــپ  ــي شـــــــــ ــبا   ېغمجنـــــــــ ــړې ســـــــــ ــو كـــــــــ ــپمـــــــــ   رليه ســـــــــ

  
  زړوتــــــــــــه  ديــــــــــــدن زيــــــــــــرى يــــــــــــې خــــــــــــوږ منــــــــــــو   د

ــكال   ــرې وي ښـــــــــــــــ ــل دي ملګـــــــــــــــ ــپ تـــــــــــــــ   رليه ســـــــــــــــ
  

   راڅخـــــــــهپـــــــــه راتلـــــــــو  افســـــــــوس ســـــــــتا رېـــــــــډ خـــــــــو
  رليه ســـــــــــــــپ ژونـــــــــــــــد الركـــــــــــــــړه جـــــــــــــــال د اشـــــــــــــــنا

  
  ګلونــــــــــــــــو تــــــــــــــــه دي نــــــــــــــــه ګورمــــــــــــــــه   ښــــــــــــــــكلو

ــي ښـــــــــــــــكلو د ــا  مينـــــــــــــ ــړم تبـــــــــــــ ــپ هكـــــــــــــ   رليه ســـــــــــــ
  

  غمونــــــــــــه   كــــــــــــړل  رنګــــــــــــين پـــــــــــه اســــــــــــويلو  مـــــــــــا 
ــا ــه دا  تـــــــــــــ ــړل رنګينـــــــــــــ ــا دُ كـــــــــــــ ــپ نيـــــــــــــ   رليه ســـــــــــــ

  
ــو  ــل دي ګلونــــــــــــ ــت   خپــــــــــــ ــبنم راوســــــــــــ ــه شــــــــــــ   ىتــــــــــــ

ــا ــترګو زمـــــــــــــــــ ــه ژړا دي ســـــــــــــــــ ــپ تـــــــــــــــــ   رليه ســـــــــــــــــ
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ــه مرګـــــــــــــــى      ــكاريږې بـــــــــــــــې اجلـــــــــــــ ــه ښـــــــــــــ   راتـــــــــــــ
ــر   ــې پــــــــ ــنا راغلــــــــ ــې اشــــــــ ــي بــــــــ ــا چــــــــ ــپ مــــــــ   رليه ســــــــ

  
  طاقـــــــــــــــت   ليـــــــــــــــدلو ســـــــــــــــره يـــــــــــــــې نســـــــــــــــته د را
ــونډو د  د ــر شــــــــــــ ــل پــــــــــــ ــكا ګــــــــــــ ــپ مســــــــــــ   رليه ســــــــــــ
  

  واړوه   جانـــــــــــــان خفـــــــــــــه ســـــــــــــو تـــــــــــــه هـــــــــــــم مـــــــــــــخ
  رليه  ســــــــــــــپا تنهـــــــــــــا تنهـــــــــــــ   ښـــــــــــــه يـــــــــــــم تنهـــــــــــــا   

  
ــا   ــول دي زمــــــــ ــه ټــــــــ ــان دي    د رنګونــــــــ ــه شــــــــ ــار پــــــــ   يــــــــ

  رليه ســــــــــــــپ هســــــــــــــي نــــــــــــــه كــــــــــــــړې دي وي غــــــــــــــال
  

  زړه  څــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــپېڅلي ارمانونــــــــــــــــــه د    يــــــــــــــــــو 
ــپ  لــــــــــه نيمګــــــــــړي نيمــــــــــه خــــــــــوا  ســــــــــو   ر ليــــــــــه ســــــــ

  
ــا ــتا زمـــــــــــــ ــو د ســـــــــــــــالم ســـــــــــــ   غونـــــــــــــــدي  ګلونـــــــــــــ

  رليه ســـــــــــــــــپ اشـــــــــــــــــنا وايـــــــــــــــــه پـــــــــــــــــر كلـــــــــــــــــي د
  
ــار د ــه وو  يـــــــــــــ ــتم كـــــــــــــ ــى  ســـــــــــــ ــردېس وژلـــــــــــــ   پـــــــــــــ

  رليه  ســـــــــــــــــپتـــــــــــــــــه راســـــــــــــــــه خامخـــــــــــــــــا  قبـــــــــــــــــر
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ــا      نـــــــــــه پـــــــــــو هيـــــــــــږ م داســـــــــــي كتـــــــــــل څـــــــــــه مانـــــــــ

ــه وار وار ــوا  پـــــــ ــي خـــــــ ــا    مـــــــ ــه مانـــــــ ــل څـــــــ ــه راتلـــــــ   تـــــــ
  

  چــــــــــــي دي درې ورځــــــــــــي دوام نــــــــــــه كــــــــــــړي   مينــــــــــــه
ــاز  ــكلې نـــــــــــــــــ ــا  ادا ښـــــــــــــــــ ــه مانـــــــــــــــــ   دي اول څـــــــــــــــــ

  
ــري   نـــــــــزړه  ــاتې لـــــــ   ه چـــــــــي مـــــــــي خپـــــــــل زړګـــــــــى ســـــــ

  ويـــــــــــــل څـــــــــــــه مانـــــــــــــا  دا دي يمـــــــــــــه يـــــــــــــار يـــــــــــــار
  

ــوم رواج د  ــاره كـــــــــــــــــــــــ ــت يـــــــــــــــــــــــ   دا  ىد محبـــــــــــــــــــــــ
  څــــــــــــه مانــــــــــــارټــــــــــــل  يـــــــــــو ځــــــــــــل رابلــــــــــــل بيــــــــــــا 

  
  رقيــــــــب  ده ينمپــــــــه مــــــــخ كــــــــي نــــــــه ســــــــو شــــــــر  زمــــــــا

ــي دي را  ــي چــــــــ ــالس كــــــــ ــا  دا ىكــــــــ ــه مانــــــــ ــل څــــــــ   ګــــــــ
  

ــو ر   ــي دي تـــــــــــ ــترګي چـــــــــــ ــو  ســـــــــــ ــي دي نـــــــــــ   ي ازلـــــــــــ
ــا  پـــــــــــــرې د بيـــــــــــــا   كجـــــــــــــل لګـــــــــــــول  څـــــــــــــه مانـــــــــــ

  
  قربــــــــــان كړمــــــــــه  تــــــــــا زه وايــــــــــم چــــــــــي خــــــــــوب تــــــــــر

ــا      ــه مانـــــــــ ــدل څـــــــــ ــه ليـــــــــ ــي دي جانانـــــــــ ــوب كـــــــــ   خـــــــــ
  
  
  

  ه وخـــــــــــــوړىنــــــــــــ ټولــــــــــــه زغـــــــــــــم مــــــــــــي صـــــــــــــبر را  
  صـــــــــــــــــــبرڅه دى دا ژړ يـــــــــــــــــــدل څـــــــــــــــــــه مانـــــــــــــــــــا   
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  لپــــــــــــاره غــــــــــــم دى غــــــــــــم  زمــــــــــــا ىژونــــــــــــد  څــــــــــــه د 
  ســــــــــــيدل څــــــــــــه مانــــــــــــا انســــــــــــان او غــــــــــــم كــــــــــــي د

  
  اشـــــــــــنا چـــــــــــي تـــــــــــرنم نـــــــــــه ســـــــــــو  خولـــــــــــه كـــــــــــي د

ــا    ــه مانـــــــــــ ــزل څـــــــــــ ــه غـــــــــــ ــه پردېســـــــــــ ــه ليكـــــــــــ   مـــــــــــ
  
  

11\6\1385  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ځوانيمرګ خاطر ته
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  بــــــــــــــــر خــــــــــــــــړي درې خــــــــــــــــاطر تــــــــــــــــه  ېخــــــــــــــــړ خ د 
  خــــــــــــــاطر تــــــــــــــه  يمصــــــــــــــر وايــــــــــــــم ســــــــــــــالم روح د

  
ــا   د ــنم جفــــــــــــــــ ــا صــــــــــــــــ ــې وفــــــــــــــــ ــى بــــــــــــــــ   وژلــــــــــــــــ

ــد ــم وو  ژونـــــــــــــــ ــي هـــــــــــــــ ــه  يـــــــــــــــ   ذرې ذرې خاطرتـــــــــــــــ
  

  قبـــــــــــــول كـــــــــــــړې عـــــــــــــاځـــــــــــــل مـــــــــــــي دُالهـــــــــــــي دا
ــه     ــاطر تــــــــ ــا تــــــــــوري تيــــــــــارې خــــــــ   چــــــــــي ســــــــــي رڼــــــــ

  
ــروګلونو د ــر  ســـــــــــ ــه هيـــــــــــ ــګ بـــــــــــ ــي وو رنـــــــــــ   ځينـــــــــــ

ــار ــ  يـــــ ــي بـــــ ــه    ېچـــــ ــاطر تـــــ ــرې خـــــ ــې ســـــ ــونډي كړلـــــ   شـــــ
  

ــي  ــتاينه كــــــــړې      چــــــ ــي ســــــ ــي يــــــ ــعر كــــــ ــر شــــــ ــه هــــــ   پــــــ
ــه   ىوركـــــــــــــــړ ــم هغـــــــــــــــي څيـــــــــــــــرې خاطرتـــــــــــــ   غـــــــــــــ

  
ــپلني لـــــــــــــــوګ ېخ د ــه ســـــــــــــ ــر ټولـــــــــــــ ــول  ىبـــــــــــــ   ســـــــــــــ

  رې خـــــــــاطر تـــــــــه پـــــــــښـــــــــكاري چـــــــــا زلفـــــــــي كـــــــــړې خ
  

  مـــــــــــــرور وخـــــــــــــت ورســـــــــــــره نـــــــــــــه ســـــــــــــو پخـــــــــــــال
  وې پـــــــــــــه نصـــــــــــــيب كـــــــــــــي شـــــــــــــوګيرې خاطرتـــــــــــــه  

  
  
  
  

ــر   ګــــــــــــــل ورســــــــــــــره  زړه وو  يــــــــــــــې ګــــــــــــــل وو نظــــــــــــ
  خـــــــــــــــــــزان نيـــــــــــــــــــولي وې ارې خـــــــــــــــــــاطر تــــــــــــــــــــه    
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  راتللـــــــــې نـــــــــه بـــــــــر تـــــــــه ېچـــــــــي يـــــــــې پـــــــــه ژونـــــــــد خ  
  كــــــــــړې كــــــــــه ښــــــــــيرې خاطرتــــــــــه  عــــــــــادُ ســــــــــو مــــــــــړ

  
ــډ ــره ډېـــــــ ــر دومـــــــ ــتاېـــــــ ــان    د ر ســـــــ ــه شـــــــ ــو پـــــــ   ظلونـــــــ

  بــــــــــــه كــــــــــــرې خــــــــــــاطر تــــــــــــه  ګــــــــــــالن پــــــــــــر قبــــــــــــر
  

ــا ــي  ال مــــــــــ ــه وو  ىښــــــــــــكل يــــــــــ ــخ ليــــــــــــدلى نــــــــــ   مــــــــــ
ــه    ــديرې  خاطرتــــــــــــ ــل هــــــــــــ ــى وويــــــــــــ ــه راغلــــــــــــ   ښــــــــــــ

  
  كــــــــــــــــړه دپــــــــــــــــردېس زړګيــــــــــــــــه  عــــــــــــــــاورتــــــــــــــــه دُ
ــه د ــو كـــــــــــــــ ــه    ويلـــــــــــــــ ــرې خاطرتـــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــ   څـــــــــــــــ

  
  

30\6\1385  
  ته ډالۍ سوى دى او د هغه اشنا خاطر افريدي ارواح ښاد دا شعر

  
      

  
  
  
  
  

   څه ووايم 



  

  97

 ګيله مني سترګي

 

 دالور پردېس

  بانـــــدي بـــــدلي ســـــوې    ســـــندري پـــــه ســـــلګو   مـــــو دلتـــــه  
ــو    ــه غمـــ ــحالۍ وې پـــ ــه خوشـــ ــوې    دلتـــ ــدلي ســـ ــدي بـــ   بانـــ

  
ــه ډ ــدلتــ ــډي ســــوي دي د ېــ ــالر  ري پيغلــــي كونــ ــرپــ ــور پــ   كــ

ــو   ــتنې وې ليونــــــ ــه پښــــــ ــدي   دلتــــــ ــبانــــــ ــوېبــــــ   دلي ســــــ
  

  چــــــا تــــــر وســــــه لــــــوټ كړلــــــه دلتــــــه تــــــاريخي اثــــــار هــــــر
  ېبانــــــدي بــــــدلي ســــــو  رچــــــووګــــــاني پــــــه م دلتــــــه كــــــال

  
ــران  ــه مشــــ ــو ددلتــــ ــړي   او يــــ ــم كــــ ــيالۍ ظلــــ ــه ســــ ــل پــــ   بــــ

  ېبانــــــدي بــــــدلي ســــــو    چــــــا اوښــــــكي بــــــارانو   دلتــــــه د
  
ــدر د  د ــي قـــــ ــي يـــــ ــه چـــــ ــتو لتـــــ ــړى  او پښـــــ ــداقت كـــــ   صـــــ

  ېبانــــــدي بــــــدلي ســــــو  دلتــــــه يــــــي ســــــيني پــــــه غلبېلــــــو
  

ــر  ــه هـــ ــړه     دلتـــ ــه وكـــ ــي تماشـــ ــان يـــ ــول جهـــ ــول ټـــ ــه وســـ   څـــ
ــۍ    ــري ډولـــ ــه ســـ ــازو  دلتـــ ــه جنـــ ــو   پـــ ــدلي ســـ ــدي بـــ   ېبانـــ

  
  
  
  
  
  
  

ــو  ــه خـــــــ ــو    د دلتـــــــ ــو ونيـــــــ ــخ لوګيـــــــ ــده مـــــــ   ىلمرځالنـــــــ
ــورو   ــي تــ ــپيني ورځــ ــه ســ ــپو   دلتــ ــو  شــ ــدلي ســ ــدي بــ   ېبانــ
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ــه د  ــدلي دي  ورور وينــــــــي د دلتــــــ ــور اوښــــــــكي بهيــــــ   خــــــ
  ېبانـــــدي بـــــدلي ســـــو   بـــــاغچي پـــــه هـــــديرو    دلتـــــه مـــــو 

  
ــو    ــړل پرديـــــ ــونه وتـــــ ــل ورور الســـــ ــي خپـــــ ــه مـــــ ــه دلتـــــ   تـــــ

ــه جــــــــذب    ېبانــــــــدي بــــــــدلي ســــــــو   زړه ګيلــــــــو  د ېدلتــــــ
  

ــه يــــــو  ــان   دلتــــــه بــــ ــه شــــ ــه تجربــــــه راســــــي دتيــــــر پــــ   لويــــ
ــا چ  ــه بيـــ ــه كـــ ــو  يدلتـــ ــه ټپـــ ــي پـــ ــو  غـــ ــدلي ســـ ــدي بـــ   ېبانـــ

  
ــنم   ــردي ويـــ ــه پـــ ــرا دلتـــ ــول  نـــ ــه ســـ ــردېس خوبونـــ   ه ورك پـــ

  ېبانـــــدي بــــدلي ســـــو   ټــــولي شــــوګيرو   ېدلتــــه مــــي شـــــپ  
  

24\3\1385  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  برخه زما
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ــي     ــه كرلـــــــــ ــمت راتـــــــــ ــل قســـــــــ ــه خپـــــــــ ــول غمونـــــــــ   ټـــــــــ
  زړه مـــــــــــي منلـــــــــــي ټـــــــــــول غمونـــــــــــه  پـــــــــــه مجبـــــــــــور 

  
ــان   ــا پـــــه شـــ   نـــــه كـــــړيقـــــدر دومـــــره بـــــل څـــــوك  يـــــېزمـــ

ــه     ــول غمونـــــــ ــدلي ټـــــــ ــي پوهيـــــــ ــه ځـــــــ ــاى نـــــــ ــل ځـــــــ   بـــــــ
  

ــي د   ــه الس مــــــــ ــتا پــــــــ ــي    ســــــــ ــازه باســــــــ ــان جنــــــــ   ارمــــــــ
ــتا ــوا څخـــــــــه راغ   ســـــــ ــي ټـــــــــول غمونـــــــــه  لـــــــــه خـــــــ   لـــــــ

  
ــا ســـــــــــــودا ورســـــــــــــره كـــــــــــــړ      زړه پـــــــــــــه زړه وه ېمـــــــــــ

  ټــــــــــول غمونـــــــــــه  ل كلـــــــــــيخپــــــــــ  كـــــــــــړل داجانــــــــــان ر 
  

ــريـــــــــو  ــخ مـــــــــي د پـــــــ ــاران دى  مـــــــ ــو اوښـــــــــكو بـــــــ   رڼـــــــ
  ټــــــــــــول غمونــــــــــــه  بــــــــــــل پــــــــــــر زړه مــــــــــــي وريــــــــــــدلي

  
  د كــــــــــــاڼي غونــــــــــــدي زړه تــــــــــــه دي حيــــــــــــران يــــــــــــم  دا

  ټـــــــــول غمونـــــــــه تللـــــــــي ځينـــــــــينـــــــــه ســـــــــو غمګـــــــــين 
  

  مـــــــــخ كتـــــــــاب كـــــــــي  نـــــــــن مـــــــــي ولوســـــــــتله ســـــــــتا د 
  ټـــــــــــــول غمونـــــــــــــه ليكلـــــــــــــيخوشـــــــــــــحالي نســـــــــــــته 

  
  
  

  ه جـــــــوړ كــــــــړي نـــــــ مـــــــان چـــــــي ليــــــــونى بـــــــه را   كـــــــړم ګُ 
ــه     د ــول غمونــــــــ ــاتلي ټــــــــ ــي ســــــــ ــي مــــــــ ــور كــــــــ   زړه كــــــــ
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  خدايـــــــه غـــــــواړم   ســـــــتا پـــــــر ســـــــرو شـــــــونډو خنـــــــدا د     
ــا پــــــــــــه برخــــــــــــه رســــــــــــيدلي  ــه زمــــــــــ   ټــــــــــــول غمونــــــــــ

  
  پســــــــــــــرلي ســــــــــــــوه اســــــــــــــويلي ورتــــــــــــــه وږمــــــــــــــه د

  ټـــــــــــــول غمونـــــــــــــه  د زړه بـــــــــــــڼ كـــــــــــــي غوړيـــــــــــــدلي  
  

  پـــــــــاره ځـــــــــان ســـــــــره يـــــــــي يوســـــــــه  راســـــــــه خـــــــــداى د
ــا   ټــــــــول غمونــــــــه  ېږده اى ښــــــــكلېــــــــپرمــــــــه  ېتــــــــ مــــــ

  
  نـــــــــــــــه واى ميـــــــــــــــداُ يـــــــــــــــا غمونـــــــــــــــه قـــــــــــــــاتالن د

  ټـــــــــــول غمونـــــــــــه   يـــــــــــا واى ســـــــــــتا كتـــــــــــو وژلـــــــــــي   
  

  يــــــــا مــــــــي ســــــــتا ســــــــترګي ليــــــــدلي نــــــــه واى يـــــــــاره      
ــ   ــه وايــــــــ ــي نــــــــ ــا مــــــــ ــدلي ېيــــــــ ــه  ليــــــــ ــول غمونــــــــ   ټــــــــ

  
ــي اور د  ــا مــــــــ ــه واى    يــــــــ ــي نــــــــ ــه زړه كــــــــ ــت پــــــــ   محبــــــــ

ــ ــيــــــــــ ــه واى ســــــــــــوځيدلي ېا پكښــــــــــ   ټــــــــــــول غمونــــــــــ
  

ــر  ــه كـــــــــــي دي اثـــــــــ ــا كوڅـــــــــ ــه  يـــــــــ   دى چـــــــــــي درځمـــــــــ
  ا بانـــــــــدي غښـــــــــتلي ټـــــــــول غمونـــــــــه يـــــــــا ســـــــــول مـــــــــ

  
  
  

  ډكـــــــــــــه ده لـــــــــــــه غمـــــــــــــه مينـــــــــــــهښـــــــــــــكلو  ا ديـــــــــــــ
ــا  ــا يــــــــ ــي مــــــــ ــه رابخ يــــــــ ــليتــــــــ ــه  ښــــــــ ــول غمونــــــــ   ټــــــــ
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  نـــــــــــــه وم ســــــــــــته خبــــــــــــر   صــــــــــــداقت لــــــــــــره ســــــــــــزا    
ــه    ــول غمونــــــــــــــ ــي ټــــــــــــــ ــره تړلــــــــــــــ ــت ســــــــــــــ   محبــــــــــــــ

  
  پـــــــر تـــــــار تـــــــار ګريـــــــوان مـــــــي مـــــــه خانـــــــده جانانـــــــه       

ــه  ــخيـــــــــر كـــــــ ــ تاســـــــ ــه ه كوچيـــــــــدلينـــــــ   ټـــــــــول غمونـــــــ
  

  ســــــــــوو ه هيــــــــــرنــــــــــڅنګــــــــــه در اى ظالمــــــــــه پــــــــــردېس
  پيژنــــــــــدلي ټــــــــــول غمونــــــــــه ېســــــــــتا پــــــــــه غــــــــــم يــــــــــ

  
20\11\1384  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  ټګ ګاونډى
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ــت   ــه دوسـ ــي دُ   ۍپـ ــي چـ ــدن دى   كـ ــه لنـ ــاريس دى نـ ــه پـ ــمن دى نـ   ښـ
ــوږ ــډى د   د  زمـ ــو ګاونـ ــګ يـ ــ    ىڅنـ ــيو مـ ــو ښـ ــه خـ ــن دى  و پـ   غمجـ

  
  تـــــــه نيســـــــي  شـــــــه غورځـــــــوي كـــــــاڼي دواړه الســـــــه شـــــــا ېهم

  تـــــه نيســـــي   نيـــــادپوښـــــتني پـــــر وخـــــت هســـــي خـــــالي الس دُ    
ــوږ   ــې زمــ ــاولي الس يــ ــه نــ ــوږمن دى    د پــ ــى خــ ــن زړګــ ــران وطــ   ګــ

 
  وطــــن غرونــــه يــــې ســــوري كــــړل   د ســــو  ښــــه پــــوره ســــرمايه دار

ــو    ــل مــ ــه بــ ــو پــ ــ يــ ــړل    ســ ــواري كــ ــې خــ ــوړه يــ ــه جــ ــي راتــ    ره  وژنــ
  ګلشـــــن دى  د ىالس كـــــي ورتـــــه قطعـــــه ورانـــــوونك ېڅـــــوك بـــــ

  
ــا څ د ــرڼـ ــر خـ ــې پـ ــو      ه يـ ــره ورك سـ ــي سـ ــارو كـ ــه تيـ ــړو پـ ــز كـ   و هيـ
  ك ســـــووكـــــي ســـــر ه ور لمبـــــويـــــې بـــــل كـــــړى پـــــه   نفـــــاق اور د

  مـــــي  زړه دى بـــــل مـــــي تـــــن دى  دواړه يـــــو ل ســـــوځويـــــي راتـــــه 
  

  ورور خپلــــــــول غــــــــواړي  تــــــــږى زمــــــــا تــــــــه دىزمــــــــا وينــــــــو 
  كابــــــل غــــــواړي   نــــــه دى خپلــــــول د  ىزړه ســــــوړ ســــــو  ي اليــــــ

ــر     ــړې تـــ ــل كـــ ــره مـــ ــت راســـ ــه وخـــ ــن دى   خدايـــ ــي وطـــ ــه مـــ   اټكـــ
  

   ينــــــاتوان زړګــــــي پــــــوره كــــــ لويــــــه خدايــــــه دا ارمــــــان مــــــي د
   يجــــــوړه هــــــديره كــــــ امــــــ هلتــــــه پــــــر ړم يــــــااخپلــــــواكي غــــــو

  زكنـــــــدن دى  ارمـــــــان دى هـــــــم وصـــــــيت د  پـــــــردېس دژونـــــــد د
10\7\1384 

 

  وفابې
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ــا  ــوى د   مـــــ ــه خـــــ ــې پـــــ ــادار ګڼلـــــ ــدم   يوفـــــ ــو هيـــــ ــه پـــــ   نـــــ
  وليــــــــدم نيــــــــاځكــــــــه خــــــــو څيــــــــري ګريــــــــوان ټــــــــولي دُ 

  
ــي د ــه نــــــــــــن د  يداســــــــــ ــو غونــــــــــــدي   وكتلــــــــــ   پرديــــــــــ

  ليونيـــــــــــو غونـــــــــــدي   ګرځمـــــــــــه د اوس بـــــــــــې پـــــــــــروا 
  وپيژنـــــــــدم  يد غمـــــــــو هســـــــــم نـــــــــور بـــــــــه تنهـــــــــا نـــــــــه 

  
ــو دُ ر ــااغلـــــــــي يـــــــ ــو دواړه    نيـــــــ ــت يـــــــ ــو امانـــــــ ــه يـــــــ   تـــــــ

  مالمـــــــــت يــــــــــو دواړه    خــــــــــو خبـــــــــرو  پـــــــــه دغــــــــــه دوو 
ــرور   ــه مغـــــ ــه بـــــ ــدې او زه تـــــ ــبريدم     ګرځيـــــ ــه صـــــ ــه  نـــــ   بـــــ

  
  ي اوســــــــې ژونــــــــدى جانانــــــــه خــــــــاوري كــــــــ مــــــــا ياهللا د

ــا   ــه تــــ ــي لــــ ــد مــــ ــه   ژونــــ ــان ســــ ــه   ىاقربــــ ــدى جانانــــ   هلمنــــ
ــا ــخ وا  بيــــــــ ــم مــــــــ ــوځيدم    ىړو دي هــــــــ ــې اوره وســــــــ   بــــــــ

  
  پاتـــــه ســـــو  انكـــــار كـــــارخيـــــر چـــــي ســـــتا پـــــر شـــــونډو انآ

ــا ــو   دا زمـــــــ ــر يـــــــ ــه عمـــــــ ــار  ټولـــــــ ــو  انتظـــــــ ــه ســـــــ   پاتـــــــ
ــرد  ــدم     ېپــــ ــلګو وژړيــــ ــه ســــ ــه پــــ ــدون تــــ ــردېس ژونــــ   س پــــ

  
23\1\1384  
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  وطنـــــــــه څنګــــــــــه دي او الد دى اتحـــــــــاد نــــــــــه غــــــــــواړي   
ــر  ــه پـــ ــا    ځكـــ ــاد دى تـــ ــا فريـــ ــه زمـــ ــواړي  آخولـــ ــه غـــ ــاد نـــ   بـــ

  
  څـــــــه پـــــــه وســـــــوه افغـــــــاني بلـــــــبالن داســـــــي نـــــــه وه        دا

ــار ــ    بهـــ ــو ا الوتـــ ــر خـــ ــي هـــ ــه وه    كـــ ــي نـــ ــزان داســـ ــه خـــ   ل پـــ
ــار د   ــې خــو ښ ك ــه غــواړي  آهــر صــياد دى ژونــد    اوس ي   زاد ن

ــر  ــه پـــ ــا   خو ځكـــ ــاد دى تـــ ــا فريـــ ــه زمـــ ــواړي آلـــ ــه غـــ ــاد نـــ   بـــ
  

ــا ــور   زمـــــ ــه نـــــ ــې ننګـــــ ــه اى بـــــ ــه زو  ترڅنګـــــ ــي مـــــ   روه مـــــ
  مـــــي مـــــه زوروه  ر ســـــتړى ســـــوى يـــــم لـــــه جنګـــــه نـــــور ېـــــډ

  فســـــاد نـــــه غـــــواړي  بـــــس دى وطـــــن زمـــــا بربـــــاد دى نـــــور 
ــر  ــه پـــ ــا  ځكـــ ــا فريـــ ــه زمـــ ــا خولـــ ــادآد دى تـــ ــواړي    بـــ ــه غـــ   نـــ

  
  تعلــــيم پــــوره كــــړې  اســــانتياوي د تــــهخپــــل يــــې هــــر كــــور  

  زمـــــا د مكتـــــب پـــــه ســـــوځيدو هيلـــــي غلـــــيم پـــــوره كـــــړې 
ــر اُ  ــوږ ه ــه غــواړي       زم ــې ښــاد ن   ســتاد لكــه رشــاد دى څــوك ي
ــر  ــه پـــ ــا    ځكـــ ــاد دى تـــ ــا فريـــ ــه زمـــ ــواړي  آخولـــ ــه غـــ ــاد نـــ   بـــ

  
  ر ســــي ېــــاو ورځ مــــي كــــړوې  دا بــــه مــــي كلــــه ه  چــــي شــــپه

ــلــــوې دا بــــه مــــي كلــــه ه  ورور حــــال ي پــــهورور مــــ   ر ســــي ېــ
  دى بـــــل  جهـــــاد نـــــه غـــــواړي  دزمـــــا زړګـــــي تـــــه اټـــــك يـــــا

ــر  ــه پـــ ــا    ځكـــ ــاد دى تـــ ــا فريـــ ــه زمـــ ــاآخولـــ ــواړي بـــ ــه غـــ   د نـــ
  
  

ــمه      ــاده اوســـ ــي ســـ ــو كـــ ــه غرونـــ ــي پـــ ــارانو چـــ ــږ دى يـــ   پرېـــ
ــد  د ــو غــ ــه او   يــ ــي نــ ــډينګ كــ ــوړ بلــ ــه لــ ــدي پــ ــمه ار غونــ   ســ

  واد دى جــــــوړ هيــــــواد نــــــه غــــــواړي  ســــــره ســــــده  ګــــــوره د
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ــر   ــه پــ ــ ځكــ ــا خــ ــه  زمــ ــا   و لــ ــاد  دى تــ ــادآفريــ ــواړي   بــ ــه غــ   نــ
  

ــردېس د اى د ــو ب د  پــــ ــوم تــــ ــپو وطنــــــه    ماشــــ ــو شــــ   ورځــــ
   بچيـــــانو پـــــه كومـــــك وران كـــــړې پـــــردو وطنـــــه       ســـــتا د 

ــډ ــ ېـــــ ــو ړلـــــ ــواړي    ىرو خـــــ ــه غـــــ ــاد نـــــ ــاد دى انتقـــــ   اعتمـــــ
ــر  ــه پـــ ــا  ځكـــ ــه زمـــ ــا   خولـــ ــاد دى تـــ ــاآفريـــ ــواړي  بـــ ــه غـــ      د نـــ

10\6\1385  

 

  اشنا په ياد يې لره
  لــــــوزي ل غونــــــدي پــــــه بــــــم واهغــــــه بــــــ يــــــو ورور د زمــــــا
ــواني لـــــري د  ېښـــــكل ــم وا   ځـــ ــه بـــ ــل غونـــــدي پـــ ــوزي ګـــ   لـــ

ــې    ــوه ســ ــه پــ ــه بــ ــي د هلتــ ــه د  چــ ــل الســ ــتى  يخپــ   اور اخســ
  لــــــوزي كابــــــل غونــــــدي پـــــه بــــــم وا  اســـــالم آبــــــاد چـــــي د  

  
20\2\1386  
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  عبدالصمد روحاني ته ارواح ښاد 
  

ــه دُ ــالـــ ــر   نيـــ ــاني پـــ ــى روحـــ ــه الر تللـــ ــي  دغـــ ــه راځـــ   نـــ
  نــــه راځــــي قــــرارړه تــــه مــــي هــــم ز پــــوهيږم بيــــا ېپــــه د
  ېســـري كـــړ ســـي ظلـــم دي جـــامي ورتـــه پـــه وينـــو  پـــه دا

  نــــه راځــــي مــــرګ وار قيامتــــه د چــــي تــــر تــــا لكــــه پــــر
  

  ۍګپه يادكي سل
  
ــى   دا ــده دى مرګــــــــــــ ــه وعــــــــــــ ــت دى پــــــــــــ   حقيقــــــــــــ

  تــــــــــه ارمــــــــــاني تللــــــــــى دى ران لحــــــــــدګــــــــــ خــــــــــو
  وهـــــــــي  شـــــــــونډو  ۍ پـــــــــه وچـــــــــوګســـــــــل هلمنـــــــــد

ــاني تللـــــــــى دى      ــه غيـــــــــږي روحـــــــ ــي يـــــــــي لـــــــ   چـــــــ
  
ــ   د ــه بـــــــــــ ــان وينـــــــــــ ــ ېانســـــــــــ ــيګته ارزښـــــــــــ   ڼـــــــــــ
  ږيېـــــــــــــــوحشـــــــــــــــت زړه رابانـــــــــــــــدي نـــــــــــــــه يخ د
ــي     د ــازي وتلـــــــــــــــــ ــو جنـــــــــــــــــ ــانو نـــــــــــــــــ   ارمـــــــــــــــــ
  ږيېنــــــــــــــوم نــــــــــــــه يــــــــــــــاد خــــــــــــــو ميــــــــــــــدونواُ د

ــوم دوســـــــــت دُ  ــه ماشـــــــ ــي لكـــــــ ــه پيژنـــــــ ــمن نـــــــ   ښـــــــ
ــر د ــو وزر ګمــــــــــــ   ږيېژونــــــــــــــدپټ النــــــــــــــدي مــــــــــــ

ــړ  ګداســـــــــــــي  ــه وه كـــــــــــ ــاني نـــــــــــ ــاه روحـــــــــــ   ېنـــــــــــ
ــزا  ــه ســـــــ ــد  چـــــــــي پـــــــ ــي يـــــــــي لحـــــــ ــ كـــــــ   ږيېرســـــــ

  
  

ــ ــتر   ېبـــــ ــه ســـــ ــي لـــــ ــه اوښـــــــكي مـــــ   څـــــــاڅي وګوســـــ
ــه د ــه چــــــــــــه د  ېپــــــــــ ــم كم پلمــــــــــ   ږي ېــــــــــــزړه غــــــــــ
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  رهـــــــــــي  يـــــــــــي جنـــــــــــازه ســـــــــــوه  پرحـــــــــــق وينـــــــــــا 
ــر ــو  پـــــــــــ ــت يـــــــــــ ــى دى  حقيقـــــــــــ ــاني تللـــــــــــ   قربـــــــــــ

  وهـــــــــي  شـــــــــونډو  ۍ پـــــــــه وچـــــــــوګســـــــــل هلمنـــــــــد
ــاني تللـــــــــى دى      ــه غيـــــــــږي روحـــــــ ــي يـــــــــي لـــــــ   چـــــــ

  
  بانـــــــــــــدي وزليـــــــــــــوېب خپـــــــــــــل ولـــــــــــــس پـــــــــــــر د

ــه چ ــويپــــــــــ ــويچ غــــــــــ ــدى  غــــــــــ ــاني ژړيــــــــــ   روحــــــــــ
  ڼـــــــىګبـــــــل پـــــــه غـــــــم كـــــــې  ځـــــــان يـــــــي شـــــــريك د

  روحـــــــــــاني چـــــــــــي كلـــــــــــه كلـــــــــــه مـــــــــــي ليـــــــــــدى 
  تـــــــــــل ووســـــــــــولي امـــــــــــن پـــــــــــه ارمـــــــــــان بـــــــــــه  د
ــ د ــه اور ګجنـــــــ ــي پـــــــ ــوځيدى كـــــــ ــاني  ســـــــ   روحـــــــ

  نـــــــه غـــــــواړي ګمختـــــــ ولـــــــي پـــــــر كخلـــــــ زمـــــــوږ
ــا   ــه مــــــــ ــي بــــــــ ــدى   داســــــــ ــه ږغيــــــــ ــاني تــــــــ   روحــــــــ

ــد     ــه ټولــــــــه ژونــــــ ــي پــــــ ــي يــــــ ــدلى نــــــــه وو  چــــــ   ليــــــ
  روحـــــــــــاني   پــــــــــردى  هــــــــــم نـــــــــــه وو  لــــــــــه هغـــــــــــو 

  
  وطــــــــــــــن تبــــــــــــــاهي نــــــــــــــه يــــــــــــــي غوښــــــــــــــتله د

  ه تـــــــــــاواني تللــــــــــــى دى نـــــــــــ  نيــــــــــــانـــــــــــه لـــــــــــه دُ  
ــل هلمنـــــــــد ــه وچـــــــــوګســـــــ   وهـــــــــي  شـــــــــونډو ۍ پـــــــ

ــه غيـــــــــږي ر    ــي يـــــــــي لـــــــ ــاني تللـــــــــى دى چـــــــ   وحـــــــ
  
  
  

  ارمـــــــــــــــــــان  روحـــــــــــــــــــاني وړى بـــــــــــــــــــه دي وي دا 
ــي د ــتانو چـــــــــ ــو   دوســـــــــ ــه ســـــــــ ــن پاتـــــــــ   ډك وطـــــــــ

ــدل يــــــــــــي دا   د ــداقت بــــــــــ ــي دركــــــــــــ صــــــــــ   ىســــــــــ
ــر  ــه پرهـــــــــ ــر هغـــــــــ ــو   دي پـــــــــ ــه ســـــــــ ــدن پاتـــــــــ   بـــــــــ
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  ېوهلـــــــــــ ېيـــــــــــي څپـــــــــــ چـــــــــــي  هغـــــــــــه هلمنـــــــــــد 
  چــــــــــي كلــــــــــه تــــــــــه والړي غمجــــــــــن پاتــــــــــه ســــــــــو 

  ږيېدي تنـــــــــــده نـــــــــــه مـــــــــــات اوس پـــــــــــه تصـــــــــــوير
  ديـــــــــــدن پاتـــــــــــه ســـــــــــو ريـــــــــــخآســـــــــــره را ســـــــــــتا
ــاد ــا  يــــــــ ــازه ســــــــ ــي دي تــــــــ ــت دي تيرســــــــ   تمه وخــــــــ

  ه نـــــــــــن پاتـــــــــــه ســـــــــــو  نـــــــــــيـــــــــــم كلـــــــــــى در زه وا
  

ــه د  ــردېس پـــــــ ــهي    ېپـــــــ ــوم ســـــــ ــوه ســـــــ ــره پـــــــ   خبـــــــ
ــۍ د   ــه مرمــــــــ ــوان پــــــــ ــاځواني  ځــــــــ ــى دى نــــــــ   تللــــــــ

ــل هلمنـــــــــد ــه وچـــــــــوګســـــــ   وهـــــــــي شـــــــــونډو ۍ پـــــــ
ــاني تللـــــــــى دى      ــه غيـــــــــږي روحـــــــ ــي يـــــــــي لـــــــ   چـــــــ

  
21\3\1387  
  شپي يو ه بجه د

  

  
  

  
  
  
  
  

  خوب
  

  چـــــــــي ســـــــــم بيـــــــــده پـــــــــه خـــــــــوب دي ويـــــــــنم يـــــــــاره        
  راســـــــــي  وړانــــــــدي   تـــــــــه تصــــــــوير دي زمـــــــــا ســــــــترګو  
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   يخوبـــــــــــه ولـــــــــــ يســـــــــــي ښـــــــــــكلويښ ســـــــــــم لـــــــــــه دا 
  راســـــــــي   غـــــــــم ســـــــــلګْۍ او ســـــــــاندي     خولـــــــــه د  پـــــــــر 

  
ــر  ــومره اثــــــــــ ــه دوو  دي وو څــــــــــ ــترګو پــــــــــ ــي  ســــــــــ   كــــــــــ

ــدو د ــړه و ژونــــــــــــ ــې كــــــــــــ ــه را ن الره يــــــــــــ ــركــــــــــــ   ه نــــــــــــ
ــوب     ــاطره خــــــــــ ــوږه خــــــــــ ــوه خــــــــــ ــنا يــــــــــ ــي اشــــــــــ    كــــــــــ

  ه نــــــــــ شــــــــــپه تــــــــــر ســــــــــهاره يــــــــــې كــــــــــړه وركــــــــــه را     
ــا ــا اُ زمــــــــــــ ــد زمــــــــــــ ــد د ميــــــــــــ   خوشــــــــــــــحالي  ژونــــــــــــ

  ه نــــــــــركــــــــــه را ه وبــــــــــس بــــــــــې اختيــــــــــاره يــــــــــې كــــــــــړ 
  زده كــــــــــــړې  عــــــــــــاشــــــــــــهيد ارمــــــــــــان تــــــــــــه مــــــــــــي دُ 

ــو ــر خـــــــــ ــړه و  تـــــــــ ــې كـــــــــ ــزاره يـــــــــ ــه را مـــــــــ ــركـــــــــ   ه نـــــــــ
  كلــــــــــــــــي كوڅــــــــــــــــه  د جانانــــــــــــــــه دغــــــــــــــــه ســــــــــــــــتا 

ــو  ــه څــــــــ ــو پــــــــ ــړه و  څــــــــ ــې كــــــــ ــه را واره يــــــــ ــركــــــــ   ه نــــــــ
  خپــــــــــــل او پــــــــــــردي بــــــــــــه مــــــــــــي كتلــــــــــــه پكښــــــــــــې  

  ه نـــــــــــــــركـــــــــــــــه را زړه هنـــــــــــــــداره يـــــــــــــــې كـــــــــــــــړه و  د
  ښـــــــــــــكلو ســـــــــــــترګو  ي كيســـــــــــــه ليكـــــــــــــل دد مـــــــــــــا

ــړه و    ــې كــــــــ ــراره يــــــــ ــه تكــــــــ ــس لــــــــ ــه را پــــــــ ــركــــــــ   ه نــــــــ
  تــــــــــــــــه ســــــــــــــــومه  ر مجبــــــــــــــــوره ژړيــــــــــــــــدويــــــــــــــــخآ

ــړه و   ــاره يـــــــــــې كـــــــــ ــره چـــــــــ ــل هـــــــــ ــه را بـــــــــ ــركـــــــــ   ه نـــــــــ
  
  
  
ــار د حُ د ــ  يــــــــــــــــــ ــه ولــــــــــــــــــ ــن ياغيتوبــــــــــــــــــ     يســــــــــــــــــ

  النـــــــــد ي راســـــــــي زړګـــــــــى مـــــــــي ســـــــــتا تـــــــــر تـــــــــاثير 
  خوبـــــــــــه ولـــــــــــي  يويښ ســـــــــــم لـــــــــــه داســـــــــــي ښـــــــــــكل

  غــــــــــم ســــــــــلګْۍ او ســــــــــاندي راســــــــــي  خولــــــــــه د پــــــــــر
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ــه و  ــا  كلونـــــــــ ــوه زمـــــــــ ــي   ســـــــــ ــي اوســـــــــ ــه زړه كـــــــــ   پـــــــــ
ــار ــږي     يـــــــــــ ــو هيـــــــــــ ــه پـــــــــــ ــه نـــــــــــ ــاخبره دى كـــــــــــ   نـــــــــــ

  ښـــــــــــــكلي  زړه پـــــــــــــر ســـــــــــــر دا  ږدي د هـــــــــــــر قـــــــــــــدم 
  پــــــــــــه قــــــــــــدر څــــــــــــه پــــــــــــوهيږي   خپــــــــــــل ښــــــــــــكال د

  ګي دي نــــــــــن كـــــــــوي خـــــــــو ســـــــــتر    شـــــــــونډي انكـــــــــار  
  پـــــــــــــــــه زړه راكښـــــــــــــــــونكي اشـــــــــــــــــاره پـــــــــــــــــوهيږي 

  يـــــــــــــې نيــــــــــــولى تـــــــــــــر ســــــــــــهاره پـــــــــــــوري   غــــــــــــوږ 
ــتوري  د ــي ســـــــــــ ــوهيږي   مينـــــــــــ ــه پـــــــــــ ــه كيســـــــــــ   پـــــــــــ

ــاممكن   ــې نـــــــــــــــــ ــرول يـــــــــــــــــ ــه اوس هيـــــــــــــــــ   ګڼمـــــــــــــــــ
ــه پــــــــــــــــوهيږ     يكلــــــــــــــــه مــــــــــــــــي زړه پــــــــــــــــه بهانــــــــــــــ

  مـــــــــــــرګ تـــــــــــــه رقيـــــــــــــب مـــــــــــــه  راليـــــــــــــږه   و زمـــــــــــــا
ــ ــوهيږي  ه پــــــــــــــــــ ــه پــــــــــــــــــ ــره دي باڼــــــــــــــــــ   دې خبــــــــــــــــــ

  كـــــــــي يـــــــــو    كـــــــــي پـــــــــه ســـــــــلو   اوس پـــــــــه ښـــــــــكلو  د
ــوهيږي     ــه پــــــــــــ ــپيڅلې يارانــــــــــــ ــه ســــــــــــ ــته پــــــــــــ   ســــــــــــ

ــتا  ــه ســـــــ ــوره زړګـــــــــي     چـــــــ ــي پـــــــــه مجبـــــــ   غـــــــــرور مـــــــ
  يښــــــــــــه پــــــــــــوهيږ))جج((اهللا  څــــــــــــه كــــــــــــوي يــــــــــــو نــــــــــــور

  
  رانغلـــــــــــــــــې ليونتوبـــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــا پـــــــــــــــــر

    غمونــــــــــــــه ټــــــــــــــول راپــــــــــــــوري خانــــــــــــــدي راســــــــــــــي
  ويښ ســـــــــــم لـــــــــــه داســـــــــــي ښـــــــــــكلي خوبـــــــــــه ولـــــــــــي 

  او ســــــــــاندي راســــــــــي غــــــــــم ســــــــــلګْۍ  خولــــــــــه د پــــــــــر
  

ــبنم د  ــه شـــــــــــ ــده وم   لكـــــــــــ ــخ بيـــــــــــ ــر مـــــــــــ ــل پـــــــــــ   ګـــــــــــ
ــه  ــل لكـــــــــــــ ــهخپـــــــــــــ ــره وم  ښـــــــــــــــكال د  مينـــــــــــــ   ســـــــــــــ

ــومان وو لوب  ــوږ ماشـــــــــــ ــمـــــــــــ ــي   دلوېـــــــــــ ــاغ كـــــــــــ   بـــــــــــ
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  ســــــــــــــــره وم  ونــــــــــــــــو خــــــــــــــــوا ه پــــــــــــــــټ دنــــــــــــــــزه در 
   كـــــــــي  مينـــــــــهويـــــــــل ســـــــــته سنګســـــــــار تـــــــــه وچـــــــــا را

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــره وم   رزا زړه د حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــران والړ د
  ادا پيژنــــــــــــــــدل نــــــــــــــــاز  مينــــــــــــــــي نــــــــــــــــه مــــــــــــــــي د

ــو   ــخ ســـــــــــ ــې مـــــــــــ ــه يـــــــــــ ــزا د  ىنـــــــــــ ــره وم ســـــــــــ   ســـــــــــ
  خلــــــــــــــــك څـــــــــــــــــومره مهربـــــــــــــــــان ښـــــــــــــــــكاريدل  دا

  ســـــــــــــــره وم اشـــــــــــــــنا زه يـــــــــــــــې پـــــــــــــــرې ايښـــــــــــــــى د
  لـــــــــه  رپ كـــــــــي تيـــــــــره ســـــــــو  ســـــــــترګو شـــــــــپه د خـــــــــو

  ســــــــــــــــــــره وم  ســـــــــــــــــــودا  او  فكـــــــــــــــــــر  د ســـــــــــــــــــهار 
  !وركــــــــــوې  راســـــــــه دې خــــــــــوب تــــــــــه كــــــــــوم تعبيــــــــــر 
  ســــــــــــــره وم  غــــــــــــــاړه غــــــــــــــړۍ يــــــــــــــاره لــــــــــــــه تــــــــــــــا 

  
  توبــــــــــــــه ولــــــــــــــيمئينخــــــــــــــاوري ايــــــــــــــرې ســــــــــــــوې 

ــر ــي    پــــــ ــدي راســــــ ــكي ځالنــــــ ــړې اوښــــــ ــي مــــــ ــخ مــــــ   مــــــ
  ي خوبـــــــــــه ولـــــــــــي ويښ ســـــــــــم لـــــــــــه داســـــــــــي ښـــــــــــكل

  غــــــــــم ســــــــــلګْۍ او ســــــــــاندي راســــــــــي  خولــــــــــه د پــــــــــر
  
  
  
  

ــر  ــانيت تــــــــــــ ــاره    انســــــــــــ ــدي يــــــــــــ ــرليك النــــــــــــ   ســــــــــــ
ــتنې  د ــيپښــــــــــــــــ ــوګند مينــــــــــــــــ ــه  ســــــــــــــــ   غواړمــــــــــــــــ

  جــــــــــــــــدايي چــــــــــــــــي راځــــــــــــــــي  به دېشــــــــــــــــه يــــــــــــــــو
ــد     ــه ژونــــــ ــم كلــــــ ــحال يــــــ ــرګ خوشــــــ ــه مــــــ ــه  پــــــ   غواړمــــــ

ــه نفــــــــــــــرت راولــــــــــــــي  چــــــــــــــي مــــــــــــــي د   زړه كورتــــــــــــ
  هغــــــــــــــــي ژبــــــــــــــــي كــــــــــــــــالم بنــــــــــــــــد غواړمــــــــــــــــه   د
  نيــــــــــــــــا  ه جــــــــــــــــوړه ســــــــــــــــوې دُ  نــــــــــــــــ محبــــــــــــــــت   د
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ــيد   ــ مينــــــــــــ ــد نــــــــــــ ــې بلنــــــــــــ ــه  وم پكښــــــــــــ   غواړمــــــــــــ
ــا  ــه نــــــــــ ــوم زړه   كلــــــــــ ــي ماشــــــــــ ــه مــــــــــ   وايــــــــــــي  كلــــــــــ

ــ   ــوب دي پـــــــــــ ــه خـــــــــــ ــد رجانانـــــــــــ ــه مړونـــــــــــ   غواړمـــــــــــ
ــه     ــه نـــــــــــ ــږي كـــــــــــ ــه دي زړه كيـــــــــــ ــارانې تـــــــــــ   اوس يـــــــــــ

  غواړمــــــــــــه  واب څرګنــــــــــــدځــــــــــــنــــــــــــه  يــــــــــــا هــــــــــــو  د
ــر د  ــوې منكــــــــ ــه ســــــــ ــي كــــــــ ــه در  مينــــــــ ــم بــــــــ ــځــــــــ   ه نــــــــ

  غواړمــــــــــه  پــــــــــردېس رخصــــــــــت لــــــــــه ټــــــــــول هلمنــــــــــد 
  

  ژونــــــــــــــدون لوبــــــــــــــه ولــــــــــــــي    د ختمــــــــــــــوې زمــــــــــــــا 
ــه ز    ــه دي يـــــــــــاره پـــــــــ ــم بـــــــــ ــدي راســـــــــــي غـــــــــ   ړه بانـــــــــ

  ويښ ســـــــــــم لـــــــــــه داســـــــــــي ښـــــــــــكلي خوبـــــــــــه ولـــــــــــي 
  غــــــــــم ســــــــــلګْۍ او ســــــــــاندي راســــــــــي  خولــــــــــه د پــــــــــر

  
28\3\1385  

   
  
  

  
  
  
  ځه مه را

  
ــې را   ځـــــه  ديـــــدن تـــــه مـــــه را   تـــــه وويـــــل نـــــور زمـــــا    خپلـــ
ــه د ىا ىبـــــــس د ــنا زړګيـــــ ــه را  اشـــــ ــه مـــــ ــدن تـــــ ــه ديـــــ   ځـــــ
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ــې را  ــه را   خپلـــ ــل مـــ ــه وويـــ ــر   تـــ ــدم تـــ ــه قـــ ــا ځـــ ــږده  شـــ   پرېـــ
ــ   ــه كـــــــ ــي يادګارونـــــــ ــږده   الره ده او وران مـــــــ ــا پرېـــــــ   وفـــــــ

ــه ــودا      مينــ ــرې د ســ ــوم پــ ــكلى نــ ــي ښــ ــه وايــ ــه تــ ــږده  څــ   پرېــ
ــ ــي ټـــ ــې ر و وكي يـــ ــه ګڼـــ ــنـــ ــه را  ښـــ ــه مـــ ــدن تـــ ــه  تيا ديـــ   ځـــ

ــه د ىا ىبـــــــس د ــنا زړګيـــــ ــه را  اشـــــ ــه مـــــ ــدن تـــــ ــه  ديـــــ   ځـــــ
  

  زړه كــــــي دي محبــــــت نســــــته  تــــــه وويــــــل زمــــــا خپلــــــې را
  ګرانـــــه دي يـــــاري ده ګرانـــــه جيـــــب كـــــي دي دولـــــت نســـــته 

ــر ــه    هــــ ــو دي دلتــــ ــه پيســــ ــه پــــ ــهڅــــ ــته   مينــــ   حقيقــــــت نســــ
ــ  ــن دي اهللا خيــــ ــه را    نــــ ــه مــــ ــدن تــــ ــبا  ديــــ ــړي ســــ ــه ر كــــ   ځــــ

ــه د ىا ىبـــــــس د ــنا زړګيـــــ ــه را  اشـــــ ــه مـــــ ــدن تـــــ ــه  ديـــــ   ځـــــ
  

  وربــــــل ګـــــــڼم   كــــــدار دي د  تــــــه وويــــــل نـــــــه وا   خپلــــــې را 
  تـــــل ګـــــڼم   دومـــــره ا  زه دي نـــــه   ېســـــ ى  نـــــه مـــــي خپلـــــوال  

  كـــــي دي اجـــــل ګـــــڼم  ىځـــــې همدغـــــه ځـــــا بـــــل وار چـــــي را
ــ   واه بــــــې پــــــرنــــــرقيــــــب  وره د وا   ځــــــه  ه راديــــــدن تــــــه مــــ

ــه د ىا ىبـــــــس د ــنا زړګيـــــ ــه را  اشـــــ ــه مـــــ ــدن تـــــ ــه  ديـــــ   ځـــــ
  
  
  
  

  زړګيـــــه اوس هـــــو ښـــــيار ســـــولې   ىتـــــه وويـــــل ا ې راخپلـــــ
  اعتبـــــــــار ســـــــــولې    د رۍپـــــــــه يـــــــــا   ي نتيجـــــــــې  يـــــــــ دا

ــه   ــي دي پردېســـــــ ــې ختمـــــــ ــار د مرحلـــــــ   ســـــــــولې  انتظـــــــ
  ځـــــه ديـــــدن تـــــه مـــــه را غـــــو پـــــه ژړايســـــوم پـــــه چ كـــــه مـــــړ

ــه د ىا ىبـــــــس د ــنا زړګيـــــ ــه را  اشـــــ ــه مـــــ ــدن تـــــ ــه  ديـــــ   ځـــــ
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  قاتلي ستر ګي

  
  تـــــــه خنـــــــدلي دي  را تـــــــا هتبـــــــا همـــــــي ســـــــو تبـــــــا ژونـــــــد

ــنا ســــــــترګي دي قــــــــاتلي دي       ــه ګــــــــوره  اشــــــــنا اشــــــ   مــــــ
  

  لــــــه  ټــــــو ل د ګلســــــتان ګــــــالن مــــــخ تــــــه دي حيــــــران ســــــو 
  لـــــــه  پـــــــاڼي پـــــــاڼي ولويـــــــدل بـــــــې وختـــــــه خـــــــزان ســـــــو  

ــرميدلي دي   ســــــــتا لــــــــه دې ښــــــــكال    ښــــــــكال يــــــــاره شــــــ
  مـــــــــه ګـــــــــوره اشـــــــــنا اشـــــــــنا ســـــــــترګي دي قـــــــــاتلي دي 

  
ــو   ز ــره يــــــ ــره ايــــــ ــړم ايــــــ ــر ه دي كــــــ ــه بانــــــــدي   نظــــــ   كاتــــــ

ــا بـــــــې     ســـــــه زړه بانـــــــدي و رحـــــــم ولـــــــي نـــــــه كـــــــوې زمـــــ
  دي  يه كلــــــــنــــــــ صـــــــحرا پاتــــــــه را  صــــــــحرا رګـــــــرځم پــــــــ 

  مـــــــــه ګـــــــــوره اشـــــــــنا اشـــــــــنا ســـــــــترګي دي قـــــــــاتلي دي 
  
ــه الره وي      در ــي كــــ ــره اور كــــ ــه ورځ ســــ ــه هغــــ ــم پــــ ــه ســــ   بــــ
  تـــــه بـــــه ســـــم پـــــو رتـــــه زه مـــــرګ كـــــه ســـــتا لپـــــاره وي    ر دا
ــفا وا ــه صـــــــ ــر يمـــــــ ــفا هـــــــ ــه مـــــــــي منلـــــــــي دي   صـــــــ   څـــــــ

  مـــــــــه ګـــــــــوره اشـــــــــنا اشـــــــــنا ســـــــــترګي دي قـــــــــاتلي دي 
  

ــداى دي را ــ خـ ــي د   نـ ــې مـ ــړه اوسـ ــه كـ ــر مـ ــور ه هيـ ــي زړه كـ   كـ
ــل   ــداى دي تــ ــور    آخــ ــه  كــ ــې هغــ ــي يــ ــه چــ ــري تــ ــاد لــ ــي  بــ   كــ

  ويلــــــــــي دي  ينمــــــــــآ عــــــــــا تــــــــــاعــــــــــا دُوكــــــــــړه دُ مــــــــــا
  مـــــــــه ګـــــــــوره اشـــــــــنا اشـــــــــنا ســـــــــترګي دي قـــــــــاتلي دي 
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  ه نـــــــ لـــــــه درنـــــــو خلكـــــــو وا وريـــــــده ښـــــــهمـــــــي  وينـــــــا دا 
ــر ــردېس قربــــــان تــــــل د   ســــــه د ســــ ــو خلكــــــو   پــــ   ه نــــــهغــــ

ــا څـــــــــوك چـــــــــي د   الره بانـــــــــدي تللـــــــــي دي  وفـــــــــا وفـــــــ
  مـــــــــه ګـــــــــوره اشـــــــــنا اشـــــــــنا ســـــــــترګي دي قـــــــــاتلي دي 

  
1\10\1384  
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  تلــــــــــــو كــــــــــــه وم وژلــــــــــــى انتظــــــــــــار   را الر دي د پــــــــــــر

  ســــــه تــــــر مـــــــزار    يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  
  

ــم د ــه را قســـــ ــو نـــــ ــا  تللـــــ ــړي مـــــ ــه دي كـــــ ــر  كـــــ ــړه خبـــــ   كـــــ
ــا   ــر مــ ــم پــ ــن ورځ دي هــ ــار  نــ ــه انتظــ ــړه   پــ ــازديګر كــ ــي مــ   كــ

  روح نـــــه ســـــو حصـــــار  تلـــــو پـــــوري  زمـــــا كـــــه ســـــتا تـــــر را
  ســــــه تــــــر مـــــــزار    يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  

  
ــان د ــدو ارمــــ ــا  خندېــــ ــه دي  وي زمــــ ــه   بــــ ــي پاتــــ ــر زړګــــ   پــــ

  تــــــه  عــــــاســــــونه پورتــــــه كــــــه دُال  ځــــــې بــــــه پــــــه خنــــــدا را
  ركـــــاهر يـــــم ګناېـــــوبخښـــــي زه ډه مـــــي ګنـــــا ىچـــــي خـــــدا

  ســــــه تــــــر مـــــــزار   يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  
   

  ر وكـــــــه خـــــــو نـــــــن  بلـــــــه ورځ نـــــــه  ېـــــــبانـــــــدي ډ ســـــــتم را
ــينه كــــــي دى د     ــنم ســــــتا پــــــه ســــ   كــــــاڼي غونــــــدي زړه   مــــ

ــار        ــړم اعتبــــ ــا كــــ ــه تــــ ــي پــــ ــم چــــ ــت يــــ ــه مالمــــ ــه خپلــــ   پــــ
  ســــــه تــــــر مـــــــزار    يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  

   
ــه را  ــي نــــــ ــنا ډ  چــــــ ــې اشــــــ ــځــــــ ــدګي  ېــــــ ــه ده زنــــــ   ره ترخــــــ

ــي را   ــدكي مــــــــ ــه ژونــــــــ ــې ا پــــــــ ــي  د ده   وازهغلــــــــ   مرګــــــــ
ــا    ــي دي بيــــ ــونډو چــــ ــر شــــ ــه د  را پــــ ــه لفظونــــ ــار غلــــ   انكــــ

  ســــــه تــــــر مـــــــزار    يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  
  
  

ــخ بانـــــدي را   خـــــولې د ــر مـــ ــاتي  زكنـــــدن مـــــي ســـــوې پـــ   مـــ
ــو      ــي ســـ ــنې مـــ ــاتېږې انديښـــ ــه پـــ ــه تـــ ــاتي   زه ځمـــ ــې زيـــ   لـــ
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ــتا   ــكي ســ ــر  خوكاشــ ــې وا پــ ــر يــ ــ ىســ ــار   ىوژلــ ــه سنګســ   پــ
  ار ســــــه تــــــر مـــــــز   يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  

  
ــتا د ــتا د  اوس ســــ ــه ســــ ــدو  الســــ ــخ ليــــ ــته   مــــ ــازه نســــ   اجــــ

  ژړيــــــــــدو اجــــــــــازه نســــــــــته  د زمــــــــــا پــــــــــر قبــــــــــر بيــــــــــا
ــ     ــه كـــ ــه خپلـــ ــدي پـــ ــوم غونـــ ــوم زړه دي ماشـــ ــه ړماشـــ   رار قـــ

  ســــــه تــــــر مـــــــزار    يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  
  

ــيدل   ــه رســـ ــر مرګـــ ــتا   ىتـــ ــي ســـ ــترګو د چـــ ــتل ىســـ   ىويشـــ
   ىرتــــــه دومــــــره كــــــړې چــــــي څــــــومره دي رټلــــــبــــــه و عـــــا دُ

ــ   ــتا غمونــــــ ــى ســــــ ــه وو  ىو دوژلــــــ ــردېس نــــــ ــار   پــــــ   بيمــــــ
  ســــــه تــــــر مـــــــزار    يــــــو ځــــــل مــــــي را    وفــــــا  جانانــــــه بــــــې  
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ــ وار ال  ــه وار پســــــــــــــــــــــــ ــات ېپــــــــــــــــــــــــ ږي ېزيــــــــــــــــــــــــ  
د نظرتنــــــــــــــــــــــده  ســــــــــــــــــــــتا پــــــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــــــدو   

ږي ېســــــــــــــــــــتا ادا ګــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــي خوښــــــــــــــــــــ  
خاونــــــــــــــــــــــــــــده  د خمــــــــــــــــــــــــــــاري ســــــــــــــــــــــــــــترګو  

 
  تـــــــــــــــــه وګـــــــــــــــــورې نـــــــــــــــــه ګــــــــــــــــــورم    چـــــــــــــــــي را 

ــرم د    ــه لـــــــــــــــــــ ــت دي نـــــــــــــــــــ ــترګو طاقـــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــ
  ژغــــــــــــــــــــــورم ه ځـــــــــــــــــــــان  نــــــــــــــــــــــد خنجرونـــــــــــــــــــــو  

ــه ســــــــــــــــــــــاتم د     بڼــــــــــــــــــــــو غبرګــــــــــــــــــــــو  زړه بــــــــــــــــــــ
ــوړ  ــه جـــــــــــــــــــ   ږي ېدلتـــــــــــــــــــــه زخمـــــــــــــــــــــي زړه نـــــــــــــــــــ

ــو الررهم د ــوه بنـــــــــــــــــــــــــــــده    مونـــــــــــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــــــ
  

  اوره  مينـــــــــــــــــــــــــــــي د ېځېكركـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــ
  زمــــــــــــــوږ پــــــــــــــه زړونــــــــــــــو كــــــــــــــي بــــــــــــــل اوســــــــــــــه  

  زړه ټكـــــــــــــــــــــــــــــــوره  م داشــــــــــــــــــــــــــــــنا نـــــــــــــــــــــــــــــــو  د
  غـــــــــــــزل اوســــــــــــــه    شـــــــــــــونډو  تـــــــــــــل مـــــــــــــي پـــــــــــــر   

  ږي ېچـــــــــــــــــي پـــــــــــــــــوه مينـــــــــــــــــي پــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــز د 
  ســـــــــــــــه زمـــــــــــــــا ژونـــــــــــــــده تــــــــــــــر هغـــــــــــــــو جـــــــــــــــار 

   
  ســــــــــــــم  هنــــــــــــــى درتــــــــــــــه هــــــــــــــيڅ ويــــــــــــــال   نــــــــــــــور
ــر ــه     پـــــــــــــ ــه ګرانـــــــــــــ ــه ځانـــــــــــــ ــه خپلـــــــــــــ ــا لـــــــــــــ   مـــــــــــــ

ــل در    ــو ځــــــــــــ ــه يــــــــــــ ــه بــــــــــــ ــم   كلــــــــــــ ــه زړه ســــــــــــ   پــــــــــــ
  
  
  تــــــــــــــــــــــــــــــــه ووايــــــــــــــــــــــــــــــــه جانانــــــــــــــــــــــــــــــــه    را دا

ــه    ــر وختونـــــــــــــــــــ ــي تيـــــــــــــــــــ ــاد راچـــــــــــــــــــ   ږي ېيـــــــــــــــــــ
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ــود   ــه دا ورځـــــــــــــــي ويخـــــــــــــ ــده  بـــــــــــــ   بـــــــــــــــې خونـــــــــــــ
   

ــه    ــه دي خپلــــــــــــــ ــوې خوښــــــــــــــ ــي كــــــــــــــ ــه چــــــــــــــ   څــــــــــــــ
  م ړلـــــــــــــــــــى پـــــــــــــــــــه الس دركـــــــــــــــــــړوخـــــــــــــــــــت الس ت

ــر وا ــه  ى دكاشــــــــــــــــــــــــــــــكي خبــــــــــــــــــــــــــــ   اولــــــــــــــــــــــــــــ
ــته دي   ــا وروســــــــــــــ ــې وفــــــــــــــ ــړم   بــــــــــــــ ــر كــــــــــــــ   خبــــــــــــــ

  ږي ېوســــــــــــــــــــچــــــــــــــــــــي زړه دي زمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــره ا
  هلمنـــــــــــــــــــــــده  د پردېســـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــه ځـــــــــــــــــــــــه

  
  ږيېســـــــــــــــــــــتا ادا ګـــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــي خوښـــــــــــــــــــــ

ــترګو  ــاري ســـــــــــــــــــــــــــ ــده د خمـــــــــــــــــــــــــــ   خاونـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــ  ــه وار پســــــــــــــــــــــــــ ــات ېالوارپــــــــــــــــــــــــــ   ږي ېزيــــــــــــــــــــــــــ
  د نظرتنـــــــــــــــــــــــده  ســـــــــــــــــــــــتا پـــــــــــــــــــــــه ليـــــــــــــــــــــــدو 

  ږي ېســـــــــــــــــــــتا ادا ګـــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــي خوښـــــــــــــــــــــ
ــترګو  ــاري ســـــــــــــــــــــــــــ ــده د خمـــــــــــــــــــــــــــ   خاونـــــــــــــــــــــــــــ
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ــ    ــازې باســــــــــــــــــــــــ ــو جنــــــــــــــــــــــــ    يد غمــــــــــــــــــــــــ
  ســـــــــــــم   تـــــــــــــر خـــــــــــــوږه خنـــــــــــــدا دي جـــــــــــــار   

ــت  ــه دي دوې ســـــــــــــ ــي  پرګي كـــــــــــــ ــا ســـــــــــــ   نـــــــــــــ
  ليونيــــــــــــــانو كــــــــــــــي بــــــــــــــه شــــــــــــــمار ســــــــــــــم 

  
  د رقيـــــــــــب پـــــــــــه مـــــــــــخ كـــــــــــي يـــــــــــو ځـــــــــــل      

ــنا ــه    د اشــــــــــــــــــ ــاره كــــــــــــــــــ ــنا نــــــــــــــــــ   اشــــــــــــــــــ
  مـــــــــــــا تـــــــــــــوره شـــــــــــــپه رڼـــــــــــــا كـــــــــــــه   پـــــــــــــر
ــ ــه    ر پــــــــــــــ ــاره كــــــــــــــ ــپينه ورځ تيــــــــــــــ   ده ســــــــــــــ

  ه يــــــــــــــــــاره كــــــــــــــــــ را  ټينګــــــــــــــــــه غيــــــــــــــــــږه 
ــا ا   ــه مـــــــــــ ــه ســـــــــــ ــه لمبـــــــــــ ــتـــــــــــ ــه ېـــــــــــ   ره كـــــــــــ

ــډ ــه راېــــــــــــــــ ــ ر غمونــــــــــــــــ ــه  ه وانــــــــــــــــ   خلــــــــــــــــ
ــه را  ــږ يادونــــــــــــــــــ ــ  لــــــــــــــــــ ــره كــــــــــــــــــ   ه  ســــــــــــــــــ

  د غوصـــــــــــــــې مـــــــــــــــنځ كـــــــــــــــي خنــــــــــــــــدا دي    
  تـــــــــــــــه خـــــــــــــــاطره كـــــــــــــــه   ژونـــــــــــــــد زمـــــــــــــــا 
  تـــــــــــــــه زړه كـــــــــــــــي  پټـــــــــــــــه ســـــــــــــــا مينـــــــــــــــه

ــه    ــې ښــــــــــــــكاره كــــــــــــ ــه يــــــــــــ ــو نازونــــــــــــ   خــــــــــــ
  مــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــوځه بــــــــــــــــــې اور ه   بيــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــــــــاره كــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــا هغســــــــــــــــــــي ا
  

ــه ال ــكال  كــــــــــــــ ــه دي ښــــــــــــــ ــي   زياتــــــــــــــ   ســــــــــــــ
ــم      ــار ســـــــــ ــه بيمـــــــــ ــا بـــــــــ ــه ورك  يـــــــــ ــا بـــــــــ   يـــــــــ

  
  

ــا  ــترګي پنـــــــــــــ ــه دي دوې ســـــــــــــ ــي  كـــــــــــــ   ســـــــــــــ
  ليونيــــــــــــــانو كــــــــــــــي بــــــــــــــه شــــــــــــــمار ســــــــــــــم 
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ــم     ــه ســــــــــــــــ ــه نــــــــــــــــ ــدالى ورتــــــــــــــــ   ټينګيــــــــــــــــ
ــ  ــوه چــــــــــــــــي دي ښــــــــــــــــكلي اننګــــــــــــــ   ي ســــــــــــــ

  تــــــــــــــــــه ګرانــــــــــــــــــه  طر دي راپــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــا
ــډ ــوه  ېــــــــــــــــ ــدګي ســــــــــــــــ ــه زنــــــــــــــــ   ره ګرانــــــــــــــــ

ــترګو     ــه ســــــــــــــــ ــږم دي لــــــــــــــــ ــا كيــــــــــــــــ   پنــــــــــــــــ
ــي ســــــــــوه       ــول جنګــــــــ ــه يــــــــــې ټــــــــ ــي باڼــــــــ   چــــــــ

  د خــــــــــــــــــــــــانۍ دي مبــــــــــــــــــــــــارك ســــــــــــــــــــــــه  
ــوه    ــي ســــــــــــــــ ــه ملنګــــــــــــــــ ــا خوښــــــــــــــــ   زمــــــــــــــــ

ــتړي  پــــــــــــــه دُ ــا بانــــــــــــــدي مــــــــــــــي ســــــــــــ   عــــــــــــ
  دوه الســـــــــــــــــــــــونه د زړګـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــوه 
  پــــــــــــه زړګــــــــــــي كــــــــــــي مــــــــــــي اور بــــــــــــل دى     
ــوه    ــوګي ســــــــــــ ــه لــــــــــــ ــوا پورتــــــــــــ ــه هــــــــــــ   پــــــــــــ
  صــــــــــــــــــداقت تــــــــــــــــــې ماتــــــــــــــــــه وركــــــــــــــــــړه 

ــوه  دي  وره  زور ــي ســــــــــــــــــــــــــــــــــ   ټګــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــبا   ــپه ســــــــــــ ــر شــــــــــــ ــي  چــــــــــــــي د هجــــــــــــ   ســــــــــــ
  پـــــــــــــــوه پـــــــــــــــه قـــــــــــــــدر د ســـــــــــــــهار ســـــــــــــــم  

ــا  ــترګي پنـــــــــــــ ــه دي دوې ســـــــــــــ ــي  كـــــــــــــ   ســـــــــــــ
  ليونيــــــــــــــانو كــــــــــــــي بــــــــــــــه شــــــــــــــمار ســــــــــــــم 

  
  
  
  

ــده    ــې حــــــــــــــــــ ــه بــــــــــــــــــ ــت يمــــــــــــــــــ   مالمــــــــــــــــــ
  غلـــــــــــــــــــــــــط وم پوهيـــــــــــــــــــــــــدلى  ډېـــــــــــــــــــــــــر

  پيژنـــــــــــــــــــــــدل دي ځكـــــــــــــــــــــــه ګـــــــــــــــــــــــران وه 
ــه   ــي نــــــــــــــــ ــان مــــــــــــــــ ــدلى ځــــــــــــــــ   وو پيژنــــــــــــــــ
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ــت مـــــــــــــــــي زړه تـــــــــــــــــه وركـــــــــــــــــ        ىقناعـــــــــــــــ
  نـــــــــــــه خپـــــــــــــل كيـــــــــــــږي دغـــــــــــــه ښـــــــــــــكلى     

  ســــــــو خپــــــــل غريــــــــب ژونــــــــد تــــــــه مــــــــي پــــــــام  
  زمـــــــــــــــا لـــــــــــــــه ســـــــــــــــره عقـــــــــــــــل تللـــــــــــــــى     
  پـــــــــــــــه كوڅـــــــــــــــو كـــــــــــــــې نـــــــــــــــه ځـــــــــــــــايېږم 
ــى    ــتا كلـــــــــــــــ ــره دى ســـــــــــــــ ــه كبـــــــــــــــ   ډك لـــــــــــــــ

ــرو    را ــت ملګــــــــــــــــــــــ ــه وواياســــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــ
  چـــــــــــــــــــا زمـــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــنا ليـــــــــــــــــــدلى ؟   
  عادتونـــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــې اغـــــــــــــــــــــــــزي دي 
ــدلى    ــل دى غوړيـــــــــــــــ ــې ګـــــــــــــــ ــخ يـــــــــــــــ   مـــــــــــــــ

  
ــنا را   ــى اشــــــــــــ ــي تللــــــــــــ ــه مــــــــــــ ــي  كــــــــــــ   ســــــــــــ
ــا    ســـــــــــــــم  زه  بـــــــــــــــه مـــــــــــــــوړ پـــــــــــــــه انتظـــــــــــــ

ــي    ــا ســـــــــــــ ــترګي پنـــــــــــــ ــه دي دوې ســـــــــــــ   كـــــــــــــ
  ليونيــــــــــــــانو كــــــــــــــي بــــــــــــــه شــــــــــــــمار ســــــــــــــم 

  
ــوا  ــتا ځـــــــــ ــي   ني ســـــــــ ــه ســـــــــ ــاوري نـــــــــ   دي خـــــــــ

ــ    ــوږه شـــــــــــــــ ــدن خـــــــــــــــ ــتا ديـــــــــــــــ   به ده ېســـــــــــــــ
  تلـــــــــــــــل مـــــــــــــــي خوشـــــــــــــــحالي ده  ســـــــــــــــتا را

ــتا ب ــه ده  ېســــــــــــــــــــ ــون د اور لمبــــــــــــــــــــ   لتــــــــــــــــــــ
  
  

  نجــــــــــــه ســــــــــــم  ســــــــــــتا دي ســــــــــــترګو تــــــــــــه را
ــو   ــتا بڼـــــــــــــ ــســـــــــــــ ــه ده  نـــــــــــــ ــي توبـــــــــــــ   ه مـــــــــــــ

  ســــــــــــتا د يــــــــــــاد باغچــــــــــــه مــــــــــــي زړه كــــــــــــي  
ــه ده    ــدي اوبـــــــــــــــ ــدن بانـــــــــــــــ ــتا ديـــــــــــــــ   ســـــــــــــــ
ــاوري      ــومه خـــــــــــ ــه ســـــــــــ ــدم تـــــــــــ ــتا قـــــــــــ   ســـــــــــ
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ــه ده      ــه تجربــــــــــــــــ ــه خامــــــــــــــــ ــتا څــــــــــــــــ   ســــــــــــــــ
ــه  ــتا د زړه خوښـــــــــــــــــــــ ــږي  ســـــــــــــــــــــ   چليـــــــــــــــــــــ

ــتا د حُ   ســـــــــــــــــــــــــن دبدبـــــــــــــــــــــــــه ده  ســـــــــــــــــــــــ
  ســــــــتا پــــــــه يــــــــاد كــــــــي مــــــــي ځــــــــان هيــــــــر دى   

  كــــــــــــــي جذبــــــــــــــه ده  مينــــــــــــــهســــــــــــــتا پــــــــــــــه 
  

ــتا  ــرســـــــــــــــ ــا يملګـــــــــــــــ ــي  دي وفـــــــــــــــ   ســـــــــــــــ
ــا   ــتا جفـــــــــــ ــســـــــــــ ــم  نـــــــــــ ــار ســـــــــــ   ه دي اوزګـــــــــــ

ــي    ــا ســـــــــــــ ــترګي پنـــــــــــــ ــه دي دوې ســـــــــــــ   كـــــــــــــ
  ليونيــــــــــــــانو كــــــــــــــي بــــــــــــــه شــــــــــــــمار ســــــــــــــم 

  
ــد ــاړه    د هلمنـــــــــــــــ ــر غـــــــــــــــ ــيند پـــــــــــــــ   د ســـــــــــــــ

ــوږې كيســـــــــــــــــې د   ــه خـــــــــــــــ ــيڅـــــــــــــــ    مينـــــــــــــــ
  درتـــــــــــــــه يــــــــــــــــاد دي كـــــــــــــــه دي هيــــــــــــــــر دي   

  مـــــــــــــــــخ خبـــــــــــــــــري ســـــــــــــــــپيني د ســــــــــــــــپين  
ــت وو    ــره ناســــــــ ــه ســــــــ ــاى بــــــــ ــو ځــــــــ   چــــــــــي يــــــــ
  هغـــــــــــــــــــــــه ورځـــــــــــــــــــــــي وې رنګينــــــــــــــــــــــــي   

ــال را ــه   اوس بـــــــــــــــــــــــ ــې هلتـــــــــــــــــــــــ   غلـــــــــــــــــــــــ
ــي    ــان وينــــــــــــــ ــوري د انســــــــــــــ ــدام خــــــــــــــ   مــــــــــــــ

  
  

ــه    ــه نښـــــــــ ــړه پـــــــــ ــې كـــــــــ ــان يـــــــــ ــو ځوانـــــــــ   څـــــــــ
ــتوني    ــر ســـــــــ ــه تـــــــــ ــر كړلـــــــــ ــو يـــــــــــې تيـــــــــ   څـــــــــ
ــوځي      ــالب ســـــــــــ ــي ګـــــــــــ ــو كـــــــــــ ــه لمبـــــــــــ   پـــــــــــ

ــوټ   ۍ ژاړي ارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانجني غـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اورم  ېتـــــــــــــــل پـــــــــــــــه يـــــــــــــــو بـــــــــــــــل پســـــــــــــــ 
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ــي    ــه دي د مړينـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اعالنونـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  پـــــــــــــه ژړا ســـــــــــــي مـــــــــــــي  خـــــــــــــوار زړګـــــــــــــى
ــه    ــردېس څنګــــــــــ ــوار پــــــــــ ــرارخــــــــــ ــم  قــــــــــ   ســــــــــ

ــي    ــا ســـــــــــــ ــترګي پنـــــــــــــ ــه دي دوې ســـــــــــــ   كـــــــــــــ
   ليونيــــــــــــــانو كــــــــــــــي بــــــــــــــه شــــــــــــــمار ســــــــــــــم 

                                                                             
5\5\1386  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وژړيدو
ــي واك د ــري   چــــــــــــــ ــه لــــــــــــــ ــان نــــــــــــــ   ځــــــــــــــ

  ارمـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــري   ژونـــــــــــــــــد د
ــري  درد   يـــــــــــــــــي درمـــــــــــــــــان نـــــــــــــــــه لـــــــــــــــ

ــا  د ــه چـــــــــــ ــ هغـــــــــــ ــال ه رانـــــــــــ ــه جـــــــــــ   ســـــــــــ
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ــدا    ــه خنـــــــــ ــه پـــــــــ ــم اهللا كـــــــــ ــه زړه بســـــــــ   ســـــــــ
  

  كــــــــــــــــــــه خوشــــــــــــــــــــحالي چيــــــــــــــــــــري وي 
ــا ــي را  مـــــــــــ ــه يـــــــــــ ــه  تـــــــــــ ــړه خدايـــــــــــ   كـــــــــــ

  كـــــــــــــــــــــــه پســـــــــــــــــــــــرلي چيـــــــــــــــــــــــري وي
ــا ــي را  مـــــــــــ ــه يـــــــــــ ــه  تـــــــــــ ــړه خدايـــــــــــ   كـــــــــــ

ــه لــــــــــــــــــري    ــي ګريــــــــــــــــــوان نــــــــــــــــ   تڼــــــــــــــــ
ــري   ــه لـــــــــــــــــ ــالن نـــــــــــــــــ ــن ګـــــــــــــــــ   وطـــــــــــــــــ

  اهللا ســــــــــــــــه د كړونــــــــــــــــو پــــــــــــــــر صــــــــــــــــبر
ــدا   ــه خنـــــــــ ــه پـــــــــ ــم اهللا كـــــــــ ــه زړه بســـــــــ   ســـــــــ

  

ــي د ــو چـــــــــــــــــــــــ ــاره پيســـــــــــــــــــــــ   لپـــــــــــــــــــــــ
  وي تيــــــــــــــــر كــــــــــــــــي ژونــــــــــــــــد  نيــــــــــــــــادُ 
ــدو  د ــل فايــــــــــــــــــــــ ــاره خپــــــــــــــــــــــ   لپــــــــــــــــــــــ
  وي تيـــــــــــــــــر ونـــــــــــــــــدژكـــــــــــــــــي  نيـــــــــــــــــادُ

ــد ــري   ژونـــــــــــ ــه لـــــــــــ ــوان نـــــــــــ ــي عنـــــــــــ   يـــــــــــ
ــو  ــي يــــــــــــ ــري   چــــــــــــ ــه لــــــــــــ ــان نــــــــــــ   جانــــــــــــ

ــر ــو پــــــــــ ــه دا هغــــــــــ ــادُ ورانــــــــــ ــه نيــــــــــ   ســــــــــ
ــدا   ــه خنـــــــــ ــه پـــــــــ ــم اهللا كـــــــــ ــه زړه بســـــــــ   ســـــــــ

  
  

  الس تړلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه اوس 
ــه زولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    ازل د پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو ــاز   يـــــــــــــــــ ــه ونـــــــــــــــــ ــل بـــــــــــــــــ   ږمېځـــــــــــــــــ
  ازل د پـــــــــــــــــــــــــه ګـــــــــــــــــــــــــل غنچـــــــــــــــــــــــــو

  حاجــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــري   
  تـــــــــــــــــــاوان نـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــري ميـــــــــــــــــــداُ

  خپلـــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــه د وژړيـــــــــــــــــــــــدو
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ــم اهللا   ــدا زړه بســـــــــ ــه خنـــــــــ ــه پـــــــــ ــه كـــــــــ   ســـــــــ
  

ــه  د ــخ كتوتــــــــــــــــــــــ ــكلي مــــــــــــــــــــــ   ښــــــــــــــــــــــ
  نـــــــــــــــــــــــــــن بهانـــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــوړوم

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن دي لمبوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهحُ د
  نـــــــــــــــــــــــــــن بهانـــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــوړوم

ــترګي ګُ ــري  ســـــــــــــــ ــه لـــــــــــــــ ــان نـــــــــــــــ   مـــــــــــــــ
ــدو د ــري   ليــــــــــــــــ ــه لــــــــــــــــ ــوان نــــــــــــــــ   تــــــــــــــــ

  ســـــــــــــــــه ښـــــــــــــــــكال اوس مبـــــــــــــــــارك دي د
ــدا   ــه خنـــــــــ ــه پـــــــــ ــم اهللا كـــــــــ ــه زړه بســـــــــ   ســـــــــ

  

ــا د ــر چــــــــــــــــــــــــ ــوړل نظــــــــــــــــــــــــ   وخــــــــــــــــــــــــ
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــازديګري پردېســـــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــكر  د ــم لښــــــــــــــــــــــ ــوړل غــــــــــــــــــــــ   وخــــــــــــــــــــــ
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــازديګري پردېســـــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ــم ــري   رحـــــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــــ ــان نـــــــــــــــــ   جهـــــــــــــــــ
  فغـــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــريا  ګنـــــــــــــــــــاه

  ســـــــــــــه ويـــــــــــــل كـــــــــــــربال وطنـــــــــــــه چـــــــــــــا
ــدا   ــه خنـــــــــ ــه پـــــــــ ــم اهللا كـــــــــ ــه زړه بســـــــــ   ســـــــــ

3\5\1386  
  

   ستمګر
ــره  ــهدرســــــــــ ــ  مينــــــــــ ــوم مــــــــــ ــه  ه كــــــــــ ــړه ظلمونــــــــــ   كــــــــــ

ــه را  د ــه نـــــــ ــي تـــــــ ــې د ورځـــــــ ــه   ځـــــــ ــو بونـــــــ ــپې خـــــــ   شـــــــ
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ــبر  ــور د  صــــــــــ ــي نــــــــــ ــزړ مــــــــــ ــګــــــــــ ــره  تهي نســــــــــ   دلبــــــــــ
  خبــــــــــــره  ده يــــــــــــم نــــــــــــا كــــــــــــړي هڅــــــــــــه ګنــــــــــــا مــــــــــــا

ــي د ــر  يولـــــــ ــړل پـــــــ ــد كـــــــ ــه   بنـــــــ ــل ديدنونـــــــ ــا خپـــــــ   مـــــــ
ــه را  د ــه نـــــــ ــي تـــــــ ــې د ورځـــــــ ــه  ځـــــــ ــو بونـــــــ ــپې خـــــــ   شـــــــ
  

ــو  ــوه ســــــ ــوږ    پــــــ ــاره زمــــــ ــك يــــــ ــه خلــــــ ــه   لــــــ ــهپــــــ    مينــــــ
ــور   ــتا پېغـــــــــ ــي ســـــــــ ــا  ار چـــــــــ ــوي مـــــــــ ــه  كـــــــــ   كړوينـــــــــ

  ځـــــــــې تيـــــــــر ســـــــــوه كلـــــــــو نـــــــــه   كلـــــــــي تـــــــــه كلـــــــــه را 
ــه را  د ــه نـــــــ ــي تـــــــ ــې د ورځـــــــ ــه   ځـــــــ ــو بونـــــــ ــپې خـــــــ   شـــــــ
  

  ر مــــــــي ژړلــــــــي  ېــــــــســــــــترګي مــــــــي ســــــــرې وګــــــــوره ډ   
  كلــــــــــــي  ي كــــــــــــوڅې زمــــــــــــوږ دغمګينــــــــــــي ښــــــــــــكار

  ســـــــــــي خويونـــــــــــه  دا  ږدهېـــــــــــپســـــــــــې دى پر مـــــــــــرګ را
ــ  د ــه نـــــــ ــي تـــــــ ــې د ه راورځـــــــ ــه   ځـــــــ ــو بونـــــــ ــپې خـــــــ   شـــــــ
  

  ه پــــــــــــس مــــــــــــي اشــــــــــــنا دا فيصــــــــــــله ده نــــــــــــنــــــــــــن  د
  پردېســـــــــــه جنـــــــــــګ نـــــــــــه كـــــــــــوم يـــــــــــو ه ګيلـــــــــــه ده       

ــه را  ــه نــــــــــ ــه را  كــــــــــ ــې مــــــــــ ــږه  ځــــــــــ ــالمونه  ليــــــــــ   ســــــــــ
ــې د    د ــه راځـــــــ ــه نـــــــ ــي تـــــــ ــه    ورځـــــــ ــو بونـــــــ ــپې خـــــــ   شـــــــ
  غاړه سيند هلمند د د 1385\3\6

  

  
   مننه

  لتونــــــــــــه ښـــــــــــه دي كــــــــــــړي  ېودان ب دي كـــــــــــور 
ــي   ــي مــــ ــنااچــــ ــه را شــــ ــر  نــــ ــپــــ ــه ېــــ ــي تــــ   ږدې كلــــ

ــ نـــــــــــــــــازولو د ــي نـــــــــــــــ   ه خوبونـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــ
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ــه    د  ــي تــــــــــ ــدې كلــــــــــ ــالوي ولويــــــــــ ــم بــــــــــ   غــــــــــ
  

ــو پـــــــه تـــــــورو   كـــــــي يـــــــي ژونـــــــدكړي دى  غرونـــــ
  ســــــــــــره نــــــــــــه دى بلــــــــــــد  ګردونــــــــــــو ښــــــــــــار د

ــو يـــــــــــي معلـــــــــــوميږي دا  ــه اننګـــــــــ ــي لـــــــــ   ســـــــــ
ــو  ــه غمونــــــــ ــي لــــــــ ــد   چــــــــ ــه دى بلــــــــ ــره نــــــــ   ســــــــ

  نجــــــــه لګــــــــوي پــــــــه تــــــــورو ســــــــترګو تــــــــور را  
ــو د ــد  تورتمونــــــــــــــ ــه دى بلــــــــــــــ ــره نــــــــــــــ   ســــــــــــــ

  تــــــــــاو دي رازړه  پــــــــــريــــــــــي  مينــــــــــي لمبــــــــــي د
ــواو نــــــــــــورو  ــد   رونــــــــــ ــه دى بلــــــــــ ــره نــــــــــ   ســــــــــ

ــار ــوي  مــــــــي د يــــــ ــره مجلــــــــس خوښــــــ   ګــــــــل ســــــ
ــد    نفرتونـــــــــــــــــو د ــه دى بلـــــــــــــــ ــره نـــــــــــــــ   ســـــــــــــــ
  

  قدمونــــــــــه اخلــــــــــي لــــــــــور چــــــــــي ر پــــــــــ زمــــــــــا
ــډ ــي را  ېـــــ ــه چـــــ ــم خفـــــ ــه    ر يـــــ ــي تـــــ ــي دې كلـــــ   ځـــــ
ــ نـــــــــــــــــازولو د   ه خوبونـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــــينـــــــــــــــ
ــه    د ــي تــــــــــ ــدې كلــــــــــ ــالوي ولويــــــــــ ــم بــــــــــ   غــــــــــ
  
  
  
  
  الى نـــــــــــه ســـــــــــموزړه پرهـــــــــــر ورتـــــــــــه ښـــــــــــو  د

ــنا  ــر اشـــــ ــي     زهيـــــ ــه ســـــ ــانه بـــــ ــي پريشـــــ ــه ســـــ   بـــــ
ــ خوشــــــــــحاليو د ــي نــــــــ ــه ليــــــــــري والړســــــــ   ه بــــــــ

ــر ــدا  پــــ ــي     خپــــــل خنــــ ــه ســــ ــيمانه بــــ   بانــــــدي پښــــ
  تــــــــــه وكتلـــــــــــه  كــــــــــه يـــــــــــي زمــــــــــا ســـــــــــترګو  

ــي   ــه ســـــــــ ــه بـــــــــ ــم وژاړي ناتوانـــــــــ ــه هـــــــــ   دى بـــــــــ
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ــنا د  ــروم   اشـــــــــــ ــه خبـــــــــــ ــه نـــــــــــ ــه حالـــــــــــ   خپلـــــــــــ
ــي      ــه ســــ ــه بــــ ــه ځانــــ ــي ورك لــــ ــم كــــ ــه غــــ ــا پــــ   زمــــ

ــوږ د ــاالت دا  زمــــــــ ــي حــــــــ ــي  كلــــــــ ــي وايــــــــ   ســــــــ
ــي     ــه ســـــــ ــه بـــــــ ــه ورانـــــــ ــوړه كوڅـــــــ ــديره جـــــــ   هـــــــ

  
ــر   ږدي ګلونـــــــه اخلـــــــي  ېـــــــڅـــــــوك اغـــــــزي پر  هـــــ

ــر ــا را هــــــــ ــه   چــــــــ ــي تــــــــ ــدې كلــــــــ   وړي دي فايــــــــ
ــ نـــــــــــــــــازولو د   ه خوبونـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــــينـــــــــــــــ
ــه    د ــي تــــــــــ ــدې كلــــــــــ ــالوي ولويــــــــــ ــم بــــــــــ   غــــــــــ
  

ــان  يـــــــار هغـــــــه وخـــــــت غـــــــواړم د    ســـــــر پـــــــه امـــــ
  كلـــــــــي مـــــــــنځ كـــــــــي چـــــــــي جګـــــــــړه وويـــــــــنم   د

ــر وړى   د يــــــــو   خپــــــــل ژونــــــــد ارمــــــــان تــــــــه فكــــــ
ــه د ــنم   ورتـــــــــ ــاړه وويـــــــــ ــي چـــــــــ ــل الس كـــــــــ   بـــــــــ

ــړي د    انســـان غوښـــي خـــوري  لمـــونځ پـــه جماعـــت كـ
  ويــــــــــنموكــــــــــړه وړه  چــــــــــي دا رېــــــــــږم ډېــــــــــر زو

  ګرځمـــــــــــــه ه مــــــــــــرور زه هــــــــــــم لــــــــــــه ژونـــــــــــــد  
ــر  ــي تــــ ــنم   چــــ ــړه وويــــ ــان مــــ ــكلي ځوانــــ ــان ښــــ   ځــــ

  
  
ــړ را ــر ئ كــــــــ ــينه د  خنجــــــــ ــرم ســــــــ ــل څيــــــــ   قاتــــــــ

  چـــــــــي يـــــــــي لـــــــــه رحمـــــــــه خـــــــــالي زړه وويـــــــــنم 
  
ــي   بـــــــــــل د د ــه اخلـــــــــ ــه چـــــــــــي خوندونـــــــــ   غمـــــــــ

ــه       ــي تـــــ ــردې كلـــــ ــې پـــــ ــړې بـــــ ــه كـــــ ــه هغـــــ   خدايـــــ
ــ نـــــــــــــــــازولو د   ه خوبونـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــــينـــــــــــــــ
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ــه    د  ــي تــــــــــ ــدې كلــــــــــ ــالوي ولويــــــــــ ــم بــــــــــ   غــــــــــ
  

ــوږ ــي    د مـــــ   كي خلـــــــرخـــــــبانصـــــــاف څخـــــــه بـــــ
ــوږ ــان د د مــــــــــ ــى  انســــــــــ ــاس وژلــــــــــ   زړه احســــــــــ

  ښــــــمن يــــــخ كــــــړىخپــــــل دُ زړګــــــى د ېپــــــر مــــــوږ
ــوږ ــكنى ورور مـــــــ ــى   ســـــــ ــه اخـــــــــالص وژلـــــــ   پـــــــ
  تيـــــــــارو ســــــــــره ژونـــــــــدون خوښــــــــــوو   د مـــــــــوږ 
ــى   مـــــــــوږ ــه الس وژلـــــــ ــه دغـــــــ ــراغ پـــــــ   بـــــــــل څـــــــ

  دې پــــــــــــاكي خــــــــــــاوري  نــــــــــــازولى د مــــــــــــوږز
  پرديــــــــــــو پــــــــــــه شــــــــــــاباس وژلــــــــــــى د مــــــــــــوږ
ــوږ ــړى دى   مـــــــ ــاط كـــــــ ــره احتيـــــــ ــر ســـــــ   يرغلګـــــــ
  خـــــــاص وژلـــــــىو خپـــــــل ولـــــــس دى عـــــــام  مـــــــوږ

  
  څـــــــوك كفنونـــــــه اخلـــــــي   تـــــــه بـــــــه بيـــــــا   مـــــــوږ

ــوږ ــه   مـــــــــ ــي تـــــــــ ــي ارادې كلـــــــــ ــړي خرابـــــــــ   كـــــــــ
ــ نـــــــــــــــــازولو د   ه خوبونـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــــينـــــــــــــــ
ــه    د ــي تــــــــــ ــدې كلــــــــــ ــالوي ولويــــــــــ ــم بــــــــــ   غــــــــــ
  
  
  

ــهار ــپ   ســـــ ــوري شـــــ ــه تـــــ ــه دى  ېلـــــ ــه نـــــ   خپلواكـــــ
ــاز   ــى مــــــــــ ــم لړلــــــــــ ــه غــــــــــ ــديګر تيرپــــــــــ   ږيېــــــــــ
  تــــــــالى  را ســــــــي شــــــــبنم ترګلــــــــه پــــــــوري نــــــــه   

ــو ــر   خـــــ ــه پـــــ ــاروت ورتـــــ ــل بـــــ ــر تـــــ ــتير ســـــ   ږيېـــــ
ــار  ــه يـــــ ــي دا كـــــ ــه   مـــــ ــال لـــــ ــږدحـــــ ــي و ېنـــــ   وينـــــ
  ږيېــــــــ تير ځيګــــــــر پــــــــر زړه او پــــــــر  ېغــــــــم بــــــــ 

  اشــــــــــنا نـــــــــو ځكــــــــــه نـــــــــه غــــــــــواړم ديـــــــــدن د   
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  ږيېـــــــــده اختـــــــــر تير  قيامـــــــــت پـــــــــر مـــــــــا پـــــــــر 
ــه دا  ېب ــه ورتـــــــ ــه بـــــــ ــه تـــــــ ــ  لتونـــــــ ــي وايـــــــ   ېســـــــ

  ږيېـــــــــــــــــدالور تير خوشـــــــــــــــــحاله ژونـــــــــــــــــدپر
  

ــي د ــنا  چــــــــ ــردېس اشــــــــ ــه اخلــــــــــي  پــــــــ   خطونــــــــ
ــ ــي    ېزړه بـــــ ــه ســـــ ــا نـــــ ــه  را بيـــــ ــي تـــــ ــږدې كلـــــ   نـــــ

  ه خوبونـــــــــــــــــه اخلـــــــــــــــــي نـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــازولو د 
ــالوي  د ــم بــــــــــ ــه    غــــــــــ ــي تــــــــــ ــدې كلــــــــــ    ولويــــــــــ
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