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بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                      

 
يادونه                                                                                   

 
هالند د  ع كال په  اوږدوكې د2006ه  مې دټولګ دغه شعري                           

     ښاركې ليكلې ده چې له يوشمېرشعرونوسره مې روتردام په                        
پښتومتلونه هم راوړي خو په ځنې شعرونوكې  يې د قافيې                           

بدلون ميندالى چې دپاڼې  په پاى كې  يوڅهاو وزن په خاطر                          
. مې بېرته په اصلي بڼه ليكلي دي                           

مادخپلې وسې سره سم زيار ايستلى چې په خپله                                                     
ژبه يانې په پښتوژبه شعر ووايم اوكه په ځينې شعرونوكې د                             
يم اړ ايستلي نوزياته  هڅه مې كړې ده چې قافيې كمښت نه                           
. دپرديوكلمواولغتونوڅخه ډډه وكړم                           

د دې كتاب شعرونه مې كه څه هم  دغزل په شكل                                                   
ي ،دشعر د اوبڼه كې راوړې  دې خو منځپانګه  يې توپير لر                          
نوروڅېرو په تېره دنوې  اوآزادشعر په ليكلومې خپل وس                          
.   اوبخت نه دې ازمويلي                           

دكتاب متن مې پخپله ټايپ كړى دى كه كومه                                                   
وتنه ولري او وزن ياماناته يې زيان رسولى وي ټايپي تېر                          
نوپه ماباندې بخشنه ولوروئ                            

 
زه په شعر وېيلوكې  يواځې د الهام  رول  ته  ډېره  عقيده نلرم                             
م   بلكې ددې په څنګ كې زيات ليكل،لوستل اوتمرين كول ه                          
خورا زيات  اهميت اوګټه لري  يانې دشعر ناوكۍ هغه مهال                            
  .       ښه ښكالميندالى شي چې سينګارته يې زيات پام وشي                         



خپل ګرانخود  زه يومسلكي شاعر نه يم كه څه هم                                                 
اودخپلې  مورنۍ خوږې ژبې مينې هيواد اوسپېڅليوخلكو                          

ژبې  سرلوړې خپلېد كه اړباسي چې  ته دې مېپور اوعشق                            
    شي نوحق  به يې يوڅه  زيات يوڅاڅكى هم  ور  په سمندركې                        

  برم، ،موجوديت هويت  توكم  چې ديوه  ځكه وبللى  شيادا                         
    اړه لري او  وياړ اودرنښت تر ډېرې كچې په ژبه پورېتاريخ،                        
  هغوى بياخپل كلتوريشي نو هله دوئ څخه ژبه واخستلكه                         
،تاريخيلرغونې ارزښتونههيوادمينه،هويت،ملي جذبې،د                          
هغوپه د  نشي پېژندالى  اونهاوتوكميزې اړيكې   رنامېكا                          
.خوندپوهېدالى شي اهميت او                          

                   په درناوۍ خيال محمد كټوازى                                                                                
هالند روتردام                                                                                                    

                                                                                      2006 - 12 - 29    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ل محمدكټوازي لنډه پېژندنه دخيا    

 
كې دپكتېكاد               1329خيال محمددعبدلغفارزوئ  په  كال              
واليت دمركزدښرنې دملكانوپه كلې كې زېږېدلى،لمړنۍ                                                
ه كې نورې زده كړې زده كړې يې دښرنې دعلي باباپه لېس                               
يې د رحمان بابا په لېسه كې اولوړې  زده كړې  يې دكابل                                                              
. پوهنتون دابياتودژورناليزم په څانګه كې پاى ته رسولې                               

كال څخه يې دراډيوافغانستان دخپرونوپه1349له                                            
كې دراډيودخپرونو  1355ډېروبرخوكې كاركړى دى ،په                                 
كې دراډيوتلوېزيون د1357دلوى مديريت  مرستيال په                                
. ن  ريس وووزارت معين اودسولې اوپيوستو                                

كال په پيل كې داطال1358خيال محمد كټوازى د                                            
عاتو اوكلتور وزير وټاكل شوخودهمدې كال دجدې په                                  
                               شپږمه نېټه په افغانستان باندې دشوروي اتحادله خوا                                  
يرغل وشواوخيال محمديې سمدالسه زندان ته ور ټېل                                
واهه چې دشورويانوداستعمارپه ټول دوران كې دببرك                                 
اله بې ګنا                                   كارمل دڅرخي پله په زندان كې څه ناڅه  نهه ك                             
.كوټه قلف ساتل شوى وو                               

 
 
 

كال كې څرنګه چې شورويان له افغانستان 1367په                                           
ېڅخه په زورشړل شوي وودډاكتر نجيب دملي مصالح                                
په دوران كې دنهه كاله زندان له تېرولو څخه  وروسته د                                
نوروزندانيانوسره يوځاى راخالص شو،يوكال وزګار ؤ                                 
اوبيايې  دباندنيوچارو په وزارت كې لمړى  دسالكاراو                                  



كې د                                      1370ورپسې يې دمعين په توګه دنده درلوده،په                               
سفيرپه توګه دليبيا هيوادته والړ اويونيم كال وروسته                              

دجهادي ډلوټپلودخپل منځي درنو جګړوپه وخت كې د                                 
.دهالندهيواد ته مهاجرشو                                  

خيال محمد دهمدې كتاب په ګډون درۍ شعري                                                 
كال پورې دهيواد                                 1357څخه تر 1349كتابونه لري اوله                                

په ځينوخپرونو په تېره  بياپه  راډيوكې  ليكنې او څېړنې                            
.لري                                  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



پښتو                                                                                     
 

ځوانه كه پښتو وايې نو ښه پښتو به وايې                                         
  ېــــه وايــــــــتوښه پښتوبدغه دجنت له خوا                                                                               

 
شوى يېكې لوى درنوغرونوپه لمنو ته د                                        

ه وايېـــــــتو بــــدرنه پښبڼكه ده،سپكه خو                                                                                 
څخه وچڼه توروه يې له پرديوزيږوښ                                        

ه وايېـــستا ژبه سپېڅلې ده سوچه پښتو ب                                                                                
دى لى شوىكداد ګلو ونه چې وطن پرې ښ                                        

و به وايېـــګې ورنه مه شكوه نګه پښتانڅ                                                                                 
السونه ورلوېدلې دېاوس يې چې ګرېوان ته تور                                        

تو به وايېــــــــــــښه په لمن پاكه پښتنه پښ                                                                                 
لس دښكال ناوې تهو پسول ده دژبه خو                                        

ګل غوندې سمباله په ګاڼه پښتو به وايې                                                                                 
ځنې غمازان يې د اوګرې غوندې لړي سره                                       
پښتو به وايې مې هيله ده خوږه ستا څخه                                                                                

 
 

بيايې دنړۍ له سترو ژبو سره سياله كړه                                        
وايېره پښتو به ـــــځانته كه افغان وايې ك                                                                               

ونو ور په غاړه كړهښكلې امېلونه دشعر                                        
  ه پښتو به وايېـــښه مهينه ښايست» خياله«                                                                          

                                                                                                                                          
                                                                                                                            
 



واګې                                                                                   
 

هـــــــــــردابـــــرزوې ګـــــــګردچاپېره مې راګ                                          
بهايمې څرخوې دغم دررڅوــــــــــــتال                                                                                       

 
ږېــــــــــــــړېــــــې كــــد وطن دمينې اورته چ                                          

ې كبابهـــــــادزړګي غوښه يـــــــــته زم                                                                                      
 

ارونهـــــــــګوي دزړه تــــــــهرمطرب مې شرن                                         
   ه ربابهـــــــستاپه شانې وچ لرګى شوم                                                                                    

  
ي راپسې ګرزېــــــــــــــــوهــــپد ناغباراوس                                          

ابهـتـــــچې مې غېږې ته پناه دروړه ك                                                                                       

 
كه والړېــــــــدژوندواګې مې دعشق په ول                                                

نابهـــــله اورمېږسره مې څه غواړې ت                                                                                        
   

ې زړښتهـــــــــــــاورشــــه رڼـــــلكه شپه چې پ                                          
بابهــــــه شـــــــزه دې وايستمه هسې ل                                                                                        

 
ووړ مادعشق په نوم خپل سرپه الس كې در                                          

هــــــــالبـــــتا په پڅه توره غوڅ كړانق                                                                                         
 

شوراومستي ګورې په سركې» خيال«چې د                                           
بهمستي لري سيالستادزړه په شان                                                                                         

 
 



راځه                                                                                         
 

ترګې دې لږتورې كړه راځهدواړه س                                                 
ورې كړه راځهـــــــــــــه دې درپـــــامېلون                                                                                            

 
كړهبيا دبڼوبريدراباندې و روايو                                                 

نې مې نسكورې كړه راځهــــــدزړه ست                                                                                             
 

له تندي دې دلونګوخوشبويي ځي                                                 
ېكى دې دورې دورې كړه راځهـــتورپ                                                                                            

 
  ادزړه توتي په دام كې ساتېكه زم                                               

  ورې كړه راځهـــــــــــدازړې لومې دې ن                                                                                           
 

له مانهچې ځواني دې په نظر نشي                                                 
پورې كړه راځهـــغوړې څڼې دې لږ س                                                                                              

 
خونې ته راشېد اوسېدو»خيال «كه د                                                

ورې كړه راځهــــــره پــــــدروازې درس                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



د اكبر توره                                                                                     
 

    مه ولېمې ليكې قل دغم برخې                                              
پام دې نه را باندې نيسې ګرمه ولې                                                                  

چې پخپله يې پتنګ په اورستي كړ                                                
ترګهيځه پورې ژاړي شمعه ولې                                                                         

خرڅېږيداكبر دالس وسله چې اوس                                                  
1ډك بوړى به دمېړانې ږدمه ولې                                                                         

راشي دهيوادنوم  باندې مېپه خوله  چې                                                 
الندې مې ګرزې نمه ولېتربڼو                                                                              

وياړ شمله مې راكوزېږې ددوطن                                                 
ال تر اوسه نه ماتېږې زغمه ولې                                                                           

رونهوونذ ليتلخومې چوف كې په ستا                                                
دمه ولې مكړاړ هرسركوزې ته دې                                                                      
مې دوينو باران اورېكې په هيواد                                                

ه تمه ولېپه دبل مناست ي بهزه                                                                            
دىه زړه خوڅه كوربه دهرشي ن»خيال «د                                                

يې غمه ولې تتل ترتله پكې مېش                                                                    
                                                                                                       

                                                                ----- --------------------------  
دى چې پخوادتوپك يوډول (توپك  =بوړى :1                                                                                               

). اوتر نورو ګرانه هم وويې ډېراستعمال درلود                                                                                             
:يادېږي  لكه په پښتولنډيوكې ډېر                                                                                              

تردابوړي توپك دې جارشم                                                                                              
                                 تړلى تا دى كږه زه له خياله ځمه                                                                                             

 
 
 

 



د ستورو ورا                                                                                   
 

  خه مه وړهــښكلى دى كېډۍ ورڅګلشن په ګلو                                       
ۍ ورڅخه مه وړهړى دى غوټـــــچمن يې رنګين ك                                                                             

 
ګې تورتمهــــــــــا لــــسمان كې يې رڼپه دښته دآ                                         
پوږمۍ ورڅخه مه وړهوراناوې ده س د ستورو د                                                                              

 
كې مستي يې دزړه هيلهدسيندپه غورځنګونو                                         

ه وژنه هيلۍ ورڅخه مه وړهـــــــان ورڅخه  مــــــكب                                                                              
  

اسه صيادهــــــــــڅخه وبديوـــــــــــــــدا غشې دلين                                         
ښې هوسۍ ورڅخه مه وړهـــــبيدياورسره ښه برې                                                                              

 
ې كوي بازهــــــــــــــوبــــــــــپسرلي ورسره لنسيم د                                         

ې توتكۍ ورڅخه مه وړهـــــــــــدازركې دې كه زاڼ                                                                              
 

ي دهــــــــــــااله ه خليفه دــــــــــادم چې په دې ځمك                                         
ې دا نړۍ ورڅخه مه وړهــــــــوند ښكلې توښه يژد                                                                             

 
 

بهــــــــــسيورى ګرزې دېاـــــغرونودت دې په ترڅوبه                                         
ېرۍ ورڅخه مه وړهـــــــــــښاپنې يمدزړه د »خيال«د                                         

 
                    

 
                                                                             



   بولييې مږه ال                                                                                
 

1        يومتل دى وايي مكړه هغه منډه«                                            
»چې لمن دې شې په كلې كې بربنډه                                                                   

 
دمېړانې دې كمى نشته افغانه                                             

دي په ټنډه دې ليكلې خوغمونه                                                                         

 
  2 باندې وازيږي څه حاجت دى چې په الس «                                           
    »                چې په خوله يې خالصوې تړلې ګنډه                                                          

 
بياتي په الس نيولېغليمانومو                                            

ي دوطن څنډهڅووله هرلورې غ                                                                       

 
3    التراوسه پورې مږه ورته وايي«                                            

»دپټي ريشكه يې وخوړله غونډه                                                                   

 
  ښېګڼوڅخه تېريو  ستا له هرنګه                                               

                 ګاونډه داغله دې بېرته وباسه خو                                                                 

                   
   دې وهو ويجاړبه نشېچې په تورو                                               

              كلك والړيې دافغان دالرې خنډه                                                                 

 
چې يې برخې له ازله راوېښلې                                                 

ن دنصيب ونډهخدازده څه شوه دپښتو                                                        

 
 



4   پورې  يې اړهستا دپوهې په سمند«                                                 
  5» وري وي رنډهچې دبخت بګۍ به څوپ                                                    

 
نه خالي كېږې كه هرڅودې تشوو                                                    

التر پيڅوپورې ډك يې د ويرډنډه                                                                 

 
     دزړګي دخندا ګل مې نه غوړېږې                                               
بارده دغم پنډه باندې مېپه هرمټ                                                              

 
ژبې » خيال«ستاله پت سره به پايود                                                  
دپښتون دتوكم مورې مه شې كونډه                                                          

 
                                                                                     4  

                                                            ..........................................................................                                                                      
وايي مكړه هغه منډه چې سومبۍ دې شي بربنډه: 1                                                                              

خولې ته چې په الس خالصيږي )ګنډه(غوټه : 2                                                                              
    .  دى څه حاجت                                                                                 

    دوئ يې ال مږه بوليدپټي ريشكه يې ټوله وخوړه :3                                                                            
)آس يو ډول دى د(نيلى  =  سآ=   سمند  : 4                                                                               

    رېنګه كونكى=ځېل كونكى=نه منونكى=رنډ : 5                                                                             
                                                    

                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



خطر                                                                                                                                     
                                           

وكړې هسې چارې په ماباندې نصيب  
1سپاندې وچې هـــــــــــــر پاكوي انګـــــــوبه ن                                                                  

                                       
ه بدنهـــــاږې لــــــــې كــــدعزت كالي م  

ي راپورې خاندېـــــــــــې وهــــــــــپه لغتو م                                                                  
                                         

يلى نشمـــــــــزه له شرمه چاته حال وې  
څه راباندې كاندې خدازدهبرچه پك دي                                                                   

                                        
تي دهـــولى نشمه سخــــتش زګروى ك   

رسينې الندېـــــد اوښ تو ـــــــچې ټټرمې ش                                                              
                                      

ې راتړي په ځنځيرونوـــــدواړه الس م    
په لور وړاندې ل وهي مې د اجلـــــــــــــټې                                                                

                                             
د رباب اودشپېلۍ نغمې سړې شوې    

اوس په هره خواكې چيغې دې ياساندې                                                                
                                      

ټه خوله دې ونيسه خطردىــورې پـــــم  
2ېمه شكوه غړواندپه قبر»خيال«دنور                                                              

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

   سپېلنى =سپانده   :  1                                                                                          
غاړ=  غړوندى = غړواندى : 2                                                                                          

 
 
 
 
 
 



دفكركجاوه                                                                                   
 

ږدهــــــرېـــــــته مې درپ ديدن ته دې راغلى يم ماڼۍ  
1رېږدهـــــپه څنګ كې به دې كېنمه نالۍ ته مې درپ  

 
ولىــــــــكې دې شرم ځاى نيږم چې په سترګوپوهې  

ږدهــــــــمجبوريم درته ووايم خولګۍ ته مې درپرې  
 

ه شهــــــــــــخوادې بده مغوښتنه ګرانه وي نواكه د  
 ګرېوان ته دې الس نه دروړم تڼۍ ته مې درپرېږده

 
ېلې مخ له پولــــــــــــــــښكدكه لږ پسې درتېرشمه   

ه مې درپرېږدهـــــړۍتــــــــــــــــغ ېدزنې ترمڼې الند  
 

كر زنګومهــــــال سره دې فـــــــرټـــــــــــله هوـــــــدزلف  
رېږدهــــــې زړه درسره وتړم كمڅۍ ته مې درپــــــــچ  

 
مالېــــــوه بدرۍ ج نو ې مې كه نه منېـــــولـــــــــداټ  

ږدهــــــله باران سره سولګۍ ته مې درپرېد اوښكو  
 

ره دهـــــاوه مې د واده په اوښ سپــــــــركجـــــــــدفك  
ږدهــــسپېره نصيبه ناوكۍ ته مې درپرې»يالـــخ«د  

12 
-------------------- --------------  

توشكه= نالۍ :  1  
 
 

 



مرغلرې                                                                               
 

كه لرې رانه پاته دې كه برې رانه پاته                                              
دزړه دواړه ټوټې مې برابرې رانه پاته                                                          

په ځالودګوربتوكې چرګوړې مېشته شوې                                              
وترې رانه پاتهدچتكوپه منګولوكې ك                                                        

  سره روږدىندوكړم له ساوپرديويرغلون                                            
له اتڼ سره سندرې رانه پاتهله ډول او                                                            

سره خوځښت كوالى نشويې له پلو نسيم                                               
  په تاړاك كې خياليګرې رانه پاتهوردږي                                                     

  ورته ورتالى نشم له زهرو يې وېرېږمنږدې                                              
كې مرغلرې رانه پاتهپه ستونې دښامار                                                       

          ژنېواټن دپردېسيومې دهيلوزمرى و                                             
                        اتهلرې رانه پ مې ترغديوالندېوطن                                                             

               مودبل په امر وزي له تېكې څخه توره                                             
بدله زمانه شوله ډغرې  رانه پاته                                                                       

په لټه پاييدزړه شاهين دى دهوا» خيال«د                                               
لوموكې وزرې رانه پاتهدښكارپه تورو                                                         

 
 

                                                                                                           6  
                                                  

 
 
 
 

 
 



پرتله                                                                                       
 

خال دې پاچا تندى وزير زلفې لښكرې                                         
ادونودې ولكه ده زورورېپه هيو                                                                       

خوله دې دربارغاړه دې ارګ سينه دې تخت ده                                         
ورېدواړه لېمې دې پيره دارې بخت                                                                    

ستورې خالونهمخ دې سپوږمۍ ځواني دې لمر                                         
ډېوې بلېږې خياليګرېستادښكال                                                                    

وربل دې دام څڼې دې لومې د ورېښمو                                         
دلبرې زمادزړه بوراخومه نيسه                                                                           

                  
                                                                               13  

 
بوى دې دمشكو ونه چنار رنګ دې ګالب                                            

ۍ تللى مرغلرېپه درسته نړ نوم دې                                                               
له پاسهڅڼې دې ړنګې كړه زمادمټ                                            

  »ځرېپه خوند دې نه يمه په خرپ دې يم ګا«                                             
                     ى مينه دې اوردهګوګل نغردې انګار زړه                                         

مايې لمبو ته كړوې د لرې لرې                                                                            
ړنګې كړې له بېخه ستنې به زمادزړه                                           

مرورې سترګېړولې ادې راو كه                                                                       
ګل ديدن دې باغ دى خوله دې غوټۍ خندا دې                                          
ندرېمې غږوي درته س بلبل دعشق                                                                 
له پام څخه به والړې نشې دواړه » خيال«د                                           

سپينې كوترې دسولې ښايستهتاد                                                                  
 

 



ىځونډ                                                                                     
 

ړه چې لوګى دې شماوردمينې راك                                                  
وچ به دې نظركړم سپېلنى دې شم                                                                 

يوړهخوله خودې پېزوان په اجاره                                                   
الس دې رانږدې كړه چې بنګړى دې شم                                                     

وپېچهمالڅڼې دې  زماتر                                                  
ځان راسره وتړه مېږوى دې شم                                                                        

كې وڅارهښه مې په كتوكتو                                                  
1سترګوته كبلى دې شمستازمريو                                                                 

تاخو په ګلونوزړه بايللى دى                                                  
    پسرلى دې شمراشه چې دهيلو                                                                    

پاس مې د وربل په څوكو وټومبه                                                  
وكې ببرى دې شميښكلې چې په څڼ                                                           

    اوسم به دمشكوله وږموسره                                                
په غاړه كې ځونډى دې شم ياره كه                                                             

باندې ګرزوه       په ګودرونو»خيال «                                                  
پرېږده چې په سرباندې منګى دې شم                                                      

 
                                                                                                  15  

                                                                 ----  ----------------------- ---  
     آهوبره= دهوسۍ زوى = كبلى : 1                                                                          

 
 
 
 
 

 



  دكورګټې                                                                                   
 

1     غواړې دچټېراز كه دزړه دمينې                                                   
سره پټېوكيسې ټولې دې له اوښك                                                      

 
2           كولى نشېنڅاګره چې نڅا«                                                   

    »له سټېينم وكږه ال وايې مځكه                                                             
 

به په الره سمې نه تلې چې له شوقه                                                   
3په دې ښاركې پاك لمنې اناوټې                                                           

 
خپلوښكېل كړو دپرديو په دامونو                                                   
كنه موږخودرلودلې پخې مټې                                                            

                  
4كه يې الستى له خپل ځانه څخه نه واى«                                                 

        »تبرڅنګه ماتولې ونې غوټې                                                                            
                                  

سره دي دېبانپه وينو هم يې الس زما                                                 
6څټېبال ود  م به  وړمه دقاتله                                                                        

 
5سپږې لپاره چې لري يې ېيوداوس  «                                                 
       »لټېدا ويستين په اوركې غورزپوټول                                                  

                                  
بې خطره رونهښا يې ګورمهنه                                                  

دخټې هوشپاته  زماجونګړهنه                                                                       
 
 



»خياله «شېه منت الندې مدپردوتر                                                 
  7»ټېدالهورترګټو ښې دې دكورګ«                                                       

                                                                                              17  
                                                                   --------------------- ---------------- ---------  

    .يګره خيال=ښايسته =مسته  =»لټه«په وزن د:چټه :1                                                                      
                                                           :                 لري لكه  ډېر دودكې دپښتوپه لنډيو                                                                            

ځې خال ته مې ګورهچې كته                                                                              
ستان دچټونشته شنه خالونهدهندو                                                                                              

نڅاګره چې نڅا نشي كوالى وايي مځكه كږه ده:2                                                                        
بېوزله= محتاج= اړ= بارد اوږود بل =اوټ ان :3                                                                         
نه واى ايې كه مې الستى له خپله ځان  څخه ونه و :4                                                                        

.نو چانه شوم ماتولى                                                                                
توبره =ورى=بوجۍ =بورۍ=جوال=څټه :  5                                                                          

  ين په اور اچويتديوې سپږې له پاره ټول پوس: 6                                                                       
دي دكورګټې دالهورګټې  : 7                                                                           

 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             



ېخيال غواړ                                                                                  
 

زړه مې پارېدلى دى وصال غواړي                                               
        ښه يې په ګانه باندې سمبال غواړي                                                             

                                        وۍ لريدكباب خ  ځان پرې كړوي                                             
داډېوه پرست پتنګ مشال غواړي                                                                

توبې ورسره ماتې كړم پرېږده چې                                               
سته په سروشونډوكې وبال غواړي  م                                                           

بيابه مې دزړه خونه روښانه شي                                                
ړياال غوخدتندي دپاسه يارمې                                                                     
                    ل كې غبارونه دي   په كوګمې  اوس                                           

زړه مې داشنا دمخ مشال غواړي               
بدرنګه صيادڅاري ننابيامې د                                                  

   ې غوڅوي راڅخه مال غواړيسرم                                                              
   » داوښ وهيخوله يې دګيدړې شخوند«                                               

سره جنجال غواړي نافغاله  كهځ                                                                   
رګ وينې څښي،بيالكه ژوره د                                                  

توره خپكۍ ګوره موږوال غواړي                                                                
حق ته خو اورونه ګلزارونه شي                                                  

ژوندمې د انګار په لورې ټال غواړي                                                                   
په وينه د انسان باندېشوروږدى                                                  

غواړي » خيال«بياخوني ښامار راغلى                                                     
 

                                                                                             
 
 
 

                                        



.يكلى ووداشعرمې ال پخوا ل                                                                                              

مجبوري                                                                          
كډې وتړۍ زامنو سباوون دى                                             

اوس زموږ له خپل وطن څخه بېلتون دى                                                  
كلى كوراوهديره موپاته كېږې                                             

ون دىده په سفرباندې مويمجبوري                                                           
له آمونه شورويان راپورېوتې                                             

نن په ټولواولسونوكې پاڅون دى                                                                
هناه وړمې پاكستان ته پداپورخو                                             

دى ځګرخونغم ځپلى زړه مې ځكه                                                             
يوپه منځ كې ښكېل دسهيل دشمال او                                            

په ضدتړون دى ددوئ دواړو دافغان                                                          
يسره وران شپي په خپلوكې كه څومره س«                                            

»پيوستون دىټولوخوفقيرته بياد                                                                 
زويه ګوته په ماشه نيسه په الرې                                             

ون دىدهيواد دآزادۍ په نوم موتل                                                               
                                                                   ي يېكې چلوس دقصاب چاړه په ال                                           
                         څرنګه ونډۍ ونډۍ پښتون دى » هخيال«                                               

                                                                         
                                                                                

                                                      
                                      

                                
 

 
 
 
 



دبخت هنداره                                                                               
 

لى ياركچې هرچېرې لټومه ښ                                                 
مخامخ راته راڅېرمه شي اغيار                                                                 

ځمهخپلې ډكې خزانې ته چې ور                                                 
ترې چاپېره وي دبل كلې ښامار                                                                   

يې پرېمينځم دبخت هندارهكه هرڅو                                                 
سر په سر ورباندې ګرزي تورغبار                                                              

زه دكلې په ناورين باندې خپه وم                                                 
اوس به څه كړم ورانوي مې غليم ښار                                                      

له څنګه سره تېرشو نن خوتش دموږ«                                                 
1»زه وېرېږم چې دا الره شوه دمار                                                                 

پرې خپله ځړېدالىچې رقيب بايد                                                 
ى هغه دارلموږ ته درونصيب                                                                       

                                            2 »خياله «سپېره منى ورنه ښه ګڼمه                                                
كه په وينو وي لړلى نوبهار                                                                            

 
                                                                                     

                                                           ----------------------- ---------  
  څخه نه ډارېږم چې مارمې له څنګه وايي له دې :  1                                                                      

.       ېرېږم چې دابه يې الره شي  بلكې له دې و تېرشو                                                                          
خزان= منى  :  2                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 



لونګ                                                                                              
 

ه هرڅومره يې سياالن ګڼي بدرنګهك                                                    
ماته ښكلې له هرچاده شوخه شنګه                                                                 

سترګې مې كږې ورپسې اوړېدسر                                                    
له څنګه غوندې مې تېره شيچې دپړك                                                        

زما ونډه» خونديې ښه دى راتله يې «                                                   
بنګه   دمينې شناارې يې دلچې                                                                             

ړېږموركاپه تومت دعشق يې زه په                                                    
     لونګه انګېزپه غاړه كې يې ته خو                                                                
ځيوموړ په د اباسين چې لكه موج                                                   

      وي روانه ړنګه بنګه مسته هسي                                                                    
دسپينوتوروراپه يادشي ماته بريد                                                   

     رنګهش دليالدبنګړودې اورم  چې                                                                 
هغه رنځ باندې اخته شو  په د زړه»خيال«                                                    

له جنګهبڼوودتېر واخستې چې ي                                                                  
                           

 
                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 



            دنيل ناوې                                                                                 
سره اوسماره رهله پمړاوى شانته ګل يم                                              

ره سره اوسماوس چې دازغيوله بها                                                                
برخه په اورونوكې ليكلېمينې زما                                            

غوښه دكباب يم له انګاره سره اوسم                                                               
يې ترمالپورې بمونه راتړلېنن                                              

څه ساده پښتون يم له هوښياره سره اوسم                                                     
رچلېپيمانې وهي په ماباندې م خپله                                             

ځوان دلوړوغرونو يم له ښاره سره اوسم                                                        
  م راولوېدم له څانګېوښه ګېډۍ دګلو                                           

اره سره اوسم ه باروتوله غبميووړ                                                                      
   څپوته نيلد بيالكه دمصرناوكۍ                                            

                                    م له سينګاره سره اوسمشودتوپان  ونډه                                                      
»ي دېنه په زار رخې ازلي دې نه په زورب«                                              

رټلى له ښاماره سره اوسم زه ازل                                                                          
وزم پښ يم ټكولى دزرګرله بټۍ                                              

  له رخساره سره اوسمتصوركې په  تش                                                           
له تاكه څخه شكېږم په شانروانګخپله د                                              

له خماره سره اوسم نوروته  په جام كې                                                             
راپسې ولې مې په غشوادصي هر ګرزي                                              

وسم ا له ډاره سره زه دتوتكۍ غوندې                                                             
ياخل باجڅخه ګيدړه له زمري اوس خوچې                                                

اره سره اوسمچې له و ې اړباسيپېښي م                                                        
    په مينهن طخپل ده الاوس ې ترچم وياړ                                             

              اوښ غوندې تړلى له مهار سره اوسم                                                              
ودېزمانې په اوښتځان بدل كړه » خياله«                                              

  كې له ټينګاره سره اوسم خوب ه الپهڅوب                                                     



 
دفلك مېچنه                                                                                 

لوړه غههپه نمت راغله دالمبو                                                         
غېږ كې ونيوه لغړه خپله پهډنډ                                                                      

بخته ماسره دې څه تربورګېني ده                                                         
چې يې نه بولې زما د يارۍ وړه                                                                      

سرې سكروټې ګورهدآشنادشونډو                                                         
زمازېړ زبېښلى رنګ ورسره تړه                                                                   

الترڅوبه الس ترزنې ورته ناست يم                                                         
دغبار لړه چې مې ګرزي په هر بڼ                                                                 

1 ښه ده په عمل كې يو متل دى وايي«                                                
»ګرزنده ګيدړه ه پراته زمري نهل                                                                      

ساتم ځوځ خونه يم چې ازغي په غېږ كې                                                
م له وږموسره مې اړهدباغ ګل ي                                                                      

زماسترګې لكه غلې ورپسې اوړي                                                
  2چې تېرېږې مې له څنګه سره غوړه                                                           
سيه څوچې ګرزي دفلك مېچنه                                                

ناوړه دپښتون دبخت اوګره به وي                                                               
رتبې دشوق په تمه دې زاهده د                                                

هكړدمذهب ښكلې لمنه كړه ك                                                                        
دزمانې كې معجزه وه په خوځښت                                                

دنصيب  دړه چې يې ماته كړه دخيال                                                          
 

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

تر پراته زمري ګرزنده ګيدړه ښه ده  : 1                                                                                     
ښايسته= ښكلې = غوړه   : 2                                                                                     

 



اورلوبه                                                                               
 

هسې چارې دې راوكړې مينتوبه                                                
  لېونتوبهله اسوره چې اوس ګرزم                                                             
كه هرڅوژور ويده يمه هيواده                                               
   هستاتوده مينه مې وباسي له خوب                                                              

ملوغړن كړرنګه دې غمونو هسې                                               
         1مې اوښكې شولې وينې له زووبه چې                                                      

مينې له بابتهروغ زړګى مې ستاد                                               
ګوګل كې نه ځايږي له پړسوبهپه                                                                    

ښه ځواني مې دپتنګ غوندې لوګى شوه                                               
  چې مې وكړه ستاله عشق سره اورلوبه                                                            

كړمزما دواړه درنه جار اومال به رس                                               
تنده شې خړوبه هنكه مې ستاپه مي                                                                

خياله پاڅه دتكل نيلى په زين كړه                                               
ېږي له سركوبهخونه ډارمېړني                                                                        

 
                                                                                                   28                      

                                                                ------------------------- ------  
   خوړين =التهاب =كګز)=زهوب(زووب : 1                                                                                    

هغه ګزك  او التهاب چې(  .  انفيكشن =                                                                                        
.) له ټينګې وينې سره له ټپ څخه راوزي                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 



پردېسي                                                                                      
 

په څنګ ېوغوندې مې تېره شچې دباد                                                
په غورځنګ يرپسې درومه دزړزما                                                          

له زلفو يځهسې رنګه خوشبويي دې                                                 
نه يې مشك لري نه عطر نه لونګ                                                                 

دا ځواني چې ته لرې دچنار ونې                                                
ملنګمابه وباسې له كلې نه                                                                              

   ولوپه غرونو  پټبهيربه  دكاروان                                              
غل دجرس  شرنګچې وانه ورې كوم يو                                                    

1 په خوراك ځيغوښې ټولې دخانانو«                                              
     » نګپه هډوكو يې دسپيو سره ج                                                              

  سپينههغې سپينې زما ږيره كړه را                                            
راړنګ چې وربل يې شوپه مخ باندې                                                      

ادېږيدښرنې وچې دښتې مې ي                                             
پردېسي ده په يوروپ كې مې زړه تنګ                                                 
     2»نشته وس له پېښې څخه تېښته واييا«                                           

  3»ګړنګبل  دى لوته پړانګپيوچې مې «                                            
بېرته دخوشحال تورې ته الس كړهخياله                                              

                      رنګ           چې دې بيا په كهاله راغى او                                                         
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                                                   -------- ----------------------------   

جنګ ويويښې خانان خوري په هډوكو يې د سپغو:1                                                                   
                                                                   له پېښې تېښته نه شته :2                                                                   

يوې خواته پاڼ بله خوا پړانګ دى:  3                                                                     
 

      
                         



                      چاودنه                                                                                   
  

ګ دشپېــــــوچاوده په پاى كې رن سپېدو  
يې رڼا ګانې كړې خورېواـــــــــــــــــــهره خ  

وله سمــــــــونــــــــــــاجــــــــــــــخپل تګالبوال  
په سر جګې كړې شملېوــــــــــــــچې خاټول  

لېدــــــــــاورې ونــــــــــــــــمله ـــــــــــوپاڼپدګل  
ې رڼېــــــــنم رڼــــــــــــــــرغلرې دشبـــــــــــــــم  
ېږ كې يوړېــــــــــــد وږموڅپې نسيم په غ  

ولجې ې بلبلو تهـــــــــــــــــلې يــــــــــــور وېښ  
ېـــــــــــارلـــــــــــــــــتر نظرالندې څچنارونو  

دلې وې غونچېـــــــــــچې ترې الندې غوړې  
شكوـوۍ دمـــــــــوكې لګيا وو بپه شنېلي  

ره سينځلې نڅېدېــالب ســـــــــــــــــــــله ګ  
  ږمنځولې ېـــــــــــــــــڼوڅــــــــــــــد ونپلوشو

ه رابهېدېــــــــــــتيوكې اوبــــــــــــــــــپه لښ  
ولېلــــــــــــــښك شمال يې څانګېګهيځ د  

ې غوړېدېـــــــــــــــه پاڼسريوـــــــــــــــغوټله   
غلوــــــــــــګوټ كې ګودرونه وو دپېپه هر  

لې پښتنېـــــــــــــــرې دكــــــــــــــــپنډېدلې پ  
راغى ندى دغليمــــــــــــــناڅاپه توغ چې  

چرېباندې يې تيتې كړې ه لور ـــــــــــلور پ  
ې څيرلـــــــــــه يـــــــــــــدچڼچوڼو پرهارون  

څخه وينې څڅېدېانوــــــــــــــوتيــــــــــــــله ت  
 
 
 



 
ه ووـــــــــــــــچاالس او دچاسر ورپورې ند  

تېپر كېونې په ټپونوـــــــــــــــــــــښكلې نج  
په منګولوه ـــــــــــــــــخپل زخمونپټول يې   

ودرغاړې  په وينو باندې سرېـــــــــــــــــــدګ  
دې غږولېـــانـــــــــه ســــــــــــــتوتكيو ورت  

په غم كې ګډېدېره ــــــــــا ســــــــــــــــله غوغ  
دباغ په منځ كېچې وليد دغه وير خيال  

ې يې ترپايه ژړېدېـــــــــــــګرــــــــــــدواړه ست  
                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
      په اقتفا دمحبوب علي د ښكلې  شعر                                                                                

ريوتص                                                                                       
 

واچوه بېرته ښكالبخته په دې مړاوې ګل كې                                       

بياپه دې ويده بدن كې مسته اروا واچوه                                                         
ناوې دوطن به بيا دحسن پسول واغوندي                                      

يې په سپين مخ باندې رنګينه برېښناواچوه ته                                              
زه به دغزلو مرغلرې ورته وپېيم                                      

     ته ددې څېرې دپاسه سپينه رڼا واچوه                                                                  
يدپاسه وخاندلمردپيوستون به دخيبر                                      

واچوهاته پكې زرينې پلوشې د وف                                                                         
  سې وليكماوونوكيوكړبه يې د درستزه                                    

اواچوهغوغدشعرونوپرې دخټكوته                                                                    
ټپونوته پټۍ غواړم طبيبه يې نهستا                                     

الې دوا واچوه و يو پكې افغان ته د لږ                                                                 
زهګروكې راونوراشه دژوند باده په دې                                     

بياددغه بڼ په وچوڅانګوكې ساواچوه                                                                
بيابه رنګينې دپسرليو ورته راشي                                    

ې وږمې دسبا واچوهيې په ګلونوكه ت                                                                  
   دىښكلى لوترښكافغانستان نوم  چې يې ته خيال                                   

پښتونخوا واچوه ښه تهته په دې وجودكې بېر                                               
                                                           

                                                                                          



پرتم ځي                                                                                   
 

1كه په الره باندې مار په هر رقم ځي«                                               
     »ځي خپلې سوړې ته چې ورسېږي سم                                                    

كه يې هرې خواته اړومه څوكه                                               
قلم ځيپه لور برابرمې دوطن                                                                         

زه پوهېږم چې پخپله ورسره يې                                               
تابه څه كوم زاهده چې پرتم ځي                                                                    

2»شېاسبه هم چرګ توره شپه به بې له «                                               
        ځېچم  ې خوښه ده په سمه كه پهنوري                                                       

خوپورته دمريخ په تندي پل ږدي نن                                               
دلته ولې بې ګودره ال ادم ځي                                                                         

زه به چاته فريادونه رسومه                                               
صنم ځي چې مې بياله خپلې غېږې نه                                                       

   تم كولىپه سينه كې  نشم نوريې                                             
  چې دزړه له زولنوڅخه مې زغم ځي                                                          

په اوږوته راغلې سايبهدودپر                                              
څخه ګرم ځيله خپله كلې  به خيالاوس                                                   

 
                                                                           

                                                        --------------------------------  
خپلېروان وي ، مار كه هر څومره كوږ   :1                                                                               

.   ته ځان سيخ كړي)،سوريغار(ېسوړ                                                                                  
.  يشپه سباكېږ همبې له چرګه : 2                                                                                

                    
 
 

  
 

 



                                    
السكتويه                                                                                     

                                                                  
ه وې غاړېــــــوږې نــــــــــڅوك نه وې چې يې ب دلته به                                           
ې له غمه څخه ژاړېــــــــــه كلې كــــــــــه دغـــــــــــول پټ                                             

 
1»پرې اېښې ګومل ښه ده ر وژلې ورورــــــــــــــت«وايي                                           

ه زموږ كډې ورنه والړېــــاتــــــــور اوكلى پـــــــــــــك                                            
 

كښانوــــــاد دمخــــــــــــدجهې انصاف ووـــــــــــدغه ي                                           
جاړېــــــــكړې وي وره دښاركوڅې يې څرنګـــــــوګ                                            

 
نديو ــــــــــې ولې په ليــــــــــصياد ته چې ي څه مشكل                                           

وې شاړېـــــــــــچې ځالې يې ش دىوپه كوترويرخو                                            
 
پورته ىـــــــولــــــــيــــــنسالمي  په سالخويې ته  لب                                           

ولې خبرې لواړېـــره دخـــــــــــې له موږســـــــــه يدلت                                           
 

   رحكم الندېــــل تـــــــدب وــــــــــځه ـــــــيوكتالسڅوبه                                        
  وڼې به درنغاړېـــــادي غواړې لستــــــــكه ښ ځوانه                                       

 
2ړ شې بيايې هم په زنګانه كېـــــم كه چېرې فيل«                                         

  »ه كچه وې والړېـــــــــــــوالپـــــــــــه خـــــــــيومتر اوب                                       
 

3   كړ سمبال م باندېوتاه ـــونه پـــــدى خودې پښت                                       
تاړېــــــړلې دي ريـــــه تـــــــــخــــــــخپله دې له سرڅ                                        

 



هدې ګلـــــــــونـــــــــــينې به دې زبېښي دژورې غو                                    
ه خپلوغوښو داړېــاسې لـــــــــــونه ب ېـــــــڅويې چ                                   

           
انته اوبېـــــــړې ځـــــــــــخه پـــــــــله شګوڅهسې به                                     

   په توره وياړې ګون ناست يې دباباـــــه زنــــــــــسرپ                                  
         

  لهري خپـــــــاړه ل مـــــــــــــــورې هــــــــــــه اراده پپستا                                  
            4»هغه باندې به واوړې چې يې غواړېپه « هيالــــخ                                   

                    
                                                                            

                                             ------------------------------------------  
.   وژلې ورور پرې ايښې ګومل ښه ده  تر:1                                                               

» . تاريخي ولسوالۍ ده يوه دپكتېكا د واليت ګومله«                                                             
.ګانه كې يو متر اوبه والړي وي   فيل كه مړشي بيا يې هم په زن: 2                                                         
  ږي  چې په خټه پښتون قادرخان نومې روم پالتدپاكستان دا : 3                                                      

سره يې هم په دې برخه كې زياتې مرستې كړې وې ايران اوله                                                            
.   يريم په شان ترڅارنې الندې ژوند كومجخواوس ديو                                                          

.     به واوړې  چې غواړې په هغه به:  4                                                             
                                                     

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



كوكارې                                                                                
 

كارېچې په مايې لګوې دناز نو                                                 
څخه مې وينې وهي دارې له تندي                                                           
   به دجنون په لورې درومې دابهير                                               

دعشق اوښې په تدبير نشې مهارې                                                        
   له زړه مې دغمونوكډې باركړي چې                                               

  سترګې دې راواړوه خمارې شوخې                                                      
1» له لكۍ اوردهپدړې پورې خګيپه «                                                 

                                             هسې چارې مينېكړې خپلې وپه ما                                                     
په هرڅلې بلې نه شيكه ډېوې يې                                                  

دعشق الرې ترمنزله دې غبارې                                                               
چې مې ولې دبڼو په توغنديو                                                 

  دشپنو وهم كوكارې لكه دروى                                                             
سره دمينې ګاڼه نه وي »خيال«كه له                                                  

رېدغزلوناوې څنګه شي سينګا                                                          
 

                                                       ---- --------------------  
ګيدړې ته خپله لكۍ بال ده   : 1                                                                                         

 

 
                                                                       

                                                                                                   
                       
 

 
 
 



                                                                                     غملري                                                                                 
وړي ركومې  وئورم چې دورته ګ زه                                              

دبل په زوروړي دژوند هستي مې                                                            
1»مېرمن شوه اورلره راغله دكور«                                               

نسكور وړي رانه غ مې رپاند بير                                                            
پخپل پټي كې كرونده وكړو                                                

  2ى غنم مو نور وړيپروړه زموږ ش                                                         
بې له څښتنه دګلو بڼ دى                                                

ي غوټۍ يې لوروړيپاڼې يې باد وړ                                                  
دلوړوغرونوخزانې كاږي                                                 
ور وړيا جورد يې غله وړي ونې يېال                                                     
  3   ګرزېپه كوڅو پلتنې دشيخ                                               
مينه له سرنه شوروړي له زړه نه                                                                    
موږيرغمل يودبل په الس كې                                                 

الهوروړيوړي يا مومسكويامو                                                                
سېلۍ چلېږي كې په هرګلشن                                                 

توتيان مووژنې باغ مو سمسور وړي                                                        
اوردى ې دمين زما په برخه                                                 

           مې سوځي زړه مې ټكور وړي سينه                                                        
                                                                  ګناه يې خپله الس په بل پاك كړي                                               

يې پېغوروړي»خيال «مريې خودى دى                                                   
                                                  ------------------------------- -  

پخوا داورلګيت  «.  اورلره راغله دكور مېرمن شوه : 1                                                                         
استعمال دومره ډېر نه وونوسكروټې به د چلم يا چاى                                                                        

        كومه نجلۍ د   له پاره يوله بل كورڅخه راوړل كېدې                                                                      
ورغلې وه اوهمالته يې دكورله كورته داور لپاره چا                                                                      

وې  چې خبره تر واده   سره اړيكې پيداشوېڅښتن                                                                       
جلۍ دكور مېرمن اوپه دې توګه ن پورې ورسېدله                                                                      

» .اودامتل ترې پاته شو شوه                                                                          



بوس= پروړه : 2                                                                       
غيرنظامي لښكر=اولسي اوملكي لښكر= پلتن:3                                                                   

 
 

دزړښت خپسكه                                                                         
                              نن خوپه كتلوكې ثواب را هيار                                             
   شراب را كېوغرڅنيرګوتسستاپه                                                             

مې يې بويومه پرې مستېږمچې وږ                                              
ماته دهغوشونډوګالب راګرانه                                                                   

ېږم وكې ډوبنينې په غمودماوس                                               
له ورېښمونه تناب راودڅڼيستا                                                                   

1زمولوي مې دزړښت خپسكې ورو ورو                                              
ته شباب رامينې ماتولولږ د                                                                           

پكې لولم كيسې دعاشقۍ دېچې                                               
دمينې دمذهب هغه كتاب راستا                                                               

                               اورلمبوته كړوه دعشقه ښه مې                                             
  يمه عذاب رازه ترټلوته پيدا                                                                      

   زلفوجوړ ويخو له چې هرتاريې د در                                            
ارباب ر دم دالسته هسې د آ خيال                                                            

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

        .  بې سېكه او كمزورى» په وزن د شپول « زمول : 1                                                                  
    دشيخ   خو يدود لرپه سيمه كې اوس هم  لغت زموږ دا                                                                

  لې لمړى بيت چې دغور رحمه دبوللعليه ا سورياسعد                                                                
يې   سوري پرمړينه اميرمحمد پاچادزړور پښتون                                                                   

  په هماغه وخت كې ووديوې ساندې په ترځ كې وېلى                                                                 
:لكه    تورى ساكن دى »ز « البته دمعمول ووهم                                                                      

څه وكړم كوكاررودفلك له چا                                                                                 
زمولوي هرګل چې خاندي په بهار                                                                                           

»پټه خزانه «                                                                                                                                            



درځم                                                                                     
 

سره درځمدن ته دې هيواده له جرګودي                                             
سره درځمستاغېږې ته دعشق له ولولو                                                        
هېږمه چې الرې پاټكونو دې نيولېپو                                            

سره درځمه له خطروجنت نښانزما                                                                    
ارم شهډاګونه دې باغونه د،غرونه اودا                                            

بلبل دې يم وطنه له نغموسره درځم                                                                 
1لكه ستورى دپېروونو ښېېپه سرمې بر دزړه                                            

سره درځمپه تا باندې مين يم له پښتو                                                           
  لى نه ايستې يم له غېږې دېسي درپد بېلتون                                          

     په دې باندې كه پړيم له توبوسره درځم                                                       
                                         دساحل دغاړې ګلهدزړه دهيلو » خيال«د                                          

كې له المبو سره درځمياب دردمينې په                                                      
 

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

ښكلې يوه د ستورو په اسمان كېدا= پېروونې  : 1                                                                                 
.پراته دې  كې ډله ده چې يوله بل سره خوا په خوا                                                                                

   او ال خلك دپېروونو له خوځېدلووكوچيان اوكلي                                                                               
كال موسمونهراګرزېدلوڅخه دشپې مهالونه اود                                                                                 

      .پېژني ،له كهكشان اولمريځ نظام سره توپيرلري                                                                                  
                                                                               

 
 
 
 
 

 
 

 



 دكاڼې كرښه
                              
     چې نشې درسره ماتې كړمجام دبنګوړه راو                                          
لمبې درسره ماتې كړم ړه چېمينې راك اور د                                                   
څوبه الپلمې دپرهېزونويادوي راته                                            

دزړه سره چې توبې درسره ماتې كړم پرېږده                                                      
نه يمه نظمزمرى د اجمل غوندېزه خود                                            

ښكلې چې په شعركې ولولې درسره ماتې كړم                                                
   چې شمدولول زلفودتوروتوروږمنځ به دې                                            

تې كړمدرسره ما كې خورېڅڼې دې په لېڅو                                                    
لوزمې له تاسره دكاڼې په سركرښه ده                                             

درسره ماتې كړم نه يم چې وعدېخو پردى څه                                                 
مخ دې لكه لمردسباوون دى پلوشې وېښي                                             

رنګينې درسره ماتې كړموړانګو دې چ راشه                                                   
  ال دلته بدرګې دبېلتانه راپسې ګرزي                                           

ونو به دلې درسره ماتې كړملمينې دك                                                                   
نه وزې كه زموږله غرونوته  غمازووايه                                              

كې پنجې درسره ماتې كړم  به په دې پرښوسم                                                   
خوكه دكلې په دودونو ډاروې ليال » خيال«                                             

ې ملنګ شم چې پلمې درسره ماتې كړمبيابه د                                                
 

                                                                            
 
 
 
 
 



ټال                                                                                            
 

   دې سيال شتهدې سارى چېرته وينم نه نه                                            
نه دې مثال شتهمه څوك وړدې ګورنه                                                         
ږمۍ وړيدډېوې احسان به ولې ترو                                             

خال شتهباندې دې  چې د زنې په شيشه                                                     
1    هره شپه يې زنګوه تربرېځره                                             

ټال  شتهته دې تل دزلفوزمافكر                                                                    
وچې كړه دسترګوراشه اوښكې مې را                                             

چې له تاسره زمادالس دسمال شته                                                             
به نه درته راوړم دباغ ګلونه نور                                              

                                     چې وربل دې په ګاڼه باندې سمبال شته                                               
ده چې څه كېږيالممينه برزما                                              

                                            ه دشمال شتهګردونپه دې ښاركې خو                                                     
الترڅوبه مې ترټې په توردمينې                                                   

چې څومره ځوروې هومره وبال شتهما                                                    
زېپه اشاروراسره ګركه هرڅو                                              

مثال شتهدا»غل په غره كې نه ځايېږې«                                                
   هم رڼا شيرتم به وې د تدغه لړ                                            

پسې وصال شتهږمۍوردبېلتون په ت                                                    
ووزه ه راخكه يې غواړې له كالڅ                                              

شته » خيال «په غاړهستالپاره دګودر                                                   
                                                                       --------------------------------- ------------- --------  

.دغرمې اوګهيځ ترمنځ مهال   =څاښت = برېځر: 1                                                                      
    مونه موجود خواږه نومهال لپاره په پښتو ژبه كې ډېرد                                                                   
     څرك،،لمر ګهيځ، سپېده داغده چاودياسپې:  لكهوو                                                                   
   ترمل او شپه  د لرمل ،لمرلوېده،،غرمه،برمل ،برېځر                                                                   

لكه بياموجودووخو څخه وروسته هماسالم له راتګ                                                                      
   وله منځه ا له كبله وسولېدلپېښوناوړوزموږ نوره ژبه د                                                                  



    ګهيځ دده  پښتنوكې ال پاتهپه ټولويواځې غرمه  لوالړ                                                                   
   كې رېځرزموږ په خوادى اوبكمېدونكى  استعمال هم                                                                  

شهابطان لرحمه چې دس ليهښكارندوئ ع الدودلري                                                                     
مخوراوښه شاعروود غوري په واكمنۍكېالدين                                                                       

    .ي  ښكار داسې مهالونهيې دپښتو څخهبوللې يوې                                                                    
كېږې له خاتيځهك څرهرګهيځ چې لمر                                                                                 

څوچې يون كادلوېديځه په څنډونه                                                                                                
كه غرمه وي كه برمل وي برېځر وي هك                                                                                

كه لرمل ،كه لمرلوېده،كه ترملونه                                                                                                 
»پټه خزانه «                                                                                                                       

   

 
ټاپې                                                                                        

 
                             شوهغه كوزكلى زموږ وونوم يې وير                   

رشويآم داپورې شوروى پكېچې                                                                  
په نمت راغىلرغونوخزانود                                                   

په پېچوموكې راګيرشوخودغرونو                                                                
له كابل څخه يې پورته كړې لوخړې                                                  

ميرشو چې دكلې ږيروردبهير                                                                             
                                                    به كاندې خړه لمندمذهب سپينه                                   

يرشوزموږ پ ناولى كې چې په سيمه             
يوپه بل باندې ټاپي دې لګوي يې                                                   

              پيرشو       نن كاال پرون يې مجاهد وو                                                                 
زړه چيغه رسومه                                               اوس به چاته د                             

تعبيرشو زماخوب دمينې بل رنګه               
                                               لويه خدايه درحمت ډېوې رڼاكړې                              

كه تورتم زموږ دفكر پې تنوير شو               
                                                          چتكېچې دباز پېښې كوي د ونو                                          

زهيرشو په سياالنوكې هخوځك »خيال«   



قلم والړ      
 

ګيله وه چې دالسه مې صنم والړيوه                                                
سره سم والړاوس به څه كړم چې مې زړه ور                                                    

              مول دفكرټال ورپسې مهزه به                                              
په نوې چم والړ لكه شاهينيارچې مې                                                               

1   »سړي غرونه دې مېرمنې اړمونه «                                               
له جنته څخه څرنګه ادم والړ                                                                                   

  ورځه مې شوه هغه مهال تورهرڼا                                             
چې زما له خوارې برخې نه قلم والړ                                                                    

له روبل اوډالرولرو ګيلې هك                                               
ړوال درهم دافغان په ټكولوكې                                                                            

خپلې ژبې ته خپه وم چې غوڅېږي                                               
توكم والړ له منځه مېچې اوس وېرېږم                                                          

   ګزك وكړدزړه ټپونو»خيال «د نن                                             
ملهم والړ له درملنې يې دعشق چې                                                                 
                                                 ----------------------------------- ----     

.سړي غرونه دې ښځې يې اړمونه   :1                                                                        
       په دوه سترګي دي ،،سر ديوه دانسان ښځه اونارينه                                                                      
    هغه يواځې   مفهوم ځاى نيولىكې چې كوم متل دې                                                                      

      د قافيې تابع ګرزېدلى دى او اړه لري پورې په متل                                                                       
.     اوبس                                                                              
                                                                                             

 
 

 
 
 
 



                                                                 ارې وهيهيند                                                                           
 

مې كډه وكړه الرې وهيآشنا                                                        
له خواشينۍ مې زړه كوكارې وهي                                                             

ن پرې زړې دغمونوكريبېلتو                                                       
په دښته مې شيديارې وهيدژوند                                                              

خپله څېره ورته ښكارېږي پكې                                                      
له ښكر سره هندارې وهي وزه                                                                        

دزړه په وينوګټي يب يې تلرغ                                                      
تيارې وهيشيخ يې په كلې كې                                                                    

په الس كې ماشينګڼې لري اوس چې                                                      
سره خوارې وهيدوى له كېبلو                                                                     

عدالت ته ګورهانود زاهد                                                      
له ځانه سل ځله هوشيارې وهي                                                                   

  1  غاړه كوي ېدزرك كاغىلكه «                                                    
»ارې وهيغب خپله يې هېره شوه                                                                 

دعشق په نېزه وويشتمهۍنجل                                                       
له زړه مې  وينې دارې وهيخياله                                                             

 
                                                                                          47         

                                                                   ------------------------ --------  
.  هكاغي دزركې غاړه كوله خپله يې هېره شو : 1                                                                                     

.كارغه  =زاغ =كوړاغ =كاغ  =كارګه= كاغى                                                                                          
 
 

 
 
 



ر راغلى يمپاړوګ                                                                               
 

وعدې ته دې جانانه په ګودر راغلى يم                                           
مازديګر راغلى يمه زېړى مهال دى څدا                                                               

 
انځوردسپينې خولې دې دغزل په بيه كاږم                                          

ديدن ته دې مهينې په هنررغلى يم                                                                           
 

دعشق په پلوشوكې به دې وپېچمه ګله                                         
لكه لمر راغلى يم حسن ته څرګندهستا                                                                  

 
  نغمې دبلبالنوكه دمينې سړول وي                                      

زه هم درته ګرانه په غومبر راغلى يمنو                                                                   
 

زړه ښيښه مې پاكهګرېوان مې كه شكېدالى دى د                                       
ببر راغلى يمخپه نشې له مانه چې                                                                             
 

كمڅۍ دې كه هرڅومره بې اودې غوندې ماران دې                                      
اېلومه پاړوګر راغلى يمپه دم يې                                                                              

 
سره غږېږوشارواه ترڅوبه د دسمال پ                                       

مينه رسواشوه په ډګر راغلى يم»خيال «د                                                            
 
 
 
 
 



مڼه                                                                                        
 

تښتم ته راته دېب يادوېزه له پېريانو                                        
كارې وهې ماته مې غرېب يادوېوخپله ك                                                   
وهې بل تورونه په سره دې،الس دې په وينو                                        

جېب يادوې لوړې ماڼۍ دې ګوره چې ماته                                                 
وه دوخت له منډوسرهلځان بده ناصح                                        
دوېاته دې تالېب ي زه دې مال ته حيران                                                        

ګرزي تڼاك السونه،دې وچې شونډې مريد                                        
دې رښتيا نه مني ته ورته فرېب يادوې  اوس                                               

                    راته  سندرېزړې ،مطريبه مه غږوه                                      
پايزېب يادوې     م ته يې نڅا نه غواړ ېزه ي                                                     

رقيبه زمادژوندولې نصيبه زما،                                       
1 كرېب يادوېدعشق نيلي ته دبېلتون ماد                                               

ترمخ دې زنې ښكلې،دزړه بلبلې» خيال «د                                        
زه يې مڼه بولمه چې ته يې سېب يادوې                                                      
                              

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

په آس( رقاب= » ېبج«د په وزن كرېب :1                                                                     
)پايډل  دزين لپارهباندې دسپرېدلو                                                                       

تورى ساكن دى»ك«په كرېب كې د                                                                       
 
 
 
 
 

 
 



ازمويلې                                                                                                                                     
 

كېږديوكېپه به زموږ برخه وي د دښتوڅو                                        
    ه ماڼيوكېلويان دې پ،ورتالى نشوښارته خو                                         
بيابه دې دسر دپاسه ټك وهي مېخونه                                        

پام كوه چې والړنشې كابل ته په څپليوكې                                                  
ېدغه ازمويلې دې ال نه دې پېژندل                                        

ساه له سړي باسي حرمونې په سلګيوكې                                                      
لپاره كانټينرې ګرموي دمرګهلته                                         

كېپه بټيو پخوي يېخښتې افغانان دي                                                       
رېبي ژوندي سرونه په كليوكې دلته هم                                        

   كېيې په پرديو سټه دپښتون وهي اختيار                                                
1» هم بوره هم بدنامه شولې خوارې« وايي چې                                        

    وپه ناندريوكېهرڅه درنه والړل دناولي                                                       
2   خياله» ې ته رغړهم كډي  ېډبر« ګوره چې                                        

   كېېږو په سېليوك مړاوي ګلونه موږ لكه                                                   
                 

 
                                                                                             

                                                               ------ --------------------  
شوه هموره هم بدناهم ب :  1                                                                                           
رغړې كډي ځاى ته هم ډبرې  :  2                                                                                         

 
 

 
 
 
 



 
مارچيچلى                                                                                     

 
ستادمخ په شيشه سره اوسپين ځلېږي                                             

كه رنګونه په هنداره كې ماتېږي                                                                       
ګرانه بيادرته راستون شوم مجبوري ده                                             

1»مات السونه خپلې غاړې ته ورلوېږي«                                                        
پت خوندي كړخولې مې دسولګيوپټې                                             

2»له پړې نه وېرېږي،رچيچلى خوما«                                                               
3كه رښتيادې ياره زړه راباندې سوځي «                                             

»له ړندوسترګونه،هم اوښكې بهېږي                                                               
ه تښتيوخت شېبې راڅخدرنګ په درنګ د                                            

په لورښوېږي هالنډژوندون دى دپن                                                                  
يو وار راشه چې ګلونه درته ويړكړم                                            

  4»كله درنېږېسترګې په بڼو«سرد                                                                   
دزړه مينه  په ډګر راسره وكړه                                            

         5»كېږې ېپه غال نه خوړ شنې خوڅه«وايي                                                
رهرنګه يا سېوه هخداى دې مه خوږ                                            
په مينه كې ځورېږي دې چې » خيال «لكه                                                    

                                                                          
                                                                                              

                                                 ------- -------------------------------  
.مات السونه غاړې ته لوېږي   : 1                                                                     

مارچيچلى له پړې څخه وېرېږي     2                                                                      
                                                      . هم اوښكې بهېږي كه زړه سوځي له ړندو سترګو نه:  3                                                                  

.  سترګې په بڼو نه درنېږي : 4                                                                     
شنې په غال نه چيچل كېږي: 5                                                                      
                                                                                

 



 
آونګ                                                                                          
 

داخوږ سيورى دچادى چې په څنګ راسره ځي                                           
زمادوطن خيال دى په غورځنګ راسره ځي                                                    

په سترګويې كه نشمه ليدالى له بهره                                            
دفكر په هنداره كې يې رنګ راسره ځي                                                            

    به يې ورنكړمه پاڼهدنوروپه ګېډيو                                          
نګ را سره ځييې لوه  بوټىددښتوهريو                                                        

  پرهارونه ه بې شمېرهافسوس دى چې يې وينم                                     
ړنګ راسره ځيپورې  نارهله ښاره ترم                                                             

دګردې دنياګۍ په سر  ارامه ارامي ده                                       
دپښتون په كوركې جنګ راسره ځي يواځې                                                        

دژوندانه مې ډوبوي دغم په سيندكېبېړۍ                                        
     ې ته نهنګ راسره ځيڅپې غاړدهرې                                                                     

كه نوم مې دشېرينې تش په ژبه باندې راشي                                       
له پاسه مې په سرباندې كلنګ راسره ځي                                                             

   چې مارله مرګه بچ كړم ته وګوره بيزمانص                                    
ې په لستوڼې كې اورنګ راسره ځينند                                                                   

هډوكې مې دمړيو نښتېځي غوړي ترې باسي                                      
                    داپورې ګاونډى لكه آونګ راسره ځي                                                                   

»انه بارونه وړي خوراك يې ځوځ ويچې در«متل دى                                     
               ملنګ راسره ځي ېكډه په شاباند»خيال «د                                                        

 
                                                                                 

                                                                                               
 



    دټپونوغلبېل                                                                       
 

  ونه ماته مه راوړهشراب دوصال يم ىتږ                                   
جامونه ماته مه راوړه زه لېوال دمينې يم                                                       

راشه په سينه مې دټپونوغلبېل وګوره                                     
ونه ماته مه راوړهكه څړيكه يم دردسرترنو                                                    

وكېموم غوندې بدلېږمه دښكلوپه منګول                                    
اته مه راوړهپام كوه چې وانه وړم السونه م                                                    

                                زمادزړه ګاڼه يې پسول څه كوېته  ګرانې                                  
ماته مه راوړه خپله ښايسته يې سينګارونه                                                   
             دسردپاسه ګرزيزما ژرنده دناورين                                  

ته مه راوړهما نهوغمده نورباوير درېږده پ                                                       
زه دومره تنكى شوم چې دمچ پښې مې ژوبل كړي                                    

عشقه پرهارونه ماته مه راوړهبس دى دخيال                                               
 

 
                                        

                                                                                                 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
برېښناګانې                                                                                      

 
   بيابه پسرلى شي ميناګانې به راځي                                        

تورې شپې به لېږدي رڼاګانې به راځي                                                              
واورې به خپل سپين كفن ور ونغاړي له مځكې                                         

راځي خاندي به ګلونه ښكالګانې به                                                                  
سېليود روغي به شي بيادغه نوكاري                                         
څانګې به شي پېغلې نڅاګانې به راځي                                                         

درمندونه په ګډا شيپاس به د وريېځو                                         
برېښناګانې به راځي،ګرزي به پړكونه                                                            

شنه به چمنونه شي شنېلي به زرغونه شي                                         
ينې به راځمستې توتكۍ اوبوراګا                                                                

ټپوسانو پوځ ووهيبيابه دپرديو                                         
بلواګانې به راځيباغ ته دتوتيانو                                                                     
  ښايسته شيمنګيوبيابه ګودرونه په                                        
  خنداګانې به راځيبه ورته ګوري  » خيال«                                                 

 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

                                



 
دښكلې شعرپه اقتفا»سنګروال «دشهسوار                                                                          

 
يو په مخه كړېچا                                                                                                  

 
                په مخه كړې يوولولو ږخوالتراوسهوم                                         

په مخه كړې يووڅپوك دسيندځګونه شوسپ                                             
ه مو له تېكې نه دبل په امر  وزيتور                                           

باټې دزمري وهو بيزو په مخه كړې يو                                                               
نن چې دپېروونوكچ كولو زمانه ده                                           

خپل كورونه نلروخېموپه مخه كړې يو                                                             
په مرچل باندې سرونه موپه لپوكې وخېږ                                           

لجو په مخه كړې يووته يې نه ګورو،پايلې                                                   
په جېبونوكېبه زموږ سترګې وې دنوروڅو                                           

په مخه كړې يورانه پاته دې پيسو هرڅه                                                         
موږ خوالتراوسه دخپل سرپه بيه پوه نه يو                                            
ځكه هديروته جنازو په مخه كړې يو                                                                
                                                                   دخپلې ارادې خبرې كاندوهسې خو                                          

په مخه كړې يودوخپه نشې پر چې »خياله«                                                 
 

 
                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 



برمته                                                                                              
 

چې موغوښته ستا په زړه كې سمندره                                                
  دنهنګ په خوله كې والړه مرغلره                                                                     

غمه ستونى مې له غرېوه څخه ډك دى                                               
سندرهنه ې چيغه له خولې وز مې نه                                                                   

                         مبيايې درسره ي خواته مې كههرې                                             
                    زما زړه دې برمته ونيو دلبره                                                                                

ګودرونه ښايسته وي يڅو چې ته ي                                              
خوندخوتاواخست زېړيه مازديګره                                                                  

كې راګرزېپه ماڼيوموږ دې هېرشوو                                              
1»خترها  بام دوه دې هواوې دېيودې «                                                          

ې اورمېږدې ولې كوږدىاوښ ته وايي چ«                                              
                              2»وايي كوم ځاى مې سم ګورې زوروره                                                        

3       ته خوښه نه وې دلوګرې چې يې لو«                                              
»نه په ډبره  لور په لوټه تېروي                                                                              

خوته ښه يې پېزوانه »خيال«رټلې  تر                                              
  زنګېږې بختوره مخ پهديار چې                                                                      

 
                                                                               

                                                         ------------------------------------  
.  اوېيو بام دوه هو:  1                                                                           

ته يې وېل چې غاړه دې ولې كږه ده،وېل يې اوښ: 2                                                                          
                                                                        .كوم ځاى مې سم دى                                                                               

                     . لورپه لوټه تېروي وې زړه نهته  لوچې  دلوګرې:3                                                                         
 
 

  
 



خوب                                                                                         
 

   خوب وينم زنګېږمه له تاسره په ټال كې                                    
ال كېالس مې دې په غاړه كې وي سترګې مې په خ                                       
  څڼې دې زما له مړوندنوسره لوبې كړي                                    

شمال كې هچلېږي پرونو وي بوۍ دې دعط                                                         
دېب له پاسه  راشي ماپه خوله كې درنه يوسي                                      

ته راڅخه پاته شې ويده په زرغون شال كې                                                          
غاركې مې ايساركړيغرونوته مې يوسي په يو                                      

سراوپښې مې دواړه سره ونغاړي په جال كې                                                      
يره تره ږمۍ وي تش يادونه ستا رڼاوتو                                      

يم په جنجال كېله دې بالووسره ښكېل  سم                                                       
خپله يې له داړو څخه وينې دانسان ځي                                      

زه يې رانيولى يم دمينې په وبال كې                                                                        
ېومينه څه كړدښاپېري وايي چې نوته                                      

سر به پكې وبايلې دښكلو په وصال كې                                                              
ديښاپېرۍخوددېبانو ادم زوى يې د ته                                      
تاسې شاته پاته ياست له موږ نه په كمال كې                                                   
» خياله«كله چې راويښ شومه له خوبه څخه                                       

فكرمې له دېب سره وو زړه مې په جمال كې                                                      
 

                                                                                                                   
 
 
 

 
 



 
چيغه                                                                                        

 
مپه زړه كې كېميني لركله چې خاني لرم،                                                  

دپاچاهي لرمغروراوس چې ملنګي لرم،                                                      
                    دغه بدمرغي لرم،پردېسي لرمه كه زه                                                

په كلې كې پردي لرم،ي لرمنن خوبې وس                                                       
زړه مې ال ياغي لرم،بيابه توره وباسمه                                                  

منګولې دزمري لرم،مټې افغاني لرم                                                             
دپسرلي لرم شوق،هلرمفكر دزلمي                                                   

وياړيې تاريخي لرم عشق دموسيقي لرمه                                                  
مينه انساني لرم ،خواخوږي لرمهد،دود                                                  

  دغرڅني لرم خوۍ،شورلرم مستي لرمه                                                     
   مسته شاعرى لرم لرمهڅه خواري »خياله«                                               
   توپاني لرم چيغه،لرمه نيتوره مېدا                                                            

 
 

                                                                                                 
                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                
ورپېغ                                                                                      

ورت ومانه په ځان دمينېپتنګ                                            
اور كړوي په سر د شمعه اوس يې                                                                 

رڼا په بيه درومې ډېوه ټوله د                                          
تور      خوپلتې خوارې ته پاته شې مخ                                                               

و ايروالندېه شي ترخپلانګار ب دا                                           
      وېشي لورپه لورله ځانه  سپرغۍ  چې                                                        

غبارګرزېپه لمن يې دباروتو                                           
ګالن به كله شى سمسور ددې بڼ                                                                      

فصل لمرپه زړښت سپاريونګدلوو                                           
  لورشي د  يې پېټى غباردغچ خو                                                                     

خوندي نكړيكه داشته تودوخي ځان ته                                            
  سره سكروټه شي پخپله سوى سكور                                                             

يكل كړغوټۍ ښ په مخ كې چوتكى دماليار                                           
ته پېغوريادېږې يې بلبلوخو                                                                                  

په تېښته له لېوه نه خالصه شوه وزه«                                           
         1»په كور چړې ته ورغلهدقصاب                                                                        

اومې خښتې ورته كېږدي  كېپه بېخ  چې                                           
نسكورشې  يې له بنسټه تخت»خياله«                                                             

 
                                                                        --------------------------  
شوه له لېوه څخه خالصه ) بوزه (وزه : 1                                                                                            

.  هلورننوت هردقصاب ك                                                                                                 
                                                                                 

                                                
 

 



 
رنځور                                                                                       

          
يپه هره خواچې ځمه دى ضرور راسره ځ                                         

دياردمينې غم دى لكه نورراسره ځي                                                                
ه بېرتهوباسم دزړه له منخه  كههرڅويې                                          

دفكرپه پرده باندې انځورراسره ځي                                                                 
كه يې لشكه دغومبسېڅو دزلفوهره                                        

ورراسره ځيپخپله په نخرولكه ترب                                                                    
  دحق لېونۍ چيغه مې په ژبه باندې ګرزي                                      

منصورراسره ځي دارسره مې برخه دهله                                                           
ه وينم دهالندپه روتردام كېچې ز داښكلي                                        

ارمان دى چې په مينه كې غرور راسره ځي                                                   
  شودفيل تر پښوالندېقفس مې دپښتيو                                      

                                              رنځورراسره ځيدزړه بلبل پكې »خيال «د                                                  
         

                                                                                                      
                                                  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                            



  
 

   
چېرې والړې                                                                                   

 
نه دې اورم له راډيونه                                                        

لوېزيونهتنه دې غږله                                                                                          
نه دې لوست په ښوونځي كې                                                        

څرك له پوهنتونه نه دې                                                                                   
نه دې شتون په سېنماكې                                                        

        له روغتونهرټل شوې                                                                                       
نه دې تورى په دفتركې                                                        

رى تم له كتابتونهت                                                                                             
د ادې  ژبې  »ل اخي«اې د                                                        

چېرې والړې له پښتونه                                                                                  
 

 
                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

پاڅون                                                                                     
 

زېړى ګل يم له ازغي سره زرغون شوم                                                
دخاټول غوندې په زړه كې ځګرخون شوم                                                 

كرۍ شپه دغم ګلۍ راباندې اوري                                                
سباوون شومپاڼې پاڼې په لمن د                                                                    
دتوكم توپير مې نه ووخداى خوشته دى                                                 

شوم كې پښتونونپه ځنځيرو ددښمن                                                        
راپسې غاپي دكوڅې سپيدليال                                                 

ګرېوان ګرزمه مجنون شومشكېدالى  زه                                                  
ددېب سيورى مې دسردپاسه ګرزې                                                 
په خوله باندې زبون شوم له بابته يې                                                          
» خياله«مې چيغه بندوالى نشي اوس                                                  

چې په پټه خوله كې زوږ ومه پاڅون شوم                                                 
 

 
                                                                                                

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

                       
 

په تندي كې مې چې ګورې هره ګونځه                                                   
      دغه ټولې دي دتادعشق له رنځه                                                                     

ستا دسترګو دبڼو ويشتلې غشې                                                    
بېرته وباسه زما دزړه له منځه                                                                           

 
                                                          ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
                 

كه هرڅومره نوم وتلى په جهاديې                                                         
كې استاديېپه وهلو ټكولو                                                                        
كورونه ورانوې په هوانونوچې                                                         
مجاهد نه يې جالديې قوماندانه                                                             

                                      
 

                                                                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                             ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
واړه ښه يې چې غندالى يې شې،خو هت                                                  

واړهشنې دښمنې غدۍ دې اودغه سر                                                           
به څه كړي چې پخپله يې تړلې دى                                                  
يوه خواكې لكۍ په بله غاړهپه دا                                                                   

 
 

                                                      ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
 
 

پوړيزې  ودانۍدغه لوړې څو                                                    
ماڼۍهره برخه كې  پهدكابل                                                                         

قوماندانه هببر تاله كومه كړې                                                    
                                              نه ګدۍ نه دې مال وو نه دې پوهه                                                          
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نغارې                                                                                       

 
رځم پيالې راډكوه چې نازنينې ته و                                            
دګلودګېډۍ غوندې رنګينې ته ورځم                                                              
»نصيب ته ګوره چې غنم مې شي وربشېزما«                                           

رځمپه الره كې پيرې دي چې ورېښمينې ته و                                                 
»دګوډې الر په ژرنده ورغلې «متل دى چې                                             
مينې ته ورځم ديارزما دغه مزل دى                                                                       

»نېزه څه دوه يېاوبه چې ترسرپورته شي څه يوه «                                            
ډوبېږم كه رسېږمه سنګينې ته ورڅم                                                                    

يې  دكلې په كوڅوكې نغارې دې غږوه                                            
ې په شانې سپينې ته ورځملوشد لمردپ                                                              
دلرې نه واټن دى په شېبويې لنډومه                                            

ته ورځم ينېدعشق برخه خوږه ده چه شير                                                         
كوڅې دوصال بادهپيغام مې ورته يوسه تر                                            
روان يمه مهينې ته ورځم په مينه ور                                                                    
تنزيمونو وېښلې ي ديهرڅويې كه داسيم                                            
وينې ته ورځم كل دى خپلېدغه ت »لاخي«د                                                    
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             تربور                                                                             

                                                              
چوردګلو غونچېبلبل په چيغوچيغوځي                                          

په وينوسور رېدىپه زړه ټپي ښكارې  ګالب                                                 
ڼې اوښكې له غوټيوراڅڅېږيرخودپر                                         

تېښتې ته مجبوربورا ركړو هنګل تاج له سر                                                     
پسې ال ګرزي څارګران دګاونډيوپه ما                                         

دشعور هيې راماته كړه  هندارپه لوټو                                                                   
په سر به دې بال شي څويې زهر وي په خوله كې                                         

1»دمنګور ېلستوڼد«زموږ خوتجربه ده                                                                 
نن تول دعدالت دمصلحت په تله كېږي                                         

دى منصور دحق نارې وهي په دارختلى                                                              
په دې نړۍ كې اول خپله وينه پاليك وهرڅ                                         

يوازې پښتانه دې چې دښمن ګڼي تربور                                                              
توره په الس ګرزوي بل ګوته په ماشه ږدييو                                         

     جنګ زموږ په برخه ګرزېدلى دى دستور نن                                                     
  »خياله«سره راټول شي بېرته كه دامات زړونه خو                                        

به دباروتو شي ګلونه دتنور دا اور                                                                            
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كېدخوست  په ځنې ولسواليو(مار  = منګور :  1                                                                                     
ته هم ر ورته وايي موږ ددېوال ګړندي منګي                                                                                            
په  دى منګور وايوچې تر چرمشكۍ لږ كچنى                                                                                            

.)  او هغه يې بې ضرره دى  ونوكې پيداكېږيخ                                                                                             



 
 
 
 

!خيبره                                                                                             
 

څومره دې نوم لوړ شمله دې برههركه                                                 
توركاغان درباندې وختل خيبره                                                                       

ستاد جګوڅوكو ولكه غواړيچې دا                                                
له بهره درته رادرومې اننمدښ                                                                           

له هرڅه پورته ووافغانه ستاعزت                                                 
فلك څه چارې در وكولې ستره                                                                        

ته يې تل په توره وګټې پښتونه                                                
دمالغشى دې مات شي په خبره                                                                       

دمرګي وبا دې روږدې شوه په وينه                                                
نيم په لره باندې وژني نيم په بره                                                                        

ګورې چې دخولې ګوله دې خوري ته ورته                                                
تر وچوشونډوجارشمه نهرهستا                                                                      

  هوطن زه خوهسې رنګه هوډ لرم                                               
  تر ټكره رسره پالمچې دې پت د                                                                      

كور يېپه جنت كې به مې هم دهيلو                                                 
هيواده دزړه سره ګل غوندي»  خيال«د                                                       
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منجله                                                                                            

  
                          خراب يمپه زړګي كې مې اورونه دې                                                
   كباب يم پوخ لكه دوطن په مينه                                                                     
ى كړم                                                هسي رنګ نرنووغمدبېلتون                                                  

        حباب يمچې له پوف سره ماتېږمه                                                                   
ې دمينې رنځهرووالترڅومې ځ                                                 

تن مې وګوره له غمه وچ رباب يم                                                                      
»كاشكې چې وروستى واىمبنيه عقله ړو«                                                

په منجله كې دګرداب يم اوس خوښكېل                                                     
په دې پټه خوله مې پروت برغولى ښه دى                                                

ميكنه زه خو له  اوله  انقالب                                                                                
  دفترې دزړه » خيال«راشه وڅېړه د                                              

كتاب يميوچې دغم دبدوپېښو                                                                         
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غمازراځي                                                                             
 

ميره څومره په نازراځيدښكلو                                                    
آوازراځي ه مستبلبله پلكه                                                                               
په سپينولېڅو په سرومنګلو                                                    
دزړونوښكارته دغرونو باز راځي                                                                      
مينه چټه درخوده په شوق                                                     
دعشق رباب ته لكه شاباز راځي                                                                      
اتڼ يې زده دى ډول يې خوښيږي                                                    
سندرې بولې په وخت دساز راځي                                                                 
سپينه كوترهدهيلوزما                                                    

        په لوړپروازراځي شاهين ته دزړه                                                                 
                                                                          ينه وېښپه مړوكتوكې اورو                                                  

  نوى آغازراځيجنګ ته ينې مد                                                                    
» خياله« غمجنهالرې به څارو،                                                    

مينه به پالوچې بياغمازراځي                                                                       
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وجنډېدخاټول                                                                               

                              
      راولونۍ زمزم ېځواووري ئزلواو                                               

مرغلرې دشبنمپه پاڼو وشيندۍ                                                                       
         ېدونهډود رپولودجندخاټكارې ښ                                               

رابه شي ګلشن ته نوى دوردپرتم                                                                      
اورامستې به بلبلېمستې به نغمې شي                                                  

پورته به شي بېرته تورې لړې دتورتم                                                              
اتڼونهتوتكيوبيابه وي دښكلو                                                 

كتارونه شي راتمبېرته به دزاڼو                                                                           
اڅي به ګلونه اوراپاڅي به عطرونهن                                                 
تمدمابېرته دغه دوړې به شي والړي                                                                

يوپه شنېل به دپرخومرجانونه اورې                                                 
صنم بهګرزي ار  سره»خيال «لهګرزي به                                                          
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انصاف                                                                                         
 

   دګل پېټى مې په سر په يوه پښه والړيم                                                
      يمه نڅېږم لروبر دپسرلي رېدى                                                                       

                                                 غونېږم بې اوبورازر ونمل په دښتود                                                
نهر والړيمه   يورانه  ان كه په مابار                                                                
راباندې ولوروي پرخې مرغلرېګهيځ                                                   
يې پلوشې راڅخه تښتوي دلمر ډېر ژر                                                          

نسيم يې دشمال څپوته وېشي په هواكې                                                  
،مې په عطرونوكې دمشكودعنبروږمې                                                     
له سترګوالونيايمترڅوچې زه غوټۍ اوسم                                                

ته مانه پرېږدي خطر كه وخاندمه وړانګو                                                           
وشكوي ځواني مې نيمه خواكړي له بېخه مې ور                                         
كې مې وټومبي پيمخې په هنر  په زلفو                                                                    
دتندي دښكالسيال كړيېغلې سوكه مې پسوكه                                          

له ځان سره مې لېږدوي ويالې ته برابر                                                                    
وښي اوخنداګانې خوكوي دكلې مستې خ                                         

دګودراسره دنجونووله م رازونه وې                                                                       
سره كېږيخواله مې له سپين مخ اوله سروشونډو                                         

ورررڅو چې زه تازه يمه پالي مې زوت                                                                      
ماپاڼې پاڼې ورژوي ښكليچې مړاوى شم،                                         
ربه واچوې  مېپه ګوتوكې مې مروړي بيا                                                         
» خياله«انصاف دبندګانوخوهمدغسې وې                                           

        رې په ډګته نلرم وهي مه ورچې ګټ                                                                       
                                                                                            

 
 



پرتله                                                                                         
 

ولول دغه تعبيردى ددزلفوستا                                                  
چې زماپه برخه تل دعشق ځنځيردى                                                                  
                               كه هرڅويې پرتله كړمه په شعركې                                                
ىتصويردترسپوږمۍ دې ښايسته دمخ                                                          

ټاپې وې دتورونوجېب كې يې چې په                                                   
                يې جام په الس نيولى هغه پيردى نن                                                                

يې اسرې ورته راوړېمريدانو                                                  
ددانې حريص پخپله په دام ګيردى                                                                     

دوطن واګې رانه غواړيچې زما                                                  
سرو اوشنوغديوڅه توپيردىدې  د                                                                   

» هګۍ دلته اچوي كوټ كوټ يې هلته«                                                  
په برخه دغه رنګه ميردى     د بهير                                                                          
وينوسرې وېپه  »خيال«چې منګولې يې د                                                  

هغه بيا زموږ په كلې كې آميردى                                                                        
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نګلوه                                                                                         

                                                                                                   
بيامې دبرېښنا په شانې تېره شوې په څنګ                                        

نګغورز را اوړې په كه سوكهپه سواوړې                                                            
دكورله مخې زموږ دهترګودره الردې                                        

درومې په وربوزباندې،رادرومې رنګ په رنګ                                              
دې دنرګسو  ښايست  لرې،ونه دچنار                                       

  1په شونډوكې دې بنګ ،څه دهدې سپينه پوخوله                                            
ستاڅڼې دمشكو اوګلونوخوشبويي لري                                       

وشينده عطرونه اوراوپاشه لوه نګ                                                                             
،غمونه دې شه لرېكوردې رانږدې شه ال                                       

له سترګوسره جنګ ،راكړه زړګي مينه د                                                               
        ګرېوان دې څيرېل اخيد ستاځواني دې ښكلې وي                                      

  ملنګ  مهګرزاسره روله درخ مګرز                                                                             
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پنير= پوڅه :   1                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 



شات                                                                                          
نه دې بولې شته نه الړې نه دې پچه                                                    

خوهرشى مرداروې ناوليه مچه                                                                            
ديدمچۍ غولوته وګوره چې شات                                                     
پاچهان يې تل څټي په زياته كچه                                                                       
وياړديدچنجيوخوالدورېښمو                                                    
ان دبل له غچهچې يې اغوندي هرخ                                                                  

   وكوت ه ژبهپخوندې ستاناخبره ي                                                  
مرچه دغمترخه كړه و ر خوله دېديار                                                               

كه پې واوړېپوهي هغه بالده نا                                                    
وچه برخه الس ترزنې ناست يې تل به                                                              

  نه دې شات وي نه ورېښم نه پالوونه                                                  
كوچهبې له ي په پت كې ژونددې و آزاد                                                        

راكړهدارو سترګودكجلوستاد                                                    
1سرې دعشق له لچه ېتورې سترګزما                                                          

مانهدرپسې ګرزمه ستوالبه څو                                                    
         له غوټې بچه         » خيال«خداى دې مه لره د                                                     
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.ګوناروغي  ردست  =لچ : 1                                                                                
  ې پخوا په كليوكې ډېرهدايوه ساري ناروغي وه چ                                                                              

ه لنډيواوكاكړي غاړوكې يې  پ دپښتوژبې زياته وه                                                                               
                      :ه  شوې لك  ډېره يادونه                                                                               

شينخالۍ په كلې والړه                                                                                                                  
يابه لچ راوړي يا غاړه                                                                                                                             

  اوړي هم سكاروېپه  كله،زكام، رېزش=والګى= غاړه                                                                                
  » ښې غاړې لري پالنى«: لكه   سندره=آواز=اړه غ                                                                             
غړۍ  = غاړه                                                                                 

    . څنډه ،لكه دګودرغاړه اونور  = غاړه                                                                               
 



 
 

ناغه                                                                                               
 

مه چې درځمبه دې په سترګو ښكلو بيرغ                                          
درځم رومه چېګلونه به له تانه جا                                                                         

درته ساتلى دى هيوادهدزړه سرناغه مې                                          
ې دې په لېمو باندې منمه چې درځمګيل                                                            

ولولې دې چې رسواراڅخه نشي دمينې                                         
په خونه دسينه كې يې ساتمه چې درځم                                                             

تصوير دې لكه ګل دپسرلي افغانستانه                                         
  دفكر په زانګوكې زنګومه چې درځم                                                                     
به په يرغوې كې خوندي كړم ناپه فال باندې ايم                                         

متقديردى په تدبيريې اړومه چې درځ                                                                
وشيپه مينه باندې »خيال «چې ستا دزړه باورد                                          

مه چې درځميووت اوښكېله سترګوڅخه                                                          
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سكڼى ماښام                                                                                     
لفې دې سپورېز،بڼه دې ژېړه،سترګي دې سرې                                          

ولې خپه يې دسپوږمۍ خورېتر مخ دې جارشم                                                
ډوبېږي تي لمرپناه كېږي رڼاپلوشې تښ                                          

                             ستورې يې هشنه يې لمنه رڼ سكڼى ماښام دى                                                    
اوس الخزان دى شنېلي دې مړاوې سېلۍ چلېږي                                          

په باغ كې نشته زېړى ګلونه څانګې سمسورې                                                      
دغم توښه دهزړه مې خپه دى دژوند ولجه مې                                           

را ولي زما په لورې        په ښاركې غله دي تيږې                                                          
هسې ناخوالې پېښووي د ويرد تل خوبه نه                                           

1» كاسې دكبرآخر نسكورې«پښتانه وايي                                                              
ۍ ده په لوړاوځوړكې ترڅوچې پايودغه نړ                                          

2نورېتردې ال »وايي چې نه مرې البه يې واورې«                                               
                                           پيڅې ترسباوونهورانغاړي دپلشپه به                                          

كې غوټۍ غوړېږي پرخې به اورې بڼ به پهابي                                                      
به لونې عطرونه وېښې وړانګېوبه دزلفته                                            

پېكى به ږمنځ كړې سترګې به تورې ګاڼه درپورې                                            
ه خاندي څانګې به ناڅيګېډۍ بوږمې به ګرزي                                            

به اتڼ كړي ته به يې ګورې» خيال«به راشي زاڼې                                                
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.دكبركاسه نسكوره وي   :  1                                                                                             
.چې نه مرې ال به واورې   :  2                                                                                             

 
 



 
 

 
توښه                                                                                         

 
شه دنياپرېږده ماته وايي په خلوت                                                 
له وېرې څخه رېږدهاور ددوزخ د                                                                              

وايي ژوند لكه دسيندڅپه تېرېږي                                                 
داسپېره نړۍ فاني ده ځنې لېږده                                                                             

   غواړي نعمتونه دلې پلهخپشيخ                                                
ورې ږده ښهتو بل ته وايي ددې ړنګې                                                                

      ېكومې ښكلرس تو  ورسېږي كه يې                                               
غېږده په مننه يې نيولې ور ته                                                                                  

دكلې په لورږدمهزه چې پل ديار                                                 
ډاروي مې چې ګناه به لري مې ږده                                                                       

وپېژنې ځوانهاوس كه غواړې چې ما                                                  
ږده » خ«په ځاى دسيال په سركې »س«نود                                                     

الرخودچړوپه څوكو نه ده»خياله«                                                  
دانصاف په سمه كرښه قدم كېږده                                                                      
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مېچنېدغم                                                                                  
 

مه دلبره راشه بياشېبې درپسې شمېر                                          
توره دزړه سره راشه بيازمادسترګو                                                                     

1 دمار  اوده اسانه ده لټكې په موږ  روږدې                                          
درمل ته يې حيران يم پاړوګره راشه بيا                                                                   

چې واردې خطانشې زه به الرې درته څارم                                          
منګى په اوږوكېږده ترګودره راشه بيا                                                               

2»ديارۍ دغه دستوردىي بنګړي په كې ماتېږ«                                          
  بيا البه دې كړم بېرته مروره راشهپخ                                                                

3 »په ببوزې باندې نشي سړېدالى سكروټې«                                          
هنره راشه بياراوښيه  تهارخپل چم                                                                       

لمن دتره ږميو په ګلونه راخوره ده                                          
ګلشن په  تارڼاده  برېځره راشه بيا                                                                       

لشكې دبڼولكه مرمي راباندې اوري                                          
ټپونه مې شړېږي درمانګره راشه بيا                                                                  

ترڅوبه المېچنې په موږ ګرزي دغمونو                                          
سترګې په الره دې اختره راشه بيا»خيال«د                                                   
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دوه سرى مار= لټكه :  1                                                                                       

.  په يارۍ كې بنګړي ماتېږي:    2                                                                                     
   .  سكروټې په ببوزې نه سړېږي : 3                                                                                   

                           بادپكه= پكى = ببوزى                                                                                          
 



                                                      
 

 
سپم                                                                                             

 
راكړه لږ دمينې مست شراب ماته                                                     

مې وباسي له زړه څخه خناب چې                                                                          
دىي ليكلى خط ځنځيرې د و ولهري                                                     

دزلفودرست كتابت ستاچې مې ولوس                                                           
چپنه اغوندې چنګښې چې شنه دا                                                     

ابحس پهستاپه لوبوباندې پوه يو                                                                       
ستنې خپله سپم نيولى ووسپڼسي ته                                                     

په ټپي زړګي يې ننوت تناب                                                                                     
» هچې كرې هغه به ورېبې كرګر«                                                     

ژوند فصل دى وبال وې كه ثوابد                                                                      
غوندې خولۍ يې خطا مشه ه نيليپ                                                     

   پوستوكى دى حبابپه سراوبو د                                                                       
غواړمدليالسالمتي دسرال                                                     

په اوركباب ې كړم دعشقكه هرڅوي                                                                 
                               »خياله «ۍ مينه وكړه دادې څه لېون                                                   

چې يې وتوږلې وچ لكه رباب                                                                               
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ګودره                                                                                    
 

دنورچينه دې وچه مه شه لمره درسره يم                                            
يم ې خياليګره درسرهوړانګې چې رالېږ دا                                                    
       وطنهچې پت دې له بې پتونه خوندي اوسي                                           

درسره يم ستامينې ته راغلى يم ځګره                                                               
افغانستان نه له ګران يوغږدجګوغرونويم                                            

                           له كوټې تركابله پېښوره درسره يم                                                                    
په ولولوكې به دې هم راسره پالمدشعر                                            

له السه به دې ورنكړم ډګره درسره يم                                                                
غاړې وينو باندې ونه لړي چې بيادې څوك په                                           

عزت ته دې والړيمه ګودره درسره يم                                                                
   هسكه اوسېتل ترتله  دسرشمله يې دخيال                                          
دزړه سره درسره يم زمادهيوادعشقه                                                                
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كارمساله كوي                                                                               
 

       پتنګ بلې ډېوې ته ځي ګرزويپه اوږوسر                                   
ته ځي تماشې ېدمين زړه يې په لمبه ايښى                                                       

وړې ورته ووايي افغانه غوږدې سپي يوڅوك چ«                                    
»خولې ته ځيږونه،نه ګوري په منډه دسپي خپل غو                                    

ې خپله خوله يې توره كړهګټه لنجرومې ته چڅه                                      
سره لېمې ته ځيښه خوساليي ده له رنجو                                                          

     يېدبربنډوګناهونو ووار دى دشيخان                                   
يې له پيالې سره السونه يې تسپې ته ځي پام                                                    

  »خواره دې شي مينځه چې دمينځې كالي وينځي«                                    
  ته ځيارادې  ته دالسپوڅې لوانګوره په                                                         

»چاري مساله كوي اوالپي يې بي بي وهي«                                       
وهي وياړونه يې شملې ته ځي هناپښت تورې                                                  
» ان شيرخه هم توپپه دمېږي لپار«وايي                                        

ګوره چې دهري بالخولې ته ځي تهغريب  »خيال«                                       
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بلواغواړي كې شور لرم زړه په                                                       

لېونۍ مينه برمالغواړي                                                                                
ته ګورهدزمانې هسې دستور                                                       

»    ږيره زما واك يې مال غواړي «                                                                    
 
 

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

 
زه يې ګروكړم خان دې راغى چې دحسن                                                

دبڼو په بزګرانودې هم لوكړم                                                                                 
ګرزيراباندې  اوس غوبل دبيلتانه                                               

كړم    »و«نې سيخ وم عشق دېدالف په شا                                                      
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د دېب سيورى                                                                                    
 

ې دګالبنوم دې لښته رنګ او بوۍ د                                                 
شراب ې ديې مستي دجام دبنګو                                                                        

ې غږوي دعشق سندرېرپ زمازړه                                                 
    بابر تورې زلفې دې تارونه د                                                                              
دمنشورغوندې يې وېښي په هرلورې                                                 

باب پسرلى دى درنګونوښكلى                                                                           
يخوندورد رهمدازموږ اناركه څو                                                 

په ثواببه اخلوخورماخوددوئ                                                                          
1       سره كوو دغه متل دى   كه وروري«                                                  

ي حسابچې ترمنځه به ټاكلى و«                                                                      
اوس مالدخپل چړي په چيغه درومي                                                   

                               زړه مې ځكه شودغم په اوركباب                                                                      
  هغه دېب دىدخو بيا دغه دروندسيورى                                                 

ابكړخرښايست دشاپېرۍ يې  چې                                                                  
  ې يې تېركړ دزندان په پنجروكېچ                                               

  شبابغريب »خيال «همدغومره وود                                                              
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.  ترمنځهوروري به كوو حساب  : 1                                                                                                 
  
 
 



 
 
 

لټون                                                                                     
 

     ورپسې ګرزم،روده په غ چټه مروره                                           
    پلمو ورپسې ګرزم څه وكړم مين يم په                                                       

                                           په دښتواو راګرزم په غونډيو ګرزمه                                         
  ستړى اوستومانه په غرموورپسې ګرزم                                                 

1         » موتى نشله كلې خوله نرخه  هموز«                                           
ورپسې ګرزمو،كل دغه زموږ دود دى په                                                    

ونهڅارم ګودرونه اوراغواړمه باغ                                          
نه ځمه په پښوورپسې ګرزم سپورورپسې                                               

2  لهكاب»ګېډه فارسي واييمړه «چې وايي                                           
په پښتوورپسې ګرزم زه خو په هرځاى كې                                               

شونډې يې موسكالرې لېمې يې مرورې                                           
كه خپه وه په توبوورپسې ګرزم»خياله «                                                      
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ه  له نرخه مه وزهله كلې ووز :  1                                                                                          

مړه ګېډه فارسي وايي:   2                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
هيواد ته                                                                                     

 
ن دىكه مې ت كه مې مال دى دىكه مې سر                                               

وطن دى څخه خوږ راتهلوله دې ټو                                                                   
دجنت دنعمتونو نښانې دي                                                

                                     كه يې دښته كه يې غر دى كه چمن دى                                                                    
           اوپت مې له هيوادسره تړلېوياړ                                              
نه وي نو منلى مې كفن دى كه دا                                                                        
ورڅه نشته چې يې جاركړمه له خاورېن                                                

ن دىورته ايښى خپل بد اوس مې نذر                                                            
ې خوړلېمره ګوزارونه يهرڅو كه                                                

التراوسه له هرچاڅخه پتمن دى                                                                          
  يې لرې شم له غېږې هم دباندې كه                                               

زمازړه يې په نامه باندې مين دى                                                                        
يارهوايه ز مهزردچوبې ته زېړ لرګى                                                 

كوركمن دىپه پښتو ژبه كې دغه                                                                       
زېړ زبېښلى مخ سپېره يې بڼه»خيال «د                                                

غمه لوغړن دى دوطن دعشق له                                                                          
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پسرلي ته                                                                                 

 
دبهارموسمه زېرى مې درباندې                                                      

نندارې ته دې رنګونه راروان دې                                                               
امېلونه درته پېې رڼې پرخې                                                      

په ګالبوكې عطرونه درته خاندې                                                              
وريېځو د پورته ګرزي درمندونه                                                      

ګڼې مرغلرې دباران دې ندېال                                                                   
    ونوڅڼېدې ښكلوي د  پلوشې                                                    

  اندېوړغ مېلونه دېا ودغوټي                                                                 
 

                                                                                      31  
خوافسوس دى التراوسه پسرليه                                                 

له هواڅخه مرمي را،اوري الندې                                                                     
ونه ورانوي دخلكوخونېالټانك                                                 

په هرلورې ژړاګانې دي ياساندې                                                                     
  سرونه پرېكوي دبل په امرال                                               
دې په ارمان غليمان موالد وينو                                                                       

»په امېدخوړله كېږي دانړۍ خو«                                                 
»لوړدى الريې شته ده په سرباندې غركه«                                                    

»وايي ژرنده كه دپالرده هم په وارده«                                                 
       ځي په وړاندې  تهبېر بهوالړبهيردا                                                               

   بيابه تالندې برېښناوې سره ناڅي                                               
رته كاندېشين توتيان به اتڼونه د                                                                 
ستايي به بيادسباوون ګلونه»خيال«                                                 
باندې دېګرزي النبه د ګلشن وږمې                                                           



ديوروپ نجونې دې مستې اوبربنډې                                                     
خپلې څڼې پرې كوي لمنې لنډې                                                                     

دلته مينه كول عيب نه يادېږې                                                     
خو زما په اوږو باردې دغم پنډې                                                                  

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

وايي چې اوبه كه څومره زورلري«                                               
»                   ځمكه ورته خپله هومره سورلري                                                                

كه هرڅومره ارزانه دهوينه يې                                             
پورلري ګورهدپښتنوخومرګ                                                                       
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تورې سترګې زماخوښېستاداتورې                                                  

دې ګرزوي راڅخه ګوښېزوړ دستور                                                               
هوكړ يووارراشه له نژدې مې تپوس                                                 

»     ره خوري دغوايي غوښې ياردياردپا«                                                            
                                   

                                                                              ---------------  
ستامينه مې په وينه كې روانه په سيالي ده                                             

پالنه دې په ما افغانستانه په سيالي ده                                                                   
يمه دوران دزمانې ته چې را اوړيحيران                                              

                                   »مېړانه په سيالي وه اوس سپېتانه په سيالي ده«                                             
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شتهن  ګرم                                                                                     
 

م راسره نشتهپه زړه باندې رنځوريمه صن                                        
  ته يې حيران يمه ملهم راسر نشته                   درمل                                                               

يوپه ماكانديپه مړينې نڅاګانې دژوند                                      
!تراوسه هم الفكردتوكم راسره نشته                                                                        

چې برخې سره وېښي تل زماپله وې سپكه                                      
وښتلى نشمه قلم راسره نشتهخپل حق غ                                                               

ونهپه ژبه وېالى شم سندرې اوشعردبل                                       
!تهدخپلې ژبې غم راسره نش يمهپښتون                                                                 

ه والړېدحسن رنګينې مې له باروتوسر                                      
بې رنګه پسرلى يمه موسم راسره نشته                                                                   

نې ورغزولىاهرچاته مې چې الس ديار                                       
تهشسم راسره ننيولى  الس كې يې خنجرپه                                                          

نورمه وژنه صياده فريادونه دبلبلو                                       
دصبركاسه ډكه شوله زغم راسره نشته                                                                     
چې غله دې غله دي هم كوربه واييهم غل وايي چې «                                       

ګالي چې ګرم راسره نشته»خيال «جزاخوبه يې                                                     
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                                                                                       دښكلې شعر په اقتفا » سنګروال«هسواردش                                                                                

بړبوكۍ                                                                                    
 

ړوخوسباوون وومازديګر ښكلى                                                   
ړوخوږمۍ راڅخه لمر وتورې تر                                                                   

  وڅانډهغ مودخزان سېليو با                                                
ړوخو رودګله منګيونه ږيرو                                                                            

غرونوكې وباګرزي بياموپه دې                                                  
ژوند دپښتنويې لروبر وخوړ                                                                           

څوكېوكروږدې شوه په كليواو                                                  
لښكر وخوړ سم يې له وسلوسره                                                                    

وايي زمانه اخره شوې ده                                                  
  ګوره چې ګيدړې هم زړور وخوړ                                                                    

دشورويانوخوالڅه كوې دېب                                                   
وړخو توغ دآزادۍ يې برابر                                                                              

ته وخانده»خيال «جاردې شم هيواده                                                  
وړخوخومې سر نودعشق غموستا                                                             
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ماليكې                                                                                   
 

چې هرې خواته خوځمه پيرې راسره ځي                                        
تې راسره ځيددوواوږوله پاسه پرښ                                                               

حسابونه راته ليكيزمادعملونو                                        
ورځې ترماښامه اودښپې راسره ځي د                                                            

ښه مې راته كاږيسم يمه نو زه پخپلهكه                                         
چې بې ګودره ږدم كږې راسره ځيخوپل                                                        

چې كورته راروان شمه په سترګوكې مې څاري                                        
له ست كولوپرته مېلمنې راسره ځي                                                                
كه ښې چارې مې وليكي دښۍاوږې ملكه                                        
ه ورځ داخرت كې به پيالې راسره ځيپ                                                         
كاندي غلمان به په ماڼيوكې نڅاوې سره                                        

كجاوې راسره ځي ورېښمينېدحوروبه                                                      
كې به سندرې سره بولودباغ په رنګينو                                         

پيمانې راسره ځيې به دشرابوپيال                                                                
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ډولونه ربابون به غږېږي هرې خواته                                         
راسره ځي اتڼ خومې كلتوردزمانې رسره                                                      

اورېما  له پاسه به دشاتو بارانونه په                                         
راسره ځي دالندې په ويالوكې به شيدې                                                         

راګورې جروڅخهپنددوزخ له به  شيطان                                         
ه ځيراسر اوعنبروبه وږمېدمشكو                                                                  

خوبرخه ددنيا مې له ازله خواره شوې                                        
په هره پېښه كې خطرې راسره ځيونددژ                                                        



په خوله كې يم په بله  باندې اوړمديوې بال                                        
زولنې راسره ځي هځم ې خواتهكوم چې                                                           

په ګرېوانه باندې د اوښكو مرغلرېزما                                        
دسترګوله چينوڅخه رڼې راسره ځي                                                                 

1خياله ګرزيباندې مېچنې  ې په ټټراوس مدا                                        
ډګرته چې راووزم زلزيلې راسره ځي                                                                
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.  بې اوبوژرنده=دالس ژرنده = مېچن :   1                                                                                      
اوړه يې لواړ دي  او،  په الس تاوېږى نهچمې                                                                                       

.  ارغستلې يا اوګره ترې جوړوي                                                                                       
                                                                                

                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
كاشكې                                                                                  

 
زه به درشم چې ګلونه درنه جاركړم                                             

مشبويي به دې نثاركړونګوخودلو                                                               
لكه ته چې څنګه ژوبل شوې هيواده                                             

هسې خواركړمزه پخپله ستا غمونو                                                            
محفل كې چېرې وشي چې دې يادپه هر                                             

په نامه دې افتخاركړم خداى خو شته دى                                                
وينه مې ستادسرخيرات شهد وجود                                            

غرونه اورغونه دې ګلزاركړمكه دا                                                                
له دغه لورېينې نه مننهستا                                            

     ر كړمادې مهپه بهيركې  مينې چې د                                                          
كاشكې زړه مې دنظمونوتومنه مومي                                            

چې دشعرپه مرغلرودې سينګاركړم                                                            
هره يوه غدۍ درباندې راغلهدا چې                                           

       په مينه كې يې شومه د انګار كړمستا                                                       
    ګرزي دغه ارمان ېكزړه  په»خيال «د تل                                        

ګلونه هاركړم چې دې غاړې ته زېړي                                                           
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پايله                                                                                         
 

ه كې ګرزې سپينې حورېدزاهدپه خول                                                  
ورېدجنت په نعمتونوكې مشه                                                                     

ه ګوتودى پخپله نذرانې ګڼي پ                                                  
موږته وايي چې وهئ په جنګ كې تورې                                                   

لپاره دغه اوس يې پاى شو دهيواد                                                  
چې له خپلوځالو ووتې مستورې                                                                  

وينې دوطن ګاللۍ چې ځنېنن                                                   
ورېدتورمخانودې مزد دګاونډ                                                                  
په پلونه پرېښودله نازه چې يې مچ                                                

په عربوكې شيخانوته مجبورې                                                                    
وې دلې روغې رمټېشڅوك چې پاته                                                 
كونډې دې يابورېياخولوغړنې                                                                  
  نه يې مال شته نه خواړه نه درملنه                                              

رنځورې ګرزې په غمونوكې»خياله «                                                       
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غږ دزړه                                                                                      
 

څه راته خاندې ګودرخونه يم                                                      
خونه يمګوډى د وير شوم اختر                                                                        

ولې مې څارې پخپل وطن كې                                                      
م ګوهرخونه يمسپېره كودى ي                                                                          

كلى ز ما دى واك يې دتا سي                                                      
سوالګر خونه يم ترټې مې څته                                                                       
اداكړچې فرض وو ټولوجهاد                                                       

خونه يمغريب شوم رهبر اوس چې                                                                
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م د رودپه غاړه دشګوپاڼ شو                                                            
ورو ورونړېږم كمرخونه يم                                                                                 

افغان يم غليمان ډېرديزه يو                                                            
لشكرخونه يم توره لرمه                                                                                      

خورېمه رانه تښته دهوسۍ                                                            
خونه يممين به يمه خطر                                                                                      

څپانده سيندوم په خوړ بدل شوم                                                            
ژورخونه يم غېږې ته راشه                                                                               

» ېښې مېړونه ګورهچې برخې و«                                                            
ښكلى زلمى يم ببرخونه يم                                                                              

لږ مې درپت كړه ترپلوالندې                                                             
درسره دى بهرخونه يم»خيال «                                                                     

 



                                                
جرس                                                                                        

 
كه دام دى كه قفس دي كه يې غشي                                                

كه يې چوف دى كه يې كوډې كه محبس                                                         
  څوچې موږ په بهيرونوكې روان يو                                              

دجرس ږ ويدكاروان سره به زو                                                                            
مې په زړه كې غېږې مينهد دهيواد                                                

سې ګرزي هرنفسلكه وينه دا                                                                              
اللى شيكه غليم درته هرڅومره ګ                                                

په منګولوكې يې مه وركوه وس                                                                           
   1   » كشۍ كړهغوښويې دپخوچې پيشو«                                              

   خودې خداى لره وي بس صبرزما                                                                     
    2 په الس كې وې ېددسرو زرو چاړه كه «                                               

»نس په ډې من څوك يې نه دامتل دى                                                         
زړه دې دلونګوخوشبويي شه»هخيال«                                                 

ې په هوسچې په خپلوغرو يې وېښ                                                          
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.  كړهكښۍ يې دغوښوو شيپ:1                                                                                          
.  پشك= پشه = پشي = پيشو:                                                                                    

    څارګر=محافظ=پيره دار=نكىساتو=كښى :                                                                               
  ). هارباغونو اوكښتونو لپپه تېره بيادكروندو،(                                                                              

چاړه كه دسرو زرو هم وي سړى يې په خپل:2                                                                               
.  نس نه منډي                                                                                    

 
 
 

 



 
      

ګالب                                                                                        
 

كې مې وټومبه ګالب راغلى يمپه زلفو                                           
له يارڅخه ځواب راغلى يمدې  ربل تهو                                                         

  له څانګې يې راپرې كړمه ډالۍ دتالپاره                                         
  مامه مروړه په ګوتوكې خراب راغلى يم                                                      

ېدمهيدمخ سره سيالي ته لوارنګ كې ستپه                                            
           شوله خناب راغلى يمدرنه جار مې ځواني                                                  

  ته نه وې غوړېدلې سباوونال پاڼې مېلګ                                         
       ب راغلى يمنيمه خواشوم په عذابې وخته                                                 
تازه به اوسممې اوبوه په خولو دزنې                                           

چې مړاوى درنه نشمه كرياب راغلى يم                                                        
خوږې مينېيوراز ميېرمه دعطرونوزه يو                                           

غلى يمااب رپه شب وم كرلى ګل  »ل اخي«د                                                   
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كجل يووړ                                                                                   

 
وړل يوه منګومې له كوګل څخزړګى                                                   

وړل يونې مې وربدخوږې مي آرمان                                                               
لومې ورته ايښېسلو وو يومرغه                                                  

             ړ              ويو دزمانې رانه اولصياد                                                                             
    بلبل دپښتو ژبې مې له بڼ څخه                                                

ړودخاوروالندې قبرته كابل يو                                                                      
تاريخ مو له لرغونوخزانو سره                                                  

انو په يرغل يووړدسيمې غليم                                                                     
   مشال ديار دمخ زماله السه                                                
ړبېلتون له پلوشوسره په چل يو و                                                                 
                                                                 ولولومې د وطن  په نوم د عشقيو                                                

ړودشعر په مرغلروكې غزل يو                                                                      
ن ووچېوټيې په لدزړه بورا » خيال«د                                                  
   كجل يووړوصال دتوروسترګو                                                                    
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كه څوك ښه وايي كه بدوايي كه رد                                                      
خپل حداسينه مې آموتر ابله                                                                          

دعوه نكړم هږيرپه خوڅه دچا زه                                                       
هم دپالر ووهم دجدداوطن مې                                                                    

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

 
 

له ولجوسره دې نه يم څلوربوله                                                     
خاورې مينې ته دربولهمادښكلې                                                               

ركړ سردخپل وطن په مينه ومې كه                                                      
دژړاپه ځاى سندرې په مابوله                                                                      
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غږ انودكوچي                                                                                     
هرګهيځ له ځګرخونه سره لېږدو                                                     

له بېلتونه سره لېږدويوموږكوچيان                                                            
خپلې كډې باروو دچرګ په چيغه                                                     
لوڅ لغړله سباوونه سره لېږدو                                                                         
  ړېوالپه ولكه ودغلموې ورشوګان                                                   
له يونه سره لېږدو لكه زاڼې اوس                                                                   

دخېموزړې تړانګې موپه شادي                                                     
درپه درله شواخونه سره لېږدو                                                                        

                 1 اوونه دې وهو يېبې منزله پړ                                                   
نه سره لېږدوندوووږې تږې له ژ                                                                     
دتوپان په اوږوباردمرګ په لورې                                                     

تړونه سره لېږدونوله وغمد                                                                               
                                                             ستونزې هدغوګالپورې به څوالتر                                                     

سره لېږدو له غبرګونهراشه  » خياله«                                                          
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  فرسخ =تم ځاى = پړاو :  1                                                                     
                                                  اصلي مانادكاروانونودتم كېدلودپړاو =(مرحله  =پړاو                                                                     
اتلو اولېږدېدنې  دعصري وسايلو دخو دتلورووځاى                                                                        

   مهاونوپړكېدلوسره سم پخوانيوكاروانونواو رامنځ ته                                                                      
ړاو دنويواړتياوو له مخې خپل ځاىاوپ نوې بڼه ونيوله                                                                       

   كوم نوم كه چه پښتو ژبې مرحلې ته مرحلې ته وركړ ځ                                                                      
كلهاونواوس  پړاودمرحلې په مانادودپيداكړ ددرلو نه                                                                       

پږمه نېټه په  چې پخواني شوروي اتحاد دجدې په ش                                                                        
او   نوې او يا نو،نوې  مرحله  وكړ   يرغل   اقغانستان                                                                         

       ه ډېراستعمال شوچې دهغه اصلي متكامل پړاودومر                                                                       
له كابله تر غزني پورې دالرې .)   بېخي هېره شوهمانا                                                                         

.وو  ه و ړاپواټن شپږ                                                                           

 



 
اييچړ                                                                                       

 
ته چې سترګې توروې په ساليي                                                  

جزاييمابه وباسې له ښاره                                                                                  
وسييدڅڼيوتورې لړې دې بادچې                                                   

لكه تورماران چې ګرزي هوايي                                                                       
ماد زلفوپه دورو وهې له پاسه                                                 
دعشق په چړاييچې درخېږمه                                                                         

اوس چې عمر تېروم په پردېسي كې                                                 
په ديدن پسې دې ګرزم سودايي                                                                   

دوطن دمينې تاوته خوالګوره                                                 
كړوي مې لكه اور دكړايي                                                                               

ه له بهرهتدر وګرزمه  بېر چې                                                 
  ې دخندا په دواييمستوه م                                                                          

كه دې پام راباندې نيسې دزړه سره                                                 
     ستاله څنګه به دېره شم كرايي                                                                                               

وايي هله زلزله راشي په ځمكه                                                 
!چې ستومانه شي ښكرونه دغوايي                                                         

هره غدۍ راشي  طنوپه » خيال«چې د                                                 
طاليي برخهغمازان يې بولې                                                                        
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داسمان تېغنه                                                                              
 

تورولګاووچې پرون يې په ما                                                 
پېغورخپله شوپخودوئ لره اوس                                                                  

كه دبل لپاره څاكيني په پټه«                                                
1»خپله په كوهي كې شي نسكوربه دى                                                         

الړل ټول وطن يې رانه وشپېالوه                                                
       2»دوئ النورغواړو ورڅخه رموږخپل پو«                                                

دى په كچهه اليې سر ورباندې خالص ن                                                 
3»پوردې يا پېغوردسيال خواړه يا«چې                                                       

ه ګرزي پورتهكه هرڅوداسمان تېغن                                                
سريې مځكې ته راكوز دى لكه ښكور                                                              

4   »موجونه دسيند وچوي په لپوال«                                                
  نه يې سور ورته مالوم دىنه يې بر                                                                 

ړېږېكد ډېوې په سر كه خوپتنګ                                                
  اور ې بيه ده ددخپل سرسوداي                                                                         

توتي له ګورته ووت دبخت »خيال «چې د                                                
كورنه په  نه يې پته په بهرشته                                                                            
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                                    --- --------------------------                                    
. چې بل ته څا كيني پخپله پكې لوېږي  : 1                                                                                           

. ړو دوئ النورموږ خپل پورغوا  :2                                                                                             
                         .دسيال خواړه يا پوردې يا پېغور   :3                                                                                           
.درياب په لپه نه وچېږي  :4                                                                                               

 
 



 
 
 

وهم دې چېرې  ډوله                                                                                
 

               دې چېرېاليل دې چېرې خيالي عشقه جنون                                        
چېرې ه صحرادېڅيرې ګرېوان مې ګوره ځم                                                    

     يلوه خېمېن بېلتوزمادزړه په پولو                                         
ادې چېرېوبل هغورزى دې چېرې بل وايه                                                             

» څخه ميده رانجه پټوېچې له سترګوته «                                          
دمينې غالدې چېرېغشې چېرې دبڼو                                                                  

ته ځېدې شونډودې دمخ په غولې وړانګې ځاى                                           
رڼادې چېرې زېړهانګې چېرې زپېزوانه                                                               
ېزرګه ستا ازانګې پورې غرونوسر له                                           

1»ډنګا دې چېرې دغږ ډوله وهم دې چېرې«                                                      
ته لېږې څرك له ختيځه وهې وړانګې لوېديځ                                           
لمره راخېږې چېرې دنور رڼا دې چېرې                                                               

دقلم په څوكودساندوڅړيكي ګرزيستا                                            
وطن دې چېرې دغم ژړادې چېرې»خياله «                                                      
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.........  چل او ول                                                                                 

 
سترګې توروې زه در پوهېږمته چې                                                  

زړه مې بيا ټكوروې زه درپوهېږم                                                                  
   بازېچل كې خويو ول لرې چلدې په                                                
غوړې څڼې سپوروې زه درپوهېږم                                                              

نن دې غشې دبڼوپه ماشه كړې                                                 
ږميې اوروې زه درپوهې اپه چچې                                                                

هرڅومره په نخروراسره ګرزې كه                                                 
زمامينه نوروې زه درپوهېږم                                                                         

چې زما دزړه جنډې دې راكږې كړې                                                 
بخت مې بيا نسكوروې زه درپوهېږم                                                      

دي دمحتسبتورې زلفې دې دورې                                                  
  پې وهې زه درپوهېږم  چې مې څومره                                                    

ې غدۍ يېته هغه نوى توپان د يو                                                 
ورانوې زه درپوهېږم كلى » خيال«د                                                         
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پوښتنه                                                                                           
 

يم كنه يم ښكلى ځوان ىماوګوره ريباره                                              
يم كنه يم درخوته يم راغلى ادم خان                                                                  

دعمر په اوږدوكې زولنې دي شرنګوم يې                                             
زندان زما په برخه دى افغان يم كنه يم                                                             

تدسباوون مې دماښام په ګوتوكېو كاروان                                             
يم كنه يمكې روان په ترږميودژوند                                                                   
رانه يووړلومه رنګونه مې سېليو بهار                                             

اوس زېړزبېښلى برېښمه خزان يم كنه يم                                                                  
دغليم په ولكه درومې زادۍ مېآ چه واك د                                             
ه يميم كنپه توره كې اتل دهر زمان                                                                    

په مځكه ننوزم كږولى مې څوك نشي                                             
څټك دغليمانوته سندان يم كنه يم                                                                

» خياله«له غرونوګړنګونوڅخه سرباسمه                                              
پېښوكې توپان يم كنه يمدژوندپه بدو                                                        
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غلبېل                                                                                           
 
كړم وم تا اېل شاهين دلوړوغرونوزه                                            
دې دڅڼيوپه دام ښكېل كړم هنګڅياره                                                                     
درسره بيايې مې كورته يرغملچې                                           

زه خوڅه لېونى نه يم چې به ځېل كړم                                                                 
ى مين زړه دې برمته راڅخه وړ                                           

         كړمرابېل  دې هلكه ستورى له مدار                                                                 
  رالېږدينه  ېدكه دمينې ګړندى                                          

   رته تېل كړمراته وايه چې مې وينه د                                                              
په وطن كې وچكالي ده المبوزنې                                            
  رڼې پرخې به د اوښكو درته سېل كړم                                                          

   لىنيومې لكه ډال  درته ټټر خپل                                          
دبڼو به سټنګرونودې غلبېل كړم                                                                      
له هسې لورېينې نه مننهستا                                             
       چې دې غاړې ته امېل كړم»خياله «ديار                                                      
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     غمى                                                                                     
 

دپنځو وروڼوڅخه چې څوك زما وو البتهورور  زماخوږ  غمى                                                                  
ى مېنړۍ څخه ولېږدېدل غم پخپل مرګ له دې شهيد اوڅوك                                                                  

مبر دمياشتېډيس د 2006  همدې كال    ووچې د وروستنى ورور                                                                  
كبله مې له ې همدله څخه سترګې پټې كړې ،نېټه يې له نړۍ 12په                                                                  
دشعرله ولولوسرهڅړيكې  ت زړهه دخپل ماسرالندې شعردې                                                                  

.  اهللا دې پرې ورحمېږي ،ملې شوې                                                                  
                          

 
زړه مې شين دى له غمونومې زړه شين دى                                          

نن مې بيا دسر په خونه كې ناورين دى                                                           
دغمي دمرګي غږ راباندې وشو                                          

چې له ړنګې دنياګۍ څخه يې تلين دى                                                           
ژوندمې هسې هم روان ووپه سكروټو                                          

په ما له هرڅه نه سنګين دىويردغه                                                                   
    وو سپرلره خپل ټټرمې هرې پېښې                                         

چې وخوځوې خوړين دى اوس مې ټول بدن                                                 
باران اورېوينو كې الدپه هيواد                                          

دغمونو اباسين دى زړه مې ځكه                                                                        
   لويه پانګه دڅړيكو مې دژوند ونډه                                        

           دې غمګين دىچې سترګې غړولې »خيال «                                               
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                                                              ---------------------------------  
 

دمرګي ښامار راغلى دى غمى وړي                                                  
زه يې وينم له ګوګله مې زړګى وړي                                                           

دلېموڅخه مې وينې راڅڅېږي                                                 
دبخت له څانګې نه ببرى وړي     زماچې                                                       

                                                                                                                                                                             
 

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

 
زه په غم كېڅخه والړ او تل راغمى                                                   

م كېتله سوچونوسره پاته په تور                                                              
پرېوت باندې دخاوروامبارهغه په                                                   

تم كېپه ما م يواځىيې پرېښودزه                                                           
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                                                               نسكور                                                                                     
  

مې كورشوكلى رانه پاته يويومې                                             
ې پورشودمې عشق دګل وطن رابانيو                                                       

ګوتې مروړېالسه اوس به خپلې تشه                                             
په دې لورشودبړبكيوچې يرغل                                                                       
1          »پكه دغه دې البله لويه سپكه «                                            

راته پېغورشو،دزاهددګناه تور                                                                      
  صبرېږي دازمالېونى زړه كله                                           

مې راته اورشودجنت په شان هيواد                                                             
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2  » اوس واده دبسوګۍ ورڅخه جوړدى«                                           

رشو موكم نه شوالنودجنګ غبار چې                                                            
3  » څټلى مې تورې پيشوالس په خولهيو«                                          

                                               جام دبخت مې په يرغوې كې نسكورشو                                                  
ې دبېلتانه راسره ګرزېيوګزم                                           

غمه سوى سكورشو ډېره لهبل مې تن                                                          
ګړګوتي څڼې غوړې نشوېداشنا                                           

                                               مې ځكه دخپل مخ پستوكى سپورشو نن                                               
چلېږهرا نوبادهرودوطن دغ                                           
رشوسمسو پېدهيلو»خيال «د ګلشن كه                                                   
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                                                          ----------- -----------------------  
پكه دغه دې ال بله سپكه : 1                                                                           

  .)   وځنډېده(دبسوګۍ واده ورڅخه جوړشو،   :2                                                                             
  .)   بدمرغه دى (الس يې تورې پيشو څټلى ،   :3                                                                            



 
زولنې                                                                                           

 
ماوېل زه به درته دام ږدم له دانې سره                                              

له مستې يارانې سره خوته راغلېاوس                                                          
ونوګرزېدمهزه په ګردوزيارت                                              
ستاپه مينه كې دسرله نذرانې سره                                                                   

         الس تړلى درسره ګرزم ګام په ګام                                             
نې سرهله ورېښمينې زوالودزلفستا                                                                
ځنځيرونهوشكوم دصبرنوربه                                                

څه به ځان سمبالوم له زمانې سره                                                                       
همرسره ځه دګرالتر څوبه بد                                               

نې سرهله خزا نورمې پرېږده دوصال                                                                
ېپه وربوز باندې به نه راسره ګرز                                               

انې سره ستمله مينې ره وګته و»خيال «                                                          
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نه پښتون نه هزاره يم نه تاجك                                                    
نه تركمن يم نه بلوڅ يم نه ازبك                                                               

دى ځانه راته ګران له هزه افغان يم                                                   
دوطن دپاكې خاورې هرڅپك                                                                 
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ولې په هر لورې دې ېنېزدبڼو                                                  

خوزماله زړګي وزي پورې ورې                                                                  
موريې ځكه سپېلني ورته لوګى كړل                                                  

ديارسترګې بې كجلوتورې تورې                                                             
 

واڼه                                                                                    
 

چې زما دمينې درمند دې چاڼه                                              
نګه دې ګاڼهيه ګرانه څراته وا                                                                     
   نړېږي،مه وله مې ستنې  دزړګي                                           
اڼهې بچې دې بيا په ماشه كړي د                                                                
داتور مخې يې دعوه لري په زغرده                                             

ته به وايې چې خپل مال يې دى واڼه                                                        
زى له واكه ووزيغور  دزړهكه مې بيا                                             
روغ غوږونه به يې دواړه شي كاڼه                                                            

رشموګ ته به په سپينه رڼاديارڅن                                             
ستورې شې راڼهدنصيب »  خيال«كه د                                                   

                                                                                           
 
 



                                                     -------------------------------  
ته بيا راشې هجومهوشړو،موږ دې                                                    
نابللې مېلمنه راڅخه درومه                                                                            

بېرته پخواني سوټي ته الس كړكه مو                                                     
؟ بيابه وزې له دې غروڅخه په كومه                                                           

 
 

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

دسر پېروىمستې مخ دې دشيدو                                                   
دې يويستوىپلوې وينمه ي نن                                                                        
   په سترګوكې ستونه راته كاندې چې                                                 
دغه ښكلى خوۍ دې برېښې راته نوى                                                        
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نذر                                                                                         
                                   

     1       زه چې مينه دركوم ته مې ترټې                                                
2څخه رټېال مې ولې له ديدن                                                                            

  دې دګرېوان په پولوګرزي زماپام                                               
مې ګټېرنذدسر يې غواړې كه                                                                      

  جېب دىد اوږدوغمونو مې زړه مين                                               
هرڅويې په منګولو پلټې چې                                                                         

كه پاچاشې دپره دو ترحكم الندې                                                 
هرمهال به دغليم كاسې څټې                                                                          
               نولوړوغروتوري سترګي  دې بازان د                                               

ټېغو وهي دزړه په سرچه زما                                                                        
سينې دوړې خيال دد اوس به لرې شې                                                 

  ټپېپښتوخوږې د چې اورمزه                                                                      
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                                                             ------ -------------------------                          
  غوږ تاوكول ،چې = يدكول تهد=تره ټل :1                                                                       

»له تريېټ«ي دانګليس مخې دتصادف له                                                                           
                                                                     Threat                                                                                            سره برابر شوى    )ګوش مالي ( 

        
  شړل= محروم كول  = رټل  : 2                                                                                   

 
 
 
 
 

 



دكاڼې زړه                                                                                   
 

دجنګ په نيلي سپوريې زغلوې يېال                                                
دلته وينې دې ارزانه تويوې يې                                                                          

په توكمونوسره وېښېاليې څو                                               
بېلوې يېيوافغان دى دپېړيو                                                                              
  ونوياپه جنګ ياپه ولجو ياپه دم                                             

په فكرسادګان دې غولوې يېستا                                                                    
په سينه كې دې دكاڼې زړه دربېږي                                               

وبا اوردى بلوې يې ال دغم د                                                                                  
ال به دواړه پكې بايلېګوره سر اوم                                               

اېلوې يېې چان نوكې بازروغداپه                                                                     
وو» خيال «ې ازغى لكه چ سترګوسروستاد                                                

لوې يېبودې كېووت په منګولو ژاوس                                                        
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دې دلمن په برخه مه شه داغ دبې پتي                                               
ترخې اوځوځان دې دچمن په برخه مه شه                                                   
خاوره دې كه خپله وي ولكه يې دپرديو                                               

هسې پاچاهي دې دوطن په برخه مه شه                                                     
                                            

                                                        ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  
 

ي دمينې ګل مې،په هغې مهينې ګرودىدزړګ                                          
دى»و«پسې يې »خ«تورى په»ر«پسې يې»د«چې په                                        

  وږمې پاڅيدعطرونووزلفوله توردآشنا                                      
په لوونګوكې يې لودىچې كرلې يې ګلونه                                                        
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نوم                                                                                       

 
پټ مې كړهدې په ماواچوه در لورب خيالي=خ                                          
وپېچه واسكټ مې كړه اتر وزروالندېم                                                          
رململ واځې ستاپه توروسترګوكې دري=ى                                          

روغ رمټ مې كړه جانانهپه زړه رنځويمه                                                           
               ته راوستم ل دتا دمخ ډېوې اج اوس چې=ا                                        

ه سټ مې كړهګوولدې راته نې اوردمي                                                                
   كاږهدركې لږمې په غېږه كې دزړه خواته=ل                                        

تل به دې ژوندسمبالوم د اوږې مټ مې كړه                                                      
په تا پورې تړلى دىمستې زما نصيب =م                                          
برخه راكوه دكلې چټ مې كړه دوصال                                                                  
حيرانه ولې راته ګورې سپېلنى دې شم=ح                                          

             په ټټر وغزېږه كټ مې كړه                           راشه زما                                                                       
ه سترګه مه ګوره مين دې يمماته په كم=م                                         

   سره مې سيال وګڼه غټ مې كړه له خپل ښايست                                           
       نو ساتې درسره مې اېل كه ميخيال غرونود=د                                        

                                         دې په ما ولوروه لټ مې كړه ياكردخولې ت                                                     
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    پوروړى                                                                                    

 
وياندچې ګورې دهمدغه ښار وګړى دىدا                                           

دجال غړى دىدادغليمانودغديو                                                                     
څخه باج غواړيزموږ دلپولپواوښكوبيا                                           

،الدوينوپوروړى دىمو دزمانېدېب                                                              
   واىى شلېږدوال نهرونه اوسيندوغاد يې كله                                         

جام يې دغلبېل په شانې،پړى يې اومړى دى                                             
رمې لره ساتلى دى يې دالېوه كومېبيا                                           

دتابوت په منځ كې ايښى لكه مړى دىيې بيا                                           
غبرګې پنجرې مې دسينې دقفس ماتې شوې                                           

دى زړ ه يې په منګولوكې ژوندى راڅخه وړى                                          
ځي څنګه نوربه ترمنزله پورې هدغ» خياله«                                           

نيمګړى دى الپسېاوښانودابهيرد اوو                                                       
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الماس                                                                                           

 
            لكه ماشوم درپسې ژاړې ټزړه مې كټ ك                                             

دمهينې ځوانۍ مينه رانه غواړېستا                                                          
هر وېښته دې لښته دلوونګوودزلف                                               

  داړې زمريد منګولې دې سكهدالس                                                         
كې دې غواړمپه چنارونو اهينشلكه                                                

كوترې چېرې رانه والړېدجګوغرو                                                              
دسپين تندي خال دې الماس دكوه نوردى                                               
له ډېره خياله دې دخولې خبرې لواړې                                                           
روپاتربهار اوړى ښايسته دىاد                                                

نسونه لوڅوي لمنې نغاړې نجونې                                                                  
زما په فكر كې رڼې راسره ګرزي                                              

كه يې هرڅومره هېروم دګودرغاړې                                                               
له سترګوسره سترګوټكر وكړ»خيال «د                                               

اوس يې دزړه ګونبزه شنه لمنې شاړې                                                          
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نهوط                                                                                        
 

دزړه په سرباندې مې ځاى لرې وطنه                                                          
كې پلنهپه لمنودلوړوغرونو                                                                            

نځه سجده روادهادې دلم په هره لوېشت                                                   
غوندې دې پاكه ده لمنهدمسلې                                                                      
لګېدلىياړونوې كوم ابليس دې په وچ                                                   
په ماته ژامه دې شړلى دى مننه                                                                        
دهوساينېهره دره دې يوه زانګو                                                   
ههر بچي باندې دې ډېره لورېينپه                                                                  

باندې ولوكه دې هرڅوپه راكټونو                                                   
الدې پرانستې راته غېږه ده پتمنه                                                                 

   ګو لونڅانګه ددې  بوټيهروددښت                                                 
چمنهغردې په رنګ كې ښايسته دى له                                                      

دتاله پت سره مې ژوندتړلى وينم                                                   
ومال سره دې فرض ګڼم پالنهله سر ا                                                             

وي اړه تهوجود وينود دې زماكه                                                    
بلنهپه دواړو سترګو مې منلې ستا                                                               

واخلمبالكوڅوددجګوغرودتا                                                   
راباندې ګران يې زماتنه ېرډ واهللا چې                                                        

دلى نه وېكه زړه ته دې ارام ليخياله                                                    
ونودرملنه خاوره درنځدهيواد                                                                        
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شعر                                                                                  
                                                                             

خپلې ځواني لره پسول غواړيشعر                                                    
وزن لره تله غواړي تول غواړي                                                                        

قافيي لري،ه رديفونهكل                                                   
ه كچكول غواړىښكلوكلمولر                                                                        

ښې استعارې او كنايي لري                                                    
1شپول غواړي پانګې لرهبڼې اومنځ                                                             

ه بيتونوكېمستې ولولې يې پ                                                   
ورونوته كهول غواړىانځ ګڼو                                                                       

اوجذبې وېښي خوندونهزړونوته                                                    
سمبول غواړي سارى اوتشبه لري                                                                

اوتخيل ورته هښايي مفكور                                                   
واړيسره ټول غحسن او احساس ور                                                          

سره كاريې له زړه سوي اوخواخوږي                                                   
2 بول غواړي مينه دپيمخوبډه                                                                         

شيرونويې چې ساالر دتصوي»خيال «                                                   
بيا نوداتڼ لپاره ډول غواړي                                                                          
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  پنډغالى =شپول:  1                                                                                    

هاله  = شپول :                                                                                           
په ډانګ پېيلې=څرګند=ښكاره=بډه بول:2                                                                                     

                                         
                                                                             

 

 


