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 ټــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــه ١٠٠٠د چـــاپ شـــمــيـــر

اسـتــاد مـحـمد خسن پاوندد پــشــتـۍ انـځور  
اســتــاد قــمـرالـدين چشتي لـــيكد عـــنـــوان  

مـــحـــمـــد ابــــراهيم اميري او ډيزاين كـمپوز  

 يادونه
د ښاپېرۍ ورغوي ته يې كتابي بڼه وركړه . له ډير ګران ورور محمد ابراهيم اميري نه يوه دنيا مننه چې
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 ＊اپيرۍ زما همزول３

د خپل تير. نه پوهيږم چې څومره شاعر يم او څومره نه را زه چې اوس د ماشومتوب شېبې ژوند په خاص ډول

، نو خپل ځان له اوس نه زيات په ماشومتوب د اوسنيو شېبو. كې راته ښه شاعر وبريښي يادوم همدا اوس هم

، خوښيو او ښكالوو د ماشومتوب رنګينېد ښې انځورون، تراژيديو د خپل تير ژوند په تيره بيا ې لپاره

د كورګي سندريز ديوالونه ترې جوړوم شېبې په پور را د خپل شعر د تورو په ماشومتوب. اخلم او او كې چې

د ماشوم شاعرانه كيفيت ، نو كې كلماتو خاپيرۍ مې په حكم كې نه وې د ښا پيريانو.و خو مې په حكم

د شپې به مې په خوبونو ليدې كيسې مې دوم خپل ماشوم ذهن او خيال كې به مې يوهپه. ره ريښتيا ګڼلې چې

د اوسپنې څپلې ښاپيرۍ جوړوله په ځنګل كې يو ناست ملنګ به اسم اعظم. به ورپسې زړوم او ما به وې چې

، دعا به راته كوې او د ښاپيريو جامې په الس راځې را ښيې . بيا به

د سړي راتلونكې كې له فطرت او تخيل سره له تصنع او عقل نه پاكه مينهپه ماشومتوب كيږې او همدا مينه

. هم جوړوې
د ماشوم په خو. راتلونكي اغيز لري كورنى چاپيريال هم ، و او نه مې مور شاعره وه كه څه هم نه مې پالر شاعر

دي بيا هم . مور او پالر مې ماته ډير شاعرانه كيښتونه را بښلي
د ماشومتوب او د مور دى زما نه. ځوانۍ ټول ژوند په غمونو او تراژيديو كې تير وشى تراژيدي مې له مور

د تراژيدي هنر سره مينه لرم په ، تراژيدي موسيقې مې خوښېږي،. ميراث وړې ده او تر ننه تراژيدي فلمونه

د مور څلور ورونه. افسانې ناولونه او شعرونه مې خوښيږي  وويو زما لږ. په بل پسې مړ شوي كله چې زه

د نورو افسانو تر څنګه ، نو مور به مې د مرګونو كيسې راته كولې غټى شوم له كيسې.د خپلو ورونو

مې وروسته به مې مور وژړل ، مورې مه ژاړه مور ښكلوله، ما به كله. او زارۍ به مې ورته كولي چې بس دى

د پ كله به مور يېد مور اواز به پر ما خوږ لګيده.ه ياد يوه نيمه لنډۍ په غلي اواز ويله خپلوورونو او ما ته به

او ما مخكې وويل. ژړا راوسته ، كنه كنه ډير كلماتو السبرى چې زه په ماشومتوب كې په تورو  نه وم

د تورو او او كلماتو په زور دهيوه خاطره درته ليك. شاعرانه كړې واى كيفتونه به مې :م چې شعر ته ډيره ورته
مې_ ، زه به په ټال كې زنګيدم ددويم مور و  له كړكۍد كوټېد دويم پوړ. پوړ په كوټه كې را ته ټال جوړ كړى

نه. مخامخ غرونه به هم زنګيدل. نه به مې مخامخ غرونو ته كتل ؟ زه  پوهيدم چې دا غورنه څنګه زانګي
هم.ز شوم كله به چې زه له ټال نه را كو و دريدل دوى به و. ځاى پر ځاى په. يوه ورځ نرى نرى باران وريدلى زه

شونا. ټل كې زنګيدم  د بوډۍ ټال. څاپا مې مخامخ غرونو ته پام .و غوړيدلى) شنه زرغونه(د غرونو پر لمن

په. غرونه زنګيدل د غرورنو ټال وي او غرونه به را. دې ټال كې زانګي ما له ځانه سره وويل چې دا به پر غرونو

د غرونو ټال باله . خوره شنه زرغونه مې
ډير.دى پالر مې ډير دينداره او امانتداره سړى. ډول له عجيبو شاعرانه كيفتونو سرا را لويدم په همدې

د تهجد لمانځه ته پاڅيده  له. وخت به په نيمه شپه كې دنيمې شپې.ځان سره پاڅولم كله كله به يې زه هم
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د ستورو ځال به را باندې ډيره ښه لګيده را. چوپتيا او كله كله به يې په اسمان كې هغه نژدې شوي ستوري

غټ. وښودل ده.و تك سپين يو ستورى به نه. پالر به مې ويل چې دا ليال د سپين غټ ستوري بل ستورى به

و لږ وړوكى او چې. سوربخون رنګ يې او. دا مجنون دى پالر به مې ويل د دوى دواړه يو پر بل مين وو دواړه

او كه چا غيږ په غيږ يو ځاى دوي په كال كې يو ځل سره غيږې وركوي. خداى په قدرتونو اسمان ته ختلي دي

، سوال. سره وليدل  په. يې قبلوي چې هر سوال يې له خداى پاك نه وكړ ما به هم په زړه كې ويل چې ښه كه غيږ

ي به.ې ووينم غيږ ؟ سوال به مې نه خوښيده نو كوم سوال په دې سوچونو كې به خوب وړى. له خدايه كوم

د.وم شو. لرله شاتو له مچيو سره ډيره مينه پالر به مې د غرونو. كله به چې ژمى تير بانډو ته تلې زموږ كډې به

د څيړيو په ګڼو ځنګلونو پټ دي .  د نښترو ځنګل. زموږ غرونه همځيني د ځنګل په لمن. لري ونه پالر به مې

د شاتو مچۍ څارلې د اوبو پر غاړه ته به يوه يوه مچۍ راتله اوبه به يې په خوله كې اخيستېد اوبو غاړې. كې

د څيړيو په ځنګل به ور كړ. ننوته او د څيړيو په ځنګل كې پسې. پالر به مې هغه ځاى معلوم .ګرځيدو بيا به
م كړكله نا كله به د مچيو كور پيدا د شاتو كې.و څيړيو په يوه لويه ونه كې د وړانګو په غيږ د لمر مچۍ به

د لويې ونې سوري ته ننوتې او كې. ځينې به ترې راوتې لكه ګرځندې سپرغۍ دا انځور اوس هم زما په ذهن

د څيړۍ. لفظونو كې نه شم نغښتالى ژوندى دى او اوس هم دا ښكال په د شاتو پسې پالر به مې لويه ونه

وو تختې. سورى كړه پر. تختې شات به پكې د مچيو په ټوپكي كې به يې ګوتې وهلې يوې نيمې به د شاتو

د پالر به مې هيڅ چرت هم نه خرابيده ، خو و چيچه پر. ګوتو او السونو د سترګو سره كله به يې چې مخ او يا

د شاتو. را وويستې به لشې ترېما. يې را وباسه نو ماته به يې ويل چې دا لشې. نژدې وچيچه  كله به چې زه

، نو ما به ژړل  به. مچيو وچيچلم دي. مې راته ويل چې ستنه يې درته ولګوله پالر د هر مرض دارو به.دا پالر

د مچيو په يې مې ګوتوپهمينځ كې يوه اوږده زرينه مچۍ پيدا كړه ماته به يې راكړه ويل به يې چې ورو ورو

وه څومره. ما به ملېكه ورو په ګوتو كې ونيوه. كې ونيسه دا ملېكه ده او چيچل نه كوي  يو. پسته زړه به مې

د واسكټ له جيبه كوچنۍ. ډول پرې خوږ شو  د ملېكې وزرونه به يې يرې بياتي را واخيسته پالر به مې  او

ته. كړل د شاتو كندو د. واچوله بيا به يې پر. كندو سر به يې خالص پرېښودد شاتو د كندو د شاتو مچيو به

د كندو ګيډې ته ورننوتې سر ګرځنى د شاتو كندو. كول او ډلې ډلې به . ته ننوتې په يوه شېبه كې ټولې مچۍ

د كندو سر به يې وتاړه را.د شاتو د شاتو تختې ماته به يې يوه كوچنۍ. پرې كړيد مچۍ له كور نه به يې

د. يوه شيبه وروسته به شاتو تږى كړم. موړ به يې كړم. چې دوه دري ټوټې به مې وخوړل. شات را كړل تخته

له. چينه څمالستم او يخې اوبه به مې وچښلې ځنګل په لمنه كې به پر يخه پالر به مې له شاتو ديګى ډك كړ او

د شاتوزما. پر الره به خوشحاله خوشحاله را تلو. به رووان شوو ځنګله له مخ به ،د مچيو و لشو نه پړسيدلى

د ځان پورې خندل. پالر به مې مخ ته هنداره راته ونيوه. ستركې به مې تنګې شوې وې  د هر څه په باره. ما به

بهله. كې به مې له پالره پوښتنې كولې ؟ پالر د شاتو مچۍ شات څنګه جوړوي پالره به مې پوښتنه وكړه چې

دد ګلونو. دننه په صندوق يا كندو كې يې پاڼې پاڼې ږدي. مچى ګالن په څانګو كې راوړي: مې راته وويل

د پاسه ملكه ورو ورو ګرځي ، هغه ګلپاڼې. پاڼو .په شاتو بدليږې له كومو ګلپاڼو نه چې ملكه تريږې
د شاتو صندوقونه چې موږ د كور په هره كوټه كې دوه يا درې وو زموږ له. يې ټمبكي بولو زموږ كورته به

ګلپاڼې په څانګونو كې مچۍ ډيرې ښكلې. رنګ ګالن راوړل مچيو په وزرونو كې رنګا سهاره تر مازديګره
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په. ښكاري د دويم پوړ و.كوټه كې ويده كيدم زه د مچيو له ټمبكي سره جوخت ايښى د شاتو د.، او زما كټ

د ستورو ډك اسمان كوت شپې به سره نژدېد ليال او مجنون ستوري به مې كتل چې څومره. مې له كړكۍ نه

د مچيو زمزمو ته غوږ كيښود د شاتو ؟ بيا به مې . شوي دي
ال پسې ډيرې شوې.د ټمبكي تخته ورو په څپيړه ووهله كله كله به مې به.د شاتو دمچيو زوږ او زمزمې به ما

به ملېكه زړه كې ويل چې اوس به په ډيرو ګلپاڼو له پاسه ډيرې ګلپاڼې په شاتو اوښتې تيره شوې وي او اوس

د شاتو. وې  ، كاشكي زه .ملېكه واى چې ګلپاڼې مې په شاتو بدلوالى په زړه كې به مې را وګرځيدل
د مچيو په باره كې دا د شاتو دي پالر مې بې. هم راته ويلي وو چې دوى ډيرې اصيلي په كوم كور كې چې

، نو دوى له هغه كوره ځنګل ته ځي راشي دينې او بې اتفاقي د شاتو. اويا ظالم پاچا پر وطن واكمن شي

د ښكلي پيغمبر او)ص(د پيغمبر.د ژړا تاب نه درلود)ص(مچيو د)ج(لوى خداى اوښكې يې وځبيښلې

د ساتلو. شاتو جوړول پرې ولورول د مچيو د شاتو كې پالر مې ويلي وو چې پاكي او لپاره بايد په زړونو

مې. تقدس وساتو  په له پالره اوريدې او زما دا خبرې د ژوند شېبې لكه ګلپاڼي ؟ زما په ياد كې پاتې كيدې

د بلوغ درشل ته ور نږدې كيدم او اوس. غيږ كې مچۍ تيريدې  لږ. نو زه زلموټى شوى وم او ورو ورو اواز مې

و نه. ډډ شوى ال تر اوسه مې هم هغه ډول خوبونه د بلوغ په باب مې په منيهخو كې وو ليدلي چې المصلى

د ټمبكې. لوستي وو  د مچيو د پاسهد. تخته خالصه كړه) كندو( يوه ورځ مې پالر د سپينو تختو شاتو

وې. تورې مچۍ ګرځيدې  پالر مې ويل په دې هره غوټه كې يوه نوې. په يوه لويه سپينه تخته كې دوې غوټې

شې چيرې دا غوټې داسې پاتېكه. ملېكه اوسيږې  به شې په دې كور كې به دوې نورې ملېكې هم پيدا  او بيا

به.د دې كندو نظام خراب كړې نوې را پيدا شوې ملېكې به يو يو ټولى مچۍ له ځانه سره وباسي او دا كندو

دپه داسې احتياط يې غوټې غوڅې كړې چې په غوټ. پالر مې چاړه را واخيسته.شي كمزورى ملېكېه كې

د كندو له تختې نه را تويه شوي خاوره لمده كړه. چينجى زخمې نه شي  لمدې خاورې خوږ بوى وكړ. پالر مې

د لمدې خټې بوى ډير خوږ لګيده.  د شاتو بوى او د كندو پسې تخته بنده كړه پالر. پر ما پر. مې د تختې

.درزونو يې لمده خاوره وموښله
ه يوه اونۍ د نه له ټمبكې. مدې ټمبكې له سوري ګڼې ګڼې مچۍ راوځي او په هوا كې ګرځني كوي وروسته

په. مچۍ په هوا كې تاويدې. يو لوى ټولى مچۍ راووتې خو غوښتل يې چې دهغه لرې ځنګله لوري الړې شې

د هغوى مخه ونيوه  .دوړو شګو ګوزارونه يې پرې وكړل. پالر مې
د مچۍ د توت په يوې هسكې څانګې.توت ونې ته وګرځولېيې زمونږ له كور سره نژدې پورې ټوپكى مچيو

وه. جوړكړ  د بلې مچې پورې نښتې ډيرې ښكلې. وزرې رپولېد لمر شغلې پرې لګيدلې او دوى. يوه مچۍ

و ښوراوه. بريښيدلې  د. كله به باد ټوپكى دا ما وى چې اوس به د مچيو د كوټنۍ غوندې د شګو ماشومانو

نه. ړنګ شې كور هم را. ړنګيده خو نه پوهيږم چې ولې د د مچيو پالر مې له وچ او تش كدو نه جوړ شوى

د ځان سره كې. زه هم توت ته پاس ور وختم. توت ته وخيژاوه ايساريدلو لوښى د ډيرو مچيو په منځ پالر مې

د شاتو ملېكه پيدا كړه. لټوله ملېكه كېورو. تر لږې شېبې لټون وروسته يې يې. ونيوه ورو په ګوتو ماته

د ملېكې وزرونه مې پرې كړل ما يې له جيبه بياتې راوايسته. وويل چې له جيبه مې بياتې دروباسه  پالر. او

ور بيا يې ورو ورو په لپو لپو مچۍ. مې ملېكه له كدو نه جوړ شوي تش لوښي ته واچوله  تش كدو ته پسې
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يې. واچولې كړلهد مچيو ډك لوښى د نوې ملېكې دا لوى ټولى مچۍ يې په يوه بله تشه. ځان سره را كوز

په دې شاتو. چې څو دوي خپل شات جوړوي. څو تختې شات يې هم ورته كيښودل. كړې تومبكه كې سمبال

د ما مې له پالره پوښتنه وكړه چې تا خو څو ورځې وړاندې په هغه. شپې ور تيرې كړې به څو ټومبكه كې

؟ملې پالر مې په خندا كې راته وويل كې دوې غوټې غوڅې كړې، نو دا دريېمه ملېكه له كومه را پيدا شوه

وه: چې وه ځكه چې هغه ټمبكه ډيره. دا ملېكه ما پريښې شې زوروه په. ما وې چې بله ټمكه هم ترې جوړيداى

وېال دې را. هماغې اولنۍ ټومبكې بيا شورش وكړ. تيرې دوې ورځې پوره نه يو كوچنى ټولى مچۍ ترې

ماته. دا ځل يې وزر پرې لنډ نه كړل. پالر مې ملېكه پكې ونيوه. نژدې ديوال پورې پنډې شوې بيلې شوې او

، ونيسه چې درنه مړه نه شې د. يې راكړه او راته يې وويل چې په ورغوي كې يې ورو د ملېكې مرګ ځكه چې

و. يوې پاچاهۍ مرګ دى  د. په ورغوي كې يې ورو وزرونه رپول زما. رغوي كې ورو ونيوه ما ملېكه په د وزر

يې پالر. رپولو سره يې ان زما زړه تخناوه د غنمو په شنه كرونده كې مې راته وويل چې دا ملېكه يوسه او

په. خوشې كړه  پرېتهخو ما نورو ويلو. پالر مې نور څه هم راته ويل. زړه كې يوې پوښتنې غځونې كولې زما

وه: نه ښود او ترې ومې پوښتل  نو. چې نوى كور جوړ كړې پالره تا هغه ځل ويل چې هغه بله ملېكه ما پرېښې

؟ پالر مې مسكى ويې ويل چې ته څومره ډيرې پوښتنې.شو دا ملېكه ولې نوي كور جوړولو ته نه پريږدې

چې: بيا يې په ځواب كې راته وويل. كوې  ې ډير كم شمير مچۍ له ځانه سره ملګري كړې يو خو دې ملېك ځكه

دى. رعيت ولري يعنې يو پاچا بايد ډير. دي بله دا چې هغه پخوانۍ ټمكه. او ددې ملېكې رعيت ډير كم

وي. ددې ملېكې غوټه ما نه وه ليدلې. كمزورې كيږې د ملېكې غوټه په پټ ځاى كې نه. كله كله پاتې له سړي

و.شي  د پوښتنې ځواب له.ډير غټ برېښيده ماته ځان. اوس نو زه په خوشحالى له كوره را ووتم. شو زما ځكه

و  د مچيو پاچا ملګرى شوى د غنمو تكې شنې كروندې. ما سره په يبلو پښو په تكه شنه كرونده.ته ورسيدم زه

دا. كې خپور شو او يبلو پښو زخمي شول او خوږ بوى يې په هوا شنه او تنكي غنم زما په چاودو. ور ګډ شوم 

د شاتو او لمدو او. ورو ورو مې ورغوى پرانيست. خاورو په څير پر ما خوږ ولګيد بوى هم اوږده زرينه

وو. ملېكه مې په ورغوي ګرځيده وريښمينه ډير زړه زما.خو خداى زده چې ولې نه الوته.ورزونه يې هم جوړ

د شنو غنموورغوي ته مې ورو پوكى ور وكړ او په پوكي.پرې وخوږيده په. غيږې ته والوزوله سره مې كور ته

چې.خوشحالۍ راستون شوم  ولې دې ملېكه له كوره شنې كروندې ته را باندې بيا مې له پالره پوښتنه وكړه

؟ پالر مې بيا په مسكا كې راته او: وويل يوړه وې ځكه چې له كوره كه دلته نژدې مو ازاده. نورو ټمبكو لري

د. به كومې ټمبكې ته ننوتلې واى او يوه جوړه پاچهي به يې خرابه كړې واىياكړې واى،ب ملېكې بله دا چې

دى. مرګ لويه ګناه ده  د پاچا مرګ او.بس بل ما وې چې ملېكه ډيره تنكۍ وې په شنو تنكيو غنمو كې به

يو سپيره ځاى نه خوشحاله وي او تر ټولو لويه ارزو مې دا وه چې د مچيو  داسي لښكر پرې راشي چې ګوندې

، نو شي ملېكه يې مړه وي او يايې ملېكه نه وې .دا به يې ملېكه شي او ورانه پاچهي به پرې جوړه
، چې د ښايست او شعر په شنه زه اوس هم داسې انګيرم د شعرونو او سندرو لفظونه هغه مچۍ دي چې زما

ده كرونده كې يې زر. زرينه ملېكه وركه كړې همزولې ينې ملېكې په لټون كې اللهانده ګرځم زمازه تل ددې

د د خپل خيال او خپل شعر ده ښاپيرۍ راته ويلي دې چې دا ملېكه ما ليدلې ده ما هم د. ښاپيرۍ لمن نيولې

ال مې موندلې ده خيال او ښكال په ډيرو جزيرو يې وګرځولم، خو كټ. نه تر هرې پلټنې وروسته ښاپيرى كټ
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ن د يو د پلټنې بلنهوخاندي او د همزولې. راكوي وي پړاو كله كله مې شك پيدا شې چې هسې نه ملېكه زما

د ښاپيرۍ ورغوى پرانزم. ښاپيرۍ په ورغوي كې وي الس. كه خداى كول سبا به ګوندې زرينه ملېكه په

د . سندرو يوه كوچنوټې پاچهي راته جوړه كړې راشي او

م هــنــيــپه

 اروانــــك
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ل ديشاعر ته  ځنګلك

 ګرانه كاروانه سالم سالم سالم

دې وايه چې ! يم كنه ملګريه؟ هېر

د سويولو غړنو شيبو  زما

!ستړيه ستومانه اوښبنه ملګريه

* * *

 مرم درپسې ظالمه نه رادرومې

 اورمدې ګونګرو شرنګدد سور كي اوښ

دې ها چې ء تهؤشپون اهد  ګي شهيد

 اورمدې هاغه غزل په وينو رنګ

* * *

 نه ليكې ترانې نن سبا مستې

د قلم نوكه ما ته  منمه ستا

د شاعر زړګي په شنه ستوري كې  ستا

د تورې تهد سپين هالل  څوك ما

* * *

وو چې د چاو دو پښو په وينو سره  ستا
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 ښكل كړل شمال هغه سرګړي نن مې

د شرابو شيشې شه تشې ستا  مه

 ګل كړل درته واړه راشه سو ما مې

* * *

د شاتو  مچۍ ګلوزرې راځي

 ګرځي دانه دانه دي غزلتوري

د مسرو پنجرې  پچې خچېيې ستا

 ګرځيد غره مارغان شي په هر اوري

* * *

 لرمه تذانې درته كافرې

 خوكړه مسلمانې څويېيو راشه

 شي درته څو به ملكېيو خير دى

 خو كړه غالمانې وينځېېي ځينې

* * *

 ډيريې منمه نن سبا تش السى

كب له خيالي الس دې  ښوييږيد شعر

كېال دې  تنده نه ده راشنه په زړه

 ښوييږي له شونډو جام دربدې چې

* * *
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چې سرپه دې ځنګون  وينم كړم په خوب

 ګرځې دناصر باغ په هديره كې

ېي راټول غوندې لكه غاټول غوندې

 ګرځې دزړه دداغ په هديره كې

* * *

چايې ځورولى زه هم خبر شوم

 كره كتونكو درته كم كتلي

دېد شاعر زړه شه مړاوې ګالب  مه

 دسرواوښكو شبنم كتلي ما دې

* * *

 دي دزړه له رنګه ډكېدېګې ستر

 ګورې سندرې نه كوې خبرې

 په پنجونه درځي دشعر كوترې

 ګورې ژورې لكه سپين باز لوړې

* * *

 راشه پخال شه مروره آشنا

 راوړه چوپو بلبلو ته سندرې

 ما توه دپرښو پرښو پنجرې
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 راوړه بندي طوطيانو ته شكرې

* * *

دې راشه دشپې  كړم راشه شاعر به

د سپوږمۍ كې كه  شيبې شومې په جام

 كوكو كوووايهكېد قمري غوږ

 شيبې شي ما شومې يادې راپه چې

* * *

د خداى  دشنه كتاب په شانې لكه

 راكوزكې دسپينو وړانګو په چترۍ

مې كه شين په خداى  اوس وګڼې ځنګل

 راكوزكې سره له ستورويم سپوږمۍ

* * *

 المبم دشنو چندڼو په خوشبو كې

د شنه د شان يم پروت ښامار شپه ده په شان

 والړه ده سپوږمۍ نه نه پر سرمې

د سپينو ست ر پروتچا پير يم وروها

* * *

د هغې  والړ ستورى تپې پر سر

د سره اوښ چې ده كپرۍ ستا  ښخه
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 الس دنښتروواهمهيې پر مخ

ده سپوږمۍ نه پكې هسې چې  ښخه

* * *

 لمر لكه زرينه بيړۍ سهار مې

د شنې كې غيږې زما  ګرځي په سين

 داد شهيد شاعر خوشحاله اروا

د كې په ايا تونو ځيګر ياسين

* * *

 شډل بازان لكه سټينګر توغندي

 نيسي لكې غاړې شخې وزرې

 وزروغرنو كوترو دبرګ

 نيسي الوتكې مهينې پئتې

* * *

 يشتى روسي هوا بازنه شوو ها چې

 ګلونه پر هغه لوړ لښكرو الړ

 شهيدانو كړى ته واقيام دى

 ګلونهګړ بيالو غړن دي دګو

* * *

په ماشوم شپونكى  هنرور خيژيڅه
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 په مينه ګيډۍ ګيډۍ ترېنه راوړي

 ښكلوي ټپه پرو چو شونډويې

 په مينه ډالۍ خورته وړې ناوكۍ

* * *

مې څيړۍ لمدې  په سالم چندڼ ته

مې شنې  بنفشې په باران

شي ټاكلى څوك دښكالبريدمې  نه

بې ښايستيو بس  نقشېبې نقشې يم

* * *

د شنې دې غونډۍ هغه ؟په نښتر  ياد

كېيې چې ؤ توغندى ټټر  ښخ

ؤ ځونډي سور پروكېيې چې  ښخ

* * *

 څانګه راشنه اوس له هغه زخم نه

 خوروي وږمه راشي لونګ پرې چې

 او كه شمال ور سره وكړي شوخي

د شنو بنګړيو شرنګ  خوروي بيا خو

* * *

 څانګه بلبله كيني پردې دشپې
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 يادپه سرودونه دزبوريې چې

 سره محشر پنځويغږپه سوي

 يادپه ته وا اسرارد كوه طوريې

* * *

 په سپيده داغ باللي چيغه وكړي

 څه په خوږه ژبه قران وايي

 ووهي ټالۍ ټول كاينات ورته

 الرحمان وايي په تر نم چې

* * *

 راشه زما پرلمن الس لګوه

 دومره مينه دركړم څومره غواړې چې

ويې مسرې د طاووسانو  اخلهسېل

دې چې  شنه وينه دركړم سپين غزل ته

* * *

 جالل وي په كار كه حما سه كه دې

 لرم سترګې ليونې دبرګي پړانګ

 لپاره اود جمال دنازكۍ

د هوسۍ ه په رم  لرم سترګې ګور

* * *
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كې زه چې  شمال وشيندم په لمنځو

 به دد لبرو هېر كړې دڅڼو بوى

و غور  ځوې منم دخيال تيشه به

د  ډبرو هېركړې دغه بتان به

* * *

ه اروا  درته به راولم شاعر

 په بڼه دورك ارم دښاپيرۍ

 درته دلمرزرين تارونه اوبم

 په بڼه بس دسندرو دكيږدۍ

* * *

د سندرو  ښكلوې ښاپيرۍ كه

 ځانه راشه له خبل څوګامه مخكې

!كنه؟ اورې دشنو بنګړو شرنګايې

هوهي كاروانه راش درته نارې

* * *

 درښيم جزيرې دښكال داسې

كې چې  نه شته دشاعر سړي په خيال

كې ټپې ستا ديوې  شته په زړي
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 نه شته دنورو ژبو په جوال كې

* * *

 پروازونه دركړم لرې راشه چې

دې چې  وزر ولګيږي په شفق

 ښكال توس اخيستېد درته سكې

 ټا په به ستاد هنرو لګيږي

* * *

دېېراشه دشپ  كړم راشه شاعر به

 ګرځط راڼه ستوري په شنواوبو كې

 پرزرين مازيګر لوړه كړې دوى

 ګرځي ټول به ستا دغزل توري چې

* * *

 درو ليږه درو به رسي ليك مې

الس كوترې هو دالهام ديوې  په

يې نه لوټييې بازان  راكړه ځواب

الس كوترې دشنه باګرام ديوې  په

* * *

 ياران په مينه نما نځم ستا دبهير

مې له شنې دي ډكې ځولۍ دعانه
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د شمعو بهير  منم بهير به شي

دي ډكې غونډۍ له شهيدانو مې

* * *

د بهير  دا عاشقان داعارفان

 به واخليد صوفيانه نظام جنډې

ؤ په مستۍيې چې  راوستى منصور

د هغه جام جنډې  به واخلي په نوم

* * *

دې ګوره چې دې هېر دي نه شم هېر  ډير

چې يوځلې  بيا به راځې بيا وايم

 ګرد پريوتى پر پخوانو پلونو دې

 كرانه كاروانه خامخا به راځې

* * *

دې خداى كه خبر هېر دې يم يم ياد به

 مدام ګرځېخو زما پر زړه باندې

شېيې ها،  رانيسې لولكۍ ماشوم

 مدام غورځې ګوباندې دګل پر غوړ

* * *

 وايه سندرې راشه جانانه پرې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 زما ژبې پاڼې پاڼې دڅيړۍ

 وايه سندرې جانانه پرې راشه چې

 زما ژبې پاڼې پاڼې څيړۍد

 زيړاوښتىمې شين شم رنګ راشه چې

 زما تبېد بېلتانه له زېړۍ

* * *

 مازيګر شي شنو دروته زما چې

 لمر دزخمي مارغه په شان راشي

و غوړوي ستړي وزر راباندې

 اروانه ستا دزړه په شان راشك

 ٢/٧/١٩٩٨ پيښور، ناصر باغ نوى كمپ



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 لكه زېړه زرغونه

د ښكال پر سفر ووځو  راځه دواړه

 له خپل كلي نه به لرې والړ شو

، په يوه اندازه به ، په يوه آواز  په يوه ځاى

 لكه غبر ګې او خوږې سندرې والړشو

 دژوندون داوښ مهار به

 سيو په ګډهدواړه ون

 راځه وليږدو په كډه

 باردستو رو دسپوږميو

و دزېړو زرغونوبه  دسندرو چندڼ بو يوا

 سره وتړودلمر په زري مراندو

 دژوندون داوښ پر شابه يې بار كاندو

 خامخا كه په پيچومي كې پښه نيسي

د ګل په لښتو تاندو  ته يې ووهه

***

د سلګيو پر كږ لېچ به

 لكه سپينې اوښكې واوړو



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 په خانقا كې،د خندا

 به دلوى صوفي له زړه نه

د مينې اوښكې واوړو  په ګدا لكه

 چې يې لمر پر تېرد څو كه لګيدلى

!هاغه اوږ كنډو خووينې

د كنډو په غيږ كې تويې

د لمر څاڅكي څا څكي وينې

 مخامخ به يوه او بل ته

د كنډو په سركې كېنو

 يكه زار به راته وايې

 زه به سر دټپې واخلم

 ته يې بله مسره وايه

 ورپسې چې غاړه تاوكړم

 ته يې هم راسره وايه

 ته به ښه يسته سوال شې

د سوال ځواب شم  زه به ستا

 دطاووس بڼكه ته شه

د كتاب شم  زه به غېږه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 ته به داسې رانه پوښتې

 راته وايه چې ژوند څه دى

 زه به داسې درته وايم

 چې ژوندلو يه كرونده ده

 پرې كرلي چالونګ دي

 چا ګالب دي او چا بنګ دي

 او چا ګډدازغولودى

 چاته خوږ لكه لومړۍ بوسه دناوې

د پردۍ ناوې په شان دى  چاته خپل ژوند

 شوې يې سترګې پسې سپينې

 خو ده پټ مخ په پلو دى

 ته خبره يې كه نه يې

يوزه او ته دواړه شپان ه

 تورې سپينې رمې پيايو

د ګړيو د شيبو او

 راځه پټ شو په شړيو

 راځه څلمو پر ليمڅيو

 خداى دې وكړي چې ټول مات شي



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 ير دې ږدمه پر بنګړيو

***

 ګوره دادې هم هېرنه شي

د كفنواو بدل زده كړه

 له ځيږو ځيږو وژغنو

 له پستو پستو وړيو

 غوندې رپېوئ ډارنې ته خو پاڼې

ګ خو بازنه دى چې زاڼې غوندې رپې  مر

 مه ډاريږه زه په زړه در سره نيم كړم

!څنګه موسكه شوې او برندې راته ګورې

 هو پو هيږمه دژوندله ډيرې تندې راته ګورې

 هسې ټوكه مې كوله

 تا ته چاوې چې ډارنې

 ها، دى الره كې مرګ ناست دى

ې نه وباسه څرمنې  تر

 كړهته داغشي در سره

 زه لينده غاښكي په غاښكي سمومه

د تاك په سركې  دژوندون



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 هغه واښكې سمومه

 چې په ميو يې طاووس غوندې رنګينې

 زما او ستا دژوند شيبې شې

***

!د شپو ورځوپربرګۍ رمه دې پام دى؟

 ددې الرې په كږ لېچ كې

 راته ښكاري چې ناست بودى

ګ جوړ كړى څودىيا كيداى شي وږي پړان

 ته به غشي راكوې زه به يې بولم

د مه به كوم غيږى كې دې څملم  كه مې وويستو

د جنت حورې غشى راكړه  دژوندون

د نر لورې غشى راكړه شابه شابه

د تورې غشى راكړه  ها تېره لكه

 ورته ګوره پر تندي باندې يې ولم

 شيبه پس به ګورې غېږكې دې څملم

پ دې تندي واورېورته غوږ شه چې يې خر

 په خداى خرپ بې داسې خوند كړي

 لكه تا نه كله كله



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 چې په ټنده كې خوله واخلم

***

 افسانې غوندې به يو بل

 مخ په وړاندې سره بيا يو

 سره الس تر غاړې دواړه

د ښكال رمې به پيايو

 چې په ګوته كې ژوندى مې

د سليمان وي  داغمى

ى آزادهالس يې خالص  توره

د يوان وي  كه لښكر لښكر

 چې مې خداى په زړه كې ناست وي

 چې تر څنګه مې جانان وي

 كه ځنګل ځنګل ماران وي

 لكه غرونه راروان وي

 ښاماران وي ښاماران وي

د خيال راكړى  پرښتې

د هنر اسم آعظم دى

 خداى راكړى يو قلم دى



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 چې راښكلي پكې ناست دي

 په زرګونو تېره غشي

ه ګوزار به ووځيپه يو

د هر مار ښامار له تشي

د غشو له شغا نه  كه

د هوسۍ غوندې ويريږي

 ورته ګوره ټول ماران به

 درته داسې واړه كاندم

د غچۍ ګوتې  لكه ستا

 پوره هم نه نيمه برخه

 كه الوي دې زړه كې رخه

 بس واړه واړه چينجي به

 دوريښمو ترې نه جوړ كړم

 كړهتر ويښمينو پستو الندې يې مړه

 چې تود زړه دې باندې سوړ كړم

د شفق خمٌ كې يې رنګ كړه

 سپين ټوكر دژوندانه پرې

 سور چكن غاټول غاټول كړه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 دراڼه اخوالږوراخوا

د سره لمر مخكې والړ يم

د باران كې  په هر څاڅكي

 زهر جنې وړنګې مينځم

د ګلونو پرل غونډيو  ته والړه

د طاووسانو  لكه سېل

 لكه زيړه زرغونه يې

 يمع ستا دديدن تږى

 راته ګرانې اوبه نه دي

 ته يې غېږې ته ځولۍ كړه

د ګلپاڼوورګوزاره

 په ګډا ګډايې يووړې

 چا ويل چې زما طبعه

 بس روانې اوبه نه دي

 راځه لرې لرې والړ شو

 نا آشنا وطن ته لرې

 راخورې چې كړي پر سرمو

د خوب وزرې  ښاپيرۍ



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 يوه وركه جزيره به

ك ړود ښكال چيرته پيدا

ا ميل ددنګې غاړې  كه

ې شي  دې خطا كې رانه پر

 كه يې ګوتو كې تش تارهم

 رانه ښه ذرې ذرې شي

 كه به ټولې مر غلرې

 ترې خورې شي ترې خورې شي

 راته وايې به سندرې

م به مر غلرې  ټولو

 چې خوږه به راته خاندې؟

 كه منت به پر ما كاندې؟

د آبديت به  پرښتې

 يو نا څا په راپيذاشي

 پر تويو مر غلرواو

 به يوه دم خوره ځال شي

 دواړه الس به ستا له غاړې

د امېل پر ځاى راتاو كړم



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 په روان تخت كې به درومو

 ديدارپيالې به مو شومو

 ١٩٩٧ پيښور



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

!لږ راتم شه الرويه

د شهيد آشنا دسمال مې

 له مالنهدى مال وستنى

 يم راغلى شيبه وړاندې

 زانهغ لويې له درنې

 ژبه ازانګه دګړنګ

د تورو له خرپانه  شنه

 راوړىمې په خورجين كې

 هغه سر له اژدها نه

 شو كولىيې يتيم چې

نه څانګې و، له د موسكا

* * *

دي پرېمې غربې څپلۍد

دي!له ډكېمې پښې  غزو

كې په  راوړيمې ټټر



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

د نيزودي  مات سرونه

مېد كاروان او  ستړي ښان

 راوړيرېپ شهيدان مې

د شپودي مشالونه مې

 ګړي دا په وينو سره سر

* * *

 غوږونه وخورې غبرګ ته دې

!ناورې؟ ولېمې دانارې

چې ګورې !يم درپسې نه

د پښو خاورې ښكوم دې

شېد سړي په شومه موړ

 زړه لكه دواورې په دې

د غم رانجه مې د جانان

 څښلي دي په لپو لپو

دي ټول خواږه دامې  ياران

 څليدي جوړ نن پرې اچېد



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

يمنه تش راغلى هسې

كې ځولۍپهمې زمانې

 راتم شه الرويه لږ

كې ځولۍپهمې افسانې

 وركړى هر فرياد ته مې

دىد سلګيو لړم  ټك

 څښلىمې ځاىد اوبو پر

دىد خپل  ډك زړګي پتك

 واكړهيېد هر داغ تڼۍ

د مينې زړه مې دى ډير  ډك

 وژنهيېد ايمان په تېغ

پ دىكېكه  هم ذره شك

* * *

مې يو ما  ښام ويو آشنا

 راغى زما زړه په الس كې

د مينېد كينې ه كه و



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 راغى خو چاړه په الس كې

دې وې دى دازړه د كارنه

 زړه پيدا كړه چيرته نوى

 خامې ټولېدې ترانې

 زړه پيدا كړه ورته سوى

وييې غزلې چې  خوراك

 زړه پيدا كړه روى داسې

 واخليو خولګۍله ستور چې

 زړه پيدا كړه لمر پلوى

* * *

چې ماوې  زړونه ښه لكه

خر دروپۍ  څيږي څلور

 ددووسترګو په دكان كې

 آشنا سپين او تور خرڅيږي

 وركړم نغد غمونه به پرې

 په پور خرڅيږي كه نغمې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 زورور غزل به واخلم

 كه غزل په زور خرڅيږي

مې دا سلګۍ شه خو  ور جار

ر خرڅيږيټګو ټنګڅه كه

* * *

د زما دزړه كوتريې  پريښو

 آشنا شغ لكه باز الړو

 ګو واالد قديمو ستر

 ډيرنوي اند از الړو په

 له السه پريوت كړنګ زړه مې

تهى هى  آواز الړويې ما

شو ذرې ذرې داغمى

 ښه له كاره ووت ښايې

د سترګو تږى د اشنا

 څه پر للمه الره ووت

 داددوولمرونو ستورى



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 رنګين مداره ووتله

* * *

 الرويه هغه شپه مې

 ډير ژړلي دومره په خداى

وو ما خو هغه ورځ  هم نه

 څېر ژړليپه دنن شپې

وه يوه ورځهم هغه ورځ

 ښايي تانه به وي هېره

شي ته ما شوم وې  كه درياد

 تېره ډيره پكې مو ده

 وراغلى ها لښكر چې

 كلي ته دژڼو زموږ

د سور خولو هلكانو

 څڼور بريتو ببرد شې

 ګورې ګوريې سترګې تورې

د كر كڼو يو نيم رګ  سور



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 هغه مست په تكبيرونو

 ډلونو په اتڼو په

؟ هغه شپږزلمي دې  ياد شي

دېيې دربې ها چې  كړې تو

 ګوزارې كړېيې لُنګۍ چې

 كړې كودېيې څڼې ها چې

كړ لنډچېيېبهځى ها غور

 كړې اوږدېيېبه ټپې چې

يې ټپه يوهد شهيد په

 كړې لمدېګېد عالم ستر

 خدايه ټولو، ووې ها چې

« كړې ړندېيې سترګېد مرګ»

يېد بنګو په چلم چې

 كړې ردې ردې سرې سترګې

وود چينې  بر غاړه ناست

 پر سر چنارود چينې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 قمري ناسته په چنار كې

 وار په وارويې او كوكو

و راپسېمې اوښ سور كى

 شرنګهارويې ګونګرود

 راپورته كړې لو سترګېټو

د مينې پكې  ښارو پروت

كې ښار دزړه په منځ ددې

 ټپو بارو يو كاروان په

د الرويو جوړ  لباس

 يكه زارو له قربان او

 خو نتلي زړه ته تللى

د ستارو يو غمګين غږ

د مينې دې او  ښارونه له

 ښامارو لوى راتاو شوى

 راوتي زلمې دغه شپږ

پهد همدې  ښكاروو ښامار

* * *



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 يووړې خوب داڅه كوې! وئ

 الرويه رابيدار شه

 خواته الړه كيسه بلې

 زوروره په كرار شه

شم څه به زه الرې  ته سم

 څه ته پر سمه الرشه او

ديمې او خله جېب كې  خواږه

كاپې لږه خوله دې  خوږه

تهد كيسې  ودرانه بار

، ورته اوږه كا د غوږو

 الره لنډووپرې هسې

ن چې ه كيسه شوهاوږده را

يې ماشوم څه ستړى دا ته

 دومره تلوسه شوهدې چې

 لكه تار كيسه تر ووځي



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

شو ستا خو زړه سورۍ  پيسه

ديكې په منځد كيسې  ډير

 ګړنګونه غرونه ښتېد

 له سينو وتلي غشي

 څانګونه او په تُورو پرې

له له خپل سر سره دي لوبې

 ښامار سر جنګونه له

 شوې هديرې مينې پكې

 ډك پالنګونه تشوي

پر دامنځد كيسې  يږدو به

شي په خداى  ډيره به ترخه

 اوس ايله سر ماښام دى

چې هسې شي نه  شپه پخه

 څاڅكي ښامار دوښود

شي به له سپينو ستورو جوړ

 ګورېيې او غاښونه به



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

شي ځينو ستورو جوړله چې

د زلمو به  زخم زخم

شي له زرينو ستورو جوړ

به دغه  ګورې ټول ستوري

 يو بل سره جنګيږيېچ

 څوك به تښتي له مداره

 ته رالويږي ځمكې څوك به

شي په كمرو كې  به مات

 ځيږي به غور په چينو كې

 ژوندددو پلونو تر منځه

د ليږي شي دانه پكې

* * *

 مه ويريږهكې منځ په منځ

 ته راځمه پاىد كيسې

شهيې غاپي رنګ سپي دې  ورك

 ته راځمه سراىد كيسې

ه روانومهبس كيس



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 ته راځمه ځاى بيا اصلي

 الرويه ته ما شوم وې

 څېله مست اوښان كتاروو

 غاړېوېيې ځونډورې

 شرنګهاروويې ګونګرود

د غلې يو انډى و به

 په غشو بارو بل انډى

د  دوزخ نه واى ګيډې كاش

،  ښه كارو داد غشو خو

 ښكارو بل مو كارنه و، خو

 ښكاروڅهد ته به وايې

 ښامارو واالد كيسې

كې ته هم ناست په  يوه انډي

كړ مغرى به اوښ ګنۍ او  دراوږد

 څپيړه ور كوله تا

 الوتكه په هوا كې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

كړ نا و  نګيدله څا پي

د بار الندې ته به وايې

 ژوبله اوښه نړيد له

 راوړيې يو بم بچىد

 هغه بالر به لنګيدله

د غره پر  څو كه ولويد بم

د غږ وهيې خو  مزه نه

 وي وچ مورىېچ شي كيداى

وهيې يا  مياشته پوره نه

مټ تاګنۍ د پاسهد

 كيښوه تو غندي په شانې

 كړه پټه ګڅه سترګه دې

 خالصه ورته پريښوهدې ښۍ

 ګوته ښي الس دويمهد

 راكش لكه ما شه كړه دې

ه وكړه كريږ په خندا دې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 تما شه كړه هوا بازدې

 بوڅې كړې دغرور شونډې

 دپوالدو چلوونكي

كېدګنيو په  بند بند

 ترخه زهر شيندونكي دې

 الوتكه ستا پر خوايې

 راكږه كړه په آسمان كې

 جوړهيېتهد توپ نښې

 او ستا اوږه كړه ګنۍ ستا

د زړه خوله يې دباروتو

 خوږه كړه له ويشتو وړاندې

تهيې هاغه غر چې  آسمان

 څوكه رسيږي نژدې لږ

 دوريځو اوښان پكې چې

 تېره سرته څوكې ددې

دراوښا شپږ  ښتيا راغللن



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 تش روان وو ته به وايې

 بس بار په بريښنا راغلل چې

 له هوا بازيې ګډوډ چې

كړ نښېد خوږې  نظر

كې په د سترګويې يو، رپ

كړ درز له غره سره  ټكر

د غره يوه يې ګردي كاڼي

 مات سركړ ځاىپر څټګد

د پرښې تړانګې تېرې يوې

كړ لكه لورنيم په  ټټر

 اخيستويې په مښو كه كې

و لوى ته وادايې  ارمان

كېيې وړه ها چې  په هوا

ه غاړه له هوانه كږ

 وړې الوتكه دړې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 الړه ګړننګونو پورې

 ګانو شادويې پروزرو

 سازې پيغې چيغې كړلې

 ګانو ځينو شوخو شادو

 ميتيازېد پاسه كړې پرې

د الوتكې  موږه هم

 واوريدلې غړمبيدنې

مو له خوښۍ لكه ناوې

 تويولې ګو اوښكې ستر

كې پټې پټې  مو په زړه

 ما تولې ګوړې خوږې

؟ الرويه تاته  ياد شي

وهدې ګنۍ چې  پراوږه

وه ها اوږه دې  پر اوږه

دې ها اوږه دې كې په  وخت

وه ګنۍ له  نه هم خوږه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

.ټول تاته ووې موږه

شه تا ويشتلې ! مبارك

دېدې خداى كې مل شه، په  غرو

 درته تير دنور سرك شه

كې خودې نا وخت  څاپه يو

 راغى يو كيفيت درباندې

 اوښكېوې ستا په سترګو كې

 راغى څه هيبت درباندې

 بل شاند شاعر په شانې

 راغى يت در باندې شعر

 مو درته كړلې افسانې

 راغى حقيقت دربانې

دې ګنۍد  له واړه بار

 يو دم سپكه اوږه كړه په

 اوښ چې غاړه دركږه كړه

 دده خوله دې پرې خوږه كړه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

كړل ه انډي نه دې راټوپ

 په ښاغلي غوندې ترپ كې

دې خالص ګونګري  داوښ دپښو

كې كړل ژرژر  په يوه خرپ

 دكاروان او ښان دى تم كړل

 ديو دوو سترګو په رپ كې

 ستا په ستر ګو كې وې اوښكې

 تا وړې سلګۍ وهلې

 ستا وړې وړې خبرې

 په مرۍ كې ښخيدلې

 ستا ګنۍ غوڅۍ سرې شونډې

ر  پيدلېدوې ګلپاڼې

 ستا په سترګو كې خبرې

 په څپو وې په غورځنګ وې

 هغه شپږ دګلو ونې

 نس ته تيرې يوه نهنګ وې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 شوكولې خودې شپږو

 له نهنګ نه پښې دسنګ وې

 شپږ اوښان له بره راغلل

 يو څاروان تش راروان وو

كې شپږ دستماله  هر دستمال

و  تاو دوړانګو يو باران

 سپينو اوښكو كې راشنه مو

ووڅانګې  څانګې ارغوان

 په دې هر دستمال نغښتى

و  هر يو زړه زما جانان

***

 راشه راشه چې دې ښكل كړم

 زما ښكليه الرويه

 ته زما دنغمو سيرى

!يه زما ماته زړګيه

 ددې شپږو الرويو

يې ها اووم ملګرى ته



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 دكاروان دغزلونو

 او سندرو څورى ته يې

 ناصر باغ ٧/١٢/١٩٩٧)ګنى( ګنۍ: يادونه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 يو قتل كوم يو شاعر وژنمه

د جريدې پر سپينې ټنډې باندې د ژوند  ورځم

د خو نړي قاتل عنوان لګوم

 يو داسې تور مې پر خپل دين او پرايمان لګوم

 چې په ژوندون كې مې څوك نوم وا نخلي

ك ه شيدې شمه كه شات شمه كه قنداو نباتزه

د ښار ښكلي مې په ژبو لكه زهر او ذقوم وانخلي  چې

 په هغو كلكو تكو سپينو اطلسي رسيو مالتړمه

 راكوزول چې پرې شين سترګي هوا بازله هوا

د كلي پرسم منځ باندې خرواربمونه  زموږ

د غره سرته خيژم  ځم نه ودريږم مال تړلى

 با سمه روسى توغندىله هغې شنې پرښې را

د ښكلي كليوال شپونكي دزړه په تودو وينو سور دى  چې مې

د څپو ګډ يده  هغه شپونكى چې په شپيلۍ كې به يې ژبه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

د ټپو ګډيده  چې په سندرو ميوندۍ كې يې مال له

د ستورو غوندې وري درلودل  هغه شپونكى چې يې

د تور وشپو ګډيد ههغه شپونكې چې يكه زارته يې سپوږمۍ

 هغه دده په وينو سور هغه روسى توغندى

د كلي پښ ته راوړم

 چې ترينه دروند او تيره تبر جوړكړي

 په شكرانه كې يودوه درې منه غنم وركوم

 له ابرهيم نه په بخښنې هسې نه چې پرې بتان ما توم

 په دې تيره په دې درانه تبر مې ځان وژنم

 ان وژنماد كې مورې الس مې مه نيسه ځان نه وژنم كارو

 هغه كاروان چې همدا ستا زوى يې له كاره وايست

د عقل له مداره وايست  په جادوګر عشق يې

 هغه كاروان چې له چنار سره يې زړه پيوندكړ

و غځيده  چې له چناره سره څانګې څانګې

و غږيده د چنار پاڼې يې ژبې كړې پرې  چې

د بركلي له شپانه نه په زكات سندرې  چنار اخستې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 اوبو كې به يې خامخاوي څښلې اوښكېسپينو

د كومې بورې كومې ورارې هوسۍ

د ټولو ښواوبدو سره  خو ما

د لرې كلي جانان ته كړو په مينه اهداء  چنار

و نه ما نه  خو جانان

 وې دې خبرو كې خبرې شته سندرې نه شته

د باروتو په كې ډيردى او شكرې نه شته  خوند

 يو مالتړمهپر هغه كلكو تكو سپينو اطلسي رس

 راكوزول چې پرې شين سترګو هوا باز له هوا

د كلي پر سم منځ باندې خرو اربمونه  زمونږ

 له توغندي جوړ په درانه او په تيره تبر چنارغوڅوم

 پريږدئ چې غرونه غرونه ړنګ شي او چې خرپ يې واوري

د ښايست پركروندې باندې وسيورى كړى  دې زوروريې

ل  مر ووينې زيړه زرغونه ووينيپريږدئ جانان مې چې اوس

 پردى چنار څه كوي خپله جامه شنه وويني

د شپونكي شهيد له قبر ځنې د بركلي كنډو ته  ورځم



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 څوګر دي كا ڼي په ځولۍ كې راوړم

، نه يې ولم ، سترګوته دې الس نه نيسئ  پردي دې نه ويريږي

د خپلې نازولې او شاعرې شپې تندى ماتوم  زه پرې

س  ره دي سترګې مې سرېنن مې السونه

 چې شومه دم شي شپه پخه شي او ويده شي خلك

د الهام له ښيښې  هغه شاعره ښاپيرۍ كه چيرته راشي

د سالو وتړم  اسم آعظم به يې په پيڅكه

 سالم يې نه اخلمه مخ به ورنه واړومه

و چيچمه  له ډيره قهره به غاښونه ورته

 ورته به ووايم ورځه په مخ دې زيړ ګلونه

 مې نه چې مې السونه سره دي، سترګې مې دي وينې وينېوينې

د سمال غور ځوم د ستورو ډك  ګوره كنځادرته كومه او له سرنه دې

!بيا به آسمان ته په دې توره شپه كې څنګه خيژې

 اخر افغان يمه پرعزم باندې ټينګ والړيم

د جادوګر حسن منتر مه وايه  بس دى پر ما

 يو شاعروژنمه يو قتل كوم



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 شورجوړوم وه غوغا جوړومي

 خپلو سندروته پيغور جوړوم

 الس چې رانه وړې ګنې الس دې په خنجر وهمه

 زه مې په خپل زړه كې خنجر ښخوم

 كوم وږي سپي ته مې دازړه غور ځوم

 تر هغه سپي ښايست نه سپى ښه دى

 چې مې دالعل كړو، ورپه غاړه وې په دې كوتي لعل زه څه كوم؟

!وګرو السوالس ونيوه؟ دامې چې په جاد! وئ

لچا سندر مارې مې په زړه كې په كټ كټ وخند

ب ١٩٩٧/١٢/٢٢ ، ناصر اغپيښور



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 دهوسۍ دشيدو بوى

 بيا داوښكوله شبنم مو

 وچ دسرو سترګو غاټول كړ

 دپاتا ټغر مو ټول كړ

 په جو مات كې مو بر وځې كړې هوارې

 دزيړي شهيد په شانې زيړي لمر ته

 اوښكو امدې ورځې كړې هوارېمونږ په

 په ټټر كې مو ټكور كړل پرهرونه

 زنګ مو ګډ كړ دغليم پر خنجرونو

 دمرګ سترګې مو كړې ټيټې

 دژوندون په برګو سترګو

 دنظر الس يې ور غوڅ كړ

 دجانان دبڼو درګو

 هر سهراب دزخمي زړه مو



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

د صبر نوشدار وكړل  نوش

 په خندا مو پر هرونه

 دليال دسر سالو كړل

 مونږ تراخه تراخه وختونه

 ډوب دشاتو په كندو كړل

 غم مو ونيو له مرۍ نه

 ترې قلنګ دخوشحالۍ مو په زور واخيست

 سپين لمني ژوندانه مو

 دتودې مينې تور واخيست

 ډيرو مستو ليونو مو

 په ورغويو كې اور واخيست

 پاړو ګرو شازلمو مو

 مرګ په شان دمنګور واخيست

 ګلونهپرې مو وتړل دژوند ګيډۍ

*** 

 زمونږ ژوند لكه نجلۍ زموږ دكلي



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 چې دجنګ په ورځ پيداشي

 او دجنګ په شپه شي پيغله

 ښايست په آيينه كې

 اول موسكه شي بيا كټ كټ په خندا شي

 چې نلۍ يې ښي رجړومه

 دسل ډزي ما شينګڼې

 ساليي يې ماته ستن دكالكوف شي

 دخنجر په څوكه خال پر زنه كيږدي

ي نري نري تارونهله چاودي بم نه وباس

 په كې وپېي مرۍ او مرغلرې

 په ځونډويو كې يې پټې كړي هندارې

 اميلونه او هارونه ترې نه جوړ كا

 چې دمرګ موزيګى سترګې كا ورجګې

 پسې شونډې كا ندي بوڅې

 له خندا نه پسې داسې تكه شنه شي

 ته وا پاس دغره په سر كې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 زيګويو دمجاهدو وهي غاړه

پ  ورتهاو دهسك په لوري

و الړه  الوتكه ترې نه

 دليوه له څرمن جوړه

 چندني چمبه په الس كې

 داد دنګو غرونو پيغله

 كليوالې ټپې وايي

 دماللۍ ټپې وايي

 دا دجنګ دوخت كيسې دي

 چې په وينو تكې سرې دي

 البه خالصه يوه نه وي

 چې سل نورې ورپسې دي

 هو منم چې ستا په زړه كې

 ډيرې ډيرې تلوسې دي

و ه چا وژلې؟چې ليوه

 چې څرمنه يې چمبه شوه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 دنجلۍ په اوږدو ګوتو

 ټپه څرنګه لمبه شوه

!ښه ده غوږ كيږده زړګيه

!هغه شين ځنګل خو وينې

 چې دشنه درياب په شان دى

 چې راښكې پرې خوږ ميده ميده باران دى

 چې پر سر يې دمرګ زيړه بيړۍ ګرځي

د ټال باد بان دى  پرې دپاسه دبوډۍ

دىدا ځنګل داسې  ځنګل

 وخت ناوخت پرې دپوالدو ږلۍ اوري

 كله كله يې په غيږ كې

 دباروتو سيلۍ ښو ري

 ددوزخ دلمبو ستوري

 ددې شنه ځنګل په غيږ كې

 يوه زرينه هوسۍ ګرځي

 ته وا سپين ستوري ترې ورك دي
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 لكه زيړه سپوږمۍ ګرځي

و چې هوسۍ روغه هوسۍ وه  داسې وخت

 لكه اوس ليونې نه وه

تهدسپوږمۍ سپينې  رڼا

 دوو كبليو به رودله

 دآسمان ستورو ليدله

 يو سهار چې يې كبلي په خوب اوده وو

 دهوسۍ تيونه تش وو

 څو چې ډك تيونه راوړي

وه يو كبلى  يوه كبلۍ

 زيړي لمر ته ويده پريښول

 لمر خپل ځان ورته هوسۍ كړ

 دوى يې غيږ كې تاوده پريښول

 كله وړانګه ورته ژبه كړي څټي يې

يېپلوشې يې  خواږه ښكر شي ګروي

 هوسۍ الړه يوې داسې شنې ورشو ته
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 چې سپاره پكې ډوبيږيږي

 دبمونو تش ډولونه پكې توى دي

 داواښه چې په باروتو كې را لوى دي

 لږ نه ډير غوندې ترخه دي

 دګنډير غوندې ترخه دي

 خو هوسۍ يې خوري په خوند خوند

 خداى شته ډير ورته خواږه دي

ت ش تيونه ډك شولپه شيبه كې يې بس

 چې په پښويې تي لګيږي

 پروښو يې تي لګيږي

 ټكى ټكى سپينې پۍدي

 دوښو پر پاڼو لويږي

 له نشې او له مستۍ نه

 دهوسۍ ماللې سترګې

 سرې شوې څرخ وهي ګډيږي

 دزمرۍ غوندې ځليږي



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 لكه دوې ډيوې بليږي

 په قدم قدم روانه

 مسته مسته ده نشه ده

 دازرينه هوسۍ ګورئ

دهنن دشنو مي و شيشه

 دزړه سر ته يې وركړې

 ديرغل لړم لشه ده

 كش او كړپ يې لرې واوريد

 څه يې شك په رړه كې تير شو

 نا څا پي يې ليوني غوږونه څك كړل

 سره په وينو خوله ليوه يې لرې وليد

 يو سور سوى يې په زړه تيرو بير شو

 نيزه باز يې له خپل قهر ځينې جوړ كړ

ه راغلهدجنګي آسپې په شان پر ليو

*** 

 دهوسۍ په ښكر پېيلى
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 دځنګله دليوه زړه دى

 له دې زړه نه دهوسۍ دشيدو بوى ځي

 له شيدو ځنې دلمر دشغلو بوى ځي

 دچمبې له خواږه غږنه

د سو يو نغمو بوى ځي  څه

ر دروژې مبارك مياشت پيښو�١٣٧
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 واكړئ ژبېيې ټپو په

ه نښتى د سر  غر له غر

د كاڼو  جنګوي تندي

ر غړي ډبرې سل منۍ

ڼو دي دبيا ته وا ميندې

 خور جينونه له اوږويې

 لويږي دګلپاڼو الندې

 ګورو ګورپر بورې مينددې

 پر كر كڼو پر مماڼو

 شول راتوى درمندونو كې

 كټوري داورله زاڼو

يټول سيوري وژل لمر هم

د شنو بكيا ڼو دژوندون

د شيرين وطن په نوم دې

 فرهادي تيشه در واخله

 كړه دروازې ډبرينې
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 پچې غرونو خچې ددې

 ډكېشييې غوال نځې چې

 دي وچې دژوندون چينې

كې په دې دي غرونو  بنديان

د طوطيانو  زرسيلو نه

 ماړه كړئيې په نبا تو

 ماړه كړئ په شكرويې

 ځپليد مرګي تندې

 ماړه كړئ ويېپه سندر

 څښلي چا رانجه ورباندې

 چا په غشو دي ويشتلي

 دواكړئيې ټپونو پر

 واكړئ ژبېيې ټپو په

 په خندا كړئيېكټ په كټ

 آوازونه ورته راوړئ

 پر وازونه ورته راوړئ

 دوطن په شنه آسمان كې
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 خواره واره په سېل كړئ يې

 لوګي كړئ جارودجنګ پرې

ا مېل كړئ ترې دسولې جوړ

* * *

 درواخله پاستى له تبۍ

ال ستى ډول ته وركړډم چې

د ډنګه غږ ډنګه دى ډول

د كهول غږدى ټپېد

 زنګوي ستوري په غيږكې

غږكې ګړنګ په دى راټول

 څښلييېد خپل داغ رانجه

د سرو وينو په رنګ كې ناست

د سوي غا غږ بيا دى ټول

دى ورته  ښكاري داسې ځير

س  څارييې ترګېد نرګس

پا وايې څي بيا به كله

نا محشر جوړ چې څي شي او
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 للمې دروح پر وچې چې

څيڅا څكيڅا څاڅكي نغمې

 ښكلې ناسته قمرې پاس پرې

 څانګه كږه ګل ونېد

 راښكلېې غوند ليندې يې

 راشييې دآواز غشى

 پر زړه لګيمې خوږ داسې

 ګډاشيپهمېرګرګ چې

د مې الس  ږدي پر سترګو يار

شييې ګوتې ټولې  رڼا

ويچې هغه خداى  رانه ورك

 په هر لوري راپيداشي

* * *

 واخلو غشي ليندې ځئ چې

 ښكارووځو دليوانو په

 واخلو ټپې څو نوې يو

 په قربان او په زارووځو
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 شعاردى دازموږ! ګورئ

 دليوه پر سترګوزاردى

چې هسې  پر تشييې نه

و لګيږي غشي چيرې

شي سورۍيې څرمنېېچ

 ښه نشي كار به بيا زموږ

 هو ليوانو ته اخيستي

دي موږ د غشي په تلي

 وژلييې رحمهبې چې

دي سل هو سۍ  او زركبلي

 په هنر هنر به وچې

 څرمنې دليوانو كړو

 يو پاكې ترينه وبه خر

 وژغنې ځيږې هغه شنې

بې په وطن كې  شميره مو

 شته درانه درانه توپونه

پهد  ګيډې شانډولونو
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 لكه ديګونه خولې وازې

 راوځييېنه له خولې چې

 دديوانو آوازونه

 اورونهيې په اواز كې

 دي وژلېيې ښاپيرۍ

 كورونهيې ځولي سو

 به ترينه واخلو دديو غږ

 به ترينه واخلو ځوږ شوراو

به خولېد هر توپ پروازې

 څرمنه تاوكړو دليوه

به په كې  تود په سراوتال

د ساز دسولې  نياو كړواو

٢تله �١٣٧پيښور  
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مې ته به راځې،  په خوب ليدلې ته

ته ته به راځې  په خوب ليدلېمې،

د كندهار زليمه *پرسردې تاو ود هراتۍ تورد لونګې،

 په كې غونچه غونچه ټومبلي تور لشي اوزرين رنګي غنم

 لشې لشې باڼه دې نېغ وو، شمله دارزليمه

س دې تر پښو الندې آ واسماني  مستانه روان

و  په شرنګا شرنګ لكه موزونه ترانه روان

و  پر مخ روان لكه روانه زما نه روان

 قدم قدم يې ودسرداستا دانو استاد

د فرهاد  ته وا چې نال نال يې چا جوړو له تيشې

، ته مې په خوب ليدلې  ته به راځې

!دغه دزيړې زرغونې تر پلو شو الندې شنه غرونه وينې

ط  اووسان دې استقبال ته والړزرين وزري

د شفق په شال پټې رڼې ويالې روانې ګورې د سر !دغه

 درته وريښمينې څڼې بيا دي ښاپير يو خورې
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 ته به راځې ته مې په خوب ليدلې

، نو خود به راځې  ولې به نه راځې

و په شلو ميخو  چې يې ستا نوم زموږ پرټنډوټك وهلى

 په خاطر تر تو روالندې مو په پرې سرونو ستا

 شهيدانه رقصونه ډير كړي دي

، نفلو نه ډيركړي دي د خپلو وينو پر څادرمو ستا په نوم

د پيغلو پيغلو خويندو دسينو په غو څولو باندې  زموږ

د ۍالمانو قصابانو چړې ډيرې پڅې

د پوالدو پخې  راځه راځه دزړو نوبټ كې مو نينې دي

له.بو د مرګ ورته  وېرې پڅېن يې واخلې تېرې داړې شي

 ته به راځې، ته مې په خوب ليدلې

 تر تا قربان، دصوفيانه نظام منصور سرداره

 للمي غاټول ته پر خې پرخې، پسته ور، بارانه

 رنځور وزړونو ته اناره دانګور سرادره

، ته مې په خوب ليدلې  ته به راځې

 په خامو پيوها لمدې چړې ړندې دي ړندې

 زنګ خوړلېهغه په تاندو وينو سرې تورې نن



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 خبربه نه يې چې مغرورې قرعوني ككرې

 ددريابي قهر زرين غوندې نهنك خوړلې

، ته مې په خوب ليدلې  ته به راځې

د سخې جان سپينو كو ترو درته لويه سالمي نيولې

 تر تا جار يږي خوايې ستا غوندې زلمې نيولې

د غمي نيولې د جوړو لو ستاو تاج ته  او ښكو تا بيا

ي يوكر كې ځپلي د سختې مينې ډير تږي و

 يه تر الما سو ځليدونكيه او څپانده روده

 په غورځنګو نو شه په تور كمر كې الره باسه

د بخت پاچا راځه پڼې دې مه وبا سه  زموږ

، ته مې په خوب ليدلې  ته به راځې

د كندهار رزلميه د هراتۍ توره لونګۍ، !پر سردې تاو

 اوزرين رنګې غنمپه كې غونچه غونچه ټومبلي تورلشي

 لشې لشې باڼه دې نيغ ووشمله دارزليمه

، ته مې په خوب ليدلې  ته به راځې

، ته مې په خوب ليدلې  ته به راځې

 پيښور ناصرباغ نوې كمپ١٠/٩٨/ ١٩
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 ښاپيرۍ زما همزولې

 ښـــــاپـــيــــرۍ زمــــا هـــمـــزلـــــې، او نــــغـــمـــې تــرمــــا مـــشـــرانې

 خــــو نـغمې رابانــدې ګـــرانــــې. ښـــاپـــيــرۍ تـــر ګـــرانـــۍ تـــيـــره

 ښـــاپـــيــرۍ پـــه خـــوب كـــې ويښي، او ښـاغلـــي نــغــمـــې راوړي

 ښـــاپـــيرۍ پـــه ويـــښــه راشـــي، خـــــــوبـــــــولـــي نـــغــمـــې راوړي

، واښـــكــي واښكې لـــه تـــاك واخـــلـيښـــاپـــيـــرۍ بـــد ه بـــاله ده

 زمــــا پـــه زړه كـــې وغـــزيـــږې، رانـــــــه واګــــې دواك واخـــــــلـــــي

 چـــې مـــنكــر شـــمـــه لـــه مــيــنــې، دا نـــــو ځـــان راتـــــه ښكال كړي

، افـــســـ  انـــې راتـه ريښتيا كړيماشومتوب ته مې را ستون كړي

د بــــر كلــــــي مــــــــاشـــــوم ، زه د اخــتر شــــپـه ده  يــــــــم ښـــاپـــيرۍ

 مــــــرګــــــــي څـــــــو راتـــــــه نــيـــولـــى، خـــو ژونــدى ددې په نوم يم

، ښــــكلـــي غـــرونه رانــــه تــ  او كـړيله بدرنګ جنګ نه مې ساتي

د سولي او نياو كړي ، ساز د شـــــنـــو بـــنـــګــړو له شرنګه  شـــيـــــن

 خو چې وخت دښكلي جـــنــګ شي،شنه بنګړي ايسته ګوزار كړي

د منصور سكنۍ خـــور شــــي، ســــپــــيـــنـــې لــيـچې راته دار كړي

د لـــــونـــ ، د غــــزل كــــړم  ـګـــــو دا يـــــــــې راكـــــــړيزه يـــې تــــوري

د شـــــنــو بنګو دانې راكړي د مــــســــتــــۍ شـــــم،  خــــو چــــې وږى

د ډول پــــــه غــــږ كـــې نــــغــــاړي، ګــــړنــــګـونو له مې يوسي  مـــــــا

و له مې يوسيد نــــــغـــــمــــو مــــســــتــــه څــــپـــه شـي، غورځنګون

دى ښــــاپـــيـــرۍ لـــه قــــافـــه راغـــلـــه، زمــــونـــږ  كلـــى ور مــعلوم

 پـــــه لـــجـــرومـــه كـــې يـــې كـــښـــلــي، پـــه وريـــښــمو زما نوم دى

 شــــيپـــه لـــمانــــځـــه چـــې ودريـــــــږم ركـــعـــتـــونـــه را نــــه هـــيــر
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 ښـــــاپـــــيــــــــرۍ مـــــې زړه تـــه راشــــي، جـــنـــتـــونـــه رانه هير شي

د ګلـــــو ونــــه د غـــــو ټــــــۍ نــــظـــر بـــه راكــــــــــړي ښــــــاپـــــيــــرۍ

ب د خـــولګــۍ نـــــظـــر  ــه راكــړيښــــاپـــيـــرۍ ســـخـــي مـــلـــنګـــه،

د شـــــعــــر الــــــهـــــام شـــــي، كلــــــه كلـه ترى تم شي  ښـــــاپــــيـــــرۍ

د هوسۍ رم شي د زمــــــــري غـــــــونـــــدې يــــــې څــارم، ښــاپــيرۍ

مښـــاپــــيرۍ كلــــي تـــه راغــلــه، ښــــاپــيرۍ بـــه غـــره تـــه بـــوځــــــ

، ښاپــــيرۍ بـــه زړه تـــه بــوځـــــــــم د مــيــنې تـــنده  ښـــــــاپــــــيـــرۍ

د رحـــــمــــــــت ورېــــــځـــــي راغـــلـــــــي، پـــــرځـنګل به باران وشي

 ښـــاپـيـــرۍ تـــر كـــوچـــوســـپـــيـــنـــه، تـــكه سـپــيـنه غوا به لوشي

دىښـــــاپـ  ـيـــرۍ بــــيــګاه تــــه راشـــه، اوس مـــې ښه كاروبار جوړ

، نن له ستورو دىنه پـــــــــه زرګــــــــرې شـــپــې مــې تاته  هار جوړ

 ښـــــاپـــــــيـــــــرۍ زمـــــــا اســــتـــاذه، پــــــر غـــــزلـــو يـې الس بر دى

دىراښـــــودلــــى يـــــې پـــ د ســــنـدرو پــيــغـمـبر  ـــــه خـــــوب كــــې،

د زړه كوتر مې وخوري  ښـــــاپـــيــــرۍ مـــې ســـپـــيــنــه بــازه، شـين

 پــــه پــــنـــــجـــــو كـــې مـــې ور ټــــول كــړي، پـه هنر هنر مې وخوري

د خـــبـــرو څــــــورى راكـــــــړهښـــــاپــــيــــرۍ پـــــه ســــفـــرځـــــمــــــه ،

د شكرو څورى راكړه ،  خــــــامــــــاخـــــا كـــــــه شـــــيــن طـوطي شوم

 ښــــــاپـــــيــرۍ مـــراقـــــــبه شـــــــــوه، ښــــــاپــــيــرۍ خـبرې پريښوې

دىمـــــــروره رانـــــــه ګـــــرځـــــې، تـــــــــرې نــــ  ــه مات مې يو بنګړى

، تـــرې شـــكــولى مى ځونډى دى  ښــــــاپـــيـــرۍ تـــه مـــالمــت يـــم

د لـــيــــــچــــو، شـنه بنګړي به ورته راوړم  كــــچ او كـــــيـــچ يـــې وړم

 ــه راوړمد لـــــــونــــــــګـــو دمــــريــــو، ډك ځــــــونـــــــډي بـــــه ورتـــــــ

، ښـــــــاپــيرۍ را سره مله شي  چـــــــې لــــه ځـــان ســــــره روان شـــــــم

، مــهـــربـــانـــه غـــونـدې غله شي د ســــتــړيـــا مــتاع مې لوټ كړي

 كه نـــړيـــۍ مـــې مــــخــــالـــفــه، ښاپـــــيــــرۍ مــــې پــــه طـــــــرف ده
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اوچـــــ د ګلـــــــــونــــو، ده ـــې امــــــامــــــــه د صـــف  رڼــــــو پـــــرخـــــو

، چـــــې كــوم ديو د وسواس راشيد اخـــــالص څـــپــيړې وركــــړم

، ښـــاپـــيرۍ بــه پــه الس راشي  زه چــــــــې دومـــــره ريـــاضـــت كړم

 ــــــه راكــــړه، ســـرو غــــاټـــولــو رانه غوښتيښــــــاپيـــــرۍ رنګـــون

 ګالبـــونـــــو او نـــــرګـــــسو، آن چــــــــې ټـــــولـــــو رانــــه غـــوښــتـــي

 ښـــــــــــاپــــــيرۍ پـــه غـــنــم لـــوكـــې، زمـــونــــږ بــــركــــي تـــه راشي

د جـــــوم د ګـــــودر كلــــــي تــــه راشـــــــــــيد حـــــجـــــرو  ــــاتـــونــــو،

، شـــيــن قــرآن پـه غيږ كې واخلي  ږلــــــــۍ بـــند له كلــي تـــاو كــړي

د امــــن، او ايــــمــــان پـــــه غيږ كې واخلي  زمــــــونـــــــږ كلـــــــى بــــه

د څــــــڼــــو  راكـــړي، لــــــو كــــــومـــــه مـــــال تــــــړمــــــهاوس بـــــه ول

، پـــه آمــــــين دعــــا تـــــــړمـــــــه  يــــــــوګــــــــيډۍ قـــــــــبولـــه شــــوې

، په خـــــوږ الس كـــې مـې كرلى  نـــــور قــــلــــم بـــه مې سور ګل شي

، غـوڅ ور غوى را تړلىښــــاپــــيــــرۍ پـــــه  شـــيــــن دســــمـــال دې

، كه ژونــــدون ســـراب ســـراب شي  كـــه له تــــنـــدې مــــرمه مــــرمه

، ښاپــــيـــرۍ بـــه شـــيــــن دريــــاب شـــي  مرغلره خــوله به راكــــړي

 پيښور١٢/١٢/ ١٩٩٨
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)) ځواب دځنګل دليك(( شين همځولى

 ـــنـه مــــــــې ومنـــــه په مينــــــــه مينـــــــهمي

 ستـــــــا پــــر كركڼه پر مــــــمــــــاڼــــــه سالم

 ستا دنـــښـــــــتر پر زلفــــــو زلفـــــــــو سالم

د څـــيـــــــــړۍ پر پاڼه پاڼــــــه ســــــــالم  ستا

 ــــاره وتــــــېچې ستــــــا پــــر ســــر ده له كتـ

 پر هــــــــاغـــه ستړې ناسته زاڼــــــــه ســــالم

***

 ليـــــك دې څــــــه ډيره موده مخكــې راغى

 هــــــى هـــى چـــې زه دځواب تـــاب نـــــه لرم

 دخـــيال نـــيـــلــــې مې ګوډ په نيمـــه الركې

 په ركاب نــه لرممـــلــــونــــى يـــې پرى پښه

 شاګرد دى يــمه دشــــعــــــر پــــادشاه ته يې

 بې لــــــه تــــا شــــين دشعر كتــاب نــــــه لرم

***

دي داســــې خـــــومــه وايه چې هير دې  ډير
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 ګرانه پادشاه مې تـــــه يـــــې پيــر مې ته يې

 ــو كــــې يـــــېپه ويښه هم زما په ســــترګــــ

 يې تــــعبــــيــر مې ته يـــې دسهار خوب مې

 دزړه هـــــنــــــداره درپــــــــــــســـې ګــــــرځوم

 دهغه ستر نقاش تصــــوير مــــــې تــه يـــــــې

***

 ګــــــــــرانــــه زه ډيـــــر دميــــــنـــــې وږې يمه

 يـم مــې پر ســــر الس تــــيـــــروهلكه يــــتــــــ

 ما ســره غــــــرونــــه غرونـــه مــــينــه كــــــوه

 زمــــــــــا پـــر زړه دهــــــنــــر الس تـــــيـــــروه

 په تور كــمــــــــر كې هم چې ښكلي ګـــــــورم

 پرى ښه روښان دجــــــــــوهـــر الس تيــــــروه

***

ال ســــــــونــه مې له ستــــورو ډك كړه  خالي

 چې پرى لمنه دسپــــــــــوږمـــې ونـــــيســـــم

 ستــــــاونــــې دنګې دعـــــا ګانـــــــې زمــــــا

 دښكال عــــــــــرش ته بـه ځولــــې ونيســـــــم
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؟  دا ګيدړ خيال وخـــــتـــــونه برند دي ولــې

ز  مــرۍ بـــه تــر لكــــــۍ ونيــــــــســــــملنګه

***

 ته دخـــــــــداى شيـن باغ يې ښامارخونه يې

 چــــــــــــې ګنـــــــې تا دالل ثـــــنــــــا ويلـــــــې

 زرګـــــــونـــه كــاله تــــا دحــــال پــــــــــه ژبــه

ث  ــــنــــا ويـــــلــــــــېدهـــــــــغـه ستــــر جمـال

ل درنګ پـــه تـــــوري تــــــــوري  تــــــــــا دبال

 دپـــــرښـــــتـــو دخـــــــال ثـــــنـــا ويــــــلـــــــې

***

 دخپــــلـــې غيــــــږې ما بــــــــــه سوما ګڼـــې

 قســــمدهـــرى شــــــــنــې ونې پـــه ســـــردې

 شـــــــراب شـــــراب به زما شعـــر جـــــوړوې

 پر شــــــــــرابـــونو دكــــــوثـــــــر دى قســـــــم

 لــــــــــه درده ډكه مـې غــــــزل تــــــوري لــــره

 پــــرشــــــــــهيــــد غــــاښ دپيغمبر دې قسم

***
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 وم افسانې مې خوښېزه چـــې ماشــــــــــوم

 چــــــې ترابــــان بـــــه ګــــــل انــــدامه يو وړه

 مــــــــــاوى چې ته به وې قـــــاصد جوړشوى

 يووړه تـــــــــابـــــــه خـــــبــــــــره تـــــر بـهرامه

 په دريم ګــــــــــام كې به شــول ښكيل ترابان

ه يې دوه ګامه يو وړهكــــــــــه دا ولجــــــه بـــ

***

 ته خـــــــــــو اوس هم له شنو خوبونو ډك يې

 په خـــــــــــوب كې ډير زيــړي ګالن راليـــــږه

 دګالبـــــــــونـو په رنګونــو كــــــې رنــــــــګ

 هــــا ســـــــــــور وزري بـــلبــــــالن رالــــيــــږه

 رو مرستـــــنـــــد ويـه زمــــــــــايـــه دسنــــــد

 دغـــزلـــــونـــــــــو غـــــزاالن رالــــــــــــــيـــــږه

***

 لــــه مــــــــــــانـــــــه ښكليو تښتولى زړګـــى

 څــــه چــې راپـــــــــــاتې وه ســـندرو وخــــوړ

كميوڅه شين رنګ شـــــوتاته ليك پرى لي
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 څه هم داوښــــكو مــرغــــــــــلــــرو وخـــــــوړ

 دسـر ښـــيښـــه كـې چـــې شو ګــــــــــل دفكر

 ويــنــو تــه تـــــــــــږو پـــــه ډبــــــرو وخـــــــوړ

***

 يو څــــــــــو خيالـونــــه نــوي لـــــوزي لــــــرم

 ـو دغـــــزل اور غــــواړمځان سو ځــــــــــوم خـ

 منـــــم هـــــوسيـــــــــــــو دې ګــيـــــلې راوړي

 داګاللۍ قافــيې پــــــــــــه پــــــور غـــــــواړم

 دژوند دريــاب لـرم څـــه مــــــــــــــړه خونه يم

 دڅـــپو ژبــــــه وايــم شـــــــور غـــــــــــــــــواړم

***

 ان تـــــــــــرســـهـاره دې غـــــم ويښ ساتي ما

 تاته شپيــــــلــۍ غــــــوږوم شپــــــــــه روڼوم

 دنــــــــــاصر باغ دشهيدانو تــــــرڅـــــنـــــګ

 دهديــــــــــرې شاتـــه شپــــيـــــلــۍ غـــــــږوم

و د شهيــــــــــد شپـــونــــــكي وير نه  ايمستا

*غــــــــــږوم" پسرلي مـــــــاتـــه شپيــلــۍ"د
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***

 ستــا درڼــــــو چــــــيــــنـــــو دتـــنـــــدې مينه

د *په ترانـو مــــــاتــــــوم" درويش"بــــــــــس

*اشنا يې له سپين غره راوړي" پيـــكـــــار"

و مـــاتــــــــومخــــمــــــار دبنګ په پيمـــانـــــ

 له ولولــــــــــو ډكه هــوســــــۍ تــــــلوســــــه

*پــــــــــه افسـانـــو مــــاتــــــــوم" غضنفر"د

***

 تــــــــــه واچې ستا دسيلۍ شغ پــــه كـې دى

*مستــــــــې سنــدرې اورم" كليــــــــــوال"د

*په پادشهۍ كې ګرځــم"شاســــــــــعود"د

د *اورم" مستـــــــــــــې قــــلـنــــــدرې"نغمې

 چا زهر هم دخندا جـــــــــــــام كــــې راكــــــړل

 له چا ترخې ترخــــــــې خـــــــــــــبــــــــرې اورم

***

 په ويښه وينـم لكه خـــــوب ښــــــــــــــاپيرۍ

دىپر مايـــې زيـ  ـــــــرى دغـــــزل كـــــــــــــړى
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 دچا اواز لــــــــــكــه دشـــــاتــــــــو خــــــــوږو

 خدايــــــــــږو په مــاخويې څه چـل كــړى دى

؟: وى  ته خبـرې كــــــــــوه چوپ يـې ولـــــــې

؟  كاروانه چيرې دې مـــــــــــــزل كــــــــــړى ده

***

*يوه شاعره هم په خوب كــــــــــې راځـــــــــي

 سوريې كميس وي دالوان اغــــــــــو ستــــى

 شــــــنــــه يې لستو ڼي لكه ستــــا بنفشـــــې

 اوسپـــــيـــن پرتوګ يې وي دسان اغوستى

 ته يې راشيــــــــــن په تورو سترګو كـــې وې

ن اغوستــــىموسكى نظر يــــــــــې وي ايما

***

 كله چې وخــــــــانــدي رښتـــيـا وايـــــــمــــــه

 غونډيۍ غونــــــــــډۍ شي ارغـــوان ګلــونه

 روښــــــــــان تندى لـــــــري دلمــــر دذاتــــــــه

 شنې رزغــــــــــونې كاندي باران ګلــــــونــــه

 وي قدم په قــــــدمشرنګ دپايزيــــــــــب يې
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 ورپــــــــــيې وروستــو وي روان ګلــــــونـــــه

***

 خــــــــــوږه خوږه دڅپــو ژبـــــــــــه وايـــــــــــې

 په غــــــــــــورځنګو لـــكه درياب روانــــــــــه

 لكه ټپــه پــــــــــه ســـــاز كې تــــــاوه راتــاوه

 ــــــــــــــره دډول او دريــــــــاب روانـــــــــهســــ

 پــــــر بــــــــــــــــد رنـــــګيــو بــه يرغل راولي

 لــــــــــكه دښكلـــــــــي انــــقـــــالب روانــــــه

***

 رانــــــــــه وي شمـــع لګيــدلــــــې پـــــاتـــــې

 دم كې شم له خوبـه راويـــــښپه شومــــــــــه

 دخوشحــــــالې اوښكې مې سترګـوكې وي

 په ښكلي غــــــــــم كې شم له خوبـه راويـــښ

 شمه نغــمـه نغــــمـــــه شـــــــم غزل غــــــــــزل

 ويــــــــــده قلم كې شـم له خــوبــــه راويــــــښ

***

 ره خوپه سترګو كې مــېشــــــــــمــعې ته ګو
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 دتللي خـــــــوب يوستړى سيورى ناست وي

 شمع قــــــــــلم شـــــــي اوخبـــــــــرې كـــــــوى

وي پرسريې  شيــــــــــن دغزل تورى نـاســـت

، شمـــــــــــع وغــــــځيــــــږي  شمع نښتر شي

 پرې سور وزرى غـوندې ستورى ناست وي

***

 رانژدى زړه ته تر ليــــــــــال نــــه ډيـــــريـــــــې

 دالرى نه ده چــــې مجــــــــــنون دى نه شــــــم

 خــــــــــــــداى مـې دې ګل ستــــا دلمنې لري

 دچا په ســــــــــترګو كې زرغون دې نـه شــــم

 چې مې له څانــــــــــګې زر شهبازه جوړشـي

چ شمشم دې ادا نه ې ســــــــــتا زيتون دې نه

***

 زه به په كــــــلــــي كې كـــوكــــــنــــــار وكــرم

 چې ستامــــــــــچۍ راشــــــــي ګلـونه يوسي

 اوكه پر كــــــــــلــي ږلـــــــــــــــۍووريــــــــــده

 نوهسې نه چې تــــــــــش څانګو نه يـــوســـي
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 مهربان ديګونــــــدې شات شي آشناخداى

 زمــــــــــاله غزل نه دې لفظونه يــــــوســــــــي

***

 چــــــــــې ستا له غيږى يې ګـــــلــونـــه راوړل

د هغې څانـــــګــې اوروه كنــــــه؟  مـــيـــنـــــه

وهسې پــــــــــه خپلــــــوكـې خبــــــــره كـــــــو

 سپينه خولګـــــــــۍ مې باندى پور وه كنه؟

 ته په ايمان،د شپـــــونكې ورور شپيلۍ يې

ه كنــــــه؟ د شپيــلــــــــــۍ ځــورو  دا سرافيل

***

 رانــــه خـــــــــبـره اخــــوا دې خواشي لــــــــــږ

 ګرانـه چــې تـــــــــــــيـــــرې خاطرې دې ګورم

 چې مرغان اورم چـــــــــــې ونـــــې ويــــنــمزه

 ترپاڼــــــــــوډيرې خـــــــاطــــرې دې ګـــــــورم

دي هير به مې ډيــــــــــر وي  دومره ډيرهم نه

، هــــــــــيرې خــاطــــرې دې ګــــورم رايادې

***
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 ــــوى ومهدپـــيښــور ګـــــرمــــــې بـــــه ســــــ

 خــــــــــوتـــرنــــــم دې دبــاران را پــــــه يــــــاد

وم دومـره ښــــــاغــــــلې  دبيلتون هم نــــــــــه

 تاكړى په سترګــو كــــې يــــــــــاران راپه ياد

ال پــــــــــه وچو كتـــابـــو كـــــې نــــه يم  ډوب

ال پــــــــــيژنم ګريـ  وان را پـــه يــــــاداوښكې

***

 بـــــــــيـا پسرلى درغـــځـــــــوي الســـــونـــــه

دى بــيــــــــا دپښو يبـــــلو  بنفشو مــوســـــم

 پـــرسـر دغاټول ډك دشبــــــــــنم كنـــــــډول

 توره بلبـــلــه دنــــــــــشـــــــو مــــــوســـــــم دى

 ـرګـــــې رمــــې كــــــــــوي تكميل دښكالبـــ

 وچې شپيــــلۍ دشنو ورشــــــــــو موسم دې

***

 شــاتــــه الړ شـــم غــــــــــواړمه دوې لسيزې

 ستا دزلــــــــــمي غرڅــــــه كيســـه راواخــلـم

 دزړونــــــــــو وكــــرمه پرى كرونـــــــــــــــدى
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 تــــــــــــــلوســــــــه راواخــلـم لپــــوه لپــــوپ

د ذوق داغ دبــــــاروتــــو  پـــرلــــــــــمن شته

 اوس به دمښكو ګـــــلـــــكاســـه راواخـــــلـم

***

 پرسر يې سپينه سپـوږمۍ ها تــــــــــوركمر

 تـــيـرويلكه ډولــــــــــۍ چې پـــر تـــور اس

 يېسپين توري راشنه كـــــــېرګرګپه دي

 هــــــــــره شپه كومې تـــه المــــاس تــيـــروي

يې ته وا چې  لګيـږي پــــر اسمـان ســــــــــر

 دسحر لمر يې پـــــــر ســر الس تـيـــــــــــروي

***

 نـمهغه غرڅه اوس هـم ويــ! همــــــــــاغه دى

 دهاغــــه تــــــــــور كمــــــر پــــــرســروالړ دى

 ښكر دالماسو يــــــــــې سپوږمـۍ تــه رسـي

 ستــــرګو كې ستوري لــــــــــكه لمر والړدى

 ديوه پردي ير غل څـرپـى يـې واوريـــــــــــــد

دى څك څــك،غوږ غوږ،خنجرخنجر  والړ
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***

 ،غرڅــه دمـــيـو ډكــــــــــــې ـشهغرڅه نـــــــــ

 څو تنكۍ څــــــــــانګې دسومـا خـــــوړلــــې

 غرڅه دشنه ځنګلــــــــــه مــجنـــون وګـــــڼـئ

*خـــــوړلـي» څـڼـې دليــــــــــال« غرڅه دى

 څــــــــنــګه غالم شي په ګل څانـګوكـې يـې

 ـــادشــا خــــوړلـېقلمي ګــــــــــوتـــــې دبـــــــ

***

 ځنكل كـــــــې په جنوبي غــــــــــرڅه پريږده

 دشــــــــــمال خواته دشمال ســـــــــــره ځــــــــم

 دبرګ وزرو الــــــــــو تكــــــو پــــــــــــر ســـــر

 دخيال سره ځــــــــــم لــــــــــه يوه زرين مارغه

، رنك سره دانه دبـــاراندلــــــ  ـــمر په رنګ

 خورم پــــــــــه ټالۍ كې زرغون ټال ســره ځم

***

 لـــه سپـــــيـــــن سالنګ نه يې لمر ټول ونيو

 لــــه روس نــــــــــه دومره الو تكې راغلــــــې
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 كــــوچ پـــكې نشــــــــــته خوله اور نه ډكـــې

 سپنېــــــــــغړكې راغـــــــلـــــــــېګــــورئ داو

 دمــــه يې وكــــــــــړه دبا ګـــرام پـــــــــر ډګـــر

؟ !داپــــه لټــــــــــون دكومې وركــې راغـلـه

***

 يــــو څــــــو شيــــــــن سترګو نا اشنــا وګـړو

 ـــــــولپـــه برګ وزرو كې بـــنــــزيــــن واچـــــ

 پــــر ځـــــــــــاى دزړونو يې په الس دشيطان

 دكين واچــــــول سيــــنو كې تــــــــــور كاڼي

 داور بـــمونــــــــــه يې دلــــــــپــــــــــــو الســـو

 پر دعـــــا ګانــــــــــو پـــــــــــر اميــــن واچــول

***

 پــــــــــــه دوره راوتـــــــــــــېدا بـــــرګ وزرې

 زمـــــوږ دكلي پر ســـر اور تــــــــويــــــــــــوي

 دا ظــــــالمان پر ځيكر ولي زلــــــــــميــــــان

 له ځـــــوان زړونــــــو نــــه يې زور تويـــــــوي

 پر سپينو ليــــچو يې ســــــــــرپـــــه ونــه كړه
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ه دشنو بنــــــــــګړيو شور تـــــويـــويتريـــــن

***

 شاهــــــــــينـــانو پــــــه شـان راغـــــلې دوږو

 سپينــــو كوترو نه يـــــې بــــــــــام اخــــستـى

 په مــــازديګر كې يې چــــــــــړې دي ښــخـې

 ــــىزمـــوږ له كلي يې ماښــــــــــام اخــــستـــ

 بـــس په زخمونو يې نما نځلــــــــــي يـومونږ

 رانــــه يې ګــــــــــرد ســـــره آرام اخيـــــــستـې

***

 هــــغــــــه ده درومي دځنــــګل پــــــــــر لـــور

 عدم ته يو ســــــي چې ځــــــــــوان غرڅه رانه

 رابـــــو ســـــرهكبــــــــــاب يې وخوري له شــــ

 ښكر دالــــــــــما سو يې موزيم ته يــــوســـي

 له مســـــــتو سترګو نه يې رنګ دغورځنګ

 دمرګ دتـــــــــورې شپى تورتم ته يــــوســـي

***

 غـــــــــرڅه سـرى سترګې پــــاريـــــدلى والړ
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د تا»ليال څـڼـې«تر پښــــــــــوزنځير *ورا

 هلته مال مــــــــــاتې سوما هـــــــم ويـــــنمـــه

 تر مــــــــــاليې سرى دوريښم كــڼـــــې راتـاو

 څــــــــانګې الس يې غاړه كې پـروت دماتې

 ترى سورځــــنـــډى سپينې مشكوڼې راتـاو

***

و دبـــــــــــــرګ زر وزرو الــــــــــــو تـــكــــــــو

 پر ســـــــــــرونــــو لګــــي دشنو نښــــــــــترو

د سرې اوسپــــنــــــې  راځــي غشي يو سيل

 دتور كـــــــــمر په ټـــټـــــرونـــــو لـــــــــــګـــي

 آه دغرڅه دپــــښـــتـــې خرپ مې واوريـــــــد

 بــــلــــــې لمبې يې په ښـــكرونـــــــــو لـــګـي

***

 غـــــــــرڅه له ډيره درده كـــــړيــــكه وكـــــــړه

 دكــمر ډبـــــــــرو درزونـــــــــه وكـــــــــــــــــړل

 كړيكو ته ټينګې نه شوې غرڅـــــــــه دځوان

 مـــــــنـــډه اخيستــې ده لــــــــښــــــكر ډبـــرو
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دى لــ ژور ګــــــــــــــړنــګ  ـه ازانـــګو نه ډك

 دى مــــحشـــــــــــر ډبـــــرو راپنـــځولـــــــــى

***

 درد اخيستـــــى ځوانۍ غــــــــــرڅه دمستې

 په ســـــر ګــــــــډيــــږي كله په پـــــښـــــو كله

 ګــوري هـر څـــــــه نــــظــــــر په ګډيدونكي

 ـــــــږي اوكــــــــــمـــر ګــــډيـــږيونې ګـــــــډي

 پر سر يې بيــــــــــا دبــــال سيـــــــورى راغــى

 چــــــــــې يـــې داوسپنــــــې وزر ګــــــــډيـږي

***

 ځــــيـــر شــــــــــو نابـــبـــره بـــــــرګ وزرو تـه

!وريـږي؟ څنګه پـړانګان داله آســـــــــمان

 پرى زنځيرونــــــــــه راشيوه شين ستـرګــــي

 مــــاران وريــږي ته وا كـــړۍ كـــــــــــــــــــړۍ

 وروليږه لــــه غــــــيــــبــه درمـــــــان!خدايه

ي  جهان دردونه يـــې پــــر ځـــان وريـــــــــــــږ

***
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 هغه لــرى خــــــوكـــــېدشنـــــه ځــــــنګله په

 ماته دبر كـــــــلـــي شپـــــــونكــــې ښـــكاري

 په څــــوكې ټوپــــــــــك په نښه او دپړانګ

 داسى پــــــــــه بريدلكه زمــــــرى ښـــــكاري

 ګوره شين ســــــــــترګونه به ښكارخطا كړي

 كــــــــــې غورځى ښــكاري زړه دتورسترګي

***

 له ډيــــــره درده كــــــوي هـــــــه هـــه غورځي

 يـــــې اور وريــــــــږي له مـــلـــخــــي ټوپـك

 په سرو ګولــيو ولـــي ها سپين زنـــــــــځير

 پر هغو شنو ستــــــــــرګو هم تور وريــــــــږي

ـيپه ترپ داوسپنې پړانـــــــــګان تښــتــــــــ

 او پر زخمي غرڅه ټـــــــــكــــــــــور وريـــــږي

***

 غــــــــــر څه پركاڼو باندې خـــولـــه ښخه كړه

 په مـــــــــو ماليي پسې كمر څــــــيــــــــر وي

د ځـــــوان ولي  وبـــــــــولئ اروا غـــــــــر څه
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د تور كــــــمــــ ويپه ښـــــكـــــر  ــر ټـــټر څيـر

، علــــــــــې په ځــلـــيدونـــــــكې تــوره  ته وا

 ديوه تور كـــــــــافـــر ځـــــــــيـــــــګر ځــيروي

***

 له تــــــــــور كمر نه شنه لښــــتــي روان شول

 درومــــــــــي دكلي تر ګــــو دره رســـــــــــــــي

 ــــــــو كې مـــمــاليي ده ګــــــــــډهپه دى اوبــ

 دژوبـــــــــلو ژڼــــــــــــــو تـــر پر هــــــــره رسي

الس ټـــكور ټــــــــــــكور ژڼـــي  پيا تورې په

 ځـــــــي دجـــــــنـــــــــګونو تر ډګـــــــــره رسي

***

ه ستا حم  اسي افسانېدشــــعـــــــــــر با دشا

 ځـــــــــــــــــالنده وينم تــر حقيقت نـــــــــه هم

بُورى مه شه  تــــر شعر نه شنـــــــــې ونې دې

 دزړه دعـــا په وينو تــــــــــانده ويــــــــــنــــــــم

 تل دې ســـــپوږمۍ ستا دنــــــــــښترو پرسر

 ـــــــــده وينمدنور پـــه تار كې اويـــــــــــزانـــــ
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***

 دتـــــــــــورو لــــــــــړو پــــــــه خلوت كې غلى

 په شـــنه چـــــــــمن كې لكه پـــــير ناست يې

 دسهـــــار دخــوب كاروان يې زما! يــــــــــار

يې ديــــوه رنـــــــــګين غوندې  تعبير ناست

ې دزړه تخت ګرځويزر ښــــــاپيــرۍ مــــــــــ

 پكې بـــادشـــــــاه پكې وزيــــــــــر ناست يې

***

 ته دشعرونو شين هـــــــمــځولى زمــــــــــــــا

 دســــــــور وزرو بلــــــــبـــــــــالنو كتــــــــــاب

 ستاله ګـلونـــــو نـــــه مې رنــــــــــــګ راوړى

 دځواب ـــــژي ستا دليكوږمې ترى خيــــــ

 الدې بل باب تـــــــــه رسيـــــــــــــــدلې نه دى

 دمينـــــې دباب كاروان طا لب طالــــــــــــب

:په نښه شوي

، زلمې پياوړى شاعر. محد صديق پسرلى دغزلونه مجموعه ماته شپيلۍ دښايسته غزل بون ، پيك نازك خيال شار عبداهللا درويش درانې ار

، يوه افغانه سندر پياوړى كيسه ليكونكې ، ددرى ګوټيزې دايرې شاعر شاه سعود ، دمستو شعرونو شاعر كليوال خټك  اسداهللا غضنفر

يې ماره ، چې دبوى ښكلې اروايې زما دتصوير چې خوراواز ، زما ايډيال شاعره چې په انساني څيرو كى مې نه ده ليدلې افغانستان رايادوي

 زمونږ په غرونو او ځنګلونو كې يو ډول دليال څڼې په وخت په شعرونو كې احسا سوم جزيره كې اوسيږي چې حضور يې وختپه وركه

.ځنځيري واښه دي چى اوبدل شوو كو څيو ته ورته دي
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 ليونيه سندر ماره

، څانګه كه دګلو  پاڼه پاڼه څانګه

 خرڅيږي په روپې روپې

 چې روپې درسره نه وي

؟؟ته  به ځه كړې ته به څه كړې

 كه بازار كې دمرغيو پۍ خر څيږي

 كه له غمه وي خوب وړى

 لكه سيند چې يوسي مړى

 دسهار لمونځ دى قضاوي

 په پنجره در ننوتې

 دځنګله توره بلبله

 په مښوكه كې سندره

 په وزرو كې يې ستوري

 او په ستورو كې يې پټه

 له سپوږمۍ درته رڼا وي

ىپه منګول كې يې راوړ
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 يو تنكې ګل دسوما وي

 او دغرونو پر سرونو

 زيړى لمر وي څرك وهلى

، له ګل پاڼو  كه له ګل نه ،له غو ټې نه

 لپه نه شي ډكولې

 دښكليو پر سرونو چې يې وشيندي

 دښاغليو پر سرونو

د دنګ دنګو څليو پر سرونو  او

 چې داغوږ دې را نژدې كړه داسې وكړه

 ليونى يمه له راز دې خبرومه

 غليو له انداز دې خبرومهدښا

 يوه ښكار ته لكه باز دې خبرومه

 كه ګالن غواړې دغرونو او دګټو پرسرونو

 څپلۍ وباسه په يبلو پښو روان شه

 داغزيو، دسكروټو پر سونو

دُعا تويه كړه له لپې

 لپه ډكه وړه له ناره
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، وهه الره  وهه الره

 څو دمينې تر تم ځايه ورسيږې

 سيږېدښكال تر لويه خدايه ور

 ها غه پورې خلك وپيژنه دوى دي

 چې مې سترګو كې ديار كري ګلونه

 اوبه خور ته يې له مونږ نه اوښكې غواړي

 دسرو وينو دپرهار كري ګلونه

 ورته ګوره داغزو په څير والړ دي

 دوه درې نه دي ترزرګونو ډير والړ دي

 ډكه لپه دسكروټو

 كړه په پښو كې ور ګوزاره

 له نرګسه تر ګالبه

 بلو تر چغارهدبل

 يوه شنه الره پيدا كړه

 ليونيه سندرماره

 پيښور12/10/1999
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 ژوند

 دنــګــيـــدلــــې يـــوه تــيــــږه ده له پــــاڼــــــــه

* بــــيــــــــاڼـــــه ده څـــرګــنده ګړندۍ لـــــكه

 يـــوه غـــشي پـــه كــمان كې ځان راښـــــكلې

 يــــوه زاڼــــــــه ســـتۍ ځــيپه هوا كې په مـــ

 دســـپـــوږمـــۍ نـــغمه په خوله توره بلـــبلـــه

 پـــه مـــښـــوكه كـــې يـې تكه سره ګلـــپاڼـــــه

 كــــومـــې نــــجلې په كې ټال دى اچـــــولــــى

 پـــر بـــيــا لـــې باندې والړه ده بيـــــكيــــــاڼه

ديپـــه اوبـــو كــ  دوه تصويــــــره ـې مـنـتشر

 يـــوه تـــا بـــلو تــرې نه نه جوړ كړه ناجاڼــــــــه

 انـــځـــور ګـــردي انــځورونه پنځــــــولـــــــي

 پـــرخـــه پـــرخــه دژونـدون پر هره پـــــــاڼــــــه

د يوه عربي شعر تر اغېزالندې*  دبياڼې اوروانې تيږې تشبيه
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 شغ
 شـــغ شـــــو الړې شـــــغ شـــــو راغـــلـــې

 پـــــــوالدي بــــــرګـــــــــې كــــــــوتــــــــرې

 نــــــه يــــــې زده غــــــومبــــر دمــــيــــــنې

 نـــــه يــــــــــــې رپ وهــــــــــــــــــــي وزرې

*** 

 ــارونـــــــــــهپـــــرې اوښــــانــــــو مهــــــــــ

 تــــــــــر هــــــــا پــــــــورې رغــــــزي تللــي

 داوښبــــــه پــــــه پښـــــو كـــــې بيــــا دي

 دګــــــور ګـــــــــرو اغــــــــزي تـــلــــلــــــي

*** 

 بيا بـــــرګــۍ پــــه هــــــوا ګــــــرځـــــــــــي

 ـــــــدي ولــــــــــي راولــــــــيتــــــــــو غنـــ

 داچـــــــــې پـــــاس پكــــې سپــــــــاره دي

 تــــر شيطـــــان دي هـــــــــم نـــــــاولــــــــي

*** 
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 ســـــــــــوركــــــــــې اوښ وهــــي ترپـكې

 پـــــه لمـــبــــــو يــــــې پــــــــــــټ وري دى

 ـو ګـــزه تـــــــرې نـــــــه اخــــــــوايــــو څـــــ

 غـــــــــو رځـــــــيــــــــدلـــــــى كپـــــرى دى
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 بدرګه

 تـــــــه دستــــــــو رو شــــــاتـــــــه پـــــټـــــه

 له سپــــــوږمــــــۍ نـــــــه ډيـــــــره لــــــرې

 ـــــــورو بــــــلبـــــــلــــودســــــــحـــــــر تـــــ

 بـــــــــه راوړې درنــــــــــــه سنــــــــــــدرې

*** 

 لـــــــــــكه لــــــمـــــــر په غــــــر غـــــره وي

 مازديــــــــګر كې مې مـــــونـــــــدلــــــې

 هـــــــال لـــــــي اوږۍ پــــــــــه غـــــــــــــاړه

ا  خـتر كې مـــــــې مـــــــونـــــــــدلـــــــېپه

*** 

 لـــــــه غـــــــــــره كلـــــــــي تــــــه راغــــــلې

 په ګـــــودر كـــــې پــــه خـــنـــــدا شـــــوې

 پــــــــړك دنـــــيــــــــا دې كــــــړه روښــانـه

 ـا شـــــوېلكــه ســــــره سپيــــنــه رڼـ
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*** 

 كـــــــړي دنــــيـــــــــا راســــــره رخــــــــــــــه

 چــــــــې تــــــــه مــــــــاتــــــــه وې راغـــلې

 چـاتـــه مــــه وايــــــه حـــــــــالــــــــونــــــــه

 چـــــوپ چــــــــوپ غــــــلې غـــــلې غـــلې

*** 

م  ــــــــــــالــــــــــره راوړې تــــــــــاچـــــــــــې

آ ئــــــــيـــــــنــه وه  ځـــــــــونـــــــــــــــــــډوره

 ستا په مـــــخ راتــــــه هـــــــر كاڼــــــــــــــى

 او ډبـــــــــــــــــــــره آئـــــــيـــــــنـــــــــــــــه وه

*** 

دهتــــــايې كــــــــــړې بـــــــ  ـــــدرګـــــــــــــه

 چــــــــې مــــــې اوښكــــــــې دګريوان دي

 تـــــا لــــــــه مــــــــا ســـــــــره ژړلــــــــــــــي

 ـــدان ديبدرګهــــيــــــول دكلـــــي شــــهټ
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 دګل په سيپارو كې

 ـــبــــالنسيـــــپـــــــارو كــــــې دګل ،بــــــلبــــــالن بلـــ

، داوطـــــــن دافـــــغـــــــان  وايـــــــــــــــي وي دې ودان

، ددې غرونو غرور  چاته ټيت مه شه ټيټ

 دګلونو غونډۍ، سكه خويندې دطـــــــور

 خدايه ته يې شه مل، په پاك روى دحضور

، مريـــــدان دمنصــــــور  ډير ښاغلي لرو

، پتنـــــګان دايــــمانداســــــــرتـــــيـــــري دع  شـــــــق

 دارتـــــه ځــي په زار زار، يا قـــــــربان يـــــــاقربــــــــان

 شپې شوې ډيرې اوږدې، ورك سبا راولئ

، درڼــــــا راولـــــئ  بار دنـــــــور قـــــــافلې

، بيا موسكا راولئ  ديتـــــيم پر خولګۍ

، بيرته  بيا راولـــئمهــــــــا جـرې مرغۍ
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 شين بڼــكـــــي طـــــو طيــان، سپيــــن وزري مارغان

 تور لوګي چې دجـنـــګ، كــړي جـــــارو پـــــه يـــو آن

 خداى به بيا كړي راشنه ،توروشپوكې سپوږمۍ

، په  څپو كې سپوږمۍ په ګډا به راځي

 لپې لپې به څكو ،په اوبو كې سپوږمۍ

، په رګو  كې سپوږمۍزرغونه به موشي

، پاس په ســـــر شيــــــن قـــــــرآن  دوطـن مور مو وړي

 مخ پــه لمــــر يـــــو روان، مــــــوږ دستـــــورو كاروان
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 اميل

و و رانه ګل و، خو دا ګل كلـــــه دبــــــــاغ  ګل

وپړ مخې مې واړوه دتيــــــــلو ډك څــــــراغ

و  ډيــــــره غريبي وه زما زړه پســــــې داغ داغ

و شپـــــې دغم اغوستى  هغه تور لباس دزاغ

 شيـــــن شـــــال دې پــــر ســــرو آسمـــــــــانـــــــي رڼــــــــا دې راوړه

 الـــــوانـــــي رڼــــــــــا دې راوړه ســـــرې جامــــــــــې پــــــه غــــاړه

وهن  يمــــــه شپـــــــه را پـــــــاڅيدم عجبــــه ننداره

وه لو څه وه سپوږمۍ  په شنو اوبو كې را ښكاره

 الړمه ځنګل ته دبلـــــبـــــل ســــــــــوې نـــــــاره وه

 نوې يـې راخستــــــې دسنــــــدرو سيپــــــاره وه
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 نــــــــــه تـــــــــه وو دروړىســـــــر دې نه شــــــو ډك مـــې ځنـــــګا

 مات الس دژوندون مــــې ګريـــــــــــوانـــــــــه تـــــــــــه وو دروړى

و په غيږ كې عجب جهـــــان  راغلــــــى ماتـــه

و راته شوى  لكه ورك جانان راغلـــى كشف

و ماشوم ايمان راغلى»تا«  يې وكړه زړه ته

 شيرين بين راغلـــــــى وه پرې ژبه مې خوږه

 تــــــه پـــــــه څپـــــو راغـــلـــــى پــــه سندرو كې دې ډوب كـــــــړم

 سرو سپينــــــــو مهيــــنـــو مــر غــلـــرو كـــې دې ډوب كــــــــــړم

ال سونه به دې ښـكل كړم  پيــــــر مې يې پاچا مې يې

به ګام په ګام  دې ښـــــكل كړم دسترګو برګ اســـون

، الما سونه به دې ښكل كړم  اوښكې به دې ښكل كړم

 راوړه دنــــرګســـــــو ګيال ســــــــونه به دې ښـــــكل كړم

خمــــــې مــــــداســـ كــــــې شـــ چــــــې سرخيـــ ـــړهـــــار وـــانــــــم دمستـــــــل

پــــــــاڼــــــــپ ګــــــــــاڼــــــــې ل شـمــــه اميــــــــل شــــــــم دمستـــــانــــــــوـــــې
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 سين ته دې ګوزار كړم كه ويالې ته دې ګوزار كړم

 ګـــــــوره مې چې ځان څنګه له تږي ګل نه زار كړم

 مينـــــه مينه مينه يم دښكلي يــــــار دې يــــــار كړم

 دې دستار كړمتار دې په تسبو كــــــــې كړمه تار

 ــهـــــــه اال هـــــــو وايــــــمـــــه كلـــــــه زمـــــــــزمــــــــې بـــــــــكلـــ

 ــــهـــــــه تسبــــــــې اړوم كلـــــــــه هــــم نغمــــــــې بـــــــكلـــــــه بـــ
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 كا وا كه رڼا يي

دىراروان دى راغـــــ! ګــــــوره  ـــــى ځغلـــــنــــده مشــــال

دى ستـــــورى ، تـــــه واغـــــشى سور په وينــو دغــــــزال

، دښـــامــــار پـــه خــــوله كې الل دى  شپه ده نيمه شپه ده

دى پړك وهي ديـــــار پـــه سينـــــه  ټنـــډه شينكې خـــــال

دهشنې لمبـــې لــه جـــــام خيـــــــژي  كا واكــــه رڼـــــا يـــــي

 ريــــــــږدمـــــــه لــــــه ډاره خطــــــرنــــاكـــــه رڼــــايــــــــي ده

 بلـــــګانـــــې ستـــورو راپـــــه ګوتـــــه كـــــړې مستـــــورې

 تـــــورې تـــــــورې ونـــــې لـــــكه تـــــــورې بــــال ګانـــــــــې

 ـــــاتـــــه يــــــې والړې نــــــورې نـــــــورې بال ګانــــــــــېشـ

 راغـــــلې راپســـــې ادكـــــــې مــــــورې بـــــــــال ګانــــــــــې

 هاغه ده سپــــــوږمـــۍ رانـــــــه پــــــــــه منـــډه شـــوه روانه

 ريځــو لــــه ګـــريــــوانــــهســــــر بـــــه بــــيـــا راوبـــاسي دو
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خه ټــكى ټـــكى ټــــپ شــــي ټــــپ شــــي  پر ګلپاڼــــو پر

د زاڼــــــــــــو  كلـــــــــه كلـــــــه ســـــوې قلـــــقــــله راشــــــي

 باد هم ياغي آس دى خـــــــــرپ يـــــې وايســــتو دكاڼــــو

 كـــــې ششنـــــــى وكانـــــدي دبـــيـــــــاڼوكلــــه پـــــه دره

، شو پرك  مې دبڼو په خـــواكـــــــې تيــــــر شــــو شغ شو

 نــــوى مـــې نظــــر شــو هغه زوړ نـــظر مــــې هيـــر شـــو

، دګــــل پـــښــــو تــه وه څــــه ګــــورم  پــرته رامه نجلۍ

وهلـ سپينه را پريوتـــې  ـــه شينكــــي بــــــامــــه نجلــــۍ

 دابې شرمه لو څــــه ښـــه پـــــوره خـــــامـــــه نـــجـــــلۍ وه

 خـــــټ خـــــټ بــــه خنــــــدا وه مســـته بې جامه نجلۍ وه

 ورغــلــم نــــجلــــۍ نـــــا، درڼــــــــو اوبــــو چـــــينـــــه وه

وه ـــــله يــــخـــــهومــــــــې څښ  لـــــكه زر ځــــلـه كيـــــنه

 بـــــره لـــــه ابـــــشــارهــــــــــــــراروانــــــې دي سنــــــدرې

 ورتــــــه لمنــــځــــي اونښـــتـــــــرې ښكته په ګـــډادي

 غــــوږ غـــــوږ دي او غـــــږ نه كوي ډبـرې ويښــــې دي

 ـــمي دپـــــرخــــو دي دشپې تورې زرګـــــــرېجـــوړ غـ

 لګيـــــادهشپه ګــــوره شـــــاعــــره شــــهكاري كــــوي
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 نــــن خـــــــو دې ليــدلـې پــــــــه رڼــو سترګو رويا ده

ټ لپې ديـــ لپې وينـــــې تويــــې  كـــــي ټكـــــي پـــــۍ

ديپړانګ ته ګوره پښو الندې يې سرې  دګل غوټۍ

ديـــــواوره په ځنګل كې دك  بــلو ســـــــوې سلګــــــۍ

ديـــــښخ په هاغه پرښه كې ښــــكرون ه دهــــــوســـــۍ

جــــــوګ تــــوره ه دجــــمــــال پـــه وينــــــو پايــــــــيــــالل

هـــــدلت بـــــه  ـــــيس دكمــــال پــــه وينــــــو پايـــــرزوال
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د ارواښاد اسحاق ننګيال په ياد كې

 غزل

د شنو ما تو بنګړيو ســـــــــــــره والړ  يو شرنګ شو چې

و مـــيـــــن شـــــــو ښـــاپيـــريو سره والړه  يو ورور مــــې

 يو ځــوان غم يې راپريښود چې سپين ږيرى به مې كړي

س د د ګــــــــوډيــــــــو ســـــــــره والړما شوم شو او  تورو

و راغـــــــــلى يـــــــــــك تـــــــــنـــهــا  سهار زموږ بهير ته

 ماښام له ډېرو ډېرو ډيوه ګــــــــــيو ســـــــــــــــــــره والړل

و راشـــــــيـــــــن د ګالبو، په سره اوركــــــــــې و  زيړ ګل

وُ ږلــــــــــــيو ســـــــــره والړباران ته تـ  ـــــــــږى تــــــــــــږى

د مينې په چــــــــــنــــګــــــــــــــــك  زرين كبان يې ونيول

د شـــــــــرابــــــــــــــــو لـــــــه كشتيو سره والړ  ساقي شو

وً دچندڼو مست په مستو ټــــــــــــــپو مســـــــــــت  رباب

 شرنګا يې شوه راپاتې له ځــــــــونــــــډېو ســـــــــره والړ

و خـــــو ډېــــــــــر ژر دابـــــــــديــــــــت د غره  سوما زموږ
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 له چټو چټو پېغلو جينكـــــــــــيــــو ســـــــــــــــــــره والړ

د بادشـــــــــــاهـــۍ و خو چې رام يې كړ سپين آس  فقير

ر داوو خويندو شهزاد ګيـــــــــــو ســــــــــــــره والړد شع

و خو حيران يـــــــــمه پــــــــه دې  يو شين زرغون طوطي

د جنــــــت له توتكــــــــــــيــو ســــــــــره والړ  په سېل كې

 مړه شوي ګړنګونه يــــــــــې ژونــــــــــدي پـــــــه ازانـګو

م ل شپېلـــــــــيو ســـــره والړشپونكى آشنا ې ورك شو

د سرو غاټولو يې وځان پـــــــــــسې راټــــــــــول  كاروان

 ننګيال په بدرګه كې له غــــــټــــــــيـــــو ســـــــــــره والړ

 پېښور/٧/�/ ١٩٩٩٨
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د ياقوتو چينه د لته

هويد ډك أسمان دلته په دي خاوروكي دستورو

مو) ساهو(دلته مو  ويده)) امان)) جانان دي دلته

ب تصويره مونږ يود د  يو ،بي لمر

 ويده ځلنده انسان دلته دهندارو غوندي

 خوږي كاندو ښكلي مروله تندي مرو،سترګي پركوم

د  دبدخشان ويدهالل)) ياقوتو چينه(( دلته

 دلته دوطن دغرونو شين طوطي دمه كوي

ا  رغوان ويدهدلته دچندڼوونه دلته

د ليال يې دي دسندرو توري توري اوښكي

د مجنون  ويده ګريوان څيري دلته مينه مينه

كا ګورئ دانوري سترګي دلته به په زړه  كارنه

 دلته درمزونو درازونو يو جهان ويده

 زما هغه ورور هغه شاعر ښكاري مرور دى

د  ويده ښكلي ارمان((پسرلي((دلته دوطن
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ت ډك زمونږ دي شيږي نه رودونهدزړونه دي

 ټپه ده غزل ويده رمان ويده ټپه دلته

نه پام كوه سالم كوه نيسمه چي شي ګستاخ

 ميدان ويده ځوان مرد دلته يو عيار ويده يو

 مغل سره ده هم پنجه نر مه كړه دوخت له بل

 ويده سپا هي دخوشال خان دلته يو سر تيرى

يې ستړي ستړي راغي درحمان غيږ  كيښودسر كي

غادلته  ويده ټول بيا بان دكندز دسرو
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!ارواښاد حاجي صيب دولت زي ته

 مضطرب يو نن سكون له مونږنه ورك دى

 يو شيرين سړى پـرون له مونږ نه ورك دى

 چې پـرې ستړيو الرويـو به ســـــر كيښـــود

 دبهير هغـه ځنګون له مونـــــږ نـه ورك دى

وهر يو تورى يې تراوښكو نــــــه  هــــم روڼ

 دخوږې مينې مضمون له مونږ نه ورك دى
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و  مابيګاه ليدلې خوب

و  مابيګا ليدلې خوب

 چې شپه راشي او بيګاه شي

 بيلتون بريد راباندې وكړي

 او له غيږ مې يار يوسي

 مرغلرې تار په تار شي

 له اميل نه مې تار يو سي

*** 

و  ما بيګاه ليدلې خوب

 ار يوسيڅوك له مانه قم

 غلچكې په منډه منډه
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 سور ځنډې له ستار يوسي

 په ور غوي كې مې الل وي

 رانه داهم ښامار يوسي

*** 

و  ما بيګاه ليدلې خوب

 چې سيالب راشي ښار يوسي

 دګودر له جينكو نه

 دمنګيو كتار يوسي

 شين لوګې له كلي خيژي

 اور په غيږ كې چنار يو سي

*** 

 زه سهار له خوبه ويښ يم

خ سيچې  وب راشي دلدار يو

 دبهير له ځونې غيږې
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 يو سپين ږيرې سردار يو سي

 دى دژوند له مرغلرو

 دمرګ پيغلې ته هار يوسي

*** 

 لمدې ستر ګې زړه داغلى

 نن سهار له خوبه ويښيم

، ښه ږلۍ وهلى  ته وا

 الله زار له خوبه ويښ يم
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 غم

 غم دې زما په اوښكو څكه وكړه

ر دې ايمان لرمهپ

 نمك حرامه نه دى

 كله يې هم چې الس ور ورسيږي

د خندا ګالب ته  ستا

 له مايې نه دريغوي رابه يې وړي
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 دوعا

 زه چې سره ګالب ته ګورم

 دزړه تنده مې شې ماته

 بې اختياره دوعا وكړم

.كله ګل ته كله تاته

 خداى دې ډېر لري ګلونه

 خداى دې نه كړي چې راشنه شي

 ستا په سترګو كې ګلونه
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 امتزاج

 څه ګالب ګالب ملګري دې راكړي

 زما زړه په ګالبونو كې نغښتې

 بلبلك دى بلبلك دى

وُ ري  پرې باران دګالبي نغمو را

 زه به ولې ګيله من يم

 كه يو څوك دې هم راكړي

ديدښ  منان لكه اغزي

 څه دنيا خونه ورانيږي

 كه همدا په ګالبو نو

 كې نغښتې بلبلك دى
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 داغزو په لښته ووهي او شغ شي

 سور په وينو اواز وكړي

 ددردونو په وزرونوپرواز وكړي

 پاڼې پاڼې ګالبونه ترې خواره شي

 رڼې رڼې اوبه يې په سر واخلياو

 ما خوږې خوږې نغمې له تانه غوښتې

 ما په وينو سرې نغمې له تانه غوښتې

!تا هم راكړې زما ربه

 دګالب اوداغزي له امتزاجه

 ددښمن او ددوستانو له مزاجه

 ستا ددومره ستر احسان ډيره مننه

٢٠٠٠/٨/٢١
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 ګل او بنيا دم

ا  وسرهدګل خوراك خاورې، ايرې

 او ډيرې خړې اوبه لږې رڼې

 بيا هم سپيڅلې دى، ښايسته دى، له وږمو ډك دى

 سترګې اوزړونه پرې خواږه شي له رنګونو ډك دى

، بنيادم چې پريښتو ورته تندى ايښى دى  خو

 ګل ته ورګوري او تر اوښكو نه رڼې اوبه څښي

 له تكو سرو مڼو نه خرپ وباسي

، دا بدرنګ ولې شيحيران په دې يم

 پيښور٨/٢٢/ ٢٠٠٠
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 غزل

 پښې يبلې وهم منډې پروت مې غاړه كې پټكى دى

 څاروان مې نارې ناوري ځي كاروان يې ګړنـــدى دى

 منګول يې پر لمن كيږدو جوړه زه او جانــــــان مــــــې

 تر منځه مو يو خداى دى دې خوازه يـــم اخوا دى دى

دى سترګو دير غــــــل ګلونو مې پر  تـــــړلـــــې نيــــت

 ما خپل دزړه په وينو لمبــــــولــــــى پســــــــرلــــــى دى

 دپټ ضمير پــــه باغ كې مـــې ستا مخ ته مــــخامخ يم

 چــــــې ستـــــا دمـخ په مـخ راته هنداره هــــــركـــــــودى

شي رباب يې كړه  مطــربه چې په ترنګ يې ستوري ګډ

دىداژوند  مې دغمونو لمـــر وهلــــــــې وچ لــــــرګـــــې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 له زړه نه اوښكو ورشئ له ښكاري نښه خطـــــا كـــــړئ

 لينده په الس را كاږي دكبلي په خوله كـــــې تـــــى دى

 غشـــــي دي راخيستــي چې هر يو كليوال يـــې پســـې

ې دى؟؟شاعر يې غرڅنې دى كه غــــــزل يې غر څـــنــــ

 تول دسنـدرو كوي بس ستا دبنګړو شرنګ با نـــــدې

 په خدا كه بـــه كاروان دې پوى په سُر دى يا په لى دى

 نريزې تڼې داوم ژور دغره لوړه څوكه

 �١٣٧ سنبله ١٧
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 غزل

 دشپې چو پتيا ديوالي ګـړۍ ټك ټك ماتـــوي

 ماتوياو كه زرګــــر غمــــې دعمـــــر په څټــــك

 دى ته خبر هم نه يـې ستــــا پـــر تنكيو پښو مين

ال ســــو كاڼي  دسرك ماتـــوي چـــــې په تڼــــا كو

 له الماســـو راشنــــه ښايي دښكليو تور باڼه دي

 سترګك ماتوي سپينې هندارې چې دزړونو په

 داسې سيلۍ له ستوني ونيسئ چې ګام وانخلي

 يــــوه څپـــــك ماتــــــويڅلور ګلـونه چې په هــر

، دبـــــيـــــا بـــــان كاروانــــــه  مسته غـزاله دغزل

 كړه را پيــــدا چــــې دنقـــاد زمرى دشك ماتـوي
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 غزل

 نه راشي لكه ســــــور دوينــــو خـــــال څــــاڅــــــي له زړه

ل څاڅيله ســـوري الس نـــــه مـــــې دسپينې سولې سوا

؟ بيــــا يـــې ده دكوم ستوري مرۍ خــــدايــه دا ! پرې كړې

تُــــــورې دهـــــــالل څـــــا څـــــــي  چې يو شفق ويـنـې لـــه

دى ها غلته لرې دنښتر  پـــه تـــــن كـــــې غــــــشى ښـــــخ

 ـــــيها غلته لرې تــــــودې وينـــــــې لـــــــه غــــزال څــــاڅ

 يتــيمـــــې لــــيمــــــــې دنرګـــس ډكـــــې نن يې دي پاكې

 شبنم داو ښكو له لستـــــوڼــــي دشـــــمــــــال څــــــاڅـــــي

 دخوږ اشنا اوښكې مې ښكل كړې هك پك پاتې شومه

! ديــــوال څــــــاڅــــــي؟ تروه سركه څنګه دشـــــاتـــــو لــــه

 ګنهكارې نـــــغـــــمــــــې ار په صـــــراط وړمـــــهدنـري تــ

 پـــــه هـــــر قدم كې رانه سُر تـوئيــــــږي تال څــــــاڅـــــــــي

 بڼـــــكــــى طاووس؟ چا رنــــګين راته خاورين جهان كړ

 څوك مې په سترګو كې كاروانه زرغون ټال څــــا څـــــي؟

ر پيښو١١/٧/ �١٩٩
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 غزل

 نــــه رانـــــــه ازر خوشحـــــاله نـــــه زوى دازردى

څ دبـــــت وزر دى  نه مې بت جوړ كړى نه مې غو

 خوب مې تښتيدلې كه په الس درغى رايــې وړه

 ماته چا ويل چې پر خوبــونــــو دې الس بــــر دى

 ځم چې له لفظــــو نو نه دشا تو مچۍ جوړې كړم

دىچــــا وې ژړيدلېى  دلته ګل دپـــــيغـــــمبـــــر

 مراندو څو مال ماتي لغات وتــــړم بس دزړه په

دى! ګرانه ؟ اسان غو ندې هنــــر  شاعري څه ده

 كرم به ډير كوى لپه الس مې ونيــــــول ســــاقي

 تـــــاتــــــه دې دعا شي خو همدا زمــا ساغر دى

 تــــه راولــــــيګوره چې كاروان دبلـــــبالنـــــو در

، دګلــــــونــــــو جـــادو ګر دى  راغى له ځنګل نه

 پيښور١٣/�/١٩٩٩
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 غزل

د كوم يوه په جــــــــــام وليكم؟  ټول مرور دي نوم
د ميخانې  په دروازه چـــــــــــاتـــــه سالم وليكم؟

د غشــــــــي د باز بڼكه به قلم كــــــــــــړمه  پرځاى
د مينې د بام وليكم مضمون  به كوتــــــــــــرو تـه

د د سترګو په خاطر زړه ماتوم  ګالب خــــــو ستا
 نــرګس ورته امام وليكم صف شي چې ګالن دې

د غشي جــوړېدلـــو دا چې  راكړى قــــــــــــــلم ډاډ
د د ديو  ګل اندام وليكم په وينو بـــــه داستـــان

چ يو ېڅوك خو شته  ټك لكه لړم راكوي زړه ته
د زهرو ذكر به يــــــــــې  ورو په آرام وليكم-ورو

! كاروانه"  نه يې مني خو به خامخا وي پكې"

د غزل هره مــــــــــــــــــــصره لكه خيام وليكم  كه
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 كتابونـــهزمولـــــي رانه دتـــــــاندو غــــزلــــونـــو

 بادونه بې ســــواده دګلـــــونـــــو كتـــــــا بـــــونـــــه

 درڼـــو ستـــــورو استـــــاذه سپوږمۍ زموږ دكلي

 اوبو غوندې روان وايي دغرونــــو كتـــــابـــــونـــــه

 ستا سترګې شاګردانې له تنــــبلو نــــه تنبـــــلـــــې

 دسوو لــــوو زړونو كتابــونه لوستــــــى نه شـــــي

 مخامخ شو ترينه هير شول چې ستا وروزو بڼو ته

 په ياد يې وو دغشو كمانــــونـــــو كتـــــابــــونــــــــه

 يو څوك لكه چينجې دربا بي څانګو رګ رګ كــــې

 دچنـــارونـــــو كتـــــابــــونـــــــه يو څوك رانه سيزي

 ـــې ظا لمـــــې زمــــزمــــه كـــــــــړهيو څه الفبا خـو يــ

 پــــــه مـــــو ســــكا كې درازونو كتا بونه چې نغاړي

!غــــزلې دزلمـو بــــه څنــــــګه وكـــــړي غـــــزونــــــې؟

 كاروانــــه چــــــې خپـــــاره نــــه شــــي دنجونو كتابونه

 پيښور�١/�/ ١٩٩٩
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 غزل
 ستا دتورو سترګو څنګ ته را لويـــــدلــى

 لپې لپې دلفظو نــــو مــــــې تـــــرې ډكــــــې

 ـړنـــــګ ته را لويـــــــدلىدشپيلۍ غږ وګـــ

 دتندي خال مې پــــــه ژبه ترينه وا خيـــست

ر مې دزړه زنـګ تـــــه را لـــــويـــــدلى  بختو

 سپيـــنې جامې مــــابه او كــــــړي. سره لمبه

، دواورو ډك سالنـــــګ ته رالويـــــدلى  لمر

كې ما په خوب ليده چې پروت و په پښو  يې

و ملــــنګ تــــــه را لــــــويدلـــــىد پــ  اچــا سر

 له كاروان غــــريــــــب نه سُر دغــــــزل ورك دى

 ستا دشنو بنګړو يو شــرنګ ته را لويـــــدلـــــى

 غرنې نظر مې جنګ ته را لـــــويــــــدلـــــــى

 پيښور٢٨/�/١٩٩٩
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دهچـــــې تــــرانــــــو راپســــــ  ـې درستــــــو اقتــدا كړې

 ماتــــــه دكلــــــــي دګــــــودر جنــــــو دعــــــا كــــــړې ده

 خــــــود بـــــه لفــــظـــــونو تــــــه دســرو زرو اوبه وركوم

ده ما پيروي  ستـــــــا دالســــــــونـــــو دكيميا كــــــــړې

 ـلې ګــــــر ځي دلرغوني زمانزمـــــــا په ســـــركې پيغـ

 دلتـــــه سپــــــوږمـــــــۍ رڼا پر څانګو دسوما كړې ده

 دزمريوپر څرمن وليكو حـــــــق دى چـــــــې مـــــونږ يې

ده دپښتنـو ټپـــــــو سيـــــــــالــــــي  داوستــــــا كـــــــــړې

يم په دوو كې  لړم؟ له كومې غاړې الس را تاو هك پك

 دا قــهــــقـــهه راته ساقـــــــي او كه ميـــــنـــــا كــــــړې ده

 دتـــــار پـــــري كــــړي كاغــذ باد په شان چې هر چا ونيو

، خپـــــل زړګــــي رانه هوا كړې ده  دهغـــه خپــــل شــــــو

 چـــې څوك يې نه مني هو ښيار به وي مستان خو نه دي

دهكنــــــه كا  روانــــــه پــــــــه غـــــــزل كــــــې دې بال كړې

 تڼې٢٨/�/ ١٩٩٩
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دىـــــري ال هــــم هغســــــې روان  اضـــــت مــــې

 هغه ښكلى په خداى اوس هم راته ګـــران دى

 غم دې غل دى پسې غلـــــــى غلــــــى راغـــــلم

د پيزو پروت په زړه كې مې غمى دى ستا  ان

 ته راشنه شې په سره شال په شنه لباس كــــې

 شيــن طاووس په سر كې ناست دارغوان دى

 يوه شپــــه په بـــــــدرګه دستـــــــورو راشــــــه

 مادې نــــوم دورځـــــې زر ځــــــله ګـــــردان دى

چُــــــف دي راګـــــوره څلور قله مې  پر ځــــاى

دى ختـــــم كـــړى مې  په تا پســـــــې قــــــــرآن

 ستا كاروان دې خداى دګل غيږې ته يو سي

 لكــــــه پـــــرخـــــه له اغـــــزو نـــــه اويــزان دى
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وو مونږ دوه  ديــــو كيدلو په تكل كـــــې سره ناست

وو باران را وريـــــدلـــو په ځنګل  كــــې سره ناســـــت

ه تــــرنـــم ځنــــې مـــــو غيـــــږې ډكــــولـــــېدخداى لـ

 نغــــمــــــې مــو ښكلـــــولې په غزل كې سره ناست وو

 له ډيـــــرې خوشحالې مو شپه په اوښكو بدركه كړه

 بال اور اوركې وو په ځل ځل كې ســـــره ناســــــــت وو

 ـــلو تر سترګو پورې هم تللو راتل موسكــي موســـــكي

د در زيدلو زړونو تل كې ســــره نـــــاســـــت وو  خواږه

 زمونږ دواړو په نصيــب شوه شكست وو او كه سوبه

 دمينې دجنګ لوبه وه مورچل كې ســره ناســــــت وو

و قـــــمــــــري  دكــوكوكُو نارې وهلې جــــــرس نـــــــه

ووكاروانه الروي وو په منزل كې ســـره ناســـ  ــــــــت
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 كلــــــي تــــه بــــه درشمه او پاس به غــــــره ته وخيـــــژو

 به ګرځو الس په الس به غـــره ته وخيژو څنـګ تر څنګ

 شنــــې درې كه ډيـــــرې هــــــم له سپينو او بــو ډكې دي

 پــــه سره آس په غره ته وخيژو ځــــوبه پــــكې ځــــــوبـه

 په دوه به ورك په تور ځنګل كې شو په سپينه ورځدوه

 شپه شوه لكه ستوري دالماس بـــــه غــــره تـــــه وخيــــژو

 ژوند ديوې ګرځندې او مستې ميــــــكـــــدې نــــوم دى

 ځه سره له خم او له ګيــــالس بـــــه غـــــره تـــــه وخيــــــژو

 دګلـــــونو له كـــــاروان سرهېځــــه چـــــې ځـــــو دمينـــــ

 پاك له انديښنو او له وسواس به غــــره تـــــه وخيــــــژو

 ١٣٧٨ پيښور دعاشورا ورځ
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 بې سپوږمۍ يم ديوې تورې شپې په شان يم

 ستــــا تـــــر زلفــــــو هــــــم زر ځـــله پريشان يم

 له باران اوښكو مې شنې زرغو نې شنې شوې

 لمر ويشتـــلې هم دوړانـــــګو په كمــــان يــــــم

 ســــــور وزرى دزړګـــــــي بـــلبــل مې ورك دى

و پـــــاشـــــان يـــــم  لكه ږدن دانـــــــه دانـــه تيت

 مجال نشتــــــــــه چـــــــې زرينـــــــه هوسۍ راشي

د ډډې ارغــ  ــــوان يـــــمديــــــــوه وران كـــــمـــــــر

و دې كــــــور تـــــه دپـــــاچــــــا دراتګ وخت دى

 اوښكې اوښكـــــې له خپـــــل زړه نه راروان يم

 دشـــــهادت په لـــمانځه پايم داچــــــــې يــــــم

 لنډه داچـــــې لكه وران افغــــــــا نستــــــان يم

دي ـــــيته وا مـــــا نــــــه يــــــې وژلـ  سل اوښان

 دمنــــــزل دنيمې الرې لـــــــوټ كـــــــاروان يـــــــم
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 پاڅه له خوب نه خوب دې ډير شه دخبرو وخت دى

دى ګرانه ګران تا وان به وكړې  تر مر غلرو وخت

 دوى پــــه چنـــــــډن كــــې دي خوړلي دمارانو زهر

دىدشين بڼكو شنو طــ د شـــــكرو وخت  ــو طيانو

 دسهار لمانځه ته داذان پر ځاى په غـــــا ړو پـــاڅو

دى زمونږ د تنــــځرو وخــــت  په غرونو كې دزركـو

 ګيډۍ دې ږدم داوښ په بـــــــار كې پسې پلي به ځو

دى بيا دبــــروځـــــــــــو دســـــرګړو  دمــــــزرو وخت

 ـــــه كليــــوال جـــــانان ټوكرۍ دنظرځــــم جــــــوړوم پـ

د ګـــور ګرو وخت دى ر غر كــــې  دتورو سترګو په تو

 او ويده شي خلك شپه پخه شـــي چې شومه دم شي

دى اوري كاروان دې  كنـــه دايــــــې دسندرو وخت
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هــــاوريـ  تــــورې بـــلبـــــلېر ســــهـــــارـــــــدې مـــې

ب  ورې بلبلېــتارــــــستـــــرګــــــې ستــــــا پـــــه نغمو

 دچور كونډي كړې ژوند مې شين ځنګل! خدايه

 ــه كـــــې ګـــــډې پـــــه چــــــغار تـــــورې بــلبلېــــــپــــ

تهــــاغ و زن وخت ګل  دغـــــــاړې غـــړونــــــــــــــــدى

ېـــــلــــې چـــــې پـــــه دار تــــورې بــلبلچــــــغــــيــــــد

س دغم رانــــــــجــــه يـــــــې دي خــــــــوړلــــــيــــــدنرګ

 دچنــــــار تورې بلبلې چــــــې چـــــــوپ چـــــــوپ دي

، چـــــې كاروان غــــــزل غــــــزل كــــړي  راليـــــږلــــــې

 اُستـــــــــــكار تـــــــورې بــــلــــــبــــلېدســــــنــــــدرو

 نريزي كلې�١١/١/ ١٩٩٩



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

، كـــــله  بــــرې ميكـــــدې تــــه كـــــله لـــــرې ميـــــكدې ته

 هغــــه رنــــد يمـــه چــــې درومـــم، هـــــرې هـرې ميكدې ته

دىهــــغــــه جــــام زمــــا مرا د دى، چې جانان يې راپه ياد

، ستـــا كافـــــرې ميــكدې تـــه  دثــــواب لپـــــاره راغـــلـــم

، دشيشو نازك لباس دى  شپـــه شــوه شنو لمبو اغوستې

 شيــخه پام كــــوه رانه وړې، بيـــــا ډبــــرې ميــــكدې تــــه

ش ، كــله بــــاز كــله  اهيــــن شـــــيتير وتم ديار په سترګو

، بـــرګ وزرې ميــــــكدې تـــــه  ماوې راغلې له جومات نه

 له باران دې غيږه ډكه، ساقــي راشــــــه چې ګل ګل شـــــي

، بيا لښــــكرې ميكدې ته  دغـــو ټيـــــو ډيــــرې راغـــــلې

 دكاروان زړه دې مات مات كا، چې مينا ته غمي جوړ شي

ته كه چيــــرته راغلېخـــامــــــخا ، څوك زرګرې ميكدې

 پيښور٢/١٩/ ١٩٩٩



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

غ د بازار نـــــه كـــــــد  ــووــــــــــــــــرونو خلك يو كارونه
 ډول او سينګار نـــــه كــــــوو ګــــرځو هيڅ ډل پډلــــــش

خ مل مارغان راځي نغمې داىـــــد  كوت غـــــــــږويــــد
اړــــمط س رب ته د تار نـــه كـــــووــــــــــنه يو او ذكـــــــــــــر

ســـــسد  ــــوـــــــاخـــل الم يــېـــــر قاتل ته هم ســــالم كوو
نــــــه كــوو ګوزار پرې شانهله مخــامخيېوــــــــول

كېــــــــپ ه رڼاـــــپ ــوږمــــۍد سپــــ تار شو اچلوىه ستن

كېــــــــــڅ تـاوان كــــــار نه كووددا تېل نه سيزو راغ

چېه پړانګــــــــــل  داړي غـــــــــواوې لنګې څرمنه اړوو
د كــــاڼي وار نه كـــــوو مرغكۍ ناستې انګېــــڅرــــــــپ

خـــــب  په ترخه ښــــــه پــــو هيـــږو ده نه يو په خوږهـــونـــــې

يـــــخ ې پر هيز له خوږو شاتو دكو كنــار نه كــــووــــــــورو

خـــــــزلف و زلفې دي چې الس پرې وهو خوند راكويــــــې

پــــپ ه پړي هم ګومان دژوندي مــــار نـــــه كــــووـــــــراتـــــر

مه ورځ ترينه راګرځو نه چې ورك شـــــو پكېــــــــــــــپه ني

ښ شپه مو نه شته ځكهناــــــــــــپكې اش  ار نــــه كووـــــ په

ب دمينېال سرهـــــــــــــدنګې ښك يا غـــــــځـــــــووـــــــ مزي

س خبرې په چنار نـــــــــه كـــــــووبهـــــــــــــــــــګرانه كاروان

 ٢٠٠٠ پيښور



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 زما تــــګلـــــورى تــــه يـــــې تـــــه يـــې چې هر طرف ته ځم

 كه شپې شوې هم په لويشته لو يشته ستورى ته يې ته يې

 قربان له ګستاخۍ مې راتـــه ډيـــريــــې ښايستـــــه كـــړې

ك  وز ګــورې تــــه يــــې تـــــه يــــــېزه نيغ په نيغ در ګورمه

 يــــو څـــاڅكې دشبنــــم يـــــمه دلـــــمر لــــه ډاره غــــلــــــى

 ژوندى اوسې دسرو ګلونو سيــورى تــــه يــــې تـــــه يــــې

 ته به دې يوسي دنــــجـــــونــــوكــــه درپـــام شـــو نو اميل

ن دغــــزل تــــــورى تــــه يـــــې تـــه يــــېځـــــالنـــده دكاروا

 پيښور٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 ټول جنګي آسونه رام كړي ستا وحشي ښكال به

 په ســـالم كـــــړي دكفــــارو ســـــل زره لښــــكر به

 تش منګي به ډك شي درحمـــت لـــه شــــرابــــونـــو

، باراني ساقي جـ راغى  ــام كړي به سرې منګولې

 به يې ګډې پـــه هــــوا كـــړي ستا عقـــا يي سترګې

 څوك پر بـــام كــړي سل زره كوترې كه راغونډى

كې پــه تــــش كــــنډول زر اور اوركي دهر غاټول

 ډيوه ما ښام كړي كينـــــوه جـــانــــانــــه چــــې ډيوه

 زوې كونځې وغــ ټـــنـــډه پر سپيــنــــه ښكليه چې

 تورې لرې لــــه نـــيـــام كړي شرنګ شي مريدان دې

 زړه په صبرو ساته يــــو ښكلـــــى خــــو بــــه راشــــي

 هســــې نــــه چـــــې غــــم يــــې ددنيــا درنه تمام كړي

»كاروانه« مــــه وايــــه مستې صو فيــانه ســــندرې

ب و عــــام كـــــړيـګوره په اتڼ او په ګــــډا ه خـــــاص

 دنريزې كلې�١/�/ ٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 ستا خبــــرې لكه تانـــــــدې مرغـــــــلرې

 وايـــــه ډيــــــــــرې مې درباندې مر غلرې

د پيغلو دي دوطـــــــن  بــــــې هاره غاړې

 تر بڼـــــو يې اويـــــــزانــــــدې مرغــــــلرې

 پر غوټۍ شونډو دې ګل دخندا غواړم

 دعا ګانې مې ځالندې مـــــرغلـــــــــرې

 لمبو زنه ترسر تير شه كه يې غـــــواړې

 دڅپو تر پښو دي النــــــدې مر غـــــلرې

 ته راوتـــــلى څوك دلمر ماڼو ساحــــل

 ابـــونه څپ څپانـــدې مرغـــــــــــلرېدري

 غنا نغښتې په غربت كې دې شاعــــــره

 ستا سنـــــدرې او ستا سا ندې مرغلرې

 پر ګودر دكيميـــــا ګروكاروان راغــــى

 شنې ويالې به شـــــي بهاندې مرغـــلرې

�١/�/ ٢٠٠٠ دنريزې كلې خوست



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 چا سره غږيږمنيمه شپـــه ده ويښ يم له يو

 بيا مې دسندرو له پــــاچـــا ســـــره غږيـــــږم

يم ناست يم  په خلوت كې يو ملنګ دزمانې

 غــــلى غـــلـــى غــــلى له غـــــو غا سره غږيږم

 نـن مې درته ډيرې زارۍ وكړې خو رانغلــــې

، سبا بــــه زه له تـــا ســـــره غږيږم  مــــه راځــــه

ر  دښار ياره مه كړه رخه اكړه برخهخداى چې

 خوار غريب اوښبــــه يم له ښكال سره غږيږم

 الس مې په ځنځيــــر تړلي پښې په زولنو دي

 ستــــا دشنو بنــــګړيو له شــرنګا سره غږيږم

 الړ شم درمندونـــه وي ځـــوانــــان وي اتڼو نه

غ  ږيږمډول ســـــــره غــــږيـــــږم لـــه ســُرنا سره

 كټ كټ له خندا نه درته شنــــه شـــمه كاروانه

 جام يمه زه جام يمــه مينـــــا ســــــره غــــږيــــږم

 پيښور٢٣/�/٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 زمونږ دكلي غنم رنګ شهيد ته

 غزل

يوطن داور پــــه سيند كې المبي زلمي جنګ خوړل

ي دنجونومړي هــــم نهنـــــــګ خــــــوړل دكابل جـــان

 غچ دشهيــــــدې ليال واخــــــله منــــجور مجنــــونـــــه

 دګور چينجو هم ترې ځونډي ځونډي لونګ خــوړلي

 زما ياران ګــــــورئ دګل روانــــــې ونــــې ښـــــكاري

 چــــا پر څنګ خوړلي چا پر ټټر غشي ټـــــومبـــــلي

وونن خو دسپينو تورو خرپ تـــه پــه ميـــــدان  والړ

 شرنـــــګ خــــوړلي هغه پرون چې وو دشنـــو بنګړيو

 تانـــــدې نغمـــــې دســـــرينـــــدې لـــه وچ لرګي وروه

 نتلي زړونه مــــو مطــــربــــه خـــدايـــږو زنګ خوړلي

 هغه لشې لشــــې بـــــاڼــــه داشنـــــا نشتــــــه نشتـــــه

و  مــرې ډير دې غنمرنګ خوړليدمرګـــــي ژرنــــدې

 بـــــه دې وتمبـوي چــــې عقــــــل غزل يې وانه ورې

ي كاروان دى لپې لپـــــې بنــــګ خـــوړليـــدې ليون



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

، او كــــــله  دا راكـــــــــــوي يــــار كــــــله دا

و رجـــــا راكـــــــوي يـــــــار  عجيبه خـــوف

غ شي وندېكــــه دلمر  دغره شاته پټ هم

 رڼا كــــوي يـــــار پـــــر سپــــــوږمۍ واوړي

 رڼــــې كړې چې دستورو په تسبو مې شپې

 سپينــــــه خـــــــولـــــه به خا مخا راكوي يار

 له غيږې نه مې تښتــــــــــــي دڅپې غوندې

 ددرياب غوندې غــــوغــــا راكـــــــوي يـــــار

 مې دى ورجارشــم مــــت دې وي ساقيسال

 كه بــــه زهــــر كه ســـــومــا را كــــــوي يــــــار

 لپـــــې لپـــې راته ژاړي چـــــې مــــــې وژني

 مـــــرغـــــــلـــــرې خــــــــون بهـــــا را كوي يار

 دكــــــاروان مستـــــــه غـــــــزلـــه در ورى شم

 ــه مينه مينــــــه تــــــا راكـــــــوي يـــــارڅـــــه پـ

 پيښور�/�/ ١٩٩٩



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 ستوري ژاړي خبـــــر نــــــه يــــــم؟ ستوري خاندي

؟ كه مـــا ور غـــــواړي خبـــــــر نه يم؟  دوې راځي

؟ كه پړانګانــې؟  ورځې شپې دي برګې سترګې

؟ ؟ كه مې داړي خبـــــر نــ راته موسكا  ـــه يــــم

 چې زما دزړه دجــــــــام شــــراب يـــــې نوش دي

؟ پښيمـــــان دي ؟ او كه ويــــاړي خبــــــر نه يم

؟  زما زړه ماتوي دوى به چيــــــرتـــــه اوســــــي

؟ داغمونه كور ويجـــــــاړي خبـــــر نــــه يـــــــــم

؟ دامهين غزل به څــــــوك وايـــي  كــــــــاروانه

؟ بلبالن ؟ كه سندرغـــاړي خبــــــر نــــه يـــــــــم

 پيښور�/�/ ١٩٩٩ شنبه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

؟  ولې راته وايې چې لږ وار كـــوه وار څـــــــه معنـــــــى

؟ د مينې كار دى له دې كار نه انكار څه معنــــــى  كار

 ـــورې وي پرېليچې په الس راكړه چې ولول څڼې خـ

؟ شرنګ دبنګړو خوند كوي  تش تار دستار څه معنى

 ووايــــــــه دژونـــد دفـــلسفـــــــې شـــــــاګــــــرده ووايه

ا ؟وږو څه معنى او سر وي په دار څـــه معنــــسر په ى

حـغاړه كې مې الس ريـس لري او روح لـــيوسه چې

څـغلرې وړې پيلې په تــــمړې مړې مر ؟ار  ـه معنـــــى

نا ته ماشوم خبــــ ــې خداى لټويخلك پكـــــ  ـر هــــــم

؟  پوى به شې او لوى به شې چې سترګې ديار څه معنى

 له غرونو پرون راغى ،نن داغــــريب ســــړى ګــــورئ

؟  دومره جــګ برجونه دسندرو دښــــــار څه معنـــــى



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

ښ دهښــــايــــي چــــې له دې  اغلي لويه ښكال وركه

؟ دومره دښــــكال په لټون  سترګې په الر څه معنى

؟ او زړه دغرڅې حه وايي  الس دښكاري څه وايي

؟ ال ليه چې ښكار څه معنـــــــى  غواړمه يوه معنى

 چوپ شمه كه ووايم چې دنــګه ياره تــــــا ښــــــيم

؟چنار څه معنـــى» كاروانه« خلك راته وايي چې



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 پكـــــــې راټـــول مو دي تنكي تنكي الماس درڼا

 مــــونږه تل وړى دى په دواړو سترګو پاس درڼا

، دوصال مخه نيولـــــې نه شي  شپـــه څه بال ده

 ستـــــورى وستــــوري ته ور وغځوي الس درڼا

 دڅيـــــړې څـانــــــګو كـــې به تورې بلبلكې اورو

 تورو غـــــرونو كې به تل ګرځو په آس درڼاپـــــه

، كې شپه پلوي شول ير غل ته تيار  دشپو په څو

 ستـــــرګې ور وبـــــــريښـــــوه واغونده لباس درڼا

 ستا دكاروان په مخ كې بيا دتيارو زور والړ دى

 ساقي تر مورګو پـــــورې ډك راوړه ګيالس درڼا

 پيښور٧/١٢/ ٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 كلى لرو غر لرو دستـــــورو ډك اسمـــــان لـــرو

 شين دبو ډې ټال ګوره نــــرې نــــرې باران لـــــرو

 ښكليه الس راواچوه تش السي يو بې برخې يو

 تڼۍ لرو ګــــريوان لـــــرو روغ يو ليوني موكړه

 راشه او ځولۍ دګالبونــــو پـــــكې وشيـــــنده

او مونږه هم خبرې  بـــو پـــــه شــــــان لـــــرو درڼو

 وخت له وركووديكه نه ده هم چې ګني داســې

، مينه كوو، ښه ښكلى جانــــان لــــرو  زړونه لرو

، پاچا به شي زمونږ دملنـــــګۍ په زور  رابه شي

، وطـن لرو قرآن لرو ، رســـول لرو  خــــــداى لرو



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

ه دچــــا ايــــډيـــــــال يـــــمهنه دچا اتل يــــمه او نـــــ

 يو غريب شاعر يمه او يو غريــــب ليكـــــوال يـــــمه

 وخت و، چې نږدې له تندې مړوې ما ډك جام دركړ

كُـــــالل يـــــمــــه  نه به يم ساقي خو دهمـــاغه جـــــام

 ســرې اوښكې دبُورې هوسۍشنو اوبو كې ګورمه

 نــه قطـــــب نه ابدال يمــــه ناست يم تر چنار الندې

 زړه مـــې پاس دزاڼــــــې پــــــه وزر پورې تړلې دى

، دغشـــــو واله  زه هم دچا خيال يمه! پـــــام كــــــوه

 ګوندې سره ګلونه شنه كړمه خداى كه مهربان شي

 كبر نـــه مــــې وســـــاتـــــې دتورو خاورو سيال يمه

ال يمهو منم تــــش  خـــــو تا به ډك له ګلــــــو كړم سى

 پـــــه ما وتړه رومال يمه مــــاتـــــې څــــانـــــګې! ګله

 زه داوښكو څا څكې ،پرنيم ژواندو پاڼو پروت ښه يم

، نه دزنې خال يمه  پــــښــــې دې پـــــر تــــنـدي نه ږدمه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

، په بيلتون يمتـــــار يـــمه تــــش تــــاريــم  پسې راوتى

 تاو به دى ترغاړې مــــرغـــــلرې كـــــړم وصــــال يـمــه

 موســـكه به راځـــــي اخــــــــر ما دزړه خيرات كړى دى

 چاويل چې زه ګنــې دسپيــــنې خـــــولګۍ سوال يمه

 جاردې چې په سپين الس دې په تورو كاڼو وويشتم

، دسـ  مشــال يمه ــرو وينــوشپــــه راغله، بلــــيــــږمه

چ  دښاپيرۍ ورغوى پرانيزي» كاروان«ېــــــــــصبر

 كرښې كرښې پروت په كې دوركو نغمــو پال يـــــمـــه

٧/١/ ٢٠٠٠�



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

، ورور ګڼمه  تـور دسپينـــــو ورور ګڼم سپين دتورو

 دواړه مې ددواړو سترګو ســـپيـــن ګڼــــمه تور ګڼم

 دكفر په فتوى مې چـې ونــــه مــــانـــځــــې!م كوهپا

ڼم:زه خو ميخانه خدايږو سكــــه دجـــــومــات خور

 له اور نــــــه لپــــــه ډكـــــه كــــړم وايمه ګلپاڼې دي

 داسې شيبې هم راشي چې سره ګلونه اور ګڼـــــــــم

 څڼې دې كه شپې دي له سبا دې سپين السونه ډك

 سبا خو ژوند ايله دشـــنــــو بــنـــګړيو شور ګڼمنن

 ووايــه چــــې څــــوكيــــږي وايي راته دوه جمع دوه

 يــــم شاعر سړى وايم ګلونــــه يـــــې څـــــلور ګڼـــــم

وُ ري  لــــمـــر چــــې زرين سپر شي اودوينو ورينګي

ر ګڼم هم مينا توري غوندې منګو شنه زرغــــــونــــه

 ښكاري برګۍ څرمنه په بازار كـــې كړه خـــرڅـــــه يې

 څــــــو دبرګي پړانګ اوس دزرينې هوسۍ كور ګڼم

و ستر ګو غلي ور كتلي دي  نــــن مـــــې په رنــــځــــور

 اوس خــــــو پــــــه كاروان دنـــرګسي غـــزلې پور ګڼم

 پيښور�/٣/ ١٩٩٨



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

، دسترګو جنګ بــــه راوړيجنګ به يې وژلــې  وي

، دســـولې رنـــــګ بــــه راوړي  ګورې به جنګي آسان

 په شپه اور اوركـــــې شـــــي ناله شنه به يــــې له نال

، نه به شرنګ خيژي او مست  به راوړي اهنګ تيږو

 دخوښۍ به ځي له سترګو څــــپ څپانـــدې اوښكې

ه ګـــوټـي زنګ به راوړي دزړ غيږ كې هره اوښـــــكه

 سره سره ګالبونه به بـــــاروتـــــو كــــې راشنـــه شــــي

، نشې دبنګ به راوړي ، وږمې بـــه شي  ګل به شي

دى زړه زما زيارت بــــو يـــــــه د ملنـــګ  دمينـــــې

 ښكلي به رادرومي دښـكال قلــــنـــګ بـــــه راوړي

ى پـــــرانيـــــزه كـــــاروانهسپين دښاپيرۍ ورغــــــو

 شعر دې په خوشبو لمبوه تور لـــــونــــګ به راوړي

٧/٢/ ٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل
 څــورى دنغمو پـــــر وركــــو الرو ګر ځــــومه

 كاروان لرم تر ټولـــــو ښه ملـــــګرى دنغمـــــو

 راوړه تارونـــــه دربــــاب آشنا په خـــــروارو

، ورواچــــــــوه بڅـــــرى دنغـــموورواچـــ  ـــوه

 نيلي تر نال خنجر ددښمن مات شو دجنګي

 تنځرى دنغمو په شنــــه سهار به چيغې كړي

 ترې ايستې له ګوتميو ډكو ګوتو ده شرنګا

 ګـــودر كې لري نښه مات كودرى دنــــغمــــو

 په غيږ كې يې ځاييږي نه ګيډۍ ګيډۍ غزل

 واچوي لو ګرى دنغمــــوپه شرنګ چې لور ور

 بيګا څوك زمزمه په خوله پيلوځي وه په الس

و سور وزرى دنـــغمـــــو  سهار پر څانګه ناست

، نـــه دسنــــــدرو ســــــمنــــدر  را پا څوه له څو

 كاروان په وچكالۍ كې تندغرى دنـــغــــمــــو

 پيښور٧/٣٠/ ٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

ته تـــــر سره ارماندزاره چــــــاودي نـــا  رنګ لرې

، په ايــــمان داـيمان رنګ لرى ته  ګومان حرام دى

 باران باران نظــــر خـــــو ځـــــكه ورومــــه پـــــرتـــــا

، ددامان رنــــــګ لـــــرې تــــه  زما دغرونو، ددرو

 مال لې سترګې دې دموسكو آيــــا تــــــونـو چينې

وو لكه بڼكه س دقرآن رنـــــــګ لــــــرې تـــــه دطا

 لكه دې زيړې زرغونې شوې رانيواى دې نـــــه شم

، مهينــڅ  دنرم باران رنګ لــرې تـــــهه شوخ دلمر

 پر كشتيو دې غــــو غــــــا راوستــه زمونږ دصبر

ته شين سمندر يې آشنا  څه دطــــــوفان رنګ لرې

ې خــــــوږې خبرې كوېپه پښتو ژبه چـــــې خـــــوږ

تهـــــــټ  په ټپه شې دغـــــزل درُومـــان رنـــــګ لـــــرې

 دشپې له ستورو يې درواخلې تر نرګســــه رســــې

تهې په پټهــــداس  په اوبو كې روان رنـــــګ لـــــرې

يېـــــدسه  كه دنيمې شپې غــــزل يې زمــــا ار خوب

ه دكاروان رنګ لرې ته؟زه ستا په رنګ رنګ يم كن
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 غزل

 دتكــــرار له درده توري مړه شي مړه شي

 نه مري نه مري دخمـــــار لـــــه درده توري

 ددوو سترګو دبيمار لــــــه درده تـــــوري

 زاره چاود لكه انـــــار لـــــــــه درده تـــوري

 داحمد دشهيـــــد غـــــاښ له درده ډك دى

 بـــــې كرار له درده توريداچې ډېــــــر دي

 قلقلې كـــــوي دخيــــال په شنه آسمان كې

 لكه زاڼـــې په كــــتـــار لـــــه درده تـــــوري

 له سلګو يې ډكوه چــــې سندريځ شـــــــي

د خپل يار له درده تــــوري  تش خو مه شه

 بيا مې خيال ته شرنګيدلي اوښان راغلل

 ار لــــه درده تــوريبيا به پرې كاندي مهــــ

 بس خوداچې دبلـــبــــل سكنــــي ورونـــــــه

 لــه درده تـــــوري ستا كاروانه سندرمــــار

١٣٧٧ 
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 غزل

 روان په ترنــم يو ګام كيږدي بـــــل ګــــام واخلي

 او شپه دسپوږمۍ شپــه ده ځي كاروان په تــرنــم

 ــــه داجــــــهـــــــانودان په ترنم دې كړ خالــــــــــقـــ

 چې كله يې وخت راشي كړه يې وران په ترنـــــــــم

 په غومبر اوپه ګـــــډا كوترې خولې په خولې شه

 په شغ دې ځي په غرونو كې بازان پـــــه تــــــرنــم

 په غاړو كـــــې اميـــــــل ګلونه به دسوبې وړي

تـ دجانان جنګي راځي به  ــــرنــــــــم آسان پـــــه

 څاڅكي سره ولـــــــي يو پربل بادونه دي چې

وُ ري دې راوُري دې باران پـــــــــه تــــــرنــــم  را

 غونډۍ په ګلو پټې دي درې درې دى غـــــــــر

 ګلپاڼې په پنجو كې وړي مرغان په ترنـــــــــم

 دمينې په لمانځه كې به جانان شي راحضــور

ل كـــــــوي اذان په تــــرنــــــــمدبر كلي بـــــ  ــــال

 راوړي به ښـــــــاپيــــــرۍ درتـــه ګلونه دالهام

 بس بار به دې كاروانه وي اوښـــــان پــه تــرنم
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 غزل

 مه درومه يوازې پر دې الره غـــــر څــــى بـــو دى

 ها غلته دالرې تر څنګ پړانګ نيولــى څــــو دى

 ــې بـــاڼــــه دې بـــلې خـــواته يوسهدالشــــې لشــ

 دلته په دې كلي كـې دشنـــــو غنـــــمــــو لـــــودى

 بريد كا پرتا، الس كې دې موږك دكمپيوتردى

 څګ غوږونه ګر ځوه دبرګــــې پيشــــو ميـــو دى

 دادژوندانه لوبه ګټـــي اوكـــه يــــې بــــايــــلــــي

دىګوره ليونې ميـــن دښـ  ـــــكليـــــو پـــــر پــــلو

 يوبه دې سم وايي به سپوږمۍ اخيستې اور دى

 شپه شوه سوركى آس مې ودرولې پر كندو دى

 دې سنــــدرو تـــــه ورګــــــډې ګوړې اوشكـــرې

 ښكاري چې كاروانه دهندو دوكان دې ګرو دى

 پيښور١/٣/ ٢٠٠
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 غزل

 ــې ترينــــه جـــــام اخيستـــــىنه مې سا قي ليدلى نــــــه مــ

 ما خو دخپل صنم دســـرو ستــــرګـــــو ســـــالم اخيستــــى

تُرابان بادونه بيا پـه بــــوړ بو كـــې كـــــې راغـــــلــــــل  څه

 بيــــــده بــــهـــــرامـــــه بيـــــايــــې شال دګل مكې اخيستى

 ـــــې قـــــدغــــن ولـــــــګاوهبې مينې وخـت پرمينـــــې داس

 مجنون سنګسارشي چې يې تش وي په خوله الم اخيستى

 خدايه ګردي كاڼي پـه الس را پــــر تــــنــــــدي يـــــې ولـــــم

 څوك مې سهار په ولحه وړي چامې مــاښــــام اخيستـــــى

 ــيهسې نه ويې نيسي ښكار دښامار پــــــاتـــــې نـــــه شـــ

 دزړه په څرخ پســـې مـــــې چـــــا دڅــــڼـــــو دام اخيستـــــى

، زمـا دشاعر زړه خوچوي  خـــــداى خــــودې نــــه كــــــوي

 چــــې بغـــــدادى كـــــوتــــر وي تـوركارغه له بام اخيستى

 جانان خبر دى دكابـــــل ددردلــــه رنــــګـــــه ګلــــــــرنـــــګ

 خلك دې وايي چې غــــــزل يـــــې له باګــــــرام اخستــــــى

 داچې پرانزي نن دې خيــــال دښــــــاپيـــــــريــــــو تــــڼــــۍ

 كاروان دښكلي اوښ له اوښــكونـــــه الهــــام اخيستـــى
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 غزل

 ويښ يم بيده نه يـــــم كه رابـــــولې مـــــرغــــۍ سهاره

 په غزل مستې سندر بو لــــــې مـــرغــــــۍهغه دخداى

 كاشكې چې ستاسو په انګړ كې يوه شنــه ونه شـــــم

، په سركې يې را ټولې مرغۍ  الندې ترې ټال وي ستا

 دزړه پر كښت باندې ير غل راوړي فطـــرت دنــــغمـــو

 دايې فطرت دى چې غنم خوري اويا شولــــې مرغــــــۍ

 كـــــې چـــــې نغمــــــې دآزادۍ غــــــږويپـــه پنـــجــرو

 ستــا دشــــاعر زړګــــي كــــاروانه دي همځولې مرغۍ
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 غزل

 شــعر څــيله مــست اوښ دى خــپل څــښــتــن ته نه دى رام

 يـــــــوســــــــمـــنـــدر شــــــــور دى ذره نــــــه لـــــــــــــري ارام

 يــې دي خوړليو له مـــســتــۍ نـــه كــرۍ شــپــهويـــــښــــ

د خــــيال پـــه څـــوري كـــې بـــادام  ده دخـــــپل څــــښـــتـــن

د ښـــكال پـــه غـــرو رغـــوكــــــې  مــنــډې وهـــى مـــنـــډې

د پــيـغـام د رونــدبــار  كلــــه تــــرې پــــه الره پـــر يـــوځـــي

د غـــالمـــۍ پـــرې يـــې مـــهــــــار دى  مـــا تـــه يـــې نـــټۍ

د اوښــــبانـــه پـــه خــــوښــــه نــــه اخــــلي يـــو ګـام  هـــيــــڅ

د خـــپـــلـــې خـــوښــې اوښې باندې چوشو  يــــو ځــــل كـــه

 ــوئ بـــدنــــــامخــدايـــږو پـــه ډانـــګونـــوكـــه تــرې پـــاڅـ

 نـــاز بــــه بــــانــــدې نــــه كـــوې خــــونـــياز ورســــره بــويه

 شـــعر آغـــا بــــادارى او شــــاعـــريـــې دى غــــــــــــــــــــالم

 هـــيـــڅ يـــې پـــيـــدا نـــه كـــړه دى دوركـــې مــســـتۍ تږى

د مـــيـــــــو جـــــــــام ډيــږي لكـــهســتـــرګـــې يـــې ګـــ  ډك

د شـــاعـــر لـــه يـــوه زړه نــــه  زر شــــعـــرونـــه شـــنـــه شـــي

 زر كــــوتــــرې والــــوځــــوي يــــو شــــاهــــيـــــن لـــــه بــــام
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 غزل

 واچــــــــوئ او يـــا قـــربـــان تـــه ګـــېـــډۍ څـــڼـــې مـــوډل

 وريـــښـــمـــيـــنـــې لـــونـــګۍ ګـــرد سره ميدان ته واچوئ

 تـــرخـــې خبــرې پــريـــږدئ كـــړي خـــوږې خـــبـــرې خــونـد

د شـــنـــو طـــوطـــيانـــو شـــكــردان تـــه واچـــــوئ  شـــكــر

ال  سونه خو مو شتهكــه ګـــل نـــشـــتـــه، امـــيـــل نـــشــته،

د جـــانـــان تـــه واچـــــــــوئ  پـــه مـــيـــنه كـــې يـــې غـــاړې

د يـــوه ښــــكلـــي كلــــيــــــــوال  ښـــېـــرا راتـــه دعـــا شـــوه

د غــره كاروان واچـــوئد ښـــــــار ښـــــكلـــــيــــو وې ډال
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 سوال
 الرېستا په الس كې ټولې

 له ماور كې ټولې الرې

 دد نيا له سترګو پټه

 يوه الره ماته راكړه

 چې درګ په شان درزيږي

د زړه تل ته كوزيږي  چې
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 غزل
 چــــې تير كړى دې پـــــرون دلــــــري وار دى

 مستــانه رادرومـــــه نــــــن دبــــــري وار دى

 ــــــږيګورئ ټول به پښتانه ډول تـــــه ګــډيـ

 مـــــونـــــــــږه تيـــــر پـــه بدرګه ددري وار دى

 په چغار كې بـــــلبــــلي دردونـــــــه نغـــــــاړه

 راغلې ســـــتا شـــــكري واردى! شنه طو طا

 خولګۍ راكړه ما لونــــــګ ژوولــــــي دينه

 ستـــــا پــــه څڼو كې زمـــــا دببــــري وار دى

ل په قاف كې ډيرې شپې رڼې كړېما دخيا

 پــري واره بــــــه راځـــــي دپـــــــري وار دى

 خورې رمــې بـــــه دغــــــزل دغــــــزاالنــــــو

 دښـكال دداســـــې وږي زمـــــــري وار دى

 كاروان څه په شرنګيـدلي قـــــدم راغـــــى

د وري وار دى  ښايي نن يـــې دنغـــــمــــــو

 پيښور٣/٢٣/ ٢٠٠٠
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 دعا

 ډوډۍ دې موال ګرمه لره يــــخ ګړي دې ډيـــر شـــــه

 شو دې مستې تر شاتو پورې زيړ غوړي دې ډير شه

 داجم ګودر په ښكليو پاك لمنو پيغلـــــو ډك شـــــه

 تورزن زلمي لښكر لښكر دبخت سړي دې ډير شه

ـهاصيل اصيل آسونه دې ګلــــــې ګلـــې روان شــــــ

 چې ستن ترې خطا كيږي نه ټوپك بوړي ډيرشـــه

، لونګۍ مهينې وريـــجې ، اوربشې ، جوار  غنم

، ګالن سره زيړي دې ډير شــه ، ځنګلونه  باغونه

 نغري باندې دې باندې مه شــــه هيڅ دغم كټـــــوه

 چې خنډ شي مير څمن ته دمنزل ځوړي دې ډير شـه

د» كاروان«دچم يوې نجلۍ ته  عـــــا وكــــړهداسې

 پريمانې دې چمبې چمبې اوشنه بنګړي دې ډير شــه

 پيښور١/٢٠/ ٢٠٠٠



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 نه شته نـــــه شتــه هغه له شور نه ډكې ګوتـــې نرۍ

 چمبې چمبې كه شته دچم جينكۍ نه شته نـــه شتـــه

 شوې دبلبل دنغمو تانـــدې چينــــې وچـــــې وچــــې

و دي خــــوړلي غوټۍ نه شته نه شتهپرخې لمرونـــــ

 دپړانګ پنجــــــه راويښــــوي،كبـــلي دژوند له خوبه

 په تور ځنګل كې هم زرينه هوســــۍ نـــه شته نه شته

 له خيالي الس نه مې دكب غوندې نغــــمه ښــــوييږي

 شپې رڼوم خو دالهام ښاپيرۍ نــه شتــــه نــــه شـــتـــه

ت  وپك تـــه پــه ورغـــــوي كــــې وړمدزړګي نښه تور

 په برخه سپينه خولګۍ نه شته نــه شته خو بيا مې هم

 دبڼو ستنې راوړه اوښكې زمــــا ټـــك وهــــه پـــــــرې

 ګريوان مې ګوره په كې نيمــه تــڼــــۍ نــه شته نه شته

 شوبلو نيولى دكيږديو ځــــاى پــــه دښتـــــو كــــې دى

 شيرازۍ كوترو سپينــــې كوچۍ نــــه شتــه نه شته تر

 ستړى اوښبه يم خوب كـــــې وينم دوريــښمو كاروان

 سرته سرګړي كړم سرويږدى شړۍ نــه شتـــه نه شتــــه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 هغه افغان ګل يې چې ګاچين به مسلــــمــــان كـــــــړې

 ـړېهند به مسلمان كاندې او چين به مســلمــــــان كـــــ

 ستــــا خــــوږې خبــــــرې كــــرامــــات لــــري شـــكرې

 جار دېشمه ښكلي نـــا زنيـــن بــــه مسلمــــان كـــــړي

 تورې برګې سترګې دې دستـــورو ډكــــــې شپې دي

 نازدې كه لږ ويښ شي تور اوسپين به مسلمان كړي

 ـم مـــلګرېزركـــــې اوكـــــوتــــرې خـــــو دهســــې هــ

 بـــــاز بـــه دې غـــــالم شي او شاهين به مسلمان شي

طُـــور غـــوندې رڼاكړې  تـــور كمـــر دتــــور كفــــر به

 شنه لمبه شــــه وچ كـــه وي راشيــن په مسلمان كړي

 ښــــه لــــه درده وژاړه چــې اوښكې دې الماس شي

م  سلمــــان كـــړېتـــاو تر سپينـــو غاړو لونګين به

 ګورې به كاروان دمــــريدانو بــــه دې مـــــل شـــــي

، بې دين به مسلمان شي  ډير له شعر منكر ،ملحد

 پيښور١٢/٧/ ١٩٩٨



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 وچكالي راغله اوبرنګه شتــــه كـــه نشتـــه

، دژوند په شانې دنګه شــــته كه نشته  مرو

، خـــنــــ و بادام زړى  دا نــــقـــلچې يې لفظ

، هغه شنګه شته كــــه نـــه شته  هغه شوخه

 باد شاهي دزړه مې بيا بــــې شـــهنشاه شوه

 ملنګه شته كه نشته! تـــــاســـــې وګــــــورئ

 پـــــر ټــــټـــــر الره دمــــــاتــــــو مــــــردكيـــــو

هكومه الره تر لونګـــــه شتــــه كـــه نـــــه شتــ

 چې تـــرســـولې سپينـه خوله په خندا راكړي

 په ژړاستـــړې لــــه جنـــګه شتــــه كه نشتـــــه

 چې كاروان يې دسندرو ښـاپيـــــــرۍ كــــړي

 څوك تور سترګې غنم رنګه شته كه نه شته

 پيښور١٩٩٨



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

ر لـــــرم يـــــاره دا هنـــــ بـــت جـــوړوم بـــت مــــــاتــــــوم

 زه دزړه پــــه كــــوركــــــې لــــه خـــليــــل ســـــره آزر لـرم

د چندڼ ونه شــــم كلــه هــــم ښـــامــــار شـــــمــــه  كلـــــــه

 شنــــه طــــوطيـــان كــــه راشـــي بې شكر نه يم شكر لرم

 دنــــګو دنــــګو څـــوكـــو ته جنډې جنډې دسوبې وړم

 ګوښى پـــاتــــې نه يمــــه دســـــرو ګلـــــو لښــــكر لــــرم

 سين دمړو اوبو يم خو چې سپين مـــخــونـــــه مينځمـــه

 شــــورشـــمـــه غــــوغــــا شـــم ډكــــې لپــــې دګــوهرلرم

 سپينه خولګۍ را سپينه كوتــــره سپينـــــه ســــولــــه ده

 ـــاز په جــــنګ كـــــې ژوبل او ژور لرمشيـــن دزړه شهبـ

 سپين دستورو مېخ مېخ مې دشپې پر تا بوت بيا وهي

 سپــــيــــن كــــفـــن ســــهـــار لرم، زيړې شهيد دلمر لرم



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 ســــــوي پــــتنــــــګان مــــــې دلمـــبـــو دوږو، وږي دي

 كــــر لـــــرمپوخ په هديرو كـــــې مــــې دبــــلو شمعـــــو

 فـــصــــل دنــــكـــريزو مـــــې داوسپـــــنې ږلــــۍ وهي

 غــــوڅ دخپــــل مــــاشــــوم ارمـــان السونه په خنجر لرم

، پرخې كړ ، پرخې  مــــا ورته كـــاروان داوښــكو پرخې

 ګل بــــه شــــم جانان مـــــې دګلـــونـــــو پيغمبــــــر لــــرم



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 منصور چې څڼې څنډوهي دستار وغــــور ځــــوي

 په يوه چيغه به ســــل زره كــــفــــار وغــــورځـــــوي

 سيلۍ دمينې راغلې بـــړ بــــو كــې دمينـــې هــــم

 له شيخ نه به دخامو خښتو ښـــار وغـــور ځــــوي

ې دماللۍغــــم مــــه كــــوه ژونــــدۍ پــــه وي ټپ

 شنـــې ټــــكې كه آسمان پر يكه زار وغورځوي

؟  دا ستر انځــــور ګــــر وګــورئ كانې كوي كه نه

 په ســــرو مـــاللو سترګو كې خمار وغور ځوي

 درند تږي نظــر پر واګـــو پــــام لــــره لــــږ ډيــــر

 خولې دسپين ساقي پر سره رخسار وغورځوي

ب»كاروانه«  وله كه دې توري شول تمــام غزل

 له غاړو نه به نجونې درته هـــــار وغــــورځـــــوي



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل
ګ يــــــــدرې واړه پر ما  ار زما دكليــــــــران دي اول

زمــــــــــــــچ ي او كوكنار زما دكليــــــا دكلــــــــــنار

يــــپ لــــسر تُـــې ر سيوريوري دهُما دوزـــــــــــــري

زمـــټك ي او دستار زما دكليـــــــــــــــــا دكلــــــــرى

شهـــــــــــــــحجرې موله جرګ و له مركو نه تشې مه

ې درومي په كتار زما دكليــــــــــــــــګودر ته جون

ګ  ډا ګانو مرور ياران پخال كړئــــــــــپه ډول په

زمـــــــــــرب دكــــــــاب  لي او ستار زما دكليـــــــــا

 ها پورې دغره سرته ځنځير خپور ګلونه خيژي

چـــــــــــشاي ې په ولجه به شي بهار زما دكليـد

دىـــــشپونكى زم ا دكلي بويه كشر اسرافيل

م  حشر ځي وار په وار زمادكليــــــــــدنيا ته به

شيــــــــدرياب كې دسن  دروبه څپې څپې څپې

ټـــپـــــټ ټــــپــــې د كليــــپــــې ې په يكه زار زما

 ترې ستورى په نيزه كې دغزل كاروانه راوړه

ا درښيي الر زما كليـــــــسپوږ مۍ به خا مخ



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

 خداى په كې ښكاري له هندارې جوړدي داالسونه

خپـــــل يـــــــه ې ډك دي ددعا السونهـــــــلو اوښكونه

شمــــــــڅ د مستو څڼو راوړاــــــــه كشمالى ل يې ستا

پ كــــــــه اوبــــــــنرګس له شرمه ې وهي بيا السونهــــو

ب ټــــــظالم پاچا كړى اعالن دى چې  ول غوڅويـــــس

چ د الســــــــكه بيا چمبوته غځيدلي وو هـــــــــــونـــــــا

ن يـــد اوبو تږى تـــــــــه  ستمهــــيـــدې واخـــــــنــــم بلې

د ليال السونهــــــــــكوـــــــښكاري اوب ې سپينې تورې

د شپ ې ږمنځې وهيـــــــــــې، زرينــــــــد نښتر څڼو كې

 ورو درڼا السونهـــــــــــسپوږمۍ په پوره واخلي له ست

پ ه الس كې لرمـــــــــــــتش الس به ولې يم كاروان غزل

د چاپ ښكـــــــــــما هم مه مخ كې د  وال السونهــــــل دي

د نثار صيب دمه ځاي١٧/�/ ١٩٩٨



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

ك ې احتياط منمهــــــــمنم په هرڅه

ه كې افراط منمهــــــــخويو په مين

س  ره مسالت كومهــځم له مجنون

ن د سقراط بُقراط منمهــــــــــــنه د ه

ه ښه ښكاريږيــــــتا سره هره جام

ه كـــــدا خـــــنر د  اط منمهــــــــــيله

 كاروان كه ومري سكې هم نه لري

 خوږې سندرې يې په سقاط منمه



 پير محمد كارواند ښاپېرۍ ورغوى

 غزل

ش د سپين سهار خطاكاــــشپې چې زلفې نه  وې مخ

كفــــــــــت خـــــــــور د ښار خطاكاــــــــــار د مكې و الره

چ غشې په برم شېــ وركړه ې ښكاري ته موسكه نه

ك نـــــــــــوتـــــــــتاودى له د مار خطاكاــــرې ه چې سر

د رباب په شرن ګ كې ښكلې آشنا وليدــــــــشيخ كه

ګ لـــــــــــوتــــــــډيرى به يې د تسبو ه تار خطاكهــــــــې

ګــــــــخوب وينمه لمر پلې په شنو دروك يــرځـــــــــې

د بدخشان به له خولې شين ښامار خط اـــــــاكــــــالل

د رنجو اوښ يـــــستا نــــــكې غـې لفظو د ديـــــــه  زل

خــــــــچ ستا شاعر طوطي شو شكري اـــــطاكـــــــغار

ست لږمه شه د سپينو ورځو  وريــــــــــ تور سترګي دا

خ كــــــډېر شه ډېوه مخي چې له شپونه وار اــــــــــــــطا

كــــــــراول ګــــــــــه !ه سپرليه ـــه راولــــــــلونـــــــــاروان

خطــــــــــــــپريږده چې له مستو الروي اــــــاكـــــــــــــو الر
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 غزل
 تـــــه راولو ښكلي رندان به ميخانېڅو يـــــو

 تـــــه راولــــــــو زمانې ګالن به للمې لښــــكر
د السه شين راوړى د وعدو دى مـــا زړه ستا

س  ته راولـــــو به بهــــانې پينه خولګكۍستا
د رڼا ورواغـــــونــــــدو ځئ وزرې شپه راغله

 تــــــه راولــــــو پروانــــې ډيوه به وزر ســوې
د نيزه بازو نجونو جنګ ياديږي مې  نن بيا
 تـــــه راولــــــو يارانـــــې سترګېد چا ماللې

س د تخـــت له  لېمــــانديوان به راګوزار كړو
 تـــــه راولو به افــــسانـــــې ښاپېرۍ رښتينې
مې جنـــــډې  جانان ورپــــويد سخي جان به

 ته راولو ســـــرتېـــــري ملنـــــګان بــــه نذرانې
د بتانو كپرۍ پــــرې چـــــې د مغُــــــلو  كـــــړي

د ازر زوى  ته راولو بـــــه بـــتــــخانې پښتـــــون
دد دى غرونو،  زړه ګډا تــــــــه شوى ځنګلونو

"تـــــه راولو ترانـــــــې مســــتې به يوې"كاروان
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 غزل

د سندرود بدرنګۍ  بېــــــړۍ له سيند اوباسو
 ښكلو مساپرو بېـــــــــــړۍد اهللا الهو مه كړې

يود  څو دانو خورمــــا په بدل څو كيږديو او
د لمنځ الړې د نـــــښترو بېـــــــــړۍعربو ته  و،
 ډكې له مارانــــــــو ته رادرومي الوتكې موږ

د نرګسو نيلوفـــــرو بېـــــړۍ له موږ  نه درومي
 ځــــــالې ګربتانود تورو شوېد آشنا سترګې

د كوترو بېــــړۍ لېمې زموږ د سپينو اوښكو

د جزيرو په غېږ موږ  ژوند تېرووكېد تيارو
د ستمــــــګرو بېـــــــړۍ وړېنه له موږ  ده رڼــــا

د موږ د سترګو اوښكې ته زخمونه  پاتې ځيګر
د الجـــــورو بېـــــــړۍ پاريس ته د زمرودو  ځي

 پردهد جونګړېكړ ټكرىد شهيدي خور موږ
د مــــرمـــــرو بېـــــړۍ د رخامو  لوټمارو بار دي

 ــررنګونه جادوګر جادوګــــيې په هر غزل كې
بې كاروان د جادوګرو د خيال ړۍــــولجه كړله
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ندېـــــــــونـــــــګد اوښكو مرغلرې زمونږ  لريهــــــآب

س تـــــد وخت خندا نه زده كه موـــــوال  ځواب نه لري؟ه

خت پر ما  وديږيګې بسو وركهوــــــــــــدُرخلېــــــــين

پ د پزېكېه جنګـــــــــــد آدم الس  رباب نه لري تاب

كې اوس مونږ  لمونځونه لري كوو سجدې په زړونو

ن جومات مو ويشتى ريــــــــلهــــــــالوتكواو محراب

ېــــــــوړلـــــــــوخ پاڼېد سرټولېيې چينجود جنګ

د سولې په خافظه كې لـــــــــنابـــــــب مو تاريخ ريــــه

دپ پر مونږ لـــــــــراوُري انـــــــــاسمهــــــوالدو او داور

شهـــــان دا وسپنــــــــګنې شينكې آسم  اب نه لريــــې

ټ مــاپــــــــچې دنظر پرسكو ووهې د كاــــــــوســـــــــــې

ضــــــــهى ددين پربا چهۍ شه هي نــــــــــڅ ه لريــــــراب

ټ نوكــــد رستم زړه غواړي كاروانه شعر څه ديـــــــې ه

نــــــــــپردې سركشه رخش دې پام لره رك لــــــاب ريــــه

د لړم مياشت پيښور�١٣٧
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ګ د دبــــــــــــونــــــــــــــالبــــــــــــو ګوره اوښبه راوړى بار و

ګ د بـــــــــخوب وينم، بلبله وايې وار دىــــــــــــونـــــــــــال و

كغرونو ته سو تــــــــما ختلي نـــــــلي ګــــــــه س روانـــــــر

ګ د دىـــــــــونـــــالبــــــــبس باچا ګالب دى او ټول ښار و

څ و تر تـــــــانـــــــتللى هغه وخت چې تار ديم يې اوــــــګو

ت ګـــــــــــوايي له ژوندون سره اوس د دىـــالبــــــــار  ونو

پ يراغله بلبلكه مــــــــــــــر هندارو لـــــــوښـــــــــــــې وزر

ګــــځان به په كې ګوري پرې غب د دىـــونـــــالبــــــــار و

 خواكې يې راشين شو تر كړۍ يې څانګې څانګې تاو

خــــــــــدارك دىـــــــــــونـــــــه د ګالبونو و خو نن يار  ړى

خ شاـــــــــدواړه په النجه وو  عر يې شو تر منځه بريدو

ش د سپينو ستورو ســــــــــشپه د دىـو  هار دګالبونو

ن ې راغلېــه يې وږمــــــــــوګورئ كاروان ته له نغمو

ګ د دىـــــــــــونـــــــــالبــداسړى شاعر نه دي عطار و
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