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  د زړه خبرې
  

  چـې راتـه كله كړې په خوله خبرې
  ماتـــه معـــلومـې شي د زړه خبرې
  وړوكـــى نه يم چې به هير كړمه تا

  ـل وي د واړه خبرېــهېـــــريــــدل ت
  تا د مينې موړ به نه شيس داوږى 

  ـې نــه كــړم د مـاړه خبرېــمينـــه ك
  وايم چـې تل واى خو په خوا راسره

  ــو كوالى د هر څه خبرېــــمـ چــــې
  
  نه ژړوي" بدره"چـې مئيـن زړه مې

  مــــــه كــــوه بيــا د بيـــلتانه خبرې
1366/10/1  

  
  

  



  

  

  
  

  پټ وختونه
  

  د غم پـه دنيـاګـــۍ كــې نـن غمـونـه راته خاندي
  د يـار پـه اننګــو كـــې ســره اللـونه راته خاندي

  شم هنحال ويالى دا څنګه زمانه شــوه چــې مـې 
  ټ وختونه را ته خانديزما د مينـې كوركې پـ

  دل راته ګران شويد مينې دنياګـۍ كـې اوسيـ
  رانې په بڼــو كې جــوړ مرګونه راته خانديد ګـ

  ې په سترګو نن راتللې هسې نه شيژړا مې چ
  ې څه رازونه راته خانديديار د ستـرګو منځ ك

  
  س ورته وايمزړه حال او توكل په خداى ورځمه د

 ې ستـونـه را ته خانديد ښكلي يـار په شـونـډو ك

25/10/1366  
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  د وخت امتحان
  

  ې ارمان دىـن زړه كـــــــې د وطــــــــابادي م
  ه وطن دا مې پيمان دىــــــې اباد كړمــــــــچ

  ر بچي تهـــــــور اواز دى هــــــن د مــــــــد وط
  وخت لوى امتحان دىى نن د ــــــــــچې راغل
  كې د ژوندون خوشالۍ نغښتې ۍپه ورور

  ۍ كې ژوند په مثل د زندان دىـــــــــــتربګن
  و واړه سره يو شئـــــــــــــن پر ګنــــــــــــــــد وط

  كې د هر چا نغښتى تاوان دى ۍــــــــځانځان
  ه خوشال شي كه خداى وكړيــــخپه زړونه ب

  پسې راحت د هر انسان دى تـــــــــــــــپه زحم
  ږي ال په ژوند كېــــكله بيلې ۍوك او ورــــــــن
  په شان دا لوى ټبر افغان دى ۍروك او وـــــن

1366/10/30  
  

  
  



  

  

  

  آزادي
  

  پرون وسوم
  مځسوهم نن 

  ه ديدځېوزما برخه س
  ازادي ازادي وايم

  خو السونه مې په خوله دي
1366/11/1  
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  د وصل ترانې
  

  ولهــــا شـــا رڼـــــــد زمـــــــــد ژونالره 
  ـرانـه چې پخال شولهــــــره ګـــــــراســ

  ې وايمهـــرانــــل تــــه د وصــــاوس بـ
  ـجران الړه سبــا شولهـــه د هــــــــــشپـ

  ـه زما او ستا مينه كېــــــاره راځـــــيـ
  ا خو اوس زمــا او ستا شولهــــــدني

  ه مې مه وايه څهـــې تـــن دمينوــــــجن
  ــر خــوا ليال ليال شولهـــه هـــــــــراتــ

  
  ه كوه تهـــاز مـــروا د غمــــــپ" درهـــب"

  ه نــن تــاال شولهــــونــــــاز خـــــــد غم
5/11/1366  

  
  
  
  



  

  

  د عشق تقوا
  

  ې وينمك لوې چې تا بيا په راتــــــګران
  ه ټوپو كې وينمه خوښۍ نه پــــــــزړه ل

  ـا د خـوږې مينـې اثــرـــــــدا دى دا ست 
  لو دردو كې وينمــــې كــراري خپـــــچ 
  ـرلو نه بې پروا يمه زهـــې سپـــــــدا چــ  

  ى دا ســتا په اننګو كې وينمـــسپرلــ
  ي هيڅ د ساقي نوم و نښانـــماتــه ش

  سترګو پيالو كې وينمنشې چې ستا
   

  سر شو" بدر"ق تقوا ســره د ــــــــد عشـ
  ځكه يې تل د عشـق سجدو كې وينم

15/11/1366  
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  د لېونتوب خبر
  

  ې نن لــه مانــه نا اشنـا شولېـــــــولــ
  ه چې په  لمسه ته د چا شولېــــــواي

  ه وي خبــر د ليــونتوب زماــــــــدا بــ
  ې د ميـنې چې تاال شولېــې مــــهيل
  ر كــې ښكاريدلې تهـنظــه هر ـــــمات

  ېولسترګو نه پناه ش لهې ــه مـــڅه ل
  ې ته به با وفا يې تلـــــــچــ يلما و

  بې وفا شولې ېــه وعدو كــالړې پ
  

  يې "بدر"د زلمي  ۍمږته خو نن سپو
  ه را نه جدا شولېـــه يو شيبـــــخير ك

10/12/1366  
  
  
 

  



  

  

  تللې يارانې
  

  د ګلو ديې چې خنــدا نه خــولې ـــډك
  ـا نــارې پــرې د بلبــلو ديـــه بيـــــځكــ
  ې د غمــازو هسې ورانې  شوېـــخون

  ې چــې د وصــال پــه رسيدلو ديــشپ
  ې مې زړګـى هسې خوشاله دىـــنن چ

  ـې يـــارانــې پـــه بيــا راتللــو ديــــتللـ
  رګــې تيــارې زمــا ړنا شولېـــــدا ســت

  لتانـــه چــې پــه وتلــو ديې د بيـــشپـــ
  

  لشيخ چې د ښكال په ښار دېره شو وې
  و ديــد ښكــلولـ ،ې چــې څــه ديــلكښ

30/1/1367  
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  خوارې سترګې
  

  دا خــو د ناكامې مينــــــــــې چارې دي
  اوښكې مې په سترګـو الرې الرې دي
  مينـــــه چې زما ورتـــــــــه درنه نه شوه

  و برخــــــــې خوارې ديدلته د خواران
  زړه مې چې ګوګل كې دى پرهر ترېنه
  څومره د اشنا سترګــــــــې مكارې دي

  ينې اخلي تلم رې ګالن درنګ چې ت
  دا د ميـــــن زړه د وينــــــــــــو دارې دي

  
  اخلــــې كه خمار ترينه د مـــــــــــينې تل

  د جانان سترګې خمــــــــارې دي "بـــدره"
1367/2/2  

  
  
  
  



  

  

  

  ناسوري پرهر
  

  تــــــــــــورتـــــم رڼــا، رڼــا تــــورتم وګڼه
  غـــــــــــم خوشالي، خوشالي غم وګڼه
  چــــــې يـــې نظـر هم په تا نه خوږيږي
  زړګيــــــــــه دا د يــــــــــار ستـــــم وګڼه
  چې ناسوري پرهر رغيږي پرې ستا

  هم ملهم وګڼه اوس يـــــې يـــــادونـــه
  كـــــله د ګـــــل پر مخ شبنم چې وينې
  تـــــه يـــــې زمـــــا د ستـــــرګو نم وګڼه

  
  تــا چې پرې غم د خپلې مينې وكښه

  خـــــواخـــــوږى خپل قلم وګڼه "بـــدره"
1367/2/24  
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  د مكر جال
  

  ړهـــزو وچېــــې اغـــــو چــــــر د ګلــــټټ
  ان مې اسويلو وچېړهــــــمې ارــــــهس

  بس كه ساقي دومره زياتى څه پكار
  دى دې په نشو وچېړهــــــــــــا تنــــــزم

  ر جال دلته دى چا خور كړىــــــد مك
  ونو وچېړهـــــون چې ليــــــار د جنـــــت

  ور مې د غمونو وړمهــــې پيغــــــدا چ
  و مې زړه ستا په يادو وچېړهـــــــدا خ

  
  دره باور مې په باور شته دى خپلـــب 
  ر كه مې ذهن په فكرو وچېړهـــــــــــخي 

1367  
  
  
  
  



  

  

  

  خوني محل
  

  سترګې دې شوې ډكې له ژړا په څه
  مينـــې دا دې وكــــړلـــه ښيرا په څه
  الړې چې جونګــــړې د ښكال وو ته
  راغلې دې خوني محل ته بيا په څه
  يـاره ستا خو زلفې وې پر مخ پرتې
  دا شـــــــــــــــوله پيدا دلته رڼا په څه
  دا خـــــو هـــــــم ته وګڼه چې څه وشو
  اوښكې راغلې سترګو ته زما په څه

  
  بدره چې دې نه غوښته خيالونو كې

  ه وويلې اشنا په څه؟ــبيـــــــا دې ورت
1367  
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  هركلى
  

  څنګــه چـــــې خپه ومه په تلو د يار
  اله په راتلو د يارهســـې يم خـــــوش

  مـــــــــه وايـــــه رقيبه بد يې مه وايه
  زه هســـــې روان يمه په پلـــــو د يار
  وخت چې هركلى مې د پښتو كوي
  خود شوه راته ګرانه نن پښتو د يار

  ه چې رابولي ماــسترګې يې په مين
  ځاى مـــــې د ځان وينم په بڼو د يار

  
  ڼيبدر چې خوشال پرې خپل خاطر ګ

  ا په وعدو د يارـښكــاري يې باور بي
1367  

  
  



  

  

  
  
  

  ښكال
  

  ه نن شپهن وپس له مود
  پاس د اسمان په سينه

  د ښكلو ستورو منځ كې
  انتظارې سترګې، دا تل په الره

  نډې مېشو ظرله مينې ډكې د ن
  په ورېدو ورېدو

  د سپوږمۍ سپېنې ښكال
  اناري سره اننګي

  په مينه مينه ښكل كړل
  ندونوچې په همدې خو

  جوټې د خوب راغلې پرې
  او په شيبه شيبه كې پټې شولې

  سهار چې پاڅيدلم
  پاس مې اسمان چې وكوت
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  په كې مې ونه لېدې
  هغه د ستورو جلګې

  هغه ښكال او هغه سره اننګي
  خو زه په دې پوه نه شوم

  چې ته مې خيال ته راغلې
  .جفا مې ياده شوه ستا

  :زه وپوهيدم خو نه،
  چې تا ښكال لرله

  و نازېدې په هغېا
  سپوږمۍ هم ښكلې ده ال

  ناز وكړي نور ،ښايي هغه هم
  له همدې نه خو زه او

  :پوه شومه چې
  ښكال د ناز نامه ده
  .په كې وفا نشته ده

1367  
  

  
  



  

  

  
  

  پښتني فكرونه
  

  ې د ساقي ښكاريــــې په الس كــــجام چ
  ي ښكاريــــونــــه ليــــــــادونــــې يــــزړه ك
  نهه كــــ و دىــــــــا د بڼــــر ستــــاث وــــدا خ

  ې چې زخمي ښكاريـــــه كـــــزړه په سين
  وه دې په  ورو ورو لګوهـــــــــيډخ ــــــــد م

  ړي ښكاريــــې ســــل دى چــــاره محــــتي
  و نښې دې نشته اشناــــــــــې د راتلــــــــچ

  ښكاري ه پرديـــــد راتــــه او ژونــــــــمين
  

  چې مې سر تيټ د چا ښايست ته نه شي
  ې فكرونه پښتني ښكاريــــــــــــــــــــسر ك

1367/12/29  
 
  
  



  

    18

  اقرار
  

  پخوا يوازې ومه 
  چا پيژندلم هم نه 
  چا راكتلې هم نه

  د چا په خوله هم نه وم
  هسې بې نوم وم اشنا

  خو چې په تا مين شوم
  د هر چا خوله كې شومه

  ې هر چا راته وكتل
  ټولو هم وپېژندم 

  يوازېتوب نه خالص شوم
  هر څيز رقيب شو راته 

  او د خپل ځان دښمن شوم
  مين ىكاشكې چې نه وا

  كاشكې چا نه پيژندى
  ىوااو د چا خوله كې نه 
  ځكه د هر چا په زړه 

  لكه د كاڼو په څېر وورېدم 
30/1/1368  

  



  

  

  لېوني فكرونه
  

  ـو خـــــوږېــږيكـــه كـكــلــه د ګــلــو پـــ
  ا چې پــه اغـزو خوږېږيـــستــرګــې زم

  د لـيــونـــي  زړه لــيــــــــــونــي  يــادونـــه
  وږېــږيــپــــه لــيـــونــو خپــلـو نشــو خــ

  اورنـګ اورنـګ چې شول وختونه راته
  ژبـــه پښتــو مــې پــه پښتـــو خــــوږېږي

  پلــو فــاصلــې ونيــوېخېــر دى كـــــه خ
  مينــــــه مـــې كلــه پــــــه پــردو خـوږېږي

  
  ـړې نه دي الـبـــدره د ننـــګ جــذبې سـ
  و خــوږېــږيـزړه پـــه پښتـــو د پښتنــــ

1368/2/23  
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  د عشق بال
  

  پروت د جنون دي چـې په در ليوني
  ســـر ليوني ي بــال د عشــق پهـــاخلــ

  ې د مينـــې محـــله يـــــادېږيـــــدا چــ
  ر ليونيــــــــه ځايـــــــه دي خبـه هغـــــل

  شي پاتې بپه كې يادګار د لــيونتو
  ې كړي پــه كومه الر ګذر ليونيـــــــچ

  عقلمندان دي چــې په منځ كې پاتې
  ولې الرې لـــــــــــر او بر ليونيـــــــــــني

  
  ې نه غير مه وايه څهدره له مينــــــــــب

  واړې خوښـي كه ته د هر ليونيــــــغ
1368/4/22  

  
  
  
  
  



  

  

  د تلو خبره
  

  ې ارمان پرې ژړېدو كې تېـر شوــــچې مـ
  ې په ترخو كې تېر شـــوـې د مينــژوند مـ

  دو دې خوشـالي چې كــــــــومـاوس په لي
  په ما خپګان دې نه ليدو كـــــې تېــر شو

  تلــــو خــــــــبرهه خـــــــــبره وه د ــــــــــشــــېب
  ا په بــــــيا راتلـوكـې تېر شوـكال دې اشن

  
  چا كړې ښــــېــــــرې چا دعــــــاګانـې بدره
  دا چــــې مــــې نــن په حادثـو كې تېر شو

1368  
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  د احساس قرباني
  

 دلــــى نه شمېــړې ژړلـــى ژـــــدا چـــ

  ـدلى نه شمـېزه خنــــد لكـــه پخـــوا
  وم چــا قسم په تا راكړىــــراتــــه كــــ

  نن چـــې دې كلــي ته درتللــى نه شم
  دا خــــو حـــاالتو مجـــبور كـړى يمه

  چې دې پــه مينـــه ښكلـــــولـى نه شم
  هم مـــې ژړا هــــم مـې خندا هېره ده

  چې په هيڅ رنګ درته كتلــــى نه شم
  

  وري او د احســـــــــاس قربانيده مجب
  څه چې زه غـــواړمـــــه ويلـــــى نه شــم

20/4/68  
  
  
  
 
  



  

  

  د ژوند كيسې
  

  ږې ښكاريــــــې دې كــــــــالرې د مين
  ې زړه كې څه ګيلې ښكاريــــــدرته م

  ه وايې نن سبا راځمهــــــې راتـــــــــــــچ
  ا رښتيا كومې وعدې ښكاريـــدا ست

  ه له دې كلي نه كډه كومــــــود بـــــــــــخ
  د زړې ښكاريــــــې د ژونــــــدلته كيس

  ي مې باور راغى هلهــــــرلـــــــــــــپه پس
  الس كې دا ستا چې نن غنچې ښكاري

  
  ږه ژر ژرـــدره پاڅېږه روانېــــــــــــــــــــــــــب

  وري اشارې ښكاريـــار له لـــــــــــــــــــد ي
10/9/68  
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  د مجبورۍ خندا
  

  نن بيا مو چې خوارۍ كې د ژوندون منګولې  سرې دي
  ولې سرې ديـــون منګـــې د سمـــا كــــــا او تـــانانه مــــج

  ړې تويېـــــې كـــــې د يو بل وينـــــې رندۍ كـــــرندانو چ
  ي او د جنون منګولې سرې ديـــــې د ساقـــــه دې كـــــپ

  څ هوس په دې كې نه شتهـــــورۍ ده هيـــــدا د مجبـــــخن
  دي سرې منګولېې د بيلتون ـــــورۍ كـــــوږه مجبـــــزم
  يږه كېـــــه ورتـــــې اورونـــــې چـــــه د مينـــــو تـــــونـــــګل

  دي سرې ېـــــــــولـمنګون ـدلـو د بـا التــه د حـــــس دلتـب
  

  م مړ دى هم ژوندى دىــې هـــــه چـــــار تـــــوې ادا د يـــــي
  دي سرې منګولېدر د خپل يون ـې د بـــــه كـــــه مينـــــپ

51/9/68  
  
  
  
  
  



  

  

  په وينو رنګ
  

  ولوـــاى وركـــو ځــــه ليمـــــو پـرون مــــې پـچ
  وــــــه وړو د ښكلـب اــــــامخـه خـــــــازونــن نــن

  
  كړو ترينه خالص شوره تقدير بدل ــچې سپې

  ر له ځان وژلوـــــوږ بغيـــــړو مـــــه وكـــــه بـــــڅ
  

  لمه كې وشولېمله مېه مــه چې پـــــوربانـــــك
  ړې نابللوـــــــوږه نه كـــــه مـــــې پـــــانـــــه كـــــڅ

  
  دې يې الړو په وير سر شوــنـــــوسكا باې مــچ

  وـــــلـــــه د وتـــــه نشتـــــرينـــــو الره تـــــاوس م
  

  ې ونه كړــي په كـــــو د ساقـــــر مـــــې خاطـــــچ
  ړلوـــــرو د شـــــګـــــو ملـــــه يـــــل نـــــه محفـــــل

  
  و باندې نه يوـــي تلليـــــولـــــره زړه نيـــــومـــــه
  راغلو ې اخته يو دـــې چـــــر كـــــره ويـــــومـــــڅ
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  و د بل په وينو رنګ يو داسې وخت دىــــــــي
  څ د ناستې پاڅېدلوــــــــــــه هيــــځاى مو نشت

  
  ه وړو يې مال كږېږيــــودر ته دې پــــــــچې ګ

  ا د ماتولوــــــــــــرښتيه ــــــــي دي پــــــــدا منګ
1369/6/27  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  اقرار 
  

  موږ د ښكال مينان
  سره يو ځاى و له ډېرې پخواټول 

  زموږه مينه وه له يو بل سره
  رقيبان ينخو ليو

   راډزموږ د مينې له 
  زموږ د مينې د ښكال سيمه كې

  تخم د شك او د كينې وكاره
  موږ يې د شك او د كينې په اور كې  وسيځولو

  د بل وينو تهيو موږ ه يې تږي كړو په زوره 
***  

  رغاړې وتوخو له مودونه وروسته، چې سره ت
  د هغو سره په وينو سره السونه 

  زموږ د مينې مينه ناك ګريوان ته وغځېدل
  غواړي زموږه دا شلېدلى ګريوان 

  الپسې نوروشلوي
  ...الپسې نور

7/3/1368  
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  د وفا جامې
  

  ې ستي به نه يوــې چــپه اور د مين
  ه ليوني به نه يوــي څـــونـــوږ ليـــم

  ان رقيبه هسې نه دىــخپګ ږوــزمـــ
  ې راضي به نه يوـــه يو بل ځنــــچې ل

  جامې په ځان كړي ښكلېوفا  د چې
  رې ژوندي به نه يوــــملګرو موږ چې

  واب په الرهـــــو د ثـلــــه اخــــدم بــــق
  ې خالي به نه يوــاه ځنــــه ګنــــو لــــخ

  
  وــاړې وتــه غــره كــب ســدره رقيــب

  وــه يــه نــړني بــــانه او ميــو پښتــخ
27/6/69  

  
  

   
 
  



  

  

  وېره او كركه
  

  موږچې واړه وو
  له تيارې او تورې شپې وېرېدو

  ې كور نه، نه وتلوزځانله يوا
  بس وېرېدلو هسې، شپې نه مو كركه كېده

***  
  دغه شپه هم ورځ واى: غوښتل مو دا چې

  خو هسې كله كېده او هسې كله وشو
***  

  ې وېره وهزموږ په د
  چې په تيارو كې د شپې

  كوم څه خوړونكي او داړونكې بال ګانې وځي
  لكه شيشكه، لكه مار او لكه تور وهمونه

  . او موږ په دې وېرېدو، شپې نه مو كركه كېده 
  خو اوس

  كركه كېږيوس مو له شپې سره له ورځې نه هم ا
  هسې په ځان وېرېږو

  . او په ډاډه زړه ګرځېدلى نه شو
4/6/69  
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  د مينې الره
  

  ړه خو نه دهـې سـينه كــې مـه چــدايـخ
  ه دهــــو نــــره ده وړه خـــــه خبـــــــويــــــل

  ه يېــپــپه خــې خـه داســـڅ! هــــــزړګي
  ې نه خو نه دهــې وتلــولــه خـــار لــد ي

  ورو به ځمــي په نـــب دې دا نيســرقي
  ه دهـو نـــوه خـــه يــــې څـــنـيــــالره د م

  ه اړوهــبې مـــه دى تســــاقي غوســس
  ه خو نه دهـه كعبـــــــه شيخـانـخـده مي

  
  ارېـې سترګې سترګې بدره الرې څـچ

  ه ده؟ـــې څه نيټه خو نـــــــــنن د راتلو ي 
6/8/69  

  
  
  
  

  



  

  

  مټكور زړه
  

  ا زور  او به شيــم  خا مخـــه منــدغ
  مټكور اوبه شي  م زړهـــه غــپا ـــد چ

  ه وغواړيـليوني خداى نه به نور څ
  چې ورته ښكلي په هر لور اوبه شي

   ومنـودا س ــــې بــــه چـــه راشــــزړګي
  د مينې سترګو ته سور اور اوبه شي
  مالت د مرګ او د سرو وينو چې وي

  ې به خود نور اوبه شيـو خطا كــــد ي
  

  تله كې شي ښايست چې ناز شي او په
  دره د زړه د مينې شور اوبه شيـــــــــــب

1370/1/21  
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  رو بامېښد 
  

  توـاكه شوله ساه په خــــورئ زمــــګ
  توـــال په خـــرو ته ده ليــــام د ښېـــب
  بره دي داـرې مينې كه له كــــېډه ــــل
  وـتنا په خـــــې په ولو ده اشــــې مـــچ
  يــې دې ژړا ژړا شــم بهـــره شيــــــــه

  دا په ختوـكه شي له خولې نه مې خن
  ده زما هلـمو يې ــــترګــــــرڼا د دوه س

  ا په ختوـه دا ستـــــــــې نه يمــــلمره چ
  

  يږو به نه رالوېـــــدر خــــه تنــــبدره څ
  ه مې له خولې نه شي رښتيا په ختوك

1370/9/11  
  
  
  
  
  



  

  

  لويه خدايه
  

  ايه خديه لويه خدايه لو
  ستا په مينه په هر ځايه

  غر والړ دى درناوى كې
  ټولې ژوي په زارۍ كې

      ***  
  ټول په مينه عبادت كې

  يو هميش دې په طاعت كې
  رڼا كړهږ دا تورتم زمو

  خندا كړه ږدا ژړا زمو
  زړه له زړه سره اشنا كړه
  بې مينې وركه دنيا كړه
  چې شو مينه سر تا پايه

  ايهلويه خدايه لويه خد
****  

  چې خوشاله مو شي زړونه
  ترې په تله شي ټول غمونه 

  د وفا نوم را ژوندى كړه
  دا خزان مو پسرلى كړه

  د يو بل شو تل ارچې په ك
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  دا پردي نور سره خپل شو
  چې پردي نور له ژړا شو

  څومره ښه چې په خندا شو
  اى په هر څه كې نمايه

  لويه خدايه، لويه خدايه
****  

  ه تله شوپه يوه الر چې پ
  يوه ژبه يوه خوله شو

  چې شو يو د بل په مينه
  نه كړو وينه ،توې د يو بل

  كلكې خپلې ارادې كړو
  زړه نه لرې وسوسې كړو

  چې منزل ته په مزل شو
  يو د بل د الرې مل شو

  داسې وخت راولې خدايه 
  لويه خدايه لويه خدايه  

  
  پكتيا -ګرديز

19/18-4/70  
  

  



  

  

  و بم كې وبو په زيرد ت
  

  غوټۍ ګل شوله  د مينې د ښكال نغمه خوره شوه
  و د خندا  نغمه خوره شوهډني د وير په شوــد پسرل

  ر يې مات كړــينځزپښتنه مې شوله مينه د هوس 
  ه خوره شوهـــا نغمـــوه د حيـــه د بال شـــا ړنګـــدني

  ه مينه شوه رندانو ته الر سپينهــي پـد ساقــد زاه
  ه خوره شوهــــې د ګناه نغمــم كــر او بـزيد توبو په 

  تېې ماو پنجرــې شولې ويښې د بڼــوېدې سترګ
  ونو د سكوت كې د رڼا نغمه خوره شوهــــــــــتورتم

  
  ارمــــه الره څــــې مينــــر يې چــــه يو خبــــو پــــد راتل

   هاه نغمه خوره شوــــــوره د پنــــه له پيغــــدره ما تــــب
1370/12/22  
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  دوكه
  

  راتـــــه چــــې ښكاري چــې دنيا دوكه كړم
  مينـــــې دوكـــــه كړمـــــه اشنـــــا دوكه كړم 

  چې د رخسار په رنګ يــې  رنګ نه شومه
  خپلـــــو فكـــــرونـــــو هـــــم سودا دوكه كړم

  يوايـــــه دوكـــــو كــــــــــې دې دا څـــــه ليدل
  لكـــــه پـــــرون دې چـــــې نن بيا دوكه كړم
  د هيلـــــو بـــــڼ كـــــه مـــــې تاال ترغـــــه شو
  د ليـــــونـــــو ستـــــرګـــــو ښكـال دوكه كړم

  
  د چـــــا جفـــــا نـــــه چـــــې ګيلـــــه نـــــه كوم

  ړمبـــــدره خـــــو زه خپلـــــې وفـــــا دوكه ك 
1370  

  
  
 
  

  



  

  

  هيله
  ته چې وايې 

  لكه ما دې خداى حيران كړه
  لږ څه ځير شه 

  لږ دې زړه نه تپوس وكړه
  چې څه وايې 

  بيا چې هر څه دې زړه غوښته
  راته وايه 

  هان تر سپورو
  .هان تر ستغو
  لږ څه ځير شه

  كړه ولږ دې زړه نه تپوس 
  ځكه زړه دې دى 

  هنداره زما د مينې
  مرغومى 1370
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  و وينېاور ا
  

  وـــه شــم لمبـــه غــپا ـــا د چـــه زمـــلك
  دم لمبه شوـــر قـــو هـــې وســـن مـــوط

  سيورى د شوم نظر چمن كې خور شو
  ې شبنم لمبه شوـو كـــډل په شونــــد ګ

  ې نه شوېـد اور او وينو كيسې ختم
  وـــه شــــم لمبـــه قلـــولــه شـــه لمبـــــژب
  ه څښلو او توبو مو نشتهاى د څـــــځ
  ه شوــرم لمبــــم حــــانه او هــــم ميخــه

  
  ور كډې په سر چې ښكاروـــبدره مجب

  ه شوـــم لمبـــوږ چـــى زمـــــوږه كلــــــزم
5/9/1371  

  
  
 
  
  



  

  

  د شعور رڼا
  

  ه مختار يمهــور او كــه مجبـو كــو خــــڅ
  الر يمه هـــلــــــپــم روان پخــــــه ســـــخــشي
  ه دې وې چې ستا په پلونو تلل وكړمــڅ

  ار يمهـــې په اختيــــــــا چـــه دا ستــــدا لك
  وي زړګىـــې تخنـــد مـــه اميـــې څـــــال چ
  ار يمهــــــه كـــې پـــې ښكلــــو د هغــــال خ

  ر شمهـه ســــې نه الس پـــانـــه ميخــــڅنګ
  ار يمهــه هوښيــــيمار ــــې خمـــو چــــال خ

  
  ې په رڼا كويـــور چــــل شعــــه د خپـــــتل
  ار يمهــــو يـــــارانـــــو يــــــــــدره د هغـــــب

14/11/1371  
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  د اميد نښه
  

  ږ كـې د اغـزي دهــه په غـيــې وايمـه د ګل مينــزه چ
  وب دى فلسفــه د ليـونـي دهــرقيب وايــي لـــــيونتـ

  ې نه تخنوي زړونــه مو په مينهــــمـيد ميـــــنه چـد ا
  بې دي د نفرت مـهرباني دهېې شــداسې وخت داسـ

  ريږيـــــاسمعيله ستا په غاړه به چـــــــړې بيا بيا تـې
  ه د خليل چې پاك اهللا سره دوستـي دهـــــله زړګــي ن

  ېياه په مينه مينه وـه څـــــه ميــــــــــنه اى زړګيـــمين
  ده يچې په مينه پابندي ده بــې وسـۍ كې زنـده ګ

  
  ې د روايـاتـو يمـــــه بــدرهــــه ضــد د زمـانـــــې پـــچ 

  م وېرونو انګـــازه چېرته مستي دهــــچېرته ښه د غ
6/12/1371  

  
  
 
  
  



  

  

  د خيال سكوت
  

 وېـــــه شـــه څــــــــه پــې خپــــه چـــه وايــانــانـــج

  ير څڼوكې شپه په څه شوېــو ګــل د شــــــــېكښ
  ېــې وايــــلنــــــه د بــــون نـــــكــــــې زړه راښــــــچ

  ه په څه شوېــــــوســو زما غــــــه راتلــــــا پــــــبي
  ا ستړې غوښتهــــــړې روح دې زمــــــې ستــــــچ

  ې ه څه شوـــــــــه پې نغمــد خيال سكوت كې م
  وېــــــدي لګــــــې پابنــــــان مــــــه بيــــــې پــــــچ
  ې ولوله په څه شوېــــــه زړه كــــــې پــــــو مــــــن

  
  درــــــه بــــــزي پــــــې اغــــــرزو دې نه وه چــــــپې

  ه په څه شوېـــــمږه وــــــه څــــــا پــــــې سبــــــمين
1372/1/10  
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  غميزهد كابل 
  

  كړ مرګي په تندي ښكل
  ور كابل ـــــشو په وينو س

  وې له نمـسترګې ډكې ش
  و هر قدم ــــه وينـــــسور پ

  ې غمـــڅپاشو د ناستې 
  و بلـالس ګريوان كې د ي

  و سور كابلـه وينـــــشو پ
***  
  ازېـــــــو انګــــــرونـــــد وې

  ورېـــــورې راخـــــورا لـــــل
  ازېـــې جنـــــينوې د مـــــش

  ه اوږه خپل ـــا پـــــر چـــــد ه
  ه وينو سور كابلــــو پـــــش

***  
  رلي ــې پســـــولـــــه نيـــــپښ

  زيــــاو اغ وزځ دمـــــر قـــــه
  ونيـــــوب د ليـــــونتـــــلي 

  ان ارمان د ګل ـــــه ارمـــــپ
  ه وينو سور كابلـو پـــــش



  

  

***  
  ه يوهـــوه پـــــه شـــــه نـــــژب

  وږه شوله ترخهــــــــخ ښــــه
  رهــــــوه تاتـــــه الر شـــــسم
  لــه تغافـــــو پـــــو څـــــد ي
  ه وينو سور كابلــو پـــــش

***  
  هــوڅـــــره كـــــره الر  هـــــه

  او تياره هګـــه تنـــــولـــــش
  رهــاړه او سپېـــــو شـــــالخ

  لـــــكامــه تـــــړۍ پـــــد پې
  ه وينو سور كابلــو پـــــش

***  
  داـــــوه د خنـــــډيوه مړه ش

  وه ژړاـــــو ونيـــــرګـــــــــست
  و نا اشناـــــا شـــــر اشنـــــه
  ونه د مغل ـــــويـــــول خـــــټ

  و سور كابلـــو په وينـــــش
  

1371/12/14  
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  مست لېوني
  

  چې هم په سترګو هم په زړه غولېږي
  مســــت ليونــــي په يو كاتــه غولېږي

  ـه كې الښـوچــــې غـولېدلي دي په ه
  په بد مستـۍ كـــې به څه نه غــولېږي

  ـې ګــورمه زهـــــخپلـــو ملګـــرو تــــه چ
  له خپل اخالصه په خپل مله غولېږي

  ږيـچـــې د ژوندون پـــه مــــزه نه پوهې
  م په تــرخه غولېږيـهــــم په خــــواږه هـ

  
  بــــــدره د ښكلــو په خندا چې مړه دي
  داســې ســاده خــــو ډېر ساده غولېږي

25/9/1372  
  
  
  
 
  



  

  

  ثوابونه -ګناهونه 
  

  ــــپرلي مينه كې ګلونو ته شوو سترګېست د ســــــيد ښا
  و اورونو ته شوو سترګېـچې پرې ځان او زړګى وسوځ

  رګې ال په الر كړېـې ستـــو شو ګېــــــــرځپلـګيرونه مشو 
  ونو ته شوو سترګېـونــو كـــې خـــوبــــد خــــوبــونــو محل

  ه ګنـــاهــــونــــهــــــونـــوابـــي شـــول، ثـوابــــــــګناهــــــونه ث
  ه د جنت كې دوزخــــونو تـــه شوو سترګېـــــځـــــكه ميــن

  ې ځواني ګرځـو جـــل وهـــلو  ورځـــو شپو كېـــــجل وهل
  سترګې ته شــوو كـــــــړو اميدونو چې پيدا مينه د ژوند

  
  ده ســــرتـوره د امـيد مـرۍ خـپه د نـــــاوې شـوهـــــــــژوند

  سترګـې و تـه شووـې بـدره چـې مـرګونـدا موسـم كد خـن
18/7/1373  
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  د نظر تار
  

  پــه كــومه الر خوږېږي چې مـــــې نظر
  قــدم قــــدم پــه پـلو د يــار خــــــوږېـږي
  شيخـــه د مرګ ګـواښ راته څــله كوي
  زما خـــــــو سر په ســـر د دارخــوږېـږي
  د وينــو ســره زمــا د زړه جــــــــــانــانــه
  د اننـګيـــو دې پــه قـــار خـــــــــوږېــږي

  بې وارۍ واخيستم دا چې پـه وار كې
  خو بـــې واري مــې هـم په وار خوږېږي

  ــا د اميـــدونـــو ستـــرګېـــــعشـــقه زم
  ستـا د نـــظـر پـه هـــــر يــو تــار خوږېږي

  ـرګې د يـــار به شــي خــــوږې په بدرـست
  مـړې سترګې په ما خوار خوږېږي يېې ــچ

14/3/1373  
  
  
 
  



  

  

  ترخه غمونه
  

  كې شــــي نو وورېږيسترګې چې ډ
  وريځې چې نه وي اسمان نه ورېږي
  ښكاري اشنا راته وي ستــرګې د چا
  چې تـــاوده زړونه مو ســـاړه ورېږي
  چــې د يــادونـــــو دې خــواږه وروي
  خيـــر كـه غمونــه دې ترخـــه ورېږي

  كېوې دې چې څوك ليوني نشـته پ
  وڅــه كــاڼـي په څه ورېږيه دې كــــپ

  
  م كه نهي دچــــــــې زه به هـــــم ورلره يــا

  و هر دم مــې په زړه ورېږيــــهغــــــــه خ
3/8/1374  
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  خدايه خير كړې
  

  غم مې بيا غم د جانان دى خدايه خير كړې
  غريو نيولى مې ارمان دى خدايه خير كړې
  د وطــــن مـــــې د ولــــــس پـــه ژړا ســــر يـــم

  نو پرې بــاران دى خدايه خير كړېد مــــرګو
  د وجـــــــــدان مــرى خــپه عــاطــفــه مـــړه ده

  د انسان دښمن انســان دى خـدايه خير كړې
  بـــال الرې تــه چــې داســــــــــې په ځير ګوري
  د ارمـــــان كاروان روان دى خدايه خير كړې

  
  ه پـــوره كـــېږيتقــاضــــــــــــــــا د زمـــانــې نــــ

  بدر ځان پــــورې حيران دى خدايه خيـر كړې
3/8/1374  

  
  
  
 
  



  

  

  نيم نظر
  

  هــــره ســاه چــې ساه ختلې زنده ګي ده
  غــــريبي ده مجـــبوري ده پـريشانـي ده

  ونـــــهـــليـــــو مــاتمــــــــهــــره ورځ د نهي
  ده ـربــانيــانــونــو قــــــره ورځ د ارمــــهـ

  ې نيم نظر يې خور اوربل ته ګورمــدا چ
  دا زما د يار په غــم كــې ستــومــاني ده

  خپل نظـــر په كاڼو مات كړي ېليوني د
  ــو د رقيبـــانـــو واكمنـــي دهـــــچـې تــرڅـ

  
  ې كـوڅه په كوڅه خير غواړمه ګرځمــــچ
  ـدره مينـــه كــې مـــې برخه ګدايي دهـــــبــ

14/9/1373  
  
  
  
 
 
  



  

    50

  ژوند
  

  ته غونچه د ګلو يې 
  زه په نغمو روږد بلبل

  ته د خندا شين سپرلى
  زه له رنګه ژېړ خزان

  ته يې ازانګه د عشق
  زه په دار د حق منصور

  ته يې د رڼا ښكالو
  زه تورتم خوړلى يم

  ته ښكلې هنداره يې 
  زه دركې ځان ګورمه

22/12/1374  
  
  
  
  
 
  



  

  

  پاكه ګناه
  

  ــدې پــه سلګوبيا دې ژړېــــږمــه وع
  بيــا لـه مــاښــامه دي ډېوې په سلګو
  ياران په ځــان پورې يې چېرته اخلي
  كــه نــه اشــنــا دي يــارانــې په سلګو

  ــا پــه اوښكــو وخنــدلـېــبيــا دې زم
  بيا راستنې دې كړې جرګې په سلګو
  ګوره زګېـــــــروي زمـا د پــاكــې ګنــاه

  للې تو بې په سلګوخولــې ته مې راغ
  

  ر ماښـام چې په كې ورك وم بدرهاسه
  هغه د مينــــې دي كــوڅــې پــه سلـګو

9/2/1374  
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  خودي او بې خودي
  

  عشـــقه حيـران يمــه چې څــه كومـــه
  هغــه كــومــه چـــــې يــې نـــــه كـــومه
  ژاړي او خاندي ســــتا يـــادونه اشنا

  ه چې د زړه كومههر څه كې خوښــــــ
  ې شمهـد مخ او زلفو دې چـې ياد ك

  كلــه رڼــــا كـــلــــه تيـــــاره كـــومــــــه
  ارمــانـــه بيــــــا دې قــربــاني وركوم

  ي ســـاړه ســــــاړه كـومهــڅــواسويلــ
  

  بدره يو غږ چې د خـــودى شومه زه
  د بــې خــــــــودۍ پــه الره تلــه كومه

7/12/1373  
  
 
  
  
  



  

  

 زموږ كلى
  هلته چې څوك 

  چېرې زما په كيسې
  غوږ نه باسي

***  
  وكڅهلته چې 

  د چا خبره نه اوري
***  

  هلته چې سرې د شپې منګولې
  يد سهار په ستون 

  ښخې دي ال
***  

  هلته چې ښكلي ستوري 
  خلك په كاڼو ولي

***  
  هلته چې مينې ته د عشق په سترګو

  نه ګوري څوك 
  هغه،

  كلى دى  هغه زموږ 
  . چې رقيبان په كې واكداره دي ال

12/7/1374
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  ورځزې په يكال 74پوهاند رشاد د د عالمه استا ارواښادد 

  

  
  موسكي ګلونه

  
  ټول موسمونه پســـــــــــــــرلي غواړمه

  ــه دې موسكي غواړمهــد ژوند ګلونــ
  

  ه شه چېرېـــــې درته مـګو سترـــد غم
  ـد كې خوشالي غواړمهونتل دې په ژ

  
  وده د خودۍ په مينهـــې خچې وي بــــ

  واړمهـــژوندي همـــــــــــــداسې ليوني غ
  

  ــل ګلـــونهـــې د وربــــلـــــې مينــــــد پــيغـ
  ې زلمــي غواړمهـــد احســـاســـــــــاتو مــ

  
  ې تكـــــــــل وي د ازمون په الرهــيون چ



  

  

  ـــــــــــــــــــام ميړني غواړمهړني قــــــد مي
  

  ه اوريـــــــــد نن له ســــــــــــترګو نه اورون
  روني غواړمهـــــــرګې پـــګلونــــــــــــــــه ست

  
  وند كړي زماـــد قام چــــې مات انځور پي

  روښان، احمد، خوشال، هجري غواړمه
24/8/74  

  :نومونه
  يون، محمد اسمعيل يون

  ل پاچا ازمونازمون، لع
  تكل، احمد تكل

  انځور، زرين انځور
  پيوند، علي ګل پيوند
   روښان، بايزيد روښان

  احمد، احمد شاه بابا
  خوشال، خوشال خان بابا 

  هجري، اشرف خان خټك
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  ګنهكاره توبې
  

  پــه مـــا ورېـــږي چـــې بــــې واره توبې
  دا مــــې وتلـــــې لــــــه اختيــــــاره توبې

  ګـــناهــــونـــو كـــــه لـــورېــــږي پـــه ما د
  راځـــي مـــې خولــــې تــه ګنهكاره توبې
  ال ګـــــناهـــــــونــه وار لــــــه واره راځــــي
  ال چــې كـــــومــــــه وار لــــه واره تـــوبې

  نـــه ده كــــــړېستا په شانتې ـاه مـــې ګن
  ه تـــــر سهـــــاره تـوبېـې دې كــومـــــچــــ

  شيـــخه له مـــا هـــم ګنـــاهكــاره ښكاري
  اورمــــه ستـــــا چـــې دا بيشـــماره توبې

  
  ه دا ستـــا چـــې ګنــهكار يــم بــــدرــعشــقـــ

  خـــــــــــــــــــود بـه كـــــــــومه ستا لپاره توبې
13/9/1374  

  
  
  



  

  

  كوچۍ مينه
  

  ښۍ نه مې غمونو تهنه پرېدي خو
  و تهــا يادونـــه وړى ستــــر يمـــفك

  و چې ګل درلره نه وايمــــګل يې خ
  ه ګلونو تهــــــه كوي دلتــــاور ورت

  ر ګالب، ادا ګالبــمخ ګالب، نظ
  خوب ګورم چې دانګمه اورونو ته

  عشق چې نظر نه شي سپيلنو په نوم
  ه خپلو زړونو تهــــــــــو اورونــــــاچ

  
  ر وكړلې كوچۍ مينېــــــچارې اخ

  و غرونو تهــــــدره جګـــــه بــــوختم
1376/5/30  
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  جدا جدا غمونه
  

  ه پــه جـــام او پــه مينــا ماتېږيـــكلــ
  ا چــې تـنده  پـه ياد ستا ماتېږيزمـ

  لكـــه غــمــونـه چـــــې جـدا جـدا وي
  هســې مــــــې زړه جــدا جـدا ماتېږي
  د لــيـونـــو زور كـــــــــــه دې وليــدلـو
  رقـيبـه ســـــــــر دې خـامـــخـا مـاتېږي
  يــــــــو زما زړه دى چې هـر دم ماتېږي

  و ستا وعـدې چـې هـر سبا ماتېږيـيــ
  

  بدره چې نه يـــې سوځي سترګې په ما
 ـا نظـــر پــــر هغـــې ال ماتېږيـزمـــــــــــــ

20/1/1376  

 
 
 
 
 



  

  

  افغان زړه
  

  ان اخستىـــوني زړه چې اور په ځـــــلي
  وم بيا د جانان اخستىـــــــه نــا ورتــــــچ

  ېر ګران لوېدلىډژوند كې چې ماته دى 
  ىـــه ارزان اخستــــــــا رانـــــه زړه تـــــهغ

  ب په عشق بولي د مرګ سندرهــــــــرقي
  ىې يې تيغ سره قران اخستـــــــــالس ك

  زړه مې افغان دى ټيټ كاته يې نه زده
  و يې قلنګ د عشق په ځان اخستىـــخ

  
  لې وركې د كاروان په مينهــــــــــــــد خپ

  ابان  اخستىـــــــــــدم په بيــــــــدر قـــــــب
1377/6/25  

  
  

  د مليار كاكړ د واده په موقع
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  يو نيزاره شور
  

  ېشپه ده د خوندونو په خوندونو ك
  ړه زلزلــــــه ده پـــــه دوه زړونو كېجو

  ــــــــــه ابــــادې د نــــوا كوڅېبســاتــو 
  يـــــــــــــو نيـزاره شـور لـرو سرونـو كې

  تــو منـګيـو تهـاژاړو د ارمــان مـــــــــــــ
  وږ د خپــل نظر په ګودرونو كېـمـــــــــــ

  مينې موږ تاو كړي دي له ستاوختــــه 
  ېړونــــــــــــه د زخــمونو په شا لونو كز

  
  بــــــــــــــــدر زه ملـــيار د هغـــه بـــڼ يمـه
  خانــــــــدي يې جانان چې په ګلونو كې

15/8/1377  
  
 
  
  



  

  

  د مينې تنده
  

  د عشق په شين فصل مې ووري د لوګرو باران
  دا پيغلې راته قتلې كړې د زغرو بارانـــــــد خن

  
  ودر ماتو بنګړو ته ژاړمـــه غاړه د گــــنه وراــــپ

  درو بارانــــــي ته د سنـــــمې د زړګــوم للـــــورك
  

  ه كه نه ښه پوهېږيـرجنـــــې كبـــــښكلې ده هس
  واړم د خبرو بارانــچې د غوږو كچكول كې غ

  
  نه شي لوتلېغواړي دورې ستا د كوڅې خو ا

  ارانـه وزرو بــــلې پـــــې وهــــرې مــد خيال كوت
  

  ې تنده وژنيــوږ د مينـــه  زمــــي زړونــــدا ليون
  ارانـد دلبرو ب ېړــــخدايه پر كلي مو رامات ك
  ېږيـه زړونو نه لګــد تورو سترګو يو وار هم پ

  ارانــورو بـړې د ګورګــــــــد غرونو الره وركه ك
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  نهار په ميــه د هــــــلې تــــــد انتظار د الرې پيغ
  ارانــــرغلرو بـــــــــد سترګو سيند مې بهوم د م

  
  بدره خيال په ښاپېريو دم په ډاګ كې زما د سم

  ارانـــادوګرو بـــــــــووري همدا شېبه شېبه د ج
1377.8.20  

  

  پېغله نوا
  

  ـه جانانه راځيــې لــيلــې چــــلكــــه ګ
  خولې تـه سلګۍ مې له ارمانه راځي

  مـــينې شمــس بيا ځورولى دى چاد 
  انــــه راځيــن اواز دى له ملتــخوږمـ

  ن ارزان نه دى هــر چاته نه دىـــحس
  ه سودا الس ته پــه ګرانه راځيــګران

  زلمــى شپونكى ارمـان له ځانه وتى
  نيستــانــه راځي هلــه نــوا ـــلپېغـــ

  
  ـې څــپر يـې د مــينې ګڼمــــــبـــدره چــ

  و لــه اسمــــانه راځيــــــبــاران د كـــاڼ



  

  

  

  شپونكى ارمان
  

  م د زړه تارو، نه مې سـندرې دي راتاوېــغم غ
  له بــــامه د خيــــالونو مــې كــوتــرې دي راتاوې

  ې ليونى او سترګې سترګې چـې ورګورمـدا هس
  ېـرې دي راتاوـوده پـــس رانـــه دلبــــن ډېره مــن

  نوا نـوا له سوزه چې شپونكى ارمـان مې ژاړي
  ه نيـــــــزارو نــه لــوګـــرې دي راتاوېـد مــــينې ل

  جـــــــادو هغــه جــــادو ده او هماغه جادوګر دي
  رې دي راتاوېــخوـ بيــلې نــوې نــــوې څــه منت

  
  دره چې نږدې رالره نه شېـــجـانان راتـه وې بــــ

  ستا سينـې ځنې بڅرې دي راتاوې ر يېـــشاعـ
7/7/77  
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  د حيا مينه
  

  و ستړى خيال يمه دمه غــواړمهـي
  د زلفو غېږه كې دې شپه غــواړمه

  ه كې وړمه د نـظر بېړۍ مېـــچې پ
  د سترګو سيند څپه څپــه غواړمــه

  ى چــې درګورمــه داــوره غلــــله ش
  ـه غواړمهـــد حيــا مينــه كــې بوسـ

  و ســـره ميــنه كــومــــر هرونـــچې پ
  ان ډيــوه ډيوه غواړمهـــــزړه څــراغ

  
  ې اوره ځــه لمبــې ښكـــلوهــــد مينــ
  ال مـــخ خـوله خـوله غواړمهـــد ښك

3/10/1377  
  
  
  
 
  



  

  

  د بې نيازۍ دم
  

  ور دى دا منمه خو څوك ساز نه كويـكلى د ش
  ه كويڅ اواز نـــې اوده دي هيــد زړه تارونـه م

  م خو مالمت هم نه يمــــــى دى منـــريبار رښتن
  ره څوك د راز نه كويــــــه خبـه هر چا تـــــجانان
  وا مال په موږه دم د بې نيازۍ كړى دىـــيو خ

  كلو ادا هېره ده او ناز نه كويــــــبل خوا له ښ
  رګو دې د باز بدل بدل غوندې دىـانداز د ست

  ې دي پرواز نه كويــرې مو چې غلــد زړه كوت
  

  سترګونه دې اخلي اشناچې  ړه رڼازلــه خواږه 
  از نه كويـــه اعجـــدر داسې كالم څنګه بـد ب

7/8/1377  
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  جانان
  

  د موسى سترګو مې نور دى جانان اد
  انــور دى جانـــوه طــــه كــــې هغـــد مين

  ومه دم د ستارــټ د شـې پـــار كـــه تـــپ
  رور دى جانانـلى ســــور غو غلى شـــي

  ه شي كوىــه خو مينه نـې شتــــزړګى ي
  بور دى جانانـــوري نه، مجــــما ته راګ

  ونو واخيست پسېــرور وختــت داسې
  ه ځانه هم ترور دى جانانــې اوس لــــچ

  
  ې شينـــــو كــــو پاڼــــاغ د ګلــــد زړه د ب
  جانان ور دىــــو ســــر په وينــــلكه پر ه

7/9/77  
  
  
 
  
  



  

  

  د خوب ډولۍ
  

  ـال ســـندرهــه تــــهــايــــي ده د ژړا پــــدريـــزه تنــــســـنـــ
  رايــــادېـــږي مــــــــې جــانـــانـــــــه ســـتا يـــوه يــوه خبـره

  بـه څه شي كه مې زړه او سترګې اوښكې وينې راشيدا
  ـو ميـــنه غـواړي الل او مـرغلرهـــامــــار و زلـــفـــــــــد ښـــــ

  ره شـــپه د خوب ډولۍ كې مــې د سترګو ويده كېږيــه
  ــله ښــاپــېرۍ  د قــاف لـــه غــرونو ستـرګورهـــيـــوه پيغ

  چـــې هغــه دنيــا بــې حورې او غلمان نه غواړې شيخه
  ـــره؟ــا هم كـــېږي بـــې يــارۍ او بــــې دلبــاخـــــــر دا دني

  
  چــــې ګـــودر دى خـو په ښكلو بې له ښكلو ګودر نه دى

  ه دي ميـــن زړونــه بـــې پرهــرهــــبـــدره مـــــــا ليــدلي نــ
27/10/1377  
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  د زړګي لپه
  

  ه سرګردان او تار په تار دىــــار زما كــــۍ خمـــد ځوان
  دى ار دى د لونګو جوړ بازارـــه د مشكو ښـــستا سين

  ر ته وركومهــر پر هـــې هــــــــــــــه وينـــه لپـــي پــــد زړګ
  ار دىـــن د بهــــار نــــي پـــــى وايـــخ را اړولـــان مـارم
  ې له زړه نه داسې روغه سره وكړوـه چـــــــخه راشــشي

  ږم نو دا ستا پر ما څه كار دىـې نه لګېــر تا چــــــزه پ
  واړي چې د مينې هوده واييـق غــد عش رهـــــاړوګــپ

  وم مين د زړه په سر د خمار مار دىـــا چيچيلى كـبي
  

  اوې دي چې بدرهــه تـنې ورنـه ميــغلې لـوا پيــــــــد ن
  زما نيزار دى زړګى داوړ ارمان زما شپونكى دى ــج

27/10/1377  
  
  
 
  
  



  

  

  د غزلتورو آئينې
  

  ۍ نه لريچــې هغه ليون ،عشــق د زمرو ستــرګو
  زمــوږ د زړونـو دښتې شاړې دي هوسۍ نه لري

  ې په كې پيغله نوا ونغاړمهـــشپيلۍ شپيلۍ چـ
  كېږدۍ نه لريه ــغـهې د درد ـدره مـــكوچــۍ سن

  ي، ويده خوب ته ورځيږسهار ويده ويښېهر چـې
  رغۍ نه لريــي دنـګ دنــګ چنارونه مو َمـــكلد 

  شــق كې پرهرونو سرهو مو مينــه ده پــه عـــال خــ
  و نــاوې چـې ډولۍ نه لريــوږ د هــيلـچـــا وې زم

  ورو ائينــې به در تـــه مــخې تــــه ږديــــــد غـزلتــ
  ن دا ستـــا شــاعــر بلــه ډالۍ نـــه لــريـــپه تــاميـ

  ديو د شوګير زموږ د سترګو په شپو سيورى كړى
  ـوبــونــه ښاپېرۍ نه لريــو خــــــبـــدره مـودو نــه مـ

1/12/1377  
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  د سترګو مينه
  

  زما خبرې نه زده
  ما خو ويل درته چې 

  همدا په سترګو سترګو
  ښه ده پوهېږو سره

  !ګوره
  خپه شوې اخر 

  چېرته د خولې خبرې 
  او چېرته عشق                     

  د سترګو                                            
1378/1/11  

  
  
  
  
  
  
  



  

  

  د اوښكو رمې
  

  ه راځــي د خوند خــبرهـــــخولې ته مو ن
  ره ده د ژوند خــبرهــــوږه هېــــــــــــــله مــ
  ونـو زړونـــــــو مـو اور لګــويـــــــپه ليـ

  ې د سترګــو د اوربند خــبرهـــــجنـګ كـ
  ې مې پيايي چې د اوښـكو رمـېــسترګ

  د ايلــبند خـــــــــبره دۍ كې نغښتــېږكې
  وږ زړونه شــــول په غشو مـاړهـــــــنه زم

  ړه د پيوند خـبرهـــــــنه ښكـــــــــــلو زده ك
  

  و په زړو كې بـدرهــــماللۍ هـــــــــيلې م
  وند خبرهــــــــپه مينه نغـــــــــــــــاړي د مي

1378/2/1  
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  د سترګو شپول
  

  رمــه لـــره مينـــو ســــترګه ســــه زړه نـــل
  ارونه ساتمـــــې ښــــي كــــي كلــــوړوك

  ړمـــــه دې كــــــو نښــــار د غشــــد انتظ
  ې خوبونه ساتمـــشوګېر شپول كې چد

  م كېـــزو موســــې راځې ته د اغــــال چ
  و كې ګلونه ساتمــــترګـــــــه ســـه پــــال ب

  روړم ګردونو ته چېخ وـــو مــــد اوښك
  ونه ساتمــــــــې پلـــــــه دې الرو كــــزه پ

  
  دا خو چې ښكليه څراغان دې خوښ دي

  رونه ساتمــــــــر هــــې پــــې زړه كــــله مين
21/2/78  

  
  
 
  
  



  

  

  !پوښتنه؟
  

  پوښتنه لرم وخته
  !نيولى شه لږ پښه

  خيال مو د سرو شونډو كې
  رنګ وبايله دزړګي

  كې هغه د جل موسم 
  للمي ارمان ته مو خپل 

  باران د وينو وركړ
  اوس چې د تورو زلفو 
  دام كې ګېر يو 
  وايه چې څه به كېږي ؟ 

1378/3/18  
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  ژوند
  

  ژوند 
  يو سيند دى

  .د څپو ورا سره روان وي ،كله مست
  داسې مست چې لبرېزۍ نه 

  .يساحل هم په مخه اخل
  كله داسې شان وي تږى
  هچې له تندې خپل السون

  په دعا وي پورته كړى
  او ۍ د مست

  شور                    
  باران                            

  ته                                       
2/5/1376  

  
 
  
  



  

  

  پته
  

  عشقه بال دې واخلم
  مينه كې تا سره مې ځان ورك كړى

  راته جانان ورك شوى
  درنه يې پته غواړم 

***  
  كله ماشوم چې وم

  وركوټى ومه
  چې به يوازې چېرته وخوځېدم

  په نيمه الر به الر شوه وركه رانه
  ځاى به كرار  ودرېدمپراو ځاى 

  چې به مې وليدل څوك
  ورو ورو لمن مې د ژړا نيوله

  د چا به زړه را باندې وسوځېده
  ښودلهرراته يې ال                                  

***  
  كله چې كټ مې د خوب
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  ګ لويې نڅد كال 
  ته وويست دېرې

  تر نيمې شپې د پاڼو شور كې ورك وم
  او د همدغه شور په لېچو به مې 

  سر اېښوده
  يو وخت

  خوبونه را نه            
  د چا د دوه سترګو                           

  د ياد كوترې                                               
  وزرو كې و نغاړل  

  ې شوېدورې دور
  او د هسك غېږه كې 

  پناه شوې رانه
  چې بيا مې ونه ليدل
  ما مې خوبونو پسې

  ان په تورتم كې د شپې
  د شوګيرونو الره ونيوله

  له ګړنګونو پسې واوښتلم
  او بيا به ستړى ستومان



  

  

  كټ ته د خوب په مينه وختلم
****  

  همهغو شپو ورځو كې 
  ياد كې د هغو سترګو

  له ځانه ورك شوم پسې
  يو ورك  داسې

  چې به ويلې مې دا
  چې زه هم شته يم كه نه؟

  خو كله كله به د درد السونه
  په پرهرو به مې راتېر شول د زړه

  يې ږاو په يو داسې غ
  زما د زړه غوږونه ونازل

  مينه يمه ،بدره زه مينه يمه
***  

  له هغې شپې نه وروسته 
  هغه

  غږ           
  هره                   

  شيبه                         



  

    78

  په زړه مې الس تېروي
  او زه اوس هره شيبه

  په هغه غږ پسې يم
  ورپسې ورك يمه زه

  داسې يو ورك چې ورك په وركو كې يم
***  
  سالم  ،سالم

  سالم مې پرتا، عشقه
  پته غواړم درځنې

  راته مې ځان وښايه
  راته جانان وښايه 

4/9/1378  
  
  
 
 
 
 
  
  



  

  

  د سترګو تږى سيند
  

  ړو خوب وينيـــوه الس د بنګــــځه راوغـــــعشق
  وب وينيــو خـــده د نغمـــه مې ويــارونــد زړه ت

  اران تصوير تهــدارو د بـــو په هنـــترګـــا د سـزم
  الب مې د زړګي د وږمو خوب وينيـــــمړاوى ګ

  ا دهـــل دعـــې د خليـــت كـــه ازميښــت تـــزما مل
  د لمبو خوب وينيه ـره شپـــو هــــد وخت په لېچ

  دل خوبونهېدارو ځلــــــــــــــچې هره شپه يې په هن
  اوس مې د سترګو تږى سيند داوبو خوب ويني

  
  ى د عارفو او ښكوـــــــــــــمينه كې بدر الس نيول

  بو خوب وينيـــــــــدې مريدى كې هره شپه د تس
1378/3/27  
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  مينه
  
  سرهــر انسانه ــمــينه كـــوو لــه ه

  مـوږه ژوندي يو له دې شانه سره
  ر كومــهـــره شـــېبه د مـــينې ذكــ

  ــه لــه ځا نه سرهـــږمــزه چــې غــږې
  ازه وايمـــزه خــو ظالــم ورتــه له ن

  ؟نه سرهجـانا ښاييو نه ـــستم خ     
  ندرو د بــــازار لــټويــــــالر د ســـــ

  كچكول د روح مې له ارمانه سره
  نولمېته كه يې دې سـرو سترګو ز

  يــاري د اوښكــو لـه ګريوانه سره
  جــانــانه بــدر دې يــادېږم كــه نـه

  رهـــس نهاــــربقن او جــاتــا يــادوم 
18/7/1379  

  
 
  

  



  

  

  سترګې او رانجه
  

  تا خو وې راځه چې نور
  د سترګو الر

  بدله كړو
  ېداسې چې وه ګران

  بيا دې ولې 
     سترګې تورې كړې؟ 

1/8/79  
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  د ارمان رضا
  

  چې دې خندا ته عشقه ما كړې ده
  ې ژړا چا كړې دهــــــووايــــــــه داس

  ې ژړاــــــــــمــــا دې ژړا تـــــــه ژړول
  تـــــا مې ژړا باندې خندا كړې ده

  مه راته ګوره بيا په غبرګو سترګو
  ــاده كتــــــلو دې بال كړې دهـــســـــ

  ې ځم ساقي چې تښتي رانهزه پس
  ښكـــــاري چې څه بال مال كړې ده

  ستا په انكار چې هم درځم كوڅې ته   
  ا كړې دهــــــــــا د ارمان خپله رضمـــ 

  شيخـــــه نو دا سمې له كومه شولې
  ول عمر خطا كړې دهــــــبدر چـــــې ټ

1373/1/16  
  
  
  
  



  

  

  ماشومه مينه
  

  س دىو نيولى چې د نم الــــــسترگ
  د زړه په تار مې ايښى غم الس دى
  مينه كې عشق او جانان ګرم نه گڼم

  ې زما د زړگي هم الس دىــــــدې ك
  و درواغ به درته هم ووايمــــــــــدا ي

  ې د رښتيا راسره سم الس دىــــــچ
  ې جام دىي كاللس د الس ښو د چې

  ر دې مالت تېركړى جم الس دىـــــپ
  ريوان تهد وخت گدى  ىچې رسېدل

  ې يوازې زما گرم الس دىـــــــدې ك
  دره ماشومه مينه ژاړي راتهـــــــــــــب
  انان پټ كړى ترينه مم الس دىـــــــج 

2/3/1378  
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  د خوب كوترې
  

  ي د خوب كوترېـــــــو ته نه راځــــــــــــــسترګ
  ير باز ناست دىــــــــو د شوګـــــــــــــبرند په بڼ

  ه وي له ښكلو سرهـــــــــه مينـــــــــــــا بــــــــد چ
  و ناز ناست دىـــــــــــــــــــه زړه د ښكلـــزما پ

  نه كومږ ه چې غــــــــــــــــــــان په دې خپـــــجان
  ه اواز ناست دىــــــــــــــــــــا له چيغو نـــــــــزم

  ال جوړ دى چې پرېـــساز مې د ژوند د ښك
  ي ساز ناست دىـــې عشق په زړګـــمداسې 
  الو كې نغاړيـــــــــــوشالي مخ په ســــچې خ

  از ناست دىــــــمغــــــــــد غم  ټزړګي پ په  
  

  ې رب ته بدرـــــــــــــــــــــــــــــالس په دعا د مين
  يست پر جاى نماز ناست دىستا د ښــــــــــا

1378/3/3  
  

  لعل پاچا ازمون ته

  



  

  

  ه خوالهيو
  

  ې به خپه يمه ډېرږېهاشنا پو
 هغې شېبې راته زړګى خوړلى

***  
  دلته كې هر څه د رواج قرباني 
  بس تش نامه د محبت پاتې ده

  دلته كې مينه هم د زور خبره
  دا كمزوري ال په قوت پاتې ده

***  
  دلته ال موږ په ته او زه ياديږو
  دلته ارمان د فريد سر خوړلى

  وينه مينځيدلته كې وينه ال په 
  افغان خو مرګ ته د افغان وتلى

***  
  ستا د خندا دې ائينه كې اشنا

  زه يې ښه ګورم د ژړا انځور دى
  خوارى خوړلى چې يې نه پېژنو

  دې كې زما دې كې دا ستا انځور دى
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***  
  چې ګڼي  خندادا ستا ژړا په ځان 

  پرېده چې تل دې په خندا سره خوري 
  د محبت په نوم نفرت چې كوي

  ېده دا خلك دې چې ال سره خوريپر
***  

  ار خو نه دىښدوى دي د غرونو ال د 
  ږيېدوى ال د ژوند په مانا نه پوه

  دوى ال له ژبې كار د تورې اخلي
  يږېهخداى كه ټول ژوند په مينه وپو

***  
  منم د تورې او قلم ژبه ده

  توره تېره قلم كې ساه نشته
  دا پښتانه دي ګنهكار پخپله

  هيڅ ګناه نشتهكه نه پښتو كې 
1379/5/8  

  
  

  



  

  

  پېژندګلوي
  

  يو اشنا درپېژنمه
  چې له خپله ځانه ورك دى
  سخته ډېر نه شي زغمالى

  په خوى كروړ په زړه نازك دى
***  

  هره ساه يې مينه مينه 
  ژوند يې مينه كې اغږلى
  چا له مينې دى پوښتلى
  زړه يې السو كې نېولى

***  
  نه په ژوند نه يې په خوند دى

  س په يو شرنګ دىد ښكال ب
  مينه مينه مينه غواړي 

  له بې مينې ژونده تنګ دى
  كمزوري يې بله نشته

  بس يو دا چې خالي الس دى
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  كوم قوت چې ځان كې ويني
  هغه مينه او احساس دى

***  
  د جانان په تصور كې 

  كړي د مينې ماڼۍ جوړه
  غلى غلى ځانته ژاړي

  شي اوبه له سينې كروړه
***  

  يملګري او مينه پال
  ورته ګرانه يارانه ده

  چې كوم يار خوشاله ويني
  وايي مينه همدغه ده

***  
  يږېځپرون وسو نن سو

  د ده برخه سوځېده دي
  ازادي ازادي وايي

  خو السونه يې په خوله دي
***  

  د چا اوښكې راشي غم نه



  

  

  ځانته ګوښې بې وسۍ نه
  كېرا ډ د ده سترګې شې

  اشنا ډېرې خوشالۍ نه
***  

  تسل كړيچې دا خپل زړګى 
  كله كله توري نغاړي

  د شعر پېغله كړي راخپله
  مينه مينه ورنه غواړي

***  
  بدر ژر د پيژندو دى

  نه غږېږي نه د كار دى
  طبيعت كې نازك رنجه

  زېړ په رنګ په وجود خوار دى
1380/11/3  
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  مزل مزل كې اوښكې
  

  دايه ډېره زنده ګيـــې خـــــهمدا دعا كوم، چ
  وه وېره زنده ګيـــې يـــړه داسه زـــــړې پـــــراك

  ماشوم زړه مې ګرم نه دى دا چې نه اخلي زور
  ره زنده ګيـــــا تېـــــه زمـــــونو نه وه ډكـــــوهم

  نه مخته كومه الرهى شې اوته بېرته تالنه شا
  يوځاى كې سړى داسې كړي راګېره زنده ګي

  ې تا ګورمه كله دا خپل ځان شي راته يادــــچ
  ه ده مې هېره زنده ګيـــــې جانانـــــي چې ته نه

  
  څ هم نه ده بدرهيمزل مزل كې اوښكې نوره ه

  ره زنده ګيــــــــه خپله تېـــــه يادومـــــې كلـــــچ
1381  

  
  
  
  
  



  

  

  وېره
 

  د ماشومتوب هغسې 
  يوازيتوب

  او شپې نه               
  كركه لرم                              

  يوازيتوب 
  او 

  شپه ده             
  چې زړه كې                        

  وېره                                      
  .كري                                               

  شپه 1/12/1381
  

  
  

  ګران اسداهللا غضنفر ته
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  مينه
  

  اره يمــره چـــه هـــد لــړى د دې ژونــست
  اره يمــې يــه ده بـــې شته عجيبـــيار م

  هــــه نيسمــا لمنــــــې دا ستــا چـا بيـبي
  اره يمــل كــه بــى لــلـــا ايستـه تــعشق
  س سرهــې دى ولــړون مــى يو تـــښكل

  اره يمـــــركــه ســرې لــې لــه كــدې مين
  كار د زړه كې پام چې مې ونه پوښتئ

  مى له اختياره يـــويست ۍورــمجب ېد
  داى دنيا خو زه په كېـــــــــلويه ده د خ

  بې ښاره يم ره اوبې كوبــــې كلــــــــى 
  

  ن نه دىـدره مئيــــــــر بډېــېر به وايي ډ
  ره يماله ــــــــدغ رم روان پــو هــــــــــزه خ

1382/2/30  
  
  
  



  

  

  د مينې حق
  
  منم چې ما سره دې نه رغېږي

  خو دا ته نه يې
  هډېرګرانه يې راته 

  درسره مينه لرم
  او زړه مې غواړي هر نظر ته دا ستا

  جانه لوګى لوګى شم
  درځنې وګرځمه

  خو دا يوه خبره
  زما له زغمه وتې 

  خو دا يوه خبره 
  درسره نه منمه

  خو دا يو حق درلره نه دركوم
  چې راته وايې هر وخت 

  ما سره مينه مه كړه 
  ما سره مينه مه كړه

1384.6.3  
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نېټې د چاودنې  14كې د وږي د مياشتې د  په كابل ښار
  ګناه ولس د شهادت په وير كې  ېاو د ب

  

  د كابل غم 
  

  مونو سر تهــــوي د غــــې چــــه دي چــــزړون وږهــــزم
  ې زړه دې رانه كړ چې غم پكې چويــــو داسـيه ــــرب

  هــــپيرزو د هيچا نه شت ې او ښكالــــا د مينــــر مــــپ
  ې ښكلى شي لږ ساه واخلي بيا بم پكې چوي كابل چ

1381/6/14 

 ښاپېرۍ

  چې درګورم  ،ولې حيرانېږې
  بسم اهللا وايم

  :تا مګر دا نه وې 
  ؟ښاپېرۍ يمه

1381/5/18  
 



  

  

  

  تږى ګريوان
  

  يم ىړارمانه ستــ رډې ،ېــورګ ېمــ ـهــــښ
  يم ىړــــــــجــانــانــه ستــ ـــوهټل ېمــــ مــــه

  نشته دى ېشته سكـون، قرار م ېمــ نه
  يم ىړمكـــان زمـــانــه ستــ ېه دــــلـــ ـــرډې
  شوه مكهځه رالــره ــــــكـــه ســره لمبــ ــــهڅ

  يم ىړــم اسمـانـه ستـــــــا د الســه هـــــستـ
  ــوريګنــه  وګد ستـــر ېچينــ ېـــــمـ ېوچـ

  يم ىړستــ ــهـــريوانـګخپــل  ېلـه د ى،ږتــ
  

  لـــه چــا نـــه يمـــه ىړـره بـــدره ستــــــــدوم
  يم ىړستــ انـهځــه خپله ـــل ېچـــ ـومــــــرهڅ

1387/6/18 
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 د لېونتوب مباركي
  ې كوېــزار كــه مــه پــا بــژړا زم

  ډېوې به بلې هر يو وار كې كوې
  

  ه نه دىــه واكــا د زړه لــــه زمــهغ
   كې كوېدسترګو يو ګوزار ته چې

  
  يې څېرعشقه ته هم زما د زړه په 

  بې واري چې ته په وار كې كوې دا
  

  پټ په كې ښكاري دې اقرار په مينه
  كومه خبره، چې انكار كې كوې

  
  شېخه په دې كې دې بس نه يمه زه

 چې خبره د زړه كار كې كوې ،ته

  ه دې رښتيا ښكارېږيربــــــــخهغه 
 ه، چې ډار كې كوېپټه يې هر چا ن

  
  وا مبارك دې لېونتوب شه بدره

  خبرې ځان سره په الر كې كوي
1369/9/12 

 



  

  

 

 ورځدباران ان
 

 خپل قلم ما

 اشنا

 ړك كډ وځوري له

 د باران رانه تا

  و تىښغو ورځان
1387/3/3  
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  ژوند
  

 ژوند يډېږنډ ېك وګرــــپه ست ېم ېكښاو

 ژوند يښېږخو ېـــه مــــخــــو ستا له مخ دا

 ا منزل ته رسي خوــــــــــــالره ست هـــــــــــــره

 ژوند يځېږره سوــــــپــــــــــــه الره ما س الر

 ېم ښېږېال خو ېترخه ش ېچ ومره،ــــــڅ

 ژوند يږېږنه به ال خو ېـــــويـــــــــــل، چ چا

 ده ېك هړپه ز ېره مــــــــــــيـــــــــــوه خب راشه

 ژوند يېږك ېره پاتــــــــخب ېچــــــــــــ راشه،

 دا هم نه وي ېچ ېك هړه دى خو زــــشت اري

 ژوند يېږرېدى كه ت ړوال اىځپـــــــــه  اىځ

 ته ېراش ېو چــــته بدر كـــــــــــم دى خ هړز

 ژوند يېږرډې ېدى، چ ښخو ـونىـــــــېل دا

14.5.1388 

  
  
 
  



  

  

  زما زړه
  

 هړز ي،ېږجانانه ما ته معلوم ــهـــــښ ېيــــــــ ژنمېپ

 هړز يړېږسره جووي له تا ېـه نور ستا دخلـ ېواي

 نه يېږمنـــــــــــــم زمـــــــــا دى خو له ما سره رغ دا

 هړز يېږپوه ېپه ژبه د ېچ ېدا خو ته ي ــقهعشــــ

 ېي ېورګــه شولو كه اوبه اوبه، اوبــــ ېپســـــــــ تا

 هړز يېېږنه تووګله ستر ېم ېكښوا ېكـښاو دا دى

 دوځېرګماشــــــــــــومان وو ال او الس نيولي  ېچ ها

 هړز يېږك ګېستر ګېهر نظر ستر ېبه شوم، چ پوه

  
 ىړيو عمر مو ژوند ك ژنمېپ ېي ـــــــــــــــــــــــهښ بدره

 هړز يېږرېبه شـــــــــي له ما نه خو له عشقه نه ت رېت

5 ،6 ،1388 

 كور ،ېس بجل ېشپ د
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  ظلم
  

  پوهېږم  هنپه دې زه 
  دا ظلم ولې كوي

  دغسې ولې وايي
  چې زه يوازې يمه

  !خير
  ورته به څه ووايم 

  هغه خبره نه ده
  ښايي ما نه پېژني
  ښايي هغې زړګيه

  چا سره سترګې جنګولې نه وي 
  او دا ورته ښكاري نه هيڅ

  چې زه يوازې نه يم
  زما په زړه

  زما په ذهن 
  كې يوه دنګه اوسي او په خيال

  چې په هر دم او قدم



  

  

  هميش وي مله راسره
  او خبرې كوي يدراسره خان

  له دې يادونو سره
  ما ته مې ځان يوازې نه ښكارېږي

  خو هغه ظلم كوي 
  او بس همدا 

  يوه خبره يې ده
  چې زه يوازې يمه

  خو زه يوازې نه يم
  ما سره مينه مې ده

1388،6،18  
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 مينه
  

 لو كلو وروسته له ش

 خپلې كړې دعاه پ

 !ېمن

 مانه ګلېېښچې ډېر يم پ

*** 
 له چا نه ومې پوښتې

 ډېر مې نږدې وموندې

 هغه شېبه په زړه مې نور وورېد

 سترګو مې د هغو شېبو

 ڼا په انځورونو شولېررڼا 

*** 
 هغه شېبه هم راته ياده شوله

 چې تا د خپل حسن 

 غرور ته مخ كړ

 او پر ما تندر پرېوت

 ټوټې ټوټې شوزړه مې 

*** 



  

  

 ما مې د خپل زړګي ټوټو ته ژړل

 او د همدې اوښكو بهير په شپو كې

 ټوټې ټوټې زړګى مې 

 جانانه لپه شوله

 هغسې لپه د ښېرا 

 مانه يم پرېېچې نن پښ

27/8/1386 

 ارښكندهار، نوى 
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  ځوان زړه
  

 ېم هړدى ز ړجو ېه، چـپرهـرونو ن ،ېورګ هښه عشق

 ېم هړدى ز ړسو ېنو مـه وايه، چـلـري  ـلمـانهېم ېچـ

 دى ېاوبــه خــو بـس جـــانـانـه يــو پــــــه تـا پســ اوبــه

 ېمـ هړدى ز ړغــمــونـــو د دنيـــا تــه خــــــــو كــرو كنــه

 نــه كـــومــــه ېكـيســـ ــوانــــوېاو د د ارډد  ورتــــــــــه

 ېمـ هړدى ز ړ خو ووال ـرهېــي ووهـــ ېنــه ويــ ېهســــ

 ووهــــي هړز هــــــڅهر ېاخــر كــ ېدا وايــي، چــ خـــلك

 ېم هړدى ز ړوايي ماته عشق نه مو ېخو ود وكڅ وي

  
 يــمـــه ــرولــىېو ېچــــ منــم ـهــتـېښسپيــن وږيره كې 

 ېمـ هړدى ز ړزو ېـــلى نـه شمــــه چــبــدره دا من خــــو

1388/6/22 

  
  
  
  
  



  

  

  مګړې شپېني
  

 دي شپې وبوړېـخ يـــې ګـــورې كه راځـــه

 دي شپې ستړې اشنا نغښتې كــــې تيارو

 نه شپې هغې له بيا او راځــــــــــــم دې، وې

 دي شپې ،وړې ځنې سترګو له مې خوب

 هميش غواړم چې ته يورسي دې مـــې زړه

 دي شپې راوړې دې مـــې غېږ لـــه عشقـــه

 يمـــه اخيستـــى ســـودا ـــــــاستــ ارمـــانـــه

 دي شپې ړېــنيمـــګ ډېـــرې ژونـــد د زمـــا

 دي هم خو خـــوږې دي سختـــې كـــه منـــم

 دي شپې كړې مـــې كـــې غېـــږه مينـــې د

 ــــــــاــستــــــ دا بـــدر انتظـــار انتظـــار پـــه 

 دي ېشپ كړې رڼې اوښكو لوــپخپـــــــــــــــ

1388/9/9  
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  مينه
  

  دې تر مخته چې منم،
  زياته مې خوښېدې ته،

  ډېره ګرانه وې راته
  و نه كړى كله مې احساس دا خو

  وو نه ګڼلي هيڅكله مې داسې
  و نه درزېدلى دغسې مې زړه
  غوښتې وې نه رانه خبرې  داسې هم يې كله

***  
  ولېدلې مې ته چې همدا، كله سهار پرون

   وايم نه درزا زړه د
  اشنا چاهر  تر او وخت هر تر راته

   ډېره شوې ښكاره ښكلې
   ښكلې داسې ما

  وې نه لېدلې كله
  جانانه ښكال دا ستا
  كې زړه حسه بې په مې زلزله شوه



  

  

  پورې ماښامه ورځ ټوله دغسې
  غوښتې خبرې له ما نه يې ،هتخنولم زړه

***  
  چې شومه، ځير غوندې ناڅاپه ماښام

  كارېږيښ سپين څه هر ده، رڼا بهر
  كتل ومې چې ته، هسك

  وه څوارلسو د سپوږمۍ
  ولېدې ته كې څېره سپوږمۍ د ما

  وسكونډلم بيا مې زړه
  غوښتې خبرې يې بيا

***  
   چې وليدل، مې كې خوب

  كومه ژوند كې اوبو رڼو په زه
***  

  پاڅېدلم چې سهار،
  دم يو ولې شوم نه پوه
   مې سره تا له كې زړه

  .وكړ مينې د احساس
  13 دۍلين د1388
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 كركه او مينهګې، ستر
  

 تلمښوپو ېمين ،ېله مين ېچ تا

 مينه وويل درته رهډېما په  او

 يمه وګزه مين پخپلو ستر ېچ

 سره مينه لرم وګخپلو ستر له

 وګستا نمجنو ستر خو

 وګراوسته له خپلو ستر ېم كركه

 ېنه و ګېستر ېكاش كله م ېچ ېم ېو

  
  1388 شلمه ښاګچن د

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 



  

  

  :يادونه
هجري لمريز كې زما د منظومو كرښو يوه ټولګه د 1377ه پ

ښاغلي اسمعيل يون په زيار چاپ او خپره شوه، دلته له هغې 
 . ټولګې څو بېلګې بيا راوړم

 
   ېد خپل پالر په وير ك

  
 ېپه وركو ك ورك

  
  ېرېت ېشو ېبېش

 شول رېت كلونه

 يېږلكه د نن ور هړپه ز ېم خو

 نن ېد ېياديدو ك په

 وتېغم راپر ېم هړز په

 ړېوك ېكښاو ېم وګستر

 لړژ ېوم ېدرپس

 ېزوره زوره هس په

 نه دي ېلړژ ېچا په چا پس ېچ

*** 
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 اسرو واخيستم هيلو

 مزار ته درشم ېد ېچ

 مهړزيارت وك ېد ېچ

 له كلونو وروسته زه

 يېږكلونه ك كهځ

 وروسته ېينړستا له م ېچ

 او له جهانه ورك يم انځله خپل  زه

 يم ېك په وركو كور ېورك چ ېداس يو

  ېكښاو وګد ستر مړغوا

  هڼرا دغه

 ستوري لونهګ دغه

 د غمونو خپله ېم ۍولځ دغه

 ومړراوغو ېپه مزار باند ستا

 ومړسره وژ انهځله  ېد سم

 د دردونو د غمونو  ېم ېكيس درته

 مړوك روېه روېت

  هر وخت ېم ويړژ ېچ ېكيس هغه
 هر وخت ېم ورويځ ېچ ېكيس هغه

 تا يادوي راته ېچ ېكيس هغه



  

  

  ېكيس هغه

 ورك يمه زه ېپه ك ېچ ېكيس هغه

 يم ېورك په وركو ك ېورك چ ېداس يو

1370،12،2 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  



  

    112

  الر وركي الروي 
 

 ېليدل چ ېم ېخوب ك اهګبي

 الر وركى مسافر يم يو

 مځلور ته خو ناليدلي

 مزل يم په

 و مخ ته لهګنځ ګڼد يو  ېك دوېرېپه ت بوېش د

 م ممو ېم انځ

  مېږوبډ ېفكرونو ك په

 خوا ته ېهر

 نظره  كډله  ياړست د

 ورمګاوتر اوتره  بس

 يوه الره ومهټل

 نه د وتلو  لګنځ له

  ورمګزه  ومرهڅهر ېچ خو

  ېك لګنځنه شته په  الره

  نه د وتلو لګنځ له
*** 

 وروسته ېنځفكرونو  له



  

  

 :شي هړپه ز ېهيله م دغه

 يو تن دلته واى خو ېكاشك

 دومرهواى  ېم تلىښپو ېچ

 نه د وتلو  لګنځ له

  هشته د رتهېالره چ كومه

 .كه نه شته او

***  
 ومه  ېهيله ك ېهمد په

 ېتنه له لر وڅيو  ېچ

 شول كارهښرا

 شول ېدږماته ران ېچ سم

 :په مينه تلښوپو ېم ېتر

 ئ؟ځدرومئ كوم پلو  ېرېچ

 الر وركي خو به نه يئ؟ ېما غوند لكه

 شو  ېدږتن ماته ران يو

 :ېراته وو ېي يړګز كډله  ياړست د

 كور دى هږزمو لګنځ دا

 وېږاوس ېمودو په ك له

 د وتلو  وروګ ېالر
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 وځېږمنزل پلو خو د

***  
 وكتل دوى هم وو ېچ ما

 الر وركي  ېما غوند لكه

 ېرېت ېپه ك ېشو ېمود ېرډېهم  زما

 .د وتلو ېالر ېد يو ونټل په

  ېك دوېرېمودو په ت د

 الر وركي ېما غوند لكه

 به دلېراتلل او زيات ېل پسپه ب يو

 ته رېد ونو شم لګنځ د

 په يو مقصد روان وو ولټ

 يوه الر مو لټوله

 نه د وتلو لګنځ له

 هړنه ك ېرېپيدا مو چ خو

 نه په وتو شو لګنځ ېالره چ ېهس

  ګېتن ېمو شول ېحوصل

 د صبر مو نسكور شو جام

 هړسره وك هګډمو په  هړكېپر يوه

 ولوځد سو لګنځ د



  

  

 ړك لګنځپه  ېمو پور اور

 شو ېاير ېلمبه لمبه اير لګنځ ولټ

 ترينه ختلو يګلو او

 نه  ۍښونه له خ اييدمځ ېجامو ك په

 ولوځپه سو لګنځ د

 وم دوځېد سو لګنځد  ېك تماشه

 خوا نه  ېپه ما له كوم ېچ

 ېراتاو ېشول ېلمب ېسر

 نه رابهر شوه ېله خول ېم يكهړك يوه

 شومه له خوبه ښراوي او

 شوم وبډ ېم ېفكرونو ك په

 شو كارهښورك راته  انځ ېك وركو الر په

***  
  ويده شوم ېپس ته چ بهېش

  رىږېسپين  يو

 سپين وو هڅهر هڅهر ېي ېچ

 نه تر نوكانو توېښو له

 خبر له كومه راغى خداى

 ېك لګنځ ېاير همهغه
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 ختلو نهېتر يګلو ېچ

 شو ېدږخواته ران ږزمو

 ېوو يې دااسويلي وروسته  ړيو سو له

 دي خوارو؟ يړك هڅ مو دا

 ېدا وو ېشوم ورته ورو ورو م ېدږن زه

 نه د وتلو لګنځ له

 ړك لګنځپه  ېنه اور مو پور ۍمجبور

 يون ته ېمنزل په لور د

 :هړوك تنهښدا پو ېي بيا

 ئ؟ځدرومئ كوم پلو  ېرېچ

 :ېورته وو هګډپه  ږمو

 دنيا ته ېكلښاو محبت  كالښ د

 پوه شو ېچ ،ېباند ېد اډبو

 يې ېاو غوس قهر رډې له

 :ېته وو ږمو

 ستاسو منزل و همدغه

 ستاسو دنيا وه همدغه

 مو وسوه ېچ

 شوه ېاير ېچ



  

  

 .نوره نشته ېي كالښ ېچ

***  
 شوم له خوبه  ښسهار وي ېچ

 شوم وبډبيا  ېفكرونو ك په

 او د الر وركو په خندا شوم انځد  ېپور يګ ساده

 ړوك ېاو په الر وركو باند انځخپل ه پ ېافسوس م يو

 نه يړګز كډد اميد له  ېبيا داس وا

 :خواست شومه له خدايه ېد په

 يړك يارښهو ېالر وركي د ېچ

  يړسم په سمه الر ك ېسره د ۍيارښهو
 كه ونه شي ېداس ېنګ

 مخ به رپ ېمكځ ېد د نو

 خلكالر وركي  نور

  يړسره لمبه ك مكهځ ولهټ
 يړخاوره به ايره ك ولهټ

  يړمنزل د خپل ارمان به ك او

 ېخپلو السو خاور هپ                             

                                                     1371/1/2  
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 كلى  ږزمو
  

 كلى  ږزمو

 غرونو شاته وګد دن دا

 وي  هړز ېد كه

 ېته راش ېچ            

 شه يرځپه  هړك ېخالص ېد ېپرد يړګز د

 :په مينه ورهګبيا و او

 يوه سره د وينو ليكه             

  ده له غرونو  ېدلځېغ                          
 رسي ېتر كلي پور ېچ                                      

                                                   1373/1/22  
 
 
 
 
 
 

  
  



  

  

  

 يأس 

  
  ښه مې په ياد دي اشنا

  چې به پخوا 
  كلي كې  كله زموږ

  پك ډزې وشوېد ټو
  درېيمه ورځ 

  د يو ماشوم هلك په غوږ كې مو 
  د كلي مال                                                 

  ډېرې خوښۍ نه اذانونه كول
***  

  خو اوس زموږه همهغه كلي كې
  د خنداګانو او خوښيو كلى

  د ټوپك ډزې كېږي
  او په همهغه ورځې 

  زموږ د كلي مال
  ر ماښامه پورېآن له چرګبانګه ت

  د سر په سر 
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  په وينو سرو جنازو
  چې هديرې ته راځي

  كوي لمونځونه 
  ژاړي                    

1373/1/23  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

  

  يو ارمان
  

 وړد زخمونو په دردونو او ېــــچ

 وړپه كبرونو او كلوښد  هږوـــمــــ

 مـــرونو سفرــــــــد ع هږزمـــو مينه

 وړرونو اوـال غــــبــال زلفــو بـ په

 د كتو وساتو ېحيا ي ېــــــــچــ ال

 وړـورو نظرونو اوــپه سپـ ېيــ ال

 ېالره پـــه اغـــزو وتــل هږزمـــــــو

 وړاو لونوګپه  ېچ! و ارمانـــي دا

 ېاخلو ثوابونو پس ېچـ دمـقــــــــ

 وړقــدم په عــذابـونــو او قــــــــدم
  

 دي خو ېرانه ورك ېالر ېچ بــدره

 وړاو امونوښسپين سهار په ما ــهپ

1373/2/1  
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  كرښل يرونوګد شو
 

 يځاو  يېږرېت ېپڅ ېپڅ ېيو سيند هس ېــــم ژوند

 يځاو  يېږخوري مات ېكرټره ـــــــساحل س ورمــــــــګ

 م جانانه ستا خويونه كويــــه هــــادونــــــــي ېد اوس

 يځاو  يېږستن بيا رتهـــېب ېــــه وي ال چــــن يــــراغل

 ه لريــــر تاب نــــظــــد ن كرــــښد ل وــــرونــــيګوــــش د

 يځاو  يېږرېراشي خو و ېپور وګتر ستر ېم خوب

 لوړك ېي واخيستلو اور هړز ېم ېكلښ ېومـــك ېچ

 يځاو  يېږته ك ګنڅخپله  ېــــنځاوه ــــله ت ېـــي نن

  
 هڅنور نه وايم  ېخ كـــم د اشنا مــــوايـ ېـــچـ ـــدرهـب

 يځاو  يږـــــــــــــــېومه خپـه كـــكـ ېـــره چــــخبـ ـــرهـه

1375/3/16  
  
 
  
  



  

  

  د غشو تنده
 

 ېم هړدى ز رانګپه ما  رډې رډې ېچ ېداس

 ېم هړه دى د جـــانــان دى زــــخـــو نـــ زمـــا

 ــيځــوېـر پـــرهـــر نظـ ېــرــــپ ېــرېت ېتــور

 ېم هړان دى زور افــغـــانستـــــويــنــو كــ د

 هــــنـــداره بـــوكـــوړد نــظـــــر د بـــ ستـــــــــا

 ېم هړبيــــابـــان دى ز ـايستــــونـــوــــــــښ د

 ېپر هړد غشــــو تنـــده مـــاتـــه كـ راشــــــــه

 ېم هړرود روان دى ز ېپـــــــڅ ېپــــــــــــــڅ

  ـــونـــــو حســـرتـــونـــو جهــانـــمـــــد غ دى
  ېم هړلوى خان دى ز هګڼمه  ېي غريـــــــب

 ېخاندي په ك ېوينــ ېوينــ ېچــ بــــــــدره

 ېم هړان دى زــپـــرهـــرونــــو چــراغـــ پــــه

1375/5/18 
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 حلقې حلقې سترګې
 

 اره سرهـــــــه انتظـــــــل ېدـــــــستا د وع

 اره سرهــــــــــه ريبـــــــل ارمـــــــڅ ېد ېالر

 اشنا ېشو لګ ېم ېك وګستر ېچ راشه

 ره خاره سرهــــله ه مـــــــښوـــــــم هـــــــسين

 ګېستر ړېانتظار ك ېم ېــــحلق ېحلق

 ده له داره سره ېم بهېش رهــــــــــــــــــــــــــه

 ېلــــــــــراوكت ېواره د ېـــــــب ېـــــــداس

 واره سم له واره سره ېشوم ب ېـــــــــــــچ

 زه مهړك ونىېل ېداس ېد ېــــــــــــــــــمين

 سره يارهښهو يګنه ل ېم څـــــــــــهي ېچ

  
 ېوو ېا وروستي ديدن كــــــــــاشن بدره

 وي له خواره سرهــــنه ك وكــــــڅ هـــــــمين

1375/8/6  
  
  
  



  

  

 ېپه تال ك اړد ژ

 كب1375

 يګه زنده ـــانوه ــــدان رومــــېت هــــك

 يګشاهانه زنده  ېال كـخي ومړجو

 په نوم ېره د مينــــله تا س هګرــــم

 يګانه زنده ــــــبه ېــــكلښو ــــي ده

 ړۍل كوښلكه د او هــــريوانــــګ په

 يګدانه وانه زنده  يځ يږـــــــېرېت

 ېوښخوژوند هګنڅ ېچ ستا دا هښخو

 يګده ــــه زنــــعاشقان ومــــښوـخ زه

 يړاو ېنظرونه ورته داس هـــــــــــغل

 يګوي ستره خزانه زنده  هــــــــــــــلك

 ېالر وريګ ېنه چ وګرــــيار له ست د

 يګجانانه زنده  ېداس هــــــــــــمړغوا

 وايم ېي اړد ژ ېتال ك ېــــــــــچ بدره

 يګنه زنده مونو تراــــــــــــــــــــــــد غ ده
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  توره شپه
  

 اره توره شپه دهـــدي له سهــــاره تر سه ېتيــــار

 بدنصـــــــيبو دوامــــداره توره شپه ده هږمــــو په

 ياره ژنمېوپ ېد ېچ هړورك ګشرن ېته د وګړبن

 ه الر پــــه الره تــــوره شپه دهــورك ېالر له الر ده

 د زلفو ــــــــوځالره  په ېو اخلــــو چــــــــــد زلف بال

 عشــــق د ليونيـــو خــــو تر داره تــــوره شپه ده د

 يوګړد بن هــــڅجام نه صراحي شته او نه شور  نه

 وره شپه دهـــخواره ت ېمينه خوارو داس هږمو په

  
 راشي بــــدره دا سنــــدره بــــولو ېارمان چ ديدن

 ه دهال اغياره توره شپ وځرګ ګېستر ېخوار ېچ

1375/12/18  
  
  
  
  
  



  

  

 مينه
  

 وايي ېاو له كعب ېله سجد ېخال د

 وايي ېله جام او ميكد ېد ېــګستر

 ا او كه په دغه شمــــــم اشنـــــش هـــهغ

 وايي ېدـــعقي ېلـــه خپـــــــوه لـــي هر

 نه منم ېيره ــــــخ ســـم له شيـــــــمن نه

 وايي ېوبــــله ت ېد پسرلي ك هــــــشپ

 ېبيايي م كوم لورتهمال  ېـم اييـبي

 وايي څېانانه له كوـــــج ېد هــــــــمات

  
 يمه ښخو ېــــونو سره چــــلي درهـــب

 وايي ېله هغ يړواــــغ ېچ ېي مينه

1376/6/2  
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 د خندا تصوير
  

 ه خــاندمــه دنيـا تــه خـانـدمــا تــاشنـ

 ه هرچا ته خاندمــــوله يمــريب خــد غ

 ېم ېپه هندارو ك كوښاو كوښد او

 ستا دخندا ته خاندمتصوير موسكى

 مېږوهـــــپ هه عشقه نــن ۍورــمجب ستا

 اندمــه خــاتــاو چ هــمړه ژاــاتــچ ېــچ

 مړژا هــګنڅ ېچ ېستا وعد ېږېپوه

 دمــانــه خــــا تــه سبــلــك اهــګبي هــلــك

  
 اــر تــپم ــن يــمي ېــدر چــب هــانــانــــج

 دمــانــه خــا تــاو ت هــمړه ژاــه بــت اــت

1376/11/23  
 
 
 
  
  
  



  

  

  هنداره هړد ز
  

 وينــو ستـــورى لــه مــداره نيسم د

 له پرهاره نيسم ېدرد مــ ـــيړګز د

 كومه هڅ ېچـ ېكـــ كلـــوښد  بـازار

 بــاداره نيسم ېته مــ هړغالم ز ېد

 ـــــــــــاد اشنــ ــورومځنظــر ان قاتــل

 ورتـــه هنــداره نيسـم هړد ز كــــهځ

 ـروګمل ــــونـــىېل ېيمـــه داســـ زه

 ايساره نيسم ېك وګستر ېم كهښاو

  
 بدره يړاو ېنظـــر نظـــر كـ ېمــ نـن

 الره نيسم ېهــر نظـر ، نـظر ك ېچـ

1376/11/4  
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  څلوريزې
  

 ـې واړوې خو ډېر خـــلك ديچـــ ،نظــر

 د ميـنې وړ چې دي په شمېر خلك دي 

  د هر چا هغه وخــت كې پام شي ورته 

 چې افغــــــــانان له سره تېر خــلك دي 

***  
 وايـي غلط شوم او بيا بيا ورګـوري

 يو څوك د يار د مخ خالونه شماري

 له خپله ځانه پسې ورك چې ښكاري

  ا د ياد پلونه شماريــمې دا ست زړه
*** 

  نت په لوري نه ځــــي چې بې سته د ج
  ي نـه خو د پښتو د پت په پله ځـپښتا

  نورې الرې كه هم وتــې دي مــنزل ته 
  زه په هغه الره ځمه چې مې زړه ځـي 

***  
  دا وختـــونه كه نغمــې نغمـــې د نور شي 

  ې زموږه سور تنور شــــــــي ـــو كـــنصيبون



  

  

  وي چــې بد نامــه وي د مينــــې، ليــــوني 
  ي كې زموږه هغــــه چور شيــــــبـــــدره كل

***  
  چــــــــــې له سترګو نه په زړونو پريوتلي 
  ليـــــــــــــــــــــــوني داسې مقام ته رسېدلي   
   ښكـــلو راشئ د غرور سرونه تيــټ كړئ      
  ه مو ليدلي نړېـدلي لــــــــوى لوى غرونــــ   

***  
  څې مو د زړګو ديچې كو ،بيا ګردجنې

  ر په وچېدو ديـــــدرونه د نظوــــــــــــــــــګ
  په چمن كې د ګل سترګې شوې نمجنې

  ې اغزنې فضا ګانې د سپرلو ديـــــــــچ
***  

  وب ټولې كانې كومهــــــونتــــــد لي
  ه دعا ځان ته ښېرې كومهــــــــــــتا ت

  مينې حيرانې سترګې څه را ګورې
  ې كومه ستا د ښې كومهـــه چــــــڅ

***  
  څه شو جانانه كه ارزان خرڅېږي

  مينه كې زړونه په تاوان خرڅېږي
  ستو پورېسپرهوچې يې خندل 
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  ه له مينې نه قربان خرڅېږيـــهغ
***  

  ې لوګو او اسويلو ونيوهـــزړه م
  ا د خندا د اور لمبو ونيوهــــــست

  د خپل ارمان په وينو سور ليونى
  سلګو ونيوه ه دى مري بدرـــهغ

***  
  ه په غم كې اوښكې تويې شيـــسترګو ن

  ي زما اوښكې خوشالۍ كې همـــــــــراش
  ه د قيد نشته همــــــتاب كه مې دې وخت

  ې شي زړګى ستا ازادۍ كې همـــتنګ م
***  

  د عشق انځور د سترګو جنګ كې نغښتى
  و رنګ كې نغښتىــــــوږه ژوند د وينــــــزم

  تـــو ښايســـودرونـــز د ګـــــــــــــدريــــــدا سن
  ور د بنګړو شرنګ كې نغښتىــد منګو ش

***  
  ه ژبه چې شپيلۍ شپيلۍ غزل شين دىـــال زما پ

  ې د زړګي زما د زلفو دې ځنګل شين دىـــغره ك
  شاړې كوڅې الرې چې ماته شاړې نه ښكاريدا 

  و هر قدم كې يې زما د اشنا پل شين دىـــــــال خ



  

  

***  
  ن وطن وطن ژاړمـــل وطـــه خپـــپ

  ن ژاړمــان كفـــو د ځـــالـــار ســـد ي
  د پسرلي كاروان په الره لوټ شو

  ونه ژاړمه ګلشن ژاړمـــــــــــــــــــــګل
***  

  په لګېدو چې وې ډيوې مـړې شوې
  د انتظارغېږه كې شپې مــړې شوې
  خوند په سبا كې د سبـــا چې نه شته

  هغه وعدې مړې شوېاور ـــد ژوند ب
1374  
***  

  وعدې د نن چې په سبا تېروي
  ره په خندا تېرويـــــــــــــــخب ههر

  يږمينه كې بام ته د كبرونو خې
  ره روا په نا روا تېرويــــــــــــــــه

***  
  ې كوڅې د يار د مكر خندا واخليــــــچ
  وني په كاڼو وليــــــي به ليــــــــــــــونــــــلي
  چې سر په سر رندان جامونه تش كړيال 

  اقي په كاڼو وليـه ســـر بـــر ســـه ســـال پ
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***  
  ونه كه نغمې نغمې د نور شيـــدا وخت

  ور شيـــونو كې زموږه سور تنــــــنصيب
  ه وي د مينې ليوني ويـــد نامـــچــــې ب

  ې زموږ ه هغه چور شيـــي كـــدره كلـــب
***  

  ځنګېدلې ځوانيو ـــه څڼـــد اور پ
  له سوځېدلې ځوانيـــوو خپځسو

  ه كتلي مو د سترګو د جامـــست ت
  جل وهلې ځوانيه  ــــــو ځكګرځو

***  
  څه مې پوښتې له اغاز او له انجام

  ه يمه تمامـدغــورې همــې ګــچې م
  ر زه لېونى يم ليونتوب يمــــسراس
  ر مې نه سكون شته نه ارامــسراس

***  
  ه دې ښه ترخه اشناــــــــواړوه كات

  هغه كوه غواړي چې دې زړه اشنا
  ه كړلهـــرې ونـــو چېـــه دې هتبدر 

  ر په نه اشناـــه ټول عمځـــودې سې
***  



  

  

  موږه چې ګرځو داسې خوارې سترګې
  ارې سترګېـــې دي خمـــي خپلـــاقــد س

  دهـــوېـــله شـــق دا فيصـــه حــــــوږ پـــزم
  ارې سترګېـــې ال چـــو چـــرو ګرځـــملګ

***  
  عشقه ستا په غېږه كې د خوب دعا

  اـــوب دعـــونتـــا د ليــــــوې ده زمـــش
  ې ګورې ليوني ګرځيــك چـــوم خلـــك

  اــــــوب دعـــو د مينتــــــــوې د هغـــش
***  

  ږيـــا ماتېـــمينپه ام او ـــه جـــه پـــكل
  تېږيياد كې ستا ماده نتا چې ــــــزم

  د لوـــه دې ولېــــــــــــو زور كـــونـــد لي
  ا ماتېږيـــخــــــه سر دې خامــــــرقيب

***  
  د ژوند چې ټولې ورځې شپې وژاړم

  ومره دې وعدې وژاړمـــا څـــې وفـــب
  وخندوم ادونهــــــواږه يـــې دې خـــچ

  وژاړمه دې ــــه د ې پـــونـــمـــغ به زه
***  

  په نوم مجبور ښه دي عشقه چې ستا
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  ه ديـــور ښـــه ناســـي زړونـــونـــدا لي
  ې د رښتيا په مينه دار ته دروميـــچ

  ه ديـــور ښـــه منصـــاران لكـــــبدره ي
***  

  دمهـــګه وخانـــم د ژړا زه څنـــدي يـــري قيـــعم
  ې نه شته د خندا زه څنګه وخاندمهــچې خوله م

  ه بې نمو سترګو مه راګورهې وايې پـــو چـــدا خ
  ا غواړم رضا زه څنګه وخاندمهـــې ستـــدر چـــب

***  
  شك د وفا شته دى كه هم ښكلو كې

  دې ورځوــــن يې د وعـــوږه په يقيـــم
  يـــزل وځـــه منـــره الره پـــې هـــدا چ
  و په هغه كه په دې ورځوـــه مـــخوښ

***  
  مينې چې نوم دې ښه په شور اخلي

  اور اخلي دبه خوه ـــې زړونــــــغسد 
  جانان راګوري خو چې سم نه ګوري

  دره زړګى  به مې  څه زور اخليــــــب
***  

  ا نهــدا چې پوه شوم په بيګانه او سب
  ه عشقه ژړا زده كړه خندا نهــــــــــــما ل



  

  

  دره داسې جنتي ګناهكار نه شتهـــــــب
  ې دې ټول عمر ثواب كړي ګناه نهـــــچ

***  
  ې ته هر قدم مجبور زړګىــــــــمين

  په دار زنګېږي مې منصور زړګى
  ا د ستم دا مهربانې سترګېــــــست

  ور زړګىــم ناســـې وښيـــته م اـــچ
***  

  د جال په لمن مهړدونه ژاـــــــــسين
  ه ګرځوم د خيال په لمنــــــــــــاورون

  بخت چې د خپلې مينې ژاړم بدره
  شوله د سوال په لمند خير ګراني 

***  
  ا كه د حاالتو هر څه تول ويــــــــد دني

  د ملنګو يو اميد وي بل كچكول وي
  بان له بدره داسې تاو را تاو ديــــرقي

  واړه لكه راټول وي نېځوني ــــــــــــلي
***  

  ه غوسه شه قهرېدلې راته وګورهــــــال غوس
  ته وګورهده غرمه شه قهرېدلې راـــــــــــــــټكن

  المې منصوري خماري تنده اورنۍ چې شي
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  ه شه قهرېدلې راته وګورهـــــــــــــــال د دار نش
***  

  ه ستا نه به همداسې لور په لور ګرځمـــجانان
  چې ملنګي مې غوره كړې كور په كور ګرځم

  وځي ونهارمان زړه ه پر هرونو چې د خوږ ـــــپ
  كور ګرځمپه تمه د ټ خو به وي، چې زهه ـــــڅ

***  
  چې خوښېږى مې خونكارې سترګې ستا

  رګې ستاـــا الرې ستــــــه زمـــوي زړه تــــك
  ل دېيدلې چې ويه خوب كې ته لـــا پـــم

  دره خوارې سترګې ستاـــم بـــداى نه شيل
1388/10/21  

***  
  داى شمهـــــــــې ژړېـــــه دې ال چــدومـــال به خن

  ه رسيداى شمهـــــــــا تــه ترــــــــستا له تصور س
  ودي لريـــــــې خــــده زوروره بـــــام د دنيا بــــج

  عشق راكړى الس دى كه نه كله ودريداى شمه
1387/3/27  

***  
  نظـــر چې واړوم په هر نظر كــې تا ووينم

  يـاره دعا كوم همدا، چې دې بيا بيا ووينم



  

  

  لپه كومه چې په مينه خپل السونه رب ته
  ا آئينـه كـې مـې د لپــې په خنـدا ووينمتـ

1386/10/27  
 د كليد مجلې دفتر

  

  بيتونه
  

 ه تـول ويـو هر څـــه د حاالتــــد دنيا ك

 و يو اميد وي بل كچكول ويـد ملنګ

***  
 ې له خپل كلي سره نه رغېږيـــبدره زما چ

 هر ګنهكار په كــــې په نوم د ليوني پېژني

***  
 و خبرو مړه ديچې د ښكلو د خوږ

  ل دوكه شيـلكه بدر لېـــــوني به ت
***  

 شوزړه ته مې ستا د راتلو زېرى وپه 

 ه وې ستــرګو دې بار نيولىـــچا رات
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***  
 ې چې وي مل راسرهـــياد دې د مين

 خود به دې غم وي په هر پل راسره

***  
  ده ســاته ته د خبــرو روژه هـــــــښــ

  رګېدي اختــرونه دې وياندې ست
1386/5/10  

*** 

 خداى دې زړه نه زما كم مه كړه! هــعشق

 تـه يـې چـې دا ژونـد په دعـا ډېـر غـواړم

 كندهار، نوى ښار

1386 

***  
  مينې؟ د اـــانته كــه ګڼې، ېـــي ظلــم زړګيــــــه

  ګرځوي خندا په توره درپسې اشنا خپل چې
1387  



  

  

***  
  پېييو څار كې د چا سر ته، بل بڼو كې زړونه 

  دا يو قتل ګناه ده او دا بل قتل ثواب دى

1380.3.7  
***  
  
  

  امه شپه مې للمه الر د انتظار څارلهــــتم
   بلې او باران ورېدهتمامه شپه ډېوې وې 
 


