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اهداء:
زه دا شعري ټولګه خپل دردېديل،
ژړېديل او ځورېديل اولس ته وړاندې کوم.

زه د هېواد د نامتو شاعر ،لیکوال او اديب شخصیت
نجیب هللا منيل صاحب نه ډېره مننه کوم
چې زما پر شعري ټولګه یې د خپل
علمي نظر څرګندونه کړې ده
او ماته یې ویاړ راوبخښی.

3

| د ژوند ترخې او خوږې |

د تحريک يادښت
د افغانستان ملي تحريک د ) ۳۱۳۱ل( کال په پيل کې له خپلو ګرانو
هېوادوالو سره ژمنه کړې وه چې د دې کال په بهير کې به (شل عنوانونه)
بېال بېل ديني ،علمي ،ادبي او ټولنيز اثار خپلې ټولنې ته وړاندې کوي .ملي
تحريک دا ژمنه د ياد کال د کب پر ()۸۲مه نېټه پوره او د يوې پرتمينې
غونډې په ترڅ کې يې شل عنوانونه علمي اثار هېوادوالو ته وړاندې کړل.
ملي تحريک په ياده غونډه کې ژمنه وکړه چې د ( ۳۱۳۱ل) کال په اوږدو
کې به انشاء اهلل د خدای (ج) په نصرت ټول ټال سل ( )۳۱۱عنوانه بېالبېل
علمي اثار ټولنې ته وړاندې کوي .ملي تحريک خپله ژمنه پوره کړه او د ياد
کال ترپايه يې ان ( ) ۳۱۸عنوانه کتابونه چاپ کړل .تحريک اوس غوواړي
خپل فرهنګي کار ته دوام ورکړي او دا اثر چې اوس ستاسو په الس کوې
دی ،د همدې فرهنګي اثارو د لړۍ له جملې څخه دی ،چې د چاپ جاموه
اغوندي .ملي تحريک هيله لري چې له دې اثر څخه به زموږ هېوادوال په
زړه پورې ګټه پورته کړي .ملي تحريک له ټولو هغو ليکوالوو ،ژبواړونکو،
سمونچارو ،مالي او معنوي مرستندويانو او چاپ چارو څخه چې ددې اثارو د
چاپ په دې ټول بهير کې يې يو بل سره مرسوته او ملګرتيوا کوړې او دا
فرهنګي بهير يې بريالی کړی ،د زړه له کومې مننه کوي او کور وداني ورته
وايي.
د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ په هيله
د افغانستان ملي تحريک فرهنګي څانګه
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پېژندګلوي
زما نوم بلقیس او د پالر نوم مې محمد محبوب خان دی.
پالرنی ټاټوبی مې د کندهار والیت او ملیت مې پښتون دی.
زما خدای بخښيل پالر د خپل ژوند زیاته برخه د رسمي
ماموریتونو په جریان کې د هېواد په نورو والیاتو کې تېره کړې
ده ،چې زه هم د پالر د ماموریت په دوره کې د بلخ په لرغوين
والیت کې دنیا ته راغلم.
زه څلور کلنه وم چې پالر مې خپل اصيل ټاټويب یعنې د
کندهار والیت ته راغی او زه هم هلته لویه سوم.
ما له پخوا نه له شعر او شاعرۍ رسه ډېره مینه درلوده ،زما
مرحوم ورور محمد ظاهر محبويب به ماته د لوستلو لپاره خپل او
د هېواد د نورو شاعرانو شعرونه راکول او خپله اديب تنده مې
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پرې ماتوله .تر څو چې ورو ورو په ما کې هم څه نا څه د شعر
ویلو یعنې شعر جوړولو قدرت پیدا سو او کوالی مې سوای چې
د خپل زړه دردونه ،آوازونه د قلم په ژبه بیان کړم.
زما لومړنۍ شعري ټولګه په کال ( ۹۳۳۶هـ-ش) کې له چاپ
نه راووتله.
زما لومړۍ شعري ټولګه (د زړه آوازونه) نومېږي چې زما په
شخيص لګښت چاپ سوه ،چې زه په دې مورد کې د محرتمو
دوستانو د مرستو منندویه یم.
زما همدا شعري ټولګه(د ژوند ترخې او خوږې) تر عنوان
الندې چې ستاسې په السونو کې ده ،کېدی يش ځينې
نيمګړتياوط ولري ،نو ستاسې قدرمنو لوستونکو څخه هیله کوم
چې زما نیمګړتیاوې وبخښي .ما د شعر د لیکلو له رشوع نه بیا
تر اوسه له مطبوعاتو او اديب غونډو رسه د خپلې همکاریو لړۍ
ساتلې ده.
ما په ( ۹۳۵۱هـ-ش) کال له دیپلوم انجیرن عبداملنان حقیق
رسه واده وکړ او د واده مثر مې درې اوالدونه دي.
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احساس او احساسات
دغــه مجموعــه چــې پــه الس کــې مــو ده ،لــه ــکلو مورنیــو
احساساتو را پنځېدلې ده.
یوه مور خپل ماشوم ته د مینې اظهار کوي او د یوې بلې مور
وطن ،مینه ورزدهکـوي ،عجیـب پـارادوکس دی .مـور نـه غـواړي
چــې پ ــي تــه یــې زحمــت ورســېږي د ماشــوم پــه پښــه کــې یــو
کوچنی اغزی د مور پر زړه د خنجر ګوزار دی.
نو دا بله مور وطن بیا پالل غواړي او پالل یې قربـاين غـواړي،
شاعره مور بیا خپل ب ی دغه قربانۍ ته هڅوي.
احساسات او عواطف د هرني تولیـد ووري تـوکی دي او دا
ووري توکي په دې مجموعه کې شته.
نــو ځکــه پــه زغــرده ویــالی شــم چــې دا شــعرونه بــه خپــل
لوستونکي او مینه وال ولري.
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خو یوازې د مینه والو درلودل د سرتو هـرني تخلیقـاتو لپـاره
کايف نه دي.
ددې لپاره چې یو هرني اثر د پنځوونکو او مخاطب د دوه پـه
دوه له محدودې راووځـي او دا هـرني اثـر هـم لېـرې والړ يش او
هم تر ډېره پاتې يش ،الزمه ده چې پنځوونکی پـه شـعوري ډول
خپل احساسات او عواطف رسه راټول کړي ،فکر پرې وکـړي ،لـه
انفعايل حالت نه یې راوبايس او په یو ر تیني جهان بدلوونکې
وسلې یې بدل کړي.
دلته دي چې احساسات رسه یو ځـای کېـږي او یـو احسـاس
جوړوي چې بیا دغه احسـاس د هـرني اثـر پـه ب ـه تنظیمېـږي،
مخاطب ته رسېږي ،مخاطب یې په الشعوري ډول خپلـوي ،خـو
په شعوري ډول یې تحلیلـوي بېرتـه تـرې احساسـات او عواطـف
جوړوي.
د انفعايل احساساتو مسـتقیم مخاطـب لـه اثـره ځکـه خونـد
اخيل چې پکې د خپلـو احساسـاتو انعکـايس وینـې خـو لـه اثـر
رسه د مینې کولو فرصت الس ته نه ورځي.
له یو لنډ مهايل تاثیر وروسته یې فکر بل خوا اوړي .برعکس
کله چې هرنمند خپل احساسات کنټرول کړي ،پخـوايل تـه یـې
پرېږدي ،صیقل یې کړي نو بیا په لومړي رس کـې مخاطـب تـه د
کال احساس ورکوي .بیا ورو ورو دغه احساس د مخاطب پـه ال
شعور کې تجزیه کېږي ،په نویو داسې احساسـاتو بـدلېږي چـې
8

| د ژوند ترخې او خوږې |

مخاطب یې خپل ګ ي.
دلتــه نــو د مخاطــب او هــرني اثــر تــر مــنک یــوه ژوره اړیکــه
پيداکېږي چې تل پاتې اغېز ندي.
زموږ په ادبیاتو او هـرن کـې تـر اوسـه د احساسـاتو تلـه خـورا
درنده پاتې ده ،نو ځکه مو د شـهکاري اثرونـو شـمېره هـم ډېـره
محدوده ده.
خدای(ج) دې وکړي چې زموږ هرنمندان دې ټکي تـه متوجـه
يش او په خپلو پنځونو کـې د احساسـاتو د انعکـاس پـر ځـای د
احساس پیداکولو ته ډېر پام وکړي.
نجیب هللا منلی
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څو خربې
درنو لوستونکو او قدرمنو هېوادوالو!
خـدای(ج) شـکر اداء کـوم چـې

له هر څه نه لومړی زه د پـا

ماته یې د دې توانایي او د ژوند کولو موقـ راکـړه چـې زه خپلـه
دوهمه شعري ټولګه بشپړه کړم او د خپل اولس پـر وړانـدې څـه
نا څه خپل رسالت رسته ورسوم.
محرتمو لوستونکو!
دا څلورمــه لســیزه ده چــې زمــوږ اولــس د جن ـ
سوځي ،هغه جن

پــه اور کــې

چې د منطقې او نړیوالو داړهمارانو له خوا پر

موږ تپل شوی دی.
زموږ اولس د پردیو د ګټـو قربـاين شـو او دا چـې ولـېږ زمـوږ
ځینې وطنوال خپل وطن ورانوي او خپل وروڼـه وژين ددې لـوی
عامل بې سوادي ده.
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ځکــه د هغــه چــا چــې زړه ،ســرتګې او هــن د علــم پــه رڼــا
رو انه نه وي ،خپل دوست او د من نه پېژين ،غولول یـې ډېـر
اسانه وي او هر څو یې د خپلو ګټو لپاره استعاملوي.
پردیو داړهمارانو زموږ په خـاوره کـې د نفـاو اورونـه بـل کـړل،
ملیتونه په یو او بـل نامـه پـه جنـ
اهــدافو لپــاره د جن ـ

رسه اچـوي ،د خپلـو شـومو

اور تــازه ســا  ،مــوږ او تاســې ددې اور

سوځېدونکي مواد یو او بس.
که موږ لږ څه ځیر سو چې موږ د چـا لپـاره جنګېـږوږ او ولـې
خپل اولس وژنو او خپل کور ورانووږ او موږ په دې څلورو لسـیزو
کې له جن

څخه کومه ګټه په الس راوړهږ نو دا بـه راتـه جوتـه

يس ،چې هـی مـو پـه الس را نـوړل ،مګـر هـر څـه مـو لـه السـه
ورکړل.
د نیکونو د ویاړنې څيل مو وران کړل او خپل رس لوړی اولـس
مــو بــدنام کــړ ،یعنــې د تروریســت ،دهشــتګر او پــه هــر ډول
فسادونو ککړ اولس په نامه مو نړیوال پېژين ،نړیـوال د افغـان او
افغانستان له نامه څخه کرکه لري.
له بده مرغه چې افغانستان د ه ،زړه سوانده او تکـړه رهـرب
طال نه لري او که کله مو ه رهرب پـه نصـیب يش ،د سـیمې او
نړیوالو داړهمارانو له خوا په یو او بل نامه بـدنام او لـه منځـه یـې
یويس.
زموږ بې سـاالره کـاروان بېرتـه د غلـو او داړهمـارانو حملـو تـه
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پاتې يس ،دا حالت بـه ترکومـه دوام ولـريږ او تـر څـو پـورې بـه
پردي حریص لېوان زموږ له رسونو څخه منارونه جوړوي او زمـوږ
په وینو او غو و به ځانونه پړسويږ.
موږ به کله د غفلت له خوبـه را پـاڅېږو ،کلـه بـه د دوسـت او
د ـمن پـه مـنک کـې توپیرونــه کـوو او کلـه بـه د خپـل هېــواد او
اولسونو رسه د همدردۍ احساس پیدا کووږ
کله ،کله او کله.
په دې ځای کې له خپلې همدې شعري ټولګې څخه یـو څـو
بیتونه ستاسې درانده حضور ته وړاندې کوم:
راځــو وکــړو لــه خپــل ځانــه تپوســونه
جــــاروو د چــــا لپــــاره خپــــل رسونــــه
دا په وینو کې چې لغړي د چـا رس دی
ولې وژنو خپلې خوینـدې او خپـل وروڼـه
دلتـــه اور د نفـــاقونو چـــا بـــل کـــړی
څو

مو اخيل پـر رسو بانـدې باجونـه

(محبويب) وایي واکمن د خپل هېواد سو
د ـــمنانو تـــه ورنـــه کـــړ فرصـــتونه
په داسې حساس او د مسوولیت نه ډ

وخت کـې د ټـولنې

هر غړی د خپـل هېـواد او اولـس پـر وړانـدې مسـؤولیتونه لـري،
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ځکه انسان د خپلې ټولنې رسه نه شلېدونکي اړیکـي لـري ،پـه
ټولنه کې هر حالت د هغې ټولنې پر اوسېدونکو مستقیم تـاثیر
لــري ،نــو پــه دې ځــای کــې د قلــم خاونــدان هــم بایــد خپــل
مسؤولیتونه هېر نـه کـړي ،د قلـم خاونـدان بایـد خپـل قلـم آزاد
وسا

او خپل قلم د څو مفتخورو ،قدرمتندو او ناوړه کسانو پـه

خدمت کې ونه کاروي او نه یې د هغو په ځنځیر کې بنـد کـړي،
ځکه دا د خدای(ج) او بندګانو پر وړاندې خاینانه عمل دی .دوی
باید په ډاګه تور ته تور او سپین ته سپین ووایي.

بلقیس محبويب حقیق
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لویه خدایه
خدایـــه د امیـــد طمـــ مـــدام لـــرم لـــه تـــا څخـــه
څه چې ستا رسه دي هغـه نسـته لـه بـل چـا څخـه
ای بــې نیــازه خدایــه د نیــازمنو نیــاز پــوره کــړه تــه
ســـتا خزانـــې ډکـــې دي لـــه رحـــم او ســـخا څخـــه
ســتا د قــدرت نخښــې مخلوقــاتو کــې معلــومې دي
ای خالقــه خدایــه! تــه توانــا یــې هــر توانــا څخــه
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خدایــه تــه ررح ،رحــیم ،رحمــن یــې زه یقــین لــرم
پا

مې د زړه کـور کـړه لـه کینـې او لـه جفـا څخـه

ستا د نور ډېـوه مـې د زړګـي پـه کـور کـې بلـه کـړه
ډ

مــې کــړه زړګــی د پــاکې مینــې لــه رڼــا څخــه

کــړې کــه مــې ســهوه او ګنــاه وي راتــه وې بخښــه
نـه دی خـالا انســان لـه اشـتباه او لــه خطـا څخــه
وینـــه د انســـان کـــې اشـــتباه او خطـــا ګـــډه ده
ځکــــه اشــــتباه وســــوه آدم(ع) او لــــه حــــوا څخــــه
خدایه ته د زړو مالک یې هی لـه تانـه پـه نـه دي
تــه خبیــر ،بصــیر یــې هــی پټېــږي نــه لــه تــا څخــه
څــه چــې درنــه غــواړم ټــول ســپېڅيل امیدونــه دي
دا راتــه عطــا کــړه بــس همــدا غــواړم لــه تــا څخــه
زه (محبـــويب) زړه کـــې کرغېړنـــې هیلـــې نـــه لـــرم
پاکــه مینــه غــواړم ســتا د مینــې لــه دنیــا څخــه
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د وطن مور ته
ای زمــــــا ګرانــــــه وطنــــــه

زمــــــا روم او زمــــــا تنــــــه

ستا له کيل نوم څه جار سم

زمـــا د پـــالر نیکـــه مســـکنه

څــه نــاورین پــر تــا تېرېــږي

څــــه اورونــــه پــــر تــــا اوري

پر رس خـورې څـه ګوزارونـه

لــه هــر چــا او لــه هــر لــوري

پاکه غېږ پاکه ملن دې تل مدام په وینـو رسه ده
هم دې غر په وینو سور دی هم دې رسه هره دره ده
بــــــــاران اوري د بــــــــاروتو

ستا پر خـړ خـاورین کورونـو

شــنې لــوخړې پورتــه کېــږي

ستا له د تو ستا لـه غرونـو

ســــتا د بــــن پــــر بلبالنــــو

بانــــدې راغلــــل طوفانونــــه

څو ترې والوته څو مړه شـوه

د چـــــا وســـــول وزورونـــــه

پاکه غېږ پاکه ملن دې تل مدام په وینـو رسه ده
هم دې غر په وینو سور دی هم دې رسه هره دره ده
د نفـــاو اورونـــه بـــل ســـوه

په دې خاوره دې وطـن کـې

وروڼـــه وژين یـــو تـــر بلـــه

د وطـــن د مـــور ملـــن کـــې

چا په نـوم د دوسـتي راکـړه

خپل اغزین ،اوریـن السـونه

کاره راباندې کاندي

ګوزارونـــــــــه او وارونـــــــــه

څو

پاکه غېږ پاکه ملن دې تل مدام په وینـو رسه ده
هم دې غر په وینو سور دی هم دې رسه هره دره ده
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د زوراورو

زما او ستا به غم کې نـه دي

دلتــــــه جنــــــ

موږ پایامل ،وطن غوبل سـو

دلتــــه جنــــ

خــدای تــه ګــور وطنوالــو

له نفاو څه الس په رس سو

ټول یو موټی یو قـوت سـو

ټول راټول پـه یـو ټغـر سـو

د ــــکرورو

د وطن د مور ملن مو تـل مـدام پـه وینـو رسه ده
هم مو غر په وینو سور دی هـم مـو رسه هـره دره ده
د وطــــــن و آبــــــادۍ تــــــه

څن په څن سو خوا په خوا سو

دې مړ ژواندي خـوار اولـس تـه

یـــوه ســـاه د مســـیحا ســـو

ټول ملیت که یـو ملـت يس

یو یې زور یو یـې قـوت يس

هــر قــوي د ــمن بــه مــات

که په برخه یې وحـدت يس

کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــړي
د وطن د مور ملن مو تـل مـدام پـه وینـو رسه ده
هم مو غر په وینو سور دی هـم مـو رسه هـره دره ده
د پـــوهنې مشـــعل واخلـــو

تـور ګوټونـه پـرې رڼـا کـړ

دلته جوړ ثـاين جنـت کـړ

پــه ح ـ ت ټولــه دنیــا کــړ

(محبـــويب) وایـــي راپـــاڅو

لــه پــردي دام نــه بهــر ســو

ساتندوی د خپل وطن سـو

د د من په مخ کې سپر سـو
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د سولې ناوې ته به کله راځېږ
مـــوږ دې کـــوو انتظارونـــه تـــه بـــه کلـــه راځـــېږ
راځــه را تېــر دې کــړه ګامونــه تــه بــه کلــه راځــېږ
د ســـولې نـــاوې عاشـــقان دې د راتلـــو پـــه طمـــ
پــر ګوتــو شــمېري ســاعتونه تــه بــه کلــه راځــېږ
د راتلـــو الر بـــه دې جـــارو کـــړو د ب ـــو پـــه څوکـــو
ږدو تــر قــدم النــدې دې زړونــه تــه بــه کلــه راځــې
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زاړه ځوانــان او ماشــومان ســرتګې پــه الر دي درتــه
لنـــډ کـــړه ترخـــه انتظارونـــه تـــه بـــه کلـــه راځـــېږ
الس پښې وهو د جن

له بحـر څـه وتـالی نـه سـو

کـــوو ناکامـــه کوششـــونه تـــه بـــه کلـــه راځـــېږ
زموږ د جنګونو جـل وهلـو دا وروسـتۍ سـلګۍ دي
راکـــړه د ســـولې رشبتونـــه تـــه بـــه کلـــه راځـــېږ
د جن ـ

دې ـو راغــی لوټــول ،وژل ،داړل یــې وکــړل

راسه ترې پرې یې کـړه السـونه تـه بـه کلـه راځـېږ
راســه تــه ســاه د مســیحا یــې اې د ســولې نــاوې
مـــړو تـــه ورکـــړه نفســـونه تـــه بـــه کلـــه راځـــېږ
شغلې د مینې او وحدت په موږ خپـرې کـړه سـولې
رڼـــا رڼـــا کـــړه تـــور متونـــه تـــه بـــه کلـــه راځـــېږ
(محبــويب) وایــي تــه مــو بوځــه د نجــات ســاحل تــه
تــا تــه معلــوم دي ګودرونــه تــه بــه کلــه راځــېږ
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انتظار
ســـتا وعـــدې را رســـېدلې تـــه رانغلــــې
زمــــا ډېــــر ډېــــر یادېــــدلې تــــه رانغلــــې
زړه ګوګــل کــې بــې قــرار و ســتا لیــدو تــه
دواړه ســـــرتګې ژړېـــــدلې تـــــه رانغلـــــې
تړمــې او ــکې مــې لــه ســرتګو توېــدلې
ګرېوانــــه تــــه څڅېــــدلې تــــه رانغلــــې
ستا د دیـد پـه طمـ طمـ عمـر تېـر سـو
د ژونــد شــپې مــې کمېــدلې تــه رانغلــې
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شپې بدلې په هفتو هفتې په میاشت سـوې
میاشــتې کــال تــه رســېدلې تــه رانغلــې
انتظـــار شـــېبې ورو ورو پســـې اوږدېـــږي
ســـلګۍ ورو ورو زیاتېـــدلې تـــه رانغلـــې
زمــا د هیلــو غــوټۍ ورو مــړاوې کېــدلې
تـــورو خـــاورو کـــې لوېـــدلې تـــه رانغلـــې
بیــا دې څــه کــوم کــه راســې کــه رانســې
زمـــا چـــې ســـرتګې پټېـــدلې تـــه رانغلـــې
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کندهار ته
ګـــــــران کنـــــــدهاره د زړه ټکـــــــوره
د زړګـــــــي رسه د ســـــــرتګو تـــــــوره
مـــــــوال دې ســـــــاته لـــــــه آفتونـــــــو
د ابــــــــدالیانو د غیــــــــرت کــــــــوره
ګــــــــران کنــــــــدهاره د زړه قــــــــراره
تــر تــا لــوګۍ ســـم پــه څــو څـــو واره
ســــتا خــــړ کورونــــه ماتــــه قصـــــرونه
د پـــــالر نیکونـــــو خـــــوږه یادګـــــاره
ګـــران کنـــدهاره ډېـــر مـــې یـــادېږې
ډېـر مـې تـر ســرتګو تـر سـرتګو کېــږې
زړګـــی مـــې ډ

دی ســـتا لـــه یـــادونو

نــه بــه دې هېــر کــړم نــه مــې هېرېــږې
بـــاتورو وروڼـــو یـــو روم او ځـــان ســـو
د پــــالر نیکونــــو پــــر الر روان ســــو
د منان ور کـړ لـه خپلـې خـاورې
د غلیامنـــــو پـــــر رس طوفـــــان ســـــو
22
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خوږې خربې
راســه چــې وکــړو څــو خــوږې خــربې
ډېــــر مــــو واورېــــدې ترخــــې خــــربې
کـــه ســـتا ګنـــاه وه او یـــا زمـــا خطـــا وه
نـــورې بـــه هېـــرې کـــړو زړې خـــربې
ګیلـې مــو ډېــرې لــه یـو بــل څــه وکــړې
راځـــه چـــې پرېـــږدو د ګیلـــې خـــربې
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لحظـــې د عمـــر پـــه شـــتاب تېرېـــږي
نــه دي پــه کــار دومــره اوږدې خــربې
خلک بـه هـر څـه هـر څـه وایـي آشـنا
مـــه یـــادوه د هـــرې خـــولې خـــربې
پــــه قاصــــدانو بــــې بــــاوره ســــومه
راځـــه چـــې وکـــړو لـــه نـــژدې خـــربې
مــا وې چــې تــه بــه لــه مانــه ځــورېږې
تــــه مــــرور ســــوې پــــه وړې خــــربې
خولې خاورې کېږي خو یادګار پاتېږي
د چـــا خـــوږې د چـــا ترخـــې خـــربې
(محبــويب) ژبــه پټــه خولــه کــې ســاته
یــا پــرې کــوه خــوږې پســتې خــربې
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د پښتونخوا پښتون ته!
کــه تـــه دلتـــه یـــې یــا هلتـــه یـــې پښـــتونه!
لـــــــرم ســـــــتا رسه د مینـــــــې پیوندونـــــــه
زمــــوږ رګونــــو کــــې یــــوه وینــــه بهېــــږي
خیـــر دی دا کـــه مختلـــف یـــې وي ګروپونـــه
احمدشاه ،میرویس ،اجمل ،که خوشحال خـان دی
ټــول د یــو بابــا ملســیان بېــل یــې نومونــه

25

| د ژوند ترخې او خوږې |

پښــــتانه ټــــول د پښــــتو د بــــ ګــــالن دي
پـــرې ایســـته ده د آســـیا د زړګـــي خونـــه
کنـــدهار ،کـــه ننګرهـــار یـــا پښـــتونخوا ده
دغـــــــه واړه د یـــــــوې ونـــــــې ـــــــاخونه
خیر دی ته که د سیند یو خوا زه بل خـوا یـم
زمــــوږ و یــــو بــــل تــــه رســــېږي آوازونــــه
د غـــرض خاونـــده بېـــل بـــه رسه نـــه کـــړې
دا د مینــــــې پــــــه تــــــارو تــــــړيل زړونــــــه
زمــوږ د مینــې وړانګــې وځــي لــه فــوالد نــه
تــــه مــــو مــــخ تــــه ږدې د خټــــو دېوالونــــه
(محبــويب) وايــي راځــو چــې رسه یــو ســو
د ـــــمنانو تـــــه ور نـــــه کـــــړو فرصـــــتونه
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د ځوانۍ پرسلی
د ځــوانۍ بهــار مــې تېــر ســو پــرې پــوه نــه ســوم
لویـــه الر وه تېـــر او بېـــر ســـو پـــرې پـــوه نـــه ســـوم
ال مـــې ګـــل ټـــول کـــړي نـــه وو د ژونـــد بـــا کـــې
چــې خــزان ترېنــه چــاپېر ســو پــرې پــوه نــه ســوم
نـــه پـــوهېږم څنګـــه رنـــ

څنګـــه یـــې خونـــد و

د ځــوانۍ لــېت مــې هېــر ســو پــرې پــوه نــه ســوم
لکــــــه ملــــــر د مــــــازدیګر چــــــې ژر پرېــــــوځي
د برېښــنا پــه شــانې تېــر ســو پــرې پــوه نــه ســوم
د ځـــــوانۍ هـــــوا هـــــوس رانـــــه پـــــردي ســـــوه
خو ــي والړه غــم مــې ډېــر ســو پــرې پــوه نــه ســوم
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ناقراره ژوند
ولــــــې دا زمــــــا نــــــاقرار ژونــــــد لــــــره قــــــرار نســــــته
غــم چــې پــرې غلــس کــړم داســې ګــل داســې بهــار نســته
چاتـــه زړه نـــژدې کـــړم او پـــه چـــا بانـــدې بـــاور وکـــړم
نســته داســې دوســت ،داســې آشــنا او داســې یــار نســته
بــــار د ژوندانــــه ډېــــره ســــتومانه ســــتړې کــــړې یــــم
زړه مــې نــاقرار دی پــه هــی ځــای کــې مــې قــرار نســته
زه پـــه دې زخمـــي زړه لـــه هـــر لـــوري ګوزارونـــه خـــورم
زمــــا د رنــــک طبیــــب او د زخمونــــو پرســــتار نســــته
هــر خــوا تــه چــې ګــورم هــر توانــا د ځــان پــه فکــر دی
هېڅـــو

هـــم پـــه فکـــر د بېوزلـــو او د خـــوار نســــته

نــــــــن د فرېبونــــــــو او چلونــــــــو بــــــــازار ګــــــــرم دی
هــــــې د صــــــداقت د مرغلــــــرو خريــــــدار نســــــته
هر څو

هـر څـه وينـي خـو څـو

ژبـه خوځـوای نســي

خولـــه کـــې ژبـــه ســـته خـــو د خـــربو ورتـــه وار نســـته
نـه پرېـږدي څـو غـوږ تـه (محبـويب) نـن حقيقـت ويــل
نـــــن د حقيقـــــت د متـــــاع قـــــدر پـــــر بـــــازار نســـــته
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افغانستان وطنه
نـــه مـــې هېرېـــږې د زړه رسه مـــا تـــه ګـــران وطنـــه
افغانســـتان وطنـــه
د سرتګو تور یې زما ،د زړه ټکور یې زما ،د بازو زور یـې زمـا
ســتا ســپېرې خــاورې بــه ورنــه کــړم پــه جهــان وطنــه
افغانســـتان وطنـــه
ستا هره پېغله ماللۍ او هر زملـی دې اتـل د غلیامنـو اجـل
مـــور بـــه کـــړي بـــوره د غلـــیم پـــر خانـــدان وطنـــه
افغانســـتان وطنـــه
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ستا د سیندونو پـه څپـو کـې آوازونـه وو عجـب خوندونـه وو
پـــر ګـــودرو بـــه دې قطـــار وو شـــنه منګیـــان وطنـــه
افغانســـتان وطنـــه
شنه چمنونه شنې شنې ونې شنې د غرو ملنې پکې کېږدۍ وې پلنـې

پــر شــنو ــاخو دې زنګېدلــه شــنه طوطیــان وطنــه
افغانســـتان وطنـــه
زه د پردي وطن کال او بنګلې څه کوم د هجرت شپې څه کوم
ســتا خــړ خــاورین خــاورین کورونــه ســم قربــان وطنــه
افغانســـتان وطنـــه
چې ستا و خاورې ته اوږده د چا السونه سوه غوڅ ترې رسونه سوه

ســتا د ــمنان دې ســـتا د خــاورې پـــه ارمــان وطنـــه
افغانســـتان وطنـــه
ستا د هجرت په رنک رنځوره یم اوسېږم دلته شپه ورځ کړېـږم دلتـه

د (محبـــــويب) د زړه درونـــــو تـــــه درمـــــان وطنـــــه
افغانســـتان وطنـــه
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خپل عمل د الرې مل
ګیلـــه مـــه کـــوه مـــدام لـــه یـــو او بلـــه
هر څو

ویني هر هر څه لـه خپـل عملـه

چې کريل دي هر څه وو اوس یې درو کړه
خپـــل کـــريل دې تـــه ورېبـــه پـــه خپلـــه
د ګنـــاه پېټـــی د بـــل پـــر اوږو مـــه ږده
خپــــل بــــار ورســــوه خپلــــه تــــر منزلــــه
کــــه وفــــا غــــواړې وفــــا بــــل رسه وکــــړه
کـــه جفـــا کـــړې وفـــا مـــه غـــواړه لـــه بلـــه
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که تـه بـل پـه غشـو ولـې پـه دې پـوه سـه
چــې همــدا غشــی راځــي ســتا تــر محلــه
که ته وایې زه به بد کړم بل دې ـه کـړي
دا ارمــان بــه دې پــوره نــه يس زمــا ګلــه
نسته څو

چې ته به بد هغه به ه کړي

تپـــوس وکــــړه کنـــدهار نــــه تـــر کابلــــه
څنګه تـرې غـواړې

چې اغزي کرې لون

هر یـو بـوټی خپـل مثـر نیســي پـه خپلـه
ســــتا د ږ انعکــــاس تاتــــه را رســــېږي
تــــا چــــې وویــــل هغــــه دې واورېدلــــه
د عمــــل آینــــه دې ونیســــه و مــــخ تــــه
تـــه بـــه خپلـــه څېـــره ووینـــې پـــه خپلـــه
و ګفتـــار تـــه دې جامـــه د عمـــل ورکـــړه
تـــی ویـــل (محبـــويب) مکـــوه هیڅکلـــه
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د هجرت اخرت
اخـــرت ســـو خلـــک نـــوي لباســـونه جـــوړوي
د مینــــې او خو ــــویو محفلونــــه جــــوړوي
زما پر زړه اورېږي له هـر خـوا د هجـر غشــي
زخمي زړه کې مې بیـا نـوي زخمونـه جـوړوي
اخرت به څه کړم هر څه ته چـې ګـورم ټـول پـردي دي
پــــردو رسه زړه کلــــه سازشــــونه جــــوړوي
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رایاد سوه د وطـن خـواږه او ـکيل اخرتونـه
هـر یـاد یــې زمـا پـه زړه کــې داسـتانونه جــوړوي
څپېړې پر مخ خورم د حقـارت لـه هـرې خـوا
پــه زړه کــې مــې د کرکــې طوفانونــه جــوړوي
وطن مې د پـردو پـه الس بـدل پـه کنـډوالو سـو
پـــردي یـــې ورانېـــدو لـــره پالنونـــه جـــوړوي
مېلې د اخرتو چې جوړېدې پـه هغـه ځـای کـې
اوس هلتـــه و ځوانـــانو تـــه قربونـــه جـــوړوي
پرتي مې شونډو ونیـول خنـدا سـوه راڅخـه ورکـه
له سرتګو نه مـې او ـکې سـېالبونه جـوړوي
اخرته! تا خو زېـری د خو ـۍ ورتـه رانـه وړه
نــو ځکــه (محبــويب) د غــم بیتونــه جــوړوي
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د ژوند بهیر
لحظــــــې د عمــــــر پــــــه شــــــتاب تېرېــــــږي
لکـــــه اوبـــــو کـــــې چـــــې حبـــــاب تېرېـــــږي
پـــر چـــا پـــه خونـــد او پـــه خو ـــۍ تېرېـــږي
پـــــر چـــــا پـــــه غـــــم او ا ـــــطراب تېرېـــــږي
چاتـــــــه رشاب ،کبـــــــاب ،پلـــــــو رســـــــېږي
پــــر چــــا لــــه لــــوږې نــــه عــــېاب تېرېــــږي
پـــر چـــا پـــه تـــوره تروږمـــۍ کـــې تېـــر يس
پـــــر چـــــا رو ـــــان لکـــــه آفتـــــاب تېرېـــــږي
کــــاروان د ژونــــد پــــه بیــــړه بیــــړه درومــــي
لکـــــه هـــــوا کـــــې چـــــې عقـــــاب تېرېـــــږي
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دا حضـــــــــور دم دې غنیمـــــــــت وګ ـــــــــه
چـــې هــــر نفــــس دې پـــه حســــاب تېرېــــږي
تلــيل پــه یــاد کــړه چــې څــه وو او څــه ســوهږ
ســـتا هـــم پـــه دې کتـــاب کـــې بـــاب تېرېـــږي
چـــــا چـــــې بشــــــر تـــــه خدمتونـــــه وکـــــړه
دې آزموینـــــــه کـــــــې کامیـــــــاب تېرېـــــــږي
څــو چــې را ویه ســوه تــرې واخیســت مثــر
پــر چــا ژونــدون پــه خیــال او خــواب تېرېــږي
هـــر یـــو پـــه وار د مـــرځ و کـــومي تـــه ځـــي
هــــر یــــو پــــه وار تــــر دې آســــیاب تېرېــــږي
د شـــعر رشبـــت (محبـــويب) کېـــږده الر کـــې
چـــې هـــر یـــو تـــږی تـــرې ســـېراب تېرېـــږي
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د وحدت په لور بلنه
فیصـــــلې ولـــــې پـــــه جنګونـــــو کـــــو
جنـــــــ

پربـــــــادي او تبـــــــاهي راويل

النجـــې پـــه ســـوله ولـــې نـــه خالصـــو
ســــــوله ملــــــت تــــــه ســــــوکايل راويل
د خـــــدای لپـــــاره رسه یوســـــو وروڼـــــو
د وطـــــن مـــــور درنـــــه خفـــــه ـــــکاري
ګرېــوان یــې څیــرې رس یــې لــوڅ وینمــه
و ټـــول جهــــان تـــه رشمنــــده ــــکاري
وجـود یــې ټــول سـوری ســوری پــه ګــولۍ
پــــــر رس یــــــې اوري د مرمیــــــو بــــــاران
ویـــالې د وینـــو تـــرې روانـــې هـــر خـــوا
بانــدې راټــول دي لــه هــر خــوا ټپوســان
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د وطـــن مـــور بانـــدې لـــږ ننـــ

وکـــړ

د احمدشــــاه او میــــرویس خــــان ب ــــو
د مـــور پـــوړنۍ پـــر بـــل مـــه خرڅــــو
د خـــــــدای لپـــــــاره د افغـــــــان ب ـــــــو
غلــیم تــه الر پــه کـــور کــې مــه ورکـــو
پـــه زوړ د ـــمن اعتبـــار ولـــې ســـاتوږ
کاڼی په پوست د من به دوست نه يس
خپلـــو لســـتوڼو کـــې مـــار ولـــې ســـاتوږ
د (محبـــــويب) زړه بـــــه آرام يس هلتـــــه
چــې ستاســې مــنک کــې اتحــاد وویــنم
چـــې د ـــمن وشـــړ لـــه خپلـــه کـــوره
تاســې پــه خپــل ملــک کــې آزاد وویــنم
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دا دنیا
خدایه کـه سـتا پـه دې دنیـا کـې نعمتونـه ډېـر دي
خــو وررسه بیــا هــم غمونــه هــم دردونــه ډېــر دي
د پیدایښــت نــه انســان ژاړي چــې دنیــا تــه رايس
ځکه پـه مـخ کـې سـخت سـفر او کړاوونـه ډېـر دي
د سرتګو رپ کې ورنـه تېـر يس پســرلی د ژونـدون
ژوند کـې چـې ډېـر دي د خـزان سـاړه بادونـه ډېـر دي
پــه لــېتونو د ژونــدون بانــدې پــوه نــه يس انســان
د ژوند ډګر کـې خو ـي لـږه ده او غمونـه ډېـر دي
ګومان مې نه يس چې بـه څو خوښ لـه دنیـا نـه درومـي
د هــر هــر چــا زړه کــې نیمګــړي آرمانونــه ډېــر دي
غـــوټۍ د هیلـــو ځنـــې ګـــل يس ځنـــې ورژېـــږي
د ژونــد پــه بــا کــې بهــار لــږ او خزانونــه ډېــر دي
الس دې تر زنې الندې مه ږده څـه پـه الس نـه درځـي
ځه د هدح په لور په مـخ کـې دې مزلونـه ډېـر دي
ځه د مثبت هدح په لور چـې درنـه وخـت تېرېـږي
که ژوندون لنـډ دی (محبـويب) خـو فرصـتونه ډېـر دي
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مناجات د خدای دربار ته
لویـــه خدایـــه لـــه غمـــو څـــه حفاظـــت را
غمجن زړه ته مـې سـکون را او مســرت را
ســتا دربــار تــه مــې الســونه لپــه کــړي
ســـتا کـــرم راتـــه عطـــا کـــړه مرحمـــت را
آل اوالد مــې ســتا پــر نېکــه الر روان کــړه
ورته توان د نېک خویونو ،نېک خصلت را
زموږ په زړونو کې ستا پاکه مینه ځای کړه
د شـیطان لـه وسوسـو څخـه خالصــیت را
ستا د رحـم دروازې کـړه پـر مـوږ خالصـې
لـــــه بـــــال او آفتـــــو څـــــه حفاظـــــت را
دا د فیض او برکت څه ډکـه میاشـت ده

()0

خوشـــحايل هـــم د دنیـــا هـــم آخـــرت را
(محبـــويب) نـــا امیـــد مـــه شـــړه لـــه دره
ســـتا لـــه دره زمـــا دعـــا تـــه اجابـــت را
 -0د روژې مبارکه میاشت -۹۳۱۳ /امریکا ،ویرجینیا
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د مخلص یار پېژنده
نسته داسې څو

چې د زړه غوټۍ ورته واکړمه

درد باندې دردمنه خپل عزیز او خپل آشنا کړمه
مــــا لــــه زمــــانې څخــــه لرلــــه د وفــــا طمــــ
نــــن دې جفــــا کــــاره زمــــانې تــــاال واال کړمــــه
زړه بانــدې مــې بــار دی د دردونــو او غمــو پېټــی
چانـه مرســته وغــواړم او کــوم درد مــې دوا کړمــه
زړه مــې زخــم زخــم د زمــان لــه ګــوزارو څــه دی
کوم طبیب ته ورسـم او پـه چـا زخـم شـفا کړمـه
ګرځــي هــرې خواتــه ډلــې ډلــې مطلبــي یــاران
زه دې مطلبي ار کې مخلص څنګه پیدا کړمـه
ټګــه زمانــه ده مخلصــان پــه شــامر د ګوتــو دي
څنګــه مخلــص وپېــژنم څنګــه یــې جــال کړمــه
وآزمایـــه یـــار د مشـــقت او مصـــیبت پـــه وخـــت
زه بــه (محبــويب) آســانه الر درتــه پیــدا کړمــه
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ستا بېلتون
رس مــــې اېښــــی د فکرونــــو پــــه زنګــــون دی
تــه چــې والړې بــې لــه تــا مــې څــه ژونــدون دی
خلـــک خانـــدي خوشـــحايل کـــړي هوســـېږي
زمـــا زړه لـــه غمـــه ډ

حـــال مـــې زبـــون دی

د غمــــو پېټــــی مــــې ورځ پــــه ورځ درنېــــږي
نـــن مـــې غـــم ډېـــر تـــر پـــرون او ال پـــرون دی
کړاوونــــــــو او دردونــــــــو کــــــــړم ناتوانــــــــه
دا پـــر زړه او قـــد مـــې خـــم لکـــه د نـــون دی
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ســـتا غمونـــه مـــې پـــه زړه کـــې مېلامنـــه ســـوه
نـــه بـــه ووځـــي نـــه زمـــا ترېنـــه خالصـــون دی
پــــه هــــر دم پــــه هــــر قــــدم را رسه ملــــه دي
کـــه دې تېـــرې خـــاطرې کـــه دې بېلتـــون دی
نــــه آرام لــــرم پــــه کــــور نــــه پــــه بهــــر کــــې
فکـــر وران ،عقـــل یـــاغي ،حـــال د جنـــون دی
زمــــا د هیلــــو کښــــتۍ والړه طوفــــاين ســــوه
نن مې حال د هـر غمجـن تـر حـال محـزون دی
(محبــويب) نــا امیــد مــه ســه پــه ژونــدون کــې
ســــتا تــــر غــــم د کردګــــار کــــرم افــــزون دی
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زما اولس او دا اولس
دلتـــه څـــه پاکـــه هـــوا ـــکلې فضـــا ده
هــره خــوا پــه ګلــو پټــه شــنه بېــدیا ده
دا اولــس دی څــومره غــرو پــه نعمتــو کــې
د خو ــــیو ورتــــه مــــخ د غمــــو شــــا ده
نـــه د تـــوپ نـــه د راکـــه ږغونـــه اورمـــه
نـــه یـــې جـــوړه لـــه وطـــن څـــه کـــربال ده
زمــا بدمرغــه اولــس ســوځي پــه ملبــو کــې
نــــه پــــوهېږم دا د کــــوم عمــــل جــــزا ده
درې لسیزې مو پـر رس بانـدې اور بـل دی
نـــړۍ زمـــوږ د ســـوځېدو پـــه متاشـــا ده
زموږ وطن د جن

میـدان سـو د هاتیـانو

د هاتیــانو تـــر پښـــو النــدې څـــه بقـــا ده
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کله ځان د یو امار له خولې نه خالا کـړو
بل امار خوله خالصـه کـړې بلـه خـوا ده
هــــره ورځ مــــو زېــــږوي نــــوي غمونــــه
نــن غمجنــه تــر پــرون ،تــر نــن ســبا دی
په تقسیم کـې مـو پـه برخـه سـوه غمونـه
د قســمت برخــه مــو خــواره تــر هــر چــا ده
د پردیــو پــه ملســون بانــدې تبــاه ســوو
مـــوږ کـــې ګـــډه د نفـــاو تـــوره بـــال ده
دلتـه خلـک یــو د بـل پـه درد دردمــن دي
زمـــا اولـــس نیـــولې یـــو بـــل تـــه ســـال ده
خدایه! سوله او وحـدت وطـن کـې غـواړم
(محبــــويب) دې د عطــــا پــــه متنــــا ده
ویرجنیا -امریکا
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تېر یادونه
په زړه کې مې نـن تېـرې خـاطرې ځـي او راځـي
پــه یــاد کــې هغــه تېــرې زمــانې ځــي او راځــي
خواږه خواږه یاران ،خواږه وختونه خـوږ بانـډار ر
پــه خیــال کــې د یــادونو سلســلې ځــي او راځــي
پــر زړه مــې نــن اورېــږي هغــه تلــيل تلــيل خلــک
لــه ســرتګو مــې د او ــکو فــوارې ځــي او راځــي
چې کله د سوچونو په دریاب کې ځان الهو کړم
پــر زړه لــه غمــه ډکــې اندېښــنې ځــي او راځــي
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د زړه ورونــه چــې بېرتــه کــړم د غشــو پــه نظــر
د رسو وینو له ډنډ څه رسې ویالې ځي او راځي
تم ځای دی د پردېسو دلته څو نه پاتې کېږي
د ســرتګو پــه یــو رپ کــې قــافلې ځــي او راځــي
نېکمرغه هغه څو دي چې یې نوم په نېکۍ یاد يس
زمـــان پـــه تېرېـــدو دی زمـــانې ځـــي او راځـــي
له ژوند څه شکوه مکړه (محبويب) هـر څـه تېرېـږي
په ژوند کې هم ترخې او هم خوږې ځي او راځي
نــن بیــا غمونــه ولــې پلټــې د زړه آرشــیف کــې
پـــر ژبـــه دې غمګینـــې ترانـــې ځـــي او راځـــي
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د خوب فر ته
آینــه مـــې د زړه پټـــه د ژونــدون پـــه غبـــارو کـــې
تېرومـــه شـــپې او ورځـــې د اغزیـــو پـــه رسو کـــې
پر زړګي باندې مې بار دي د غمونـو درانـده پېټـي
نه یې وړای نه یې زغمی سم ورکه ورکه یـم فکـرو کـې
قد مې خم لکـه د نـون سـو د غمونـو دا پـه زړه کـې
رڼا نه وینم په سـرتګو بـس اوسـېږم پـه تیـارو کـې
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ای د خوب فر تې راسه ستا پـه غېـږ کـې مـې دمـه کـړه
جګـي جګــي درنـه جــار سـم ځــای بـه درکړمـه لېمـو کــې
څو شېبې مې کـړه آرامـه دا غمونـه رانـه هېـر کـړه
زمــا د زړه بلبــل بنــدي دی د غمــو پــه پنجــرو کــې
لــږ د تېــر وختونــو خــوا تــه د غمونــو د غــره شــاته
مــا لــه ځانــه رسه بوځــه پــه پســتو پســتو وزرو کــې
مــا لــه ځانــه رسه بوځــه لــه دې ځایــه لــرې لــرې
لـــږ دمـــه رالـــره راکـــړه د آســـامن پـــه کنـــارو کـــې
هار د ستورو راته جوړ کړه چې مـې ژونـد رڼـا رڼـا يش
نېک تعبیر به د خوب وکړي (محبـويب) پـه ویښـېدو کـې
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د مرغلرو امېل
د هغـــه کـــس پـــر حـــال وکانـــده ژړا
چــې پــه فکــر نــه د ځــان وي نــه د چــا
هــم د بــل پــه فکــر اوســه هــم د ځــان
تــه د بــل رنــک تــه دوا ســه بــل بــه ســتا
د نــن کــار پــه نــن کــوه ســبا دې نســته
نـن حاصـل کـړه خپـل مقصـد او مـدعا
فرصــتونه کــه عبــس لــه الســه ورکــړې
ډېــر ارمــان او پښــېامين بــه وکــړې بیــا
د ژوند هر دم غنیمت دی په دې پوه سه
در ،ګــوهر لــه الســه مــه باســه وړیــا
په هر ځای کې دې آبرو او عزت سـاته
چــې آبــرو لــه الســه ورنــه کــړې آشــنا
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مرغلــــــره پــــــه آبــــــرو وي قدرمنــــــه
بــې آبــرو لکــه ســپ

کــاڼي د دریــا

ځان د بل پر اوږو بار نه کړې هېڅکلـه
څو چې توان لرې ستومانه کـړه هوسـا
حیــوان ګــوره د بــل بــار وړي تــر منزلــه
خو خپل ځـان نـه بـاروي د بـل پـه شـا
ځانته ځای د خلکو زړونو کې پیدا کړه
بیــا نــو ځــان ګ ــه د ټ ـول جهــان پاچــا
که دې ځای په زړو کې نه و یک تنها یې
کــه دې ډکــه وي لــه خلکــو هــره خــوا
که دې نن تر پرون ه و پـه دې پـوه سـه
چــې تــر نــن بــه دې رو ــانه وي ســبا
(محبــويب) ټولــه دا ســتا لپــاره وایــم
زمــــــا نســــــته بلــــــه بلــــــه مــــــدعا
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د جن

اور

تــورې وریځــې طوفانونــه خــونړي خــړ ســېالبونه
زمــوږ پــر ملــک بانــدې خپــاره ســوه ورانــوي آبــاد کورونــه
خو ــي ورکــه ســوه ژړا ده پــه هــر کــور د غــم نــارې دي
لــه هــر کــوره څــه راوځــي ســوي ســوي فریادونــه
د باروتو پـه ملبـو کـې زمـوږ رس او مـال سـوځېږي
پورته کېږي مو له ملکه رسې ملبې او تـور دودونـه
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ماشومان جن کې پیـدا يس بیـا د جنـ پـه اور کـې سـوځي

وایي نه خسـته لـه ژونـده هـی خو ـي او لېتونـه
په نامه د آبادۍ چـې څـو

راغـيل دي و طـن تـه

آبادي یې هدح نه ده ،لري خپـل خپـل مقصـدونه
د غفلت له خوبه ویه شو دا هم هغـه زوړ د ـمن دی
تښـــتويل زمـــوږ پلـــرو وو رانـــه اخـــيل کســـاتونه
موږ په تللو باندې ویاړو خپله هـی نـه یـو هـی نـه سـوو
باتوران د خپل زمان وو که مـو پـالر وو کـه نیکونـه
امانـــت د پـــالر نیکونـــو راتـــه پـــاتې دا وطـــن ر
وطــن پلــورو پــر پردیــو وژنــو خپــل ســکني وروڼــه
څومره ځای د خجالـت دی ژونـد مـو ډ لـه پېغورونـو
د پــرون ګیــدړ زمــری ســو او کــوي راتــه ګوا ــونه
(محبويب) ساتلی نه سم دومره غـم د زړه پـه کـور کـې
د قلـــم پـــه وړه ژبـــه وایـــم خپـــل د زړه حالونـــه
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نه پوهېږم
بیـــا مـــې څـــه پـــر زړه تېرېـــږي نـــه پـــوهېږم
زړه مــــې ځــــي رانــــه ډوبېــــږي نــــه پــــوهېږم
د غــم وریځــې مــې پــر زړه بانــدې خپــرې ســوې
لــــه لېمــــو او ــــکې بهېــــږي نــــه پــــوهېږم
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غلیم ته
نــــن پــــر مــــا غلیمــــه مــــه کــــړه غورځنګونــــه
چـــــې ســـــبا بیـــــا درنـــــه اخلـــــم کســـــاتونه
کـــه هـــر څـــو زمـــری لـــه پښـــونه وي لوېـــدلی
پـــه تـــی ګـــواښ لـــه ګیـــدړانو بـــايس زړونـــه
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راسه ورکړو و یو بل لره السونه
راســـه ورکـــړو و یـــو بـــل لـــره الســـونه
لـــرې لـــرې کـــړو لـــه منځـــه دېوالونـــه
ال تــر څــو بــه تــه جــدا ،زه بــه جــدا یــم
راځه راسه چې رشیک کړو رسه زړونه
غلیامنــو تــه جــدا ،زه یــې جــدا کــړم
زه او تــــه یــــو د یــــوه پــــالر اوالدونــــه
تــا پــه مــا وژين او مــا بیــا پــه تــا وژين
غلــیم نــه کــوي پــر مــا او تــا رحمونــه
راځه راسه د د ـمن السـونه لنـډ کـړو
جنګــوي د خپــل هــدح لپــاره وروڼــه
خپل وطن یې ځان ته جوړ ثاين جنت کړ
ورانـــوي پـــه مـــا او تـــا د بابـــا خونـــه
پښې زموږ پر رسو ږدي او جګوي ځان
لــه پلــرو نــه یــې زده کــړي دا چلونــه
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زه او تــه پــه یــو او بــل نامــه جــدا ســوو
و د ـــمن لـــره مـــو ورکـــړه فرصـــتونه
ولــې ولــې پــه رڼــو ســرتګو ویــده یــو
په لستوڼو کـې سـاتو ځـان تـه مارونـه
موږ ویده یو د غفلت تر تلتـک النـدې
غلـــیامن مـــو پـــر رسو کـــوي غوبلونـــه
که د جهل نقاب لـرې کـړو لـه سـرتګو
رامعلوم بـه يس د خپـل عمـل زیانونـه
که په یو الس قلم بل کې خنجر واخلو
پــه اخــالا ورکــړو یــو بــل لــره الســونه
نه د من را رسـیدای يس زمـوږ تـر کـوره
نه به جوړ کړي راته کور کـې دوزخونـه
که په نـور د علمیـت سـرتګې رڼـا وای
(محبويب) پر موږ به نه وای تـور متونـه
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رشوت خور ته!
رشــوت خــوره! آلــوده دې کــړ ځــان ولــېږ
په پیسو باندې دې خرڅ کړ ایـامن ولـېږ
پــه خولــه الفــې د تقــوا او صــداقت کــړې
درنــه هېــر يس د عمــل پــر میــدان ولــېږ
نــه ویرېــږې د وجـــدان لــه محکمــې نـــه
ځان ته ګټه غـواړې بـل تـه نقصـان ولـېږ
خزانــــې دې کړلــــې ډکــــې لــــه حرامــــو
ســاتې ځــان تــه ــاماران او مــاران ولــېږ
د حاللــې نفقــې پــه خیــال کــې نــه یــې
لـــه حرامـــو ډکـــوې دســـرتخوان ولـــېږ
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د بــل عیــب لــره پــه غټــو ســرتګو ګــورې
و خپل عیب ته دې ړانده سوه چشامن ولېږ
چـــې مقـــام لـــري د هغـــو اطاعـــت کـــړې
په بې وزلو بانـدې نـه کـړې پرسـان ولـېږ
ته چې خورې د وروڼو غو ـې نـه مړېـږې
بیــا دې ځــان بــولې کامــل مســلامن ولــېږ
د لې ـوه غونــدې حملــې وهــې هــر لــور تــه
ټیټـــوې اوچـــت مقـــام د انســـان ولـــېږ
تــا د زړه کعبــه چټلــه پــه څــه شــان کــړه
دا ســـاتې پـــه صـــومعه کـــې بتـــان ولـــېږ
هــر څــه پــاتې دي او یــو کفــن بــه یوس ـې
پــــه دوه الســــه ټولــــوې ډالــــران ولــــېږ
(محبــويب) دې و دې کــار تــه یــم حیرانــه
په عمل باندې دې نه یـې پښـېامن ولـېږ
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یتیم ماشوم
دا یتیم دی نه یې پالر سته نه یـې وروڼـه
الر کې ناست له هر چـا غـواړي خیراتونـه
وچې شونډې ،سپېره مـخ او پښـې یـې لـوڅې
پـــه امیـــد وړانـــدې کـــوي واړه الســـونه
په غرور کې هر څو

ځي ترېنـه تېرېـږي

نا امیـد چـې يس لـه خـولې بـايس آهونـه
د هــر چــا د قــدم خــاورې پــرې بــادېږي
پر ایسته مخ یـې پراتـه سـپېره ګردونـه
نــه قلــم نــه یــې کاغــې پــه الس کــې ونیــو
وږې خېټــــه ترېنــــه غــــواړي خوراکونــــه
کوم ظامل صیاد ترې کار خواږه دوستان کـړه
چا ترې واخستل د ژونـد ـکيل نعمتونـه
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هک حیران یـوازې پـاتې سـو میـدان کـې
چاتــه والړ يس او پــر چــا وکــړي عر ــونه
دا د چـــا د ګنـــاه پېټـــی ور پـــه رس شـــو
چــې پــر رس وړي د اغــزو درانــده بارونــه
دی بــه هــم د چــا د دواړو ســرتګو تــور و
ده بــه هــم کــول پــر چــا بانــدې نازونــه
دی بــه هــم د کــوم یــو بــا د ونــې ګــل و
خــــو پــــرې راغلــــه طوفانونــــه خزانونــــه
ګــل لــه ونــې ونــه بــا څخــه جــدا ســوه
نیمــه خــوا ســوې ټــولې هیلــې ارمانونــه
(محبويب) څو چې په خوار زور آزمایي کـړي
لــه اســامنه دې پــرې پرېــوځي تندرونــه
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زما خوږې مورې!
هې ـره بــه مــې نســې پــه کلونــو زمــا خــوږې مــورې
ســتا پــه بېلتانــه کــې تېرومــه ورځــې شــپې مــورې
ســتا د هجــر مــار د زړه پــر رس بانــدې خــوړلې یــم
ځــي مــې لــه لېمــو څخــه د او ــکو فــوارې مــورې
هر څه هېروی سم خـو سـتا مینـه هېـروی نـه سـم
نه مې ځـي لـه یـاده سـتا خـوږې خـوږې قیصـې مـورې
زه دې د صـــحبت او بیـــا لیـــدو پـــه انتظـــار ومـــه
نـــه وم انتظـــار ســـتا د تـــابوت او جنـــازې مـــورې
بار د هجـر درونـد سـو مـورې سـتا پـه دې نـاتوان زړګـي
رس دې لــه زړګــي نــه ســوې د وینــو فــوارې مــورې
ډ

زړه لـــه دردونـــو رسه والړې لـــه دنیـــا څخـــه

یـــو دې وړې لحـــد تـــه د دردونـــو خـــاطرې مـــورې
هغــه وخــت ړنــده ســوم او پــه ســرتګو مــې څــه نــه لیــده
غــوږ تــه چــې مــې راغلــې ســتا د مړینــې انګــازې مــورې
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سرتګو دې د مـرځ وخـت کـې څـارل د راتلـو الر د چـاږ
ســرتګې دې کــږې وې پــه طــرح د دروازې مــورې
څه ویل دې غو ـته خـو مرګـي دې ژبـه بنـده کـړه
پـــاتې ســـوې پـــر ژبـــه نـــا ویلـــې کليمـــې مـــورې
مــــا دې الر څــــارل د امیــــدونو د کړکــــۍ څخــــه
ستا بېلتون مـې وشـنیدل پـه سـرتګو کـې ایـرې مـورې
زمــا ټــول امیدونــه ،ټــولې هیلــې نیمــه خــوا ســولې
بېرتـــه ناامیـــده راغلـــم ســـتا تـــر هـــدیرې مـــورې
ستا له نوم څه جـار سـم سـتا لـه قـربه دې لـوګۍ سـمه
تــا بانــدې پرتــې دي د ســپېرو خــاورو ډېــرې مــورې
راغلــې لــه څــو کــالو پــس بیــا غېــږې د وطــن لــره
لنډې دې پر ځان کـړې د هجـرت اوږدې شـېبې مـورې
ســتا پــاکو شــیدو بانــدې قســم زه (محبــويب) کــوم
نوم به دې اوچت کړم که مې پاتې وي څـو شـپې مـورې
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زما نه دي
څومره کيل دي دا غرونه خو زما نه دي
شنه ملن کـې ژیـړ ګلونـه خـو زمـا نـه دي
شنې شنې ونې شین چمن شـینکي باغونـه
رن

په رن

هر خوا ګلونه خو زما نـه دي

خوشـــبويي راوالړېـــږي لـــه هـــر لـــوري
چا شـینديل دي عطرونـه خـو زمـا نـه دي
شــنې رڼــې اوبــه روانــې دي ســیندو کــې
له خو ۍ وهـي موجونـه خـو زمـا نـه دي
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ګـــل بلبـــل لـــره د مینـــې دام دی اېښـــی
پکې کېل دي مین زړونه خو زما نـه دي
دلته مینـه ،دلتـه خونـد دلتـه خو ـي ده
هــره خــوا تــه هوســونه خــو زمــا نــه دي
د ځوانۍ نیشو کې غـرو زملـي او پېغلـې
کــوي هــر خواتــه ســیلونه خــو زمــا نــه دي
پردي خلک ،پردۍ خـاوره ،پـردی ملـک دی
پکــې ســته ډېــر نعمتونــه خــو زمــا نــه دي
(محبــويب) د خپــل وطــن پــر حــال ژړېــږم
څـه کـړم داسـې بهارونــه چـې زمـا نــه دي
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دا مې کور دی
دا چــې اور پکــې بلېــږي دا مــې کــور دی
چې لـوګي تـرې پورتـه کېـږي دا مـې کـور
دی
دا چــې اوري لــه هــر لــوري پــرې اورونــه
چــې ژړا ترېنــه جګېــږي دا مــې کــور دی
دا چـــې ډ

ســـو لـــه کونـــډیانو یتیامنـــو

دا چې څو نه پرې رحمېږي دا مې کـور دی
د وطـــن ناویـــانې پـــاتې ســـوې رستـــورې
زملیـان ګــور تــه روانېــږي دا مــې کــور دی
لـــه بـــې وزلـــو رسه تـــوان د وتـــو نســـته
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د وطن غېږ کې سوځېږي دا مې کـور دی
د وطن مور سـوه پـه رسو ملبـو کـې پـاتې
خپل ب ي ترې بېزارېـږي دا مـې کـور دی
حــال ،مــا

او مســتقبل مــې پکــې ســوځي

د د ــمن امــر چلېــږي دا مــې کــور دی
څو ترې والړه څو یې وسوه په ملبـو کـې
د زړګي رس مې غوڅېږي دا مـې کـور دی
لویــه خدایــه دا دوزخ بېرتــه جنــت کــړه
(محبــويب) درتــه ژړېــږي دا مــې کــور دی
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د افغاين ځو هوډ
مـــوږ یـــو افغانـــانې او ددې خـــاورې ب یـــانې یـــو
ســوله صــفا غــواړو مــوږ د ســولې عاشــقانې یــو
مـــوږ د ملیتونـــو تـــرمنک مینـــه او وروري غـــواړو
زور او زیــاتی نــه منــو حقــوو یــې مســاوي غــواړو
دغـــه زمـــوږ الر ده پـــه دې الر بانـــدې روانـــې یـــو
ســوله صــفا غــواړو مــوږ د ســولې عاشــقانې یــو
پـــت لـــرو ،عــــزت لـــرو مېړانــــه شـــجاعت لــــرو
قـــام رسه پـــه وینـــه کـــې جېبـــه د محبـــت لـــرو
مـــوږ د خپـــل اولـــس او خپلـــې خـــاورې فـــدایانې یـــو
ســوله صــفا غــواړو مــوږ د ســولې عاشــقانې یــو
جنـ

څخــه نفــرت لــرو پــه ســوله کــې ژونــدون غــواړو

مــوږ د ملیتــو تــر مــنک د مینــې پیوســتون غــواړو
مــوږ د جنـــ پــه اور کـــې ســوې ســـوې پتنګــانې یـــو
ســوله صــفا غــواړو مــوږ د ســولې عاشــقانې یــو
نــن کــه غلــیامن راتــه پــه ټیــه نظــر کتــل کــوي
زمـــوږ پـــه ځورېـــدلو او ژړا بانـــدې خنـــدل کـــوي
غـــه بـــه ترېنـــه واخلـــو د احمـــد بابـــا ملســـیانې یـــو
وایــي (محبــويب) چــې مــوږ د ســولې عاشــقانې یــو
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د زړه خواله
خــورې چــې هلتــه پــر تــا څــه تېرېــږي
دلتــــه هغــــه زمــــا پــــر زړه تېرېــــږي
زه دلتـــه خورمـــه د هجـــرت څپېـــړې
ووایــم څــه چــې پــر مــا څــه تېرېــږي
وروڼو مو وران کـړه راتـه خپـل کورونـه
زمــا او ســتا بــه چیــرې شــپه تېرېــږي
ســرتګې مــو کښــته ســوې ماللــې رسه
چــې غــامزان مــو پــر کوڅــه تېرېــږي
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جهــــان پــــه لــــور د متــــدن روان دی
زمــــوږ کلونــــه پــــه جګــــړه تېرېــــږي
مــــوږ خــــو ویــــاړيل تاریخونــــه لــــرل
څــرخ د تــاریخ نــن رسچپــه تېرېــږي
د غلیامنـــو پـــه دامـــو کـــې بنـــد ســـوو
ګوره چې نـور بـه پـر مـوږ څـه تېرېـږي
غلیم مو خوا کې پـه نخـرو نخـرو ځـي
وروڼـــه مـــو ځوړنـــده شـــمله تېرېـــږي
د ژونــد پــه بحــر کــې غرقېــږو خــورې
نـــن مـــو کښـــتۍ کـــږه وږه تېرېـــږي
د (محبــويب) لــه زړه نــه وینــې څــاڅي
د غمـــو غشــــي یـــې تـــر زړه تېرېـــږي
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د امیدونو غوټۍ
خدایــه زمــا خــاوره بېرتــه زمــا کــړه
د امیـــدونو غـــوټۍ مـــو وا کـــړه
د وطــن یــاد کــې ســوځم ویلېــږم
پــه پــردي ملــک کــې ژاړم کړېــږم
مجنــون تــه ورکــه لــیال پیــدا کــړه
دوه مین زړونه بیا خوا په خوا کړه
د جنــ

وریځــې پــر ملــک خپرېــږي

د رسو اورونــــــــو بــــــــاران ورېــــــــږي
دا تورې وریځې تـر غـرو فنـا کـړه
د امیـــدونو غـــوټۍ مـــې وا کـــړه
وطــــن مــــې ډ

ســــو لــــه یتیامنــــو

خو ـــي تـــرې یـــوړه جګـــړه مـــارانو
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د جن

غو تونکو خونه تاال کړه
د امیـــدونو غـــوټۍ مـــې وا کـــړه
دا ملیتونــــــــــــــه دا اولســــــــــــــونه
شــونډې یــې وچــې ژیــړ یــې مخونــه

دا وچې شونډې بیا په خنـدا کـړه
د امیـــدونو غـــوټۍ مـــې وا کـــړه
دا شـــــنډې ونـــــې ســـــوي باغونـــــه
وچ چمنونـــــــه ســـــــپېره ډاګونـــــــه
سمسور سمسور یې ډ له کال کـړه
د امیـــدونو غـــوټۍ مـــې واکـــړه
(محبويب) کاندي داسې سـوالونه
لـــرې پـــه زړه کـــې ډېـــر امیدونـــه
خدایـــه چـــې غـــواړم دا را عطـــا کـــړه
د امیـــــدونو غـــــوټۍ مـــــې وا کـــــړه
پاکستان
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ساعت څه واييږ
راســه غــوږ ســه و ټــک ټــک تــه د ســاعت
پـــه هـــر ږ کـــې یـــې درســـونه د عـــربت
تاتــــه وایــــي ســــرتګې پرانیــــزه غافلــــه
تاتـــــه نـــــه ـــــایي خوبونـــــه د غفلـــــت
هسې نه چې ژونـد پـه خـوب دربانـدې تېـر يس
الس بــه مــوږې درنــه تېــر بــه وي ســاعت
مراد له ژونـد نـه خـوب خـوړل د انسـان نـه دي
ځــان خــرب کــړه د ژونــدون پــه مقصــودیت
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تــــه د الرې پــــه رس مــــه کــــوه خوبونــــه
د ژونــدون کــاروان دې درومــي پــه رسعــت
زمــا پــه هــر اواز کــې ســتا د ژونــد زوال دی
ځـــان خـــرب کـــړه پـــه دې راز او حقیقـــت
ماتـــه ګـــوره لکـــه زه چـــې هســـې درومـــم
تـــه هـــم هســـې کـــوه مـــخ تـــه حرکـــت
د ژوند بـا دې لـه اغزینـو بوټـو پـا

کـړه

ګـــالن وکـــره چـــې تېـــر نـــه يس مهلـــت
نېک عمل وکړه چې یـاد پـه نېـک نامـه سـې
د حیـــوان پـــه شـــانې مـــه کـــوه رحلـــت
دا جهـــان کـــاروان رسای دی د پردیســـو
څو راځي څو تـرې ن ځـي پـه هـر سـاعت
(محبـــويب) اول د خلکـــو خـــدمتګار ســـه
بیـــا د زړونـــو پـــه تخـــت وکـــړه ســـلطنت
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خدای ږو نه رغېږمه
پاڅېږه طبیبـه نـوره مـرم نـه پـاتې کېږمـه
خدای ږو نه رغېږمه خدای ږو نـه رغېږمـه
ماتـــه را لوېـــديل لـــه څـــو کـــالو دا رنځونـــه دي
زړه کې مې جوړ سوي په زخمـو بانـدې زخمونـه دي
هر چا مې منـډيل پـه زړګـي کـې خنجرونـه دي
زخم د زړګي مې اوس ناسور سو پرې پوهېږمه
خدای ږو نه رغېږمه خدای ږو نـه رغېږمـه
ډېــــره کړېــــدلې ،دردېــــدلې ،ځورېــــدلې یــــم
ډېـــره پـــه اغـــزو کـــې منزلونـــو ژوبلـــولې یـــم
ستونزو د ژوندون نوره له پښو نـه غورځـولې یـم
شم غوندې سوځم سوځېدو کې محو کېږمـه
خدای ږو نه رغېږمه خدای ږو نـه رغېږمـه
تا چې مخ تـه اېښـي زمـا عـالج تـه درملونـه دي
کوم درد به دوا کړي سـتا ناکامـه کوششـونه دي
زما خو یو درد نه دی بې حسابه مې دردونـه دي
زه له خپلو هیلو رسه یـو ځـای خـاورې کېږمـه
خدای ږو نه رغېږمه خدای ږو نـه رغېږمـه
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شوم طال
نــه پـــوهېږم نـــن مــې ولـــې قلـــم ګوتــو کـــې لړزېـــږي
نن مې بیـا د زړه پـه کـور کـې انتقـام غشـی څرخېـږي
د پردیــو پـــه ملســـون مــې ورور پردیـــو رسه مـــل ســـو
خپل وطن ورانوي خپله د ورور مـرځ تـه خوشـحالېږي
د ویــاړونو څلــی وران ســوه ټــول وطــن تــاال واال ســو
د نیکــو لــه هــدیرې مــو شــنې لــوخړې پورتــه کېــږي
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ځوانان سوځي په ملبو کـې یـا پـردي ملکـو تـه تښـتي
د وطـــن نـــاوې رستـــوره و غلـــیم تـــه پـــاتې کېـــږي
د پــردي داړهمــارانو زمــوږ جــونګړه بانــدې جنــ

دی

زه او تـــه چـــې رسه یـــو ســـو د دوی الس او پښـــې غـــوڅېږي
د هاتیــانو تــرمنک جن ـ

دی زمــوږ هېــواد د جن ـ

ډګــر ســو

د هاتیــانو تــر پښــو النــدې زمــوږ هــر څــه تبــاه کېــږي
ســرتګې وګرځــوه شــاته دا هــم هغــه زوړ د ــمن دی
لــږ تــاریخ تــه نظــر وکــړه زوړ د ــمن کلــه دوســتېږي
مقصـــد زوړ ،چالونـــه نـــوي ،نقـــاب نـــوی ،لومـــه نـــوې
ســادهګان بانــدې غــولېږي ســادهګان پکــې بنــدېږي
(محبويب) طال دې شـوم دي چـې خپـل یـار درتـه اغیـار سـو
لــه پردیــو ګیلــه مــه کــړه ګیلــه خپلــو څخــه کېــږي
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د خوب دنیا
ما خوب لیده پـه خـدای ږو چـې موسـم د نوبهـار
وي
راغلـــی د ـــکال فصـــل پـــر ـــار د کنـــدهار وي
ګلونـــــه غوړېـــــديل د بلبلـــــو پـــــر چغـــــار وي
خو ــي او هوســونه وي د مینــې جــوړ بــازار وي
همزولو رسه ګرځم پـه چمـن کـې هـرې خـوا تـه
په برخه مو خو ي وي درد او غم وي رانـه پـاتې
ما خوب لیده عامله چې یو ه ـکلی چمـن وي
یو خوا تـه مـې ګـالب او بلـې خـوا تـه نسـرتن وي
ګلونــه مــې ټــول کــړي ترېنــه ډکــه مــې ملــن وي
یــو بــل پــه ګلــو ولــو پــه ګلونــو مــو ویشــ
78
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د شنه بخمل فرشـونه وي هـوار و هـرې خـوا تـه
آبشار د غره له رسه پـه مسـتۍ راځـي بېـدیا تـه
ستون سوي تـرې وختونـه وي ځـواين وي نوبهـار وي
د زړه حالونــه وایــو نــه څــه ویــره نــه څــه ډار وي
غــامز او غلــیم نــه وي زمــوږ زړونــه پــه قــرار وي
د زړه غــوټۍ پرانیــزو ټــول رازونــه مــو آشــکار وي
زه ګــــورم و همزولــــو تــــه پــــه مینــــه دوی و ماتــــه
یو کلی مازدیګر وي ملر ورو ورو ځي د غـره شـاته
چې سرتګې مې را پرانیستې نـه ګـل و نـه بهـار و
راغلــــی د ګلونــــو او بلبــــل پــــه کــــور ناتــــار و
پرته پردۍ کوټه کې وم نه ملک او نـه مـې ـار ر
د هجر درد او غم مـې پـر زړه پـروت لکـه ـامار ر
نــه ــار د کنــدهار و نــه ځــواين وه راتــه پــاتې
د خوب نړۍ کې تللې وم د تېر وختونـو خـوا تـه
په مهاجرت کې -پاکستان
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ځه څو

دهږ

ځه مور ،ځه مېـرمن ،هـم لـور او خـور ده
هــم د پــالر پــه درد دردمنــه هــم د ورور ده
د اوالد خــــدمت پالنــــه کــــړي پــــه مینــــه
پرســـــتاره ،مـــــددګاره د خپـــــل کـــــور ده
ـــځه وايـــي زور زیـــاتی کـــړې پـــه مـــا ولـــې
دا نـــړۍ مـــو ګـــډ ټـــاټوبی ګـــډ مـــو کـــور ده
چــا پــاليل چــا روزيل یاســت لــږ ځــ ســو
بــل څــو نــه ده بــل څــو نــه ده هغــه مــور ده
پرمختــــ

د نــــړۍ ټــــول زمــــا برکــــت دی

دا نـــړۍ زمـــا پـــه قـــوت بانـــدې سمســـور ده
تــــه عــــاجزه او یــــا کــــډه مــــا تــــه وایــــې
زه عـــاجزه نـــه یـــم مټـــو کـــې مـــې زور ده
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مشـــــــاهیر د نـــــــړۍ ټولـــــــه مـــــــا روزيل
د کامیــــاب ب ــــي تــــر شــــا والړه مــــور ده
چـــې نـــړۍ تـــه راســـم ولـــې خفـــه کېـــږې
دا نــــړۍ زمــــا او ســــتا د مینــــې کــــور ده
زه د ســــولې فرشــــته یــــم ســــوله غــــواړم
ســــوله زمــــا د زړه آرزو د ســــرتګو تــــور ده
نیمـــــه برخـــــه د نـــــړۍ پـــــه مـــــا آبـــــاده
نیمــه برخــه ســتا لــه الســه ســوی ســکور ده
د نـــــړۍ و پرمختـــــ

تـــــه نظـــــر وکـــــړه

ســتا ګفتــار ،کــردار ،رفتــار د شــا پــر لــور ده
بــس دی نــور د جهالــت لــه څــاه نــه ووځــو
د علمیــــت رڼــــا خپــــره پــــه هــــره لــــور ده
(محبـــويب) ډېـــوه د علـــم الس کـــې واخلـــه
د علمیـــت رڼـــا پـــه جهـــل بانـــدې زور ده
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ه اوالد
ـــــــــه اوالد د زړه ټکـــــــــور دی
افتخـــــــار د پـــــــالر او مـــــــور دی
خدای دې نه کـړي څـو

بـد الرې

بـــــــد اوالد د قـــــــام پېغـــــــور دی
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نه پوهېږم
بیـــا مـــې څـــه پـــر زړه تېرېـــږي نـــه پـــوهېږم
زړه مــــې ځــــي رانــــه ډوبېــــږي نــــه پــــوهېږم
د غــم ورېځــې مــې پــر زړه بانــدې خپــرې ســوې
لــــه لېمــــو او ــــکې بهېــــږي نــــه پــــوهېږم
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غلیم ته
نــــن پــــر مــــا غلیمــــه مــــه کــــړه غورځنګونــــه
چـــــې ســـــبا بیـــــا درنـــــه اخلـــــم کســـــاتونه
کـــه هـــر څـــو زمـــری لـــه پښـــو نـــه وي لوېـــدلی
پـــه تـــی ګـــواښ لـــه ګیـــدړانو بـــايس زړونـــه
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د شعر بلبل
زما د شعر بلبـل ګونـ

سـوی ږغېـدل نـه کـوي

وزر یــې مــات ســـوه ټپرېــږي آلوتـــل نــه کـــوي
په سرتګو وینې په غوږ اوري خو زمان یـې پـر خولـه
د خاموشـــۍ مهـــر وهلـــی دی ویـــل نـــه کـــوي

85

| د ژوند ترخې او خوږې |

خدایه
خدایه زړه که مې خوشـحال کـړې څـه بـه ويس
نــه دردمــن نــه یــې مــالل کــړې څــه بــه ويس
د زړه کـــور مـــې لـــه خو ـــیو څخـــه ډ

کـــړې

رانـــه لـــرې هـــر جنجـــال کـــړې څـــه بـــه ويس
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د اولس دردونه
بیــــا راځــــي و ګلســــتان تــــه زاغــــان ورو ورو
لـــــه ګلشـــــنه څخـــــه ځـــــي بلـــــبالن ورو ورو
بیـــا پـــرمخ د اســـامن راغلـــې تـــورې ورېځـــې
ــکلی ملــر ســو پــه پــردو کــې پنهــان ورو ورو
ځـــــالې ورانـــــې ســـــوې د ســـــولې د کـــــوترو
تـــرې چـــارپېر ســـوه د جنګونـــو دېـــوان ورو ورو
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دون همـــت ســـوه بیـــا د ورور وینـــو تـــه تـــږی
پــــه الســــو کــــې خوځــــوي خنجــــران ورو ورو
د وطـــــن خزانـــــې بیـــــا ســـــوې ورتـــــه پـــــاتې
لـــه هـــر خـــوا ورتـــه راځـــي ـــاماران ورو ورو
دروازې د علــــــم او پــــــوهې تــــــړل کېــــــږي
جـــــاهالن ســـــوه د اولـــــس واکـــــداران ورو ورو
د دې خـــوار اولـــس دردونـــه څـــو

دوا کـــړي

چــې تــرې درومــي یــې د رنــک طبیبــان ورو ورو
(محبــــويب) د خــــدای لــــه دره مــــدد غــــواړم
چـــې نـــابود کـــړې د وطـــن د ـــمنان ورو ورو
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مناجات
خدایــه(ج) مــوږ لــه ګمراهــۍ نــه پــه امــان کــړې
د اســـــالم پـــــر پاکـــــه الره مـــــو روان کـــــړې
نېک ګفتـار او نېـک کـردار مـو پـه نصـیب کـړې
د زړه کـــور کـــې مـــو پیـــدا د درو کـــان کـــړې
چــې خــدمت ســتا د بــې وزلــه مخلــوو وکــړو
تــه پیــدا زمــوږ پــه تــن کــې هســې تــوان کــړې
ســــتا مخلــــوو یــــو او و تــــا لــــره در درومــــو
دا کــــاروان مــــو لــــه خطــــره پــــه امــــان کــــړې
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د بـــــــاطن او د ـــــــمیر صـــــــفایي راکـــــــړې
لکـــه ملـــر مـــو منـــور پـــر ټـــول جهـــان کـــړې
لـــــه حـــــرام او خیانـــــت څخـــــه مـــــو ســـــاته
د زړه کــور کــې مــو د حــق څــرا رو ــان کــړې
ورور وژنــــــه دلتــــــه بنــــــده کــــــړې خالقــــــه
ټولــــه وروڼــــه یــــو پــــر بلــــه مهربــــان کــــړې
د دوی زړونـــو کـــې د مینـــې څـــرا بـــل کـــړې
د وحـــدت پـــه ډېـــوه ټـــول دا پتنګـــان کـــړې
د جنګونـــــو تـــــوره ورېـــــک کـــــړه رانـــــه لـــــرې
یـــو د ســـولې ملـــر راپورتـــه پـــر اســـامن کـــړې
د ورانــۍ پــه نیــت چــې الس راغځــوي څــو
رس یې غوڅ ،مال یې تاال او کـور یـې وران کـړې
(محبـــــويب) الس پـــــه دعـــــا درتـــــه نیـــــويل
خدایه(ج)! ته یې مسـتجاب د خـولې بیـان کـړې
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د هجرت دردونه
ای زمـــــا ګرانـــــه وطنـــــه ،زمـــــا روم او زمـــــا تنـــــه
زړه مــې ډ ســتا لــه یــادونو زمــا د پــالر نیکــه مســکنه
ســتا نــه لــرې دلتــه پــایم ،دلتــه پــایم خــو تــا ســتایم
د هجــرت زنځیــر پــه پښــو کــې د فــراو ترانــې وایــم
زه لــــرم دومــــره دردونــــه ،زه لــــرم دومــــره غمونــــه
لکــه ډ چــې وي لــه کــاڼو لــوی بحرونــه ،لــوی ســیندونه
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نـــه پـــه زړه کـــې نـــور ځـــایږي ،نـــه پـــه ژبـــه بیـــانېږي
زړه کــې جــام د صــرب ډ ســو ،زړه مــې چــوي نــه پــاتې کېــږي
چاتــــــه ووایــــــم حالونــــــه ،چاتــــــه وایــــــم رازونــــــه
څـــو بـــه درد راتـــه دوا کـــړي ،څـــو بـــه راکـــړي تســـلونه
زړه مــــې هســــې ســــولولی د دنیــــا ډېــــرو غمونــــو
لکــــه کــــاڼی چــــې د بحــــر ســــولولی وي موجونــــو
(محبـــويب) قلـــم راواخلـــه پـــرې لیکـــه د زړه دردونـــه
د قلـــــم پـــــه وړه ژبـــــه کـــــړه بیـــــان د زړه حالونـــــه
ګوندې بار دې د زړه کم يس ،ګوندې سپک دې درد او غم يس
ګوندې روم دې لږ آرام يس ،ګوندې کـم د سـرتګو نـم يس
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له پرسيل څخه د یو
دردمن اولس غو تنه
بهــاره! دا مــنم چــې فصــل د ــکال یــې تــه
خـــزان وهلـــی ناروغـــانو تـــه شـــفا یـــې تـــه
ســتا پــه راتـ

غرونــه رغونــه نــوې ســاه اخــيل

مـــړو کاینـــاتو لـــره ســـاه د مســـیحا یـــې تـــه
ته چې راځې د خدای لـه لـوري سـوغاتونه راوړه
مــــوږ تــــه د ســــولې او د امــــن پیغامونــــه راوړه
بهـــاره! بـــل مـــو پـــر رسو بانـــدې اورونـــه دي
راته جوړ سوي په خپل کور کـې دوزخونـه دي
وروڼـه د بـل پـه ملسـون وینـې د خپـل ورور تویــوي
د غلیامنـــو الس وهـــل او شـــوم پالنونـــه دي
د غلیامنــــــو تبــــــاهۍ تــــــه طوفانونــــــه راوړه
او پـــر رسونـــو یـــې لـــه پاســـه تندرونـــه راوړه
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بهـــاره! تـــه خپلـــو وږمـــو کـــې محبـــت راوړه
دې ســـړو زړو تـــه مـــو جېبـــه د حـــرارت راوړه
چې د ورورۍ شلېديل مزي بانـدې بیـا وګنـډو
د ســــولې ســــ

راوړه تارونــــه د الفــــت راوړه

مــوږ تــه د پــاکې خــوږې مینــې الهامونــه راوړه
د خــدای لــه لــوري راتــه داســې ســوغاتونه راوړه
دا د غفلت په خوب ویده اولس بیداره کـړه تـه
تورې تیارې کـړه رانـه لـرې روه سـهار کـړه تـه
لږ ورته یاد کړه د میرویس او احمدشاه ویـاړنې
د غلیامنـــو لـــه پالنـــو یـــې خـــربدار کـــړه تـــه
مټــو تــه زور ،زړه تــه قــوت ،رس تــه فکرونــه راوړه
پـــه ویښـــېدو ،پـــه پاڅېـــدو دا اولســـونه راوړه
بهــاره! مــوږ دې نــه ګــالن نــه آبشــارونه غــواړو
نه مست سیندونه ،نه چمن ،نه شنه د تونه غـواړو
زموږ په منځونـو کـې بـل سـوي د نفـاو اورونـه
د دې دردمــن اولــس دردو تــه درملونــه غــواړو
چــې بانــدې مــړ د نفــاو اور کــړو بارانونــه راوړه
مـــوږ تـــه د ســـولې او یـــو وايل پیغامونـــه راوړه
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نارو لـه خدایـه څخـه کلـه بـل نعمـت غـواړي
له خپله خدایه رو وجود ،سامل صحت غـواړو
موږ د جنګونو دېـو داړيل یـو زخمـي پراتـه یـو
دلتـــه هـــر یـــو د امـــن تـــږی امنیـــت غـــواړي
تــه چــې راځــې مــوږ تــه د امــن ســوغاتونه راوړه
د ســـولې جـــام کـــې د یـــووايل رشبتونـــه راوړه
د تــــوپ ،راکــــه ،زړه لړزونکــــي اوازونــــه اورو
ددې بـــې وزلـــه اولـــس چیغـــې فریادونـــه اورو
بــوی د بــاروتو او د وینــو مــو دمــا تــه راځــي
د خپــل دردمــن نــاقرار زړه څــه دا ږغونــه اورو
بهـــــاره! تـــــه راتـــــه قـــــرار او تســـــلونه راوړه
چې معطر مـو کـړي دمـا داسـې عطرونـه راوړه
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د ژوند کاروان
د ژونــــدون کــــاروان تېرېــــږي درېغــــه درېغــــه
آخـــــري منـــــزل رســـــېږي درېغـــــه درېغـــــه
لــــه فــــاين رسایــــه عــــامل پــــه کوچېــــدو دی
د بېلتــــون موزیــــک ږغېــــږي درېغــــه درېغــــه
د مرګـــي قاصـــدان ځـــي د هـــر چـــا لـــور تـــه
هــر یــو خپــل پــه نــوم پــاڅېږي درېغــه درېغــه
څـــو چـــې والړه بېرتـــه نـــه راځـــي دنیـــا تـــه
تلــــيل بېرتــــه نــــه ســــتنېږي درېغــــه درېغــــه
نـــــن پـــــه بـــــل پســـــې ژړا او واویـــــال کـــــړي
ســــــبا خپلــــــه روانېــــــږي درېغــــــه درېغــــــه
چـــا د نېـــک عمـــل تو ـــه ځـــان رسه یـــووړه
څــــو

پــــه بدنامــــه یــــادېږي درېغــــه درېغــــه
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ژونـــدون ډېـــر لـــه خپلـــې غېـــږې څـــه شـــړيل
زمـــوږ نوبـــت هـــم رارســـېږي درېغـــه درېغـــه
حـــاو دم دې غنیمـــت ګ ـــه پـــه ژونـــد کـــې
کــــه عبــــس درنــــه تېرېــــږي درېغــــه درېغــــه
دا خیــال م ـه کــړه چــې نــور درومــي زه بــه پــایم
دلتـــه څـــو

نـــه پـــاتې کېـــږي درېغـــه درېغـــه

د دنیــــــا پــــــه نعمتونــــــو غــــــره مــــــه ســــــه
ټـــول و بـــل تـــه پـــاتې کېـــږي درېغـــه درېغـــه
هغـــه تلـــيل در پـــه یـــاد کـــړه هغـــه څـــه ســـوه
ســـتا هـــم هســـې وار تېرېـــږي درېغـــه درېغـــه
څــو چــې تــوان لــرې د خلکــو خــدمتګار ســه
بـــس همـــدا دې پـــه کـــارېږي درېغـــه درېغـــه
(محبــويب) د ژونــد لــه ب ـ څــه ګــالن ټــول کــه
کنــــه وخــــت درنــــه تېرېــــږي درېغــــه درېغــــه
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د وحدت چیغه
ګرانـــو وطنوالـــو دا څـــه وســـوه او څـــه کېـــږي
ولـــې مـــو جـــونګړه د نفـــاو پـــه اور ســـوځېږي
ولـــې مـــو کـــړنالره د نېکـــو او پـــالر بدلـــه کـــړه
ولـــې مـــو مارونـــه پـــه لســـتوڼي کـــې اوســـېږي
ولــې مــو پــر ســرتګو د غفلــت پــردې خپــرې دي
ولــې زوړ غلــیم راتــه د ورور غونــدې ــکارېږي
دلتــه غلیامنــو اوبــه خــړې کــړې کبــان نیســـي
دا پــه خــوب ویــده افغانــان ولــې نــه پــاڅېږي
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کلــه ال تــر څــو بــه آواره پــر دې ملکــو کــې یــو
کلــــه ال تــــر څــــو بــــه رسه اورونــــه را اورېــــږي
خپلو کې چې وران سوو هر ګیدړ راته زمری سو نن
غــيل ورتــه ناســت یــو غلــیامن راتــه ګوا ــېږي
الس او پښې تړيل د قصاب پر غـويل ناسـت یـو
ولــې د څــارویو پــه څېــر ځــان راتــه ــکارېږي
هغه احمدشاه چې د من کور کـې پـه لـړزه و تـرې
نــن یــې اوالدونــه لــه خپــل ســیوري نــه ډارېــږي
راســو د وحــدت الســونه ورکــړو و یــو بــل لــره
زمـــا او ســـتا بـــه زور د غلیامنـــو الس غـــوڅېږي
چیغــه د وحــدت (محبــويب) ورســوه هــر چاتــه
دا د هــر افغــان د رنــک درمــل دی پــرې رغېــږي
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مطلبي یاران
د دې زمـــان لـــه یـــارانې بـــوی د جفـــا راځـــي
لـــه دې دوه مخـــي آشـــنایانو نـــه ترســـا راځـــي
د صادو یار پېژندل ګران دي د ټګانو ټـول کـې
زړه کې یې کرکه خو پر شونډو یـې خنـدا راځـي
که یې مطلب دررسه بند و ځان غالم کړي درتـه
چې مطلب واخيل نه تپوس کړي نه پـر خـوا راځـي
که مطلبي یار لره ځای د زړه په کور کـې ورکـړې
نه به دې دوست يس نه په کار درته سـبا راځـي
د خو ۍ وخت کې دې څو مخ او څـو و څنـ تـهناسـت
وي

د مشقت وخت کـې ورو ورو درنـه پـه شـا راځـي
که ظاهري مقام دې لـوړ او دسـرتخوان دې ډ
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و
ټــول مطلبــان لکــه م ــان لــه هــرې خــوا راځــي
نــن پــه نــژدې نــژدې دوســتانو بــې بــاوره ســومه
د مـــار خـــوړيل لـــه تنـــاب څخـــه ترســـا راځـــي
څومره به ه وي چې د خولې او د زړه الر یـوه کـړو
دې کــې ر ــا هــم د مخلــوو هــم د م ـوال راځــي
ر ــتینی یــار د ســرتګو تــور د زړه ټکــور وګ ــه
لـــه نزدیکـــت نـــه یـــې و زړه تـــه تســـال راځـــي
(محبـــويب) کـــاڼو د بحرونـــو کـــې ګـــوهر لټـــوه
ر ــتینی یــار کلــه پــه الس درتــه وړیــا راځــي
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لېونی وایي
جهــــان زمــــا زه د جهــــان پــــه ننــــداره یــــم
کـــه هـــر څـــومره لېـــونی یـــم لـــه دوی ـــه یـــم
زه و دوی تـــــه ،دوی و مـــــا لـــــره حیـــــران دي
نـــه پـــوهېږم چـــې دوی څـــه دي او زه څـــه یـــم
د چلونـــــــو او فرېبونـــــــو بـــــــازار تـــــــود دی
ورتــــــه ګــــــورم او د دوی پــــــه متاشــــــه یــــــم
ټــــول عــــامل د نفــــس خــــواهی پســــې دی
زه لــــه هــــر څــــه بــــې پــــروا او بېګانــــه یــــم
د ورور غو ــې یــې خــورا  ،وینــې یــې څښــا
دی
خدای دې نه کړي چې به دوی غوندې لېـوه یـم
نـــه لېـــوه غونـــدې حملـــې وهـــم هـــر لـــور تـــه
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نــــه ددوی غونــــدې حــــریص او درنــــده یــــم
نـــــه لـــــېت وړمـــــه د نـــــورو لـــــه لـــــت نـــــه
ځکــــه ټولــــه راتــــه وایــــي چــــې ســــاده یــــم
ګنــــــاه دوی کــــــوي او مــــــا پــــــه کــــــاڼو ويل
خــــرب نــــه یــــم پــــه کــــوم جــــرم آلــــوده یــــم
(محبــــويب) لــــه عــــاملونو څــــه جــــدا ســــوم
ویرانـــه کـــې لـــه خپـــل ځـــان رسه اختـــه یـــم
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ځمکې
ځمکــــې ســــا

زړه کــــې څــــومره عاملونــــه

و هـــــر چاتـــــه خالصـــــوي د زړګـــــي ورونـــــه
ډېـــر غمجـــن ارمـــاين زړونـــه دې پـــه زړه کـــې
تــــــا ســــــاتيل د هــــــر چــــــا د زړه رازونــــــه
اللهانـــده ژونـــد چـــې ډېـــر وو ســـتومان کـــړي
اوس دې غېــــږه کــــې کــــوي خــــواږه خوبونــــه
څـــو غرقـــاب وو د غمونـــو پـــه دریـــاب کـــې
چـــا لـــه ژونـــده څخـــه واخیســـتل خوندونـــه
د ژونــد کــور کــې یــو څــو ورځــې مېلامنــه یــو
تېــــروو بــــه ســــتا پــــه غېــــږه کــــې کلونــــه
ډېــــر ځوانــــان د هیلــــو ډ

زړه درتــــه راغلــــه

پـــه ژونـــدون کـــې پـــوره نـــه ســـوه آرمانونــــه
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پندونه
کـــــه بـــــری غـــــواړې زمـــــا نورالبصــــــره
پــه ژونــدو کــې پاکــه الر کــړه ځانتــه غــوره
ځانته ځای د خلکـو زړونـو کـې پیـدا کـړه
چـــې ونـــه لـــوېږي د خلکـــو لـــه نظـــره
مــدام ســاته اعتــدال پــه هــر یــو کــار کــې
د افــــراط او تفــــریس الر وي پــــر خطــــره
اعتبــار او اعــتامد ځــان کــې پیــدا کـــړه
پـــه ټولنـــه کـــې بـــه تـــل یـــې معتـــربه
څه چې ته غواړې په بل یې هم پېرزو کړه
د انصــــــاح تلــــــه دې ســــــاته برابــــــره
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لکـــه شـــم رڼـــایي محفـــل تـــه ورکـــړه
چاپېریــال دې پــه خپــل نــور کــړه منــوره
زر چې پا

وي نو له اوره یې څه با

وي

نېک کردار سه ویره مـه کـړه لـه محشــره
ابتــدا کــې د هــر کــار انجــام تــه ځیــر ســه
پــه دریــاب کــې مــه ګــډېږه بــې ګــودره
تــل ســپام کـــوه فضــول خرڅونــه مکـــړه
چــې محتــاج نــه ســې و بــل تــه د زړه رسه
څو چې توان لرې د خلکـو خـدمتګار سـه
ځــــان دې ســــاته لــــه آزار او لــــه وره
انســـان فـــرو لـــري تـــر نـــورو مخلوقـــاتو
انســــاين کرامــــت ســــاته لــــه خطــــره
څه چـې وایـې پـه عمـل کـې هسـې وکـړه
(محبــويب) چــې چاتــه نــه ســې بــې بــاوره
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تېر وختونه
خدایــه څــه ســوه هغــه تېــر خــواږه وختونــه
هغــــه تېــــرې خــــوږې میاشــــتې او کلونــــه
خدایه څـه سـوې هغـه شـپې او هغـه ورځـې
ډ

لــــه مینــــې او لــــه خونــــده ســــاعتونه

څنګـــه پـــه ســـوه لـــه نظـــره چیـــرې والړه
هغــــه تلــــيل پــــا

ســــپېڅيل عاملونــــه

د یـــــارانو مـــــنک کـــــې مینـــــه محبـــــت و
جـــارول یـــې لـــه یـــو بـــل نـــه خپـــل رسونـــه
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کـــه دوســـتي وه کـــه یـــاري پـــه صـــداقت وه
نــــه مکرونــــه وو نــــه فرېــــب ر نــــه چلونــــه
کــه بــه څــو

اختــه پــه غــم یــا مصــیبت ســو

غځـــول یـــې هـــر چـــا مرســـتې تـــه الســـونه
دلتــــــه امــــــن و ،خو ــــــي وه ،آرامــــــي وه
نــه څــه جنــ

و ،نــه د تــوپ راکــه ږغونــه

نـــــه د وینـــــو تویـــــول چاتـــــه مبـــــام وو
نــــــه و ځانتــــــه چــــــا روا ګ ــــــل قتلونــــــه
نــــه انســــان ر د انســــان وینــــو تــــه تــــږی
نـــــه وړیـــــا وو د رسو وینـــــو رسه لعلونـــــه
نــــه بــــه رايس هغــــه تلــــيل تلــــيل خلــــک
نـــــه بـــــه زمـــــوږ او ددوی ويس دیدنونـــــه
خدایه(ج)! یو ځل خو یې خوب کې ور کاره کړه
(محبـــويب) تـــه تېـــر وختونـــه ،تېـــر کلونـــه
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څومره ه
خــوږ آشــنا مــې رارســېږي څــومره ــه
لــــه ســــفره راســــتنېږي څــــومره ــــه
پــه بېلتــون کــې یــې پــر مــا تــوره تیــاره وه
د بېلتــون شــپه ســبا کېــږي څــومره ــه
هغـــه زړه چـــې د ناکامـــه هیلـــو ګـــور ر
کــور د مینــې تــرې جــوړېږي څــومره ــه
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نــن دنیــا راتــه رنګینــه غونــدې ــکاري
تور هم سپین راته ـکارېږي څـومره ـه
د راتلــو زېــري یــې ډېــره کــړم خوشــحاله
پــه ګوګــل کــې زړه نڅېــږي څــومره ــه
د امیــد ډېــوه مــې بلــه ســوه پــه زړه کــې
هـــره خـــوا راتـــه ځلېـــږي څـــومره ـــه
د زړه کـــور مـــې لـــه غمونـــو څخـــه ډ
ټـــول غمونـــه رخصـــتېږي څـــومره ـــه
قاصـــــــــدانو د غـــــــــامز ر رانـــــــــه وړی
اوس راځي ترېنـه خالصـېږي څـومره ـه
(محبـــويب) د زړه حـــرم ورتـــه خـــايل کـــړ
بــس همدلتــه بــه اوســېږي څــومره ــه
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ناکامه هیلې
څنګـــه دې فلکـــه زمـــا د زړه خونـــه تـــاال کـــړه
هغــه چــې مــا نــه غو ــتل هغــه دې راتــه راکــړه
مــاال شــونډې نــه وې خالصــې کــړې و خنــدا لــره
تـــا مـــې خنـــدا واخســـته ژړا دې را عطـــا کـــړه
مــا د هیلــو قصـــر د زړه کــور کــې آبــاد کــړی و
تـــا پـــرې تندرونـــه لـــه آســـامنه را خطـــا کـــړه
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ما وې زه به جوړ کړم د ژوند با کې د ګلونو بـ
تا مـې هـره هیلـه پـه زړګـي کـې نیمـه خـوا کـړه
دا منم چې ژوند کې هم خو ي او هم غمونه شـته
تــا یــو تــه خو ــي بــل تــه غمونــه ور پــه شــا کــړه
تله د انصاح پـه الس کـې واخلـه او انصـاح کـوه
غـم چــې راکــوې نــو بیـا خو ــي هــم راتــه راکــړه
ټولـه آرزوګــانې مـې د زړه پــه کـور کــې مـه وژنــه
لــږ څــه رحــم وکــړه څــه چــې غــواړم هغــه راکــړه
ما د ژوند ترخې ډېرې لیـدلې ډېـرې څکلـې دي
لــږ خــو مــې فلکــه لــه خــوږو رسه آشــنا کــړه
نور د (محبويب) زړه کې فلکه غم ته زغـم نشـته
هر بد چې دې توان کې وه هغـه دې راتـه راکـړه
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خلکو
ای ځورېــــدلو خلکــــو ،ای کړېــــدلو خلکــــو
ای رنځېــــدلو خلکــــو ای دردېــــدلو خلکــــو
نـــه بیـــدارېږ ولـــېږ نـــه راپـــاڅېږ ولـــې
وروڼه پـه وروڼـو وژين نـه هو ـیارېږ ولـېږ
موږ په غفلت کې ډوب یو په جهالت کې ډوب یـو
د من په کور کې ساتو په څه وحشت کې ډوب یو
د ــمن مکــار دی زمــوږ خلکــو هو ــیار اوســو
د غفلــت خــوب نــه پــاڅو ټولــه بیــدار اوســو
مــوږ رسه وژنــو یــو بــل ،د ــمن خو ــېږي راتــه
دې نـــادانۍ تـــه زمـــوږ ګـــوره مســـکېږي راتـــه
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زمــوږ پــه لــت کــې مــدام ځانتــه لــېت غــواړي
پــه بربــادۍ کــې زمــوږ خپــل ابــدیت غــواړي
پــه دې لېوانــو بانــدې خیــال د انســان مــه کــو
زموږ د ټاټويب په غلو خیال د پاسبان مـه کـو
کــاڼي نرمېــږي کلــه ،د ــمن دوســتېږي کلــه
زمــوږ تــاریخي د ــمنان پــر مــوږ رحمېــږي کلــه
یو ځل تر شا وګور خپل تاریخو تـه ځـ سـو
د پــالر ،نیکونــو غیــرت او کارنــامو تــه ځـ ســو
مـــه کـــړه د بـــل غالمـــي آزاد انســـان یـــې تـــه
د غیرمتنــــو اوالد ،ســــوچه افغــــان یــــې تــــه
یــو الس کــې تــوره واخلــه بــل کــې قلــم واخلــه
د خوشــحال خــان پــه پلونــو قــدم قــدم واخلــه
کــه مــو د ــمن مــات کــړی درتــه ســالم دی زمــا
(محبــويب) وایــي خلکــو! دغــه پیغــام دی زمــا
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راسه راسه
ای زمــــــا د زړه قــــــراره راســــــه راســــــه
ســـتا بېلتـــون کـــړم نـــاقراره راســـه راســـه
د زړه ګل مې ستا بېلتون کـړی مـړاوی مـړاوی
راســـه زمـــا د ژونـــد بهـــاره راســـه راســـه
نه مې ورځ کې څه ارام نه په شپه خوب سـته
ســـرتګې رسې لـــه انتظـــاره راســـه راســـه
ســتا د هجــر پــه اورونــو کــې مکــو ســوم
ته مې خالا کړه له دې نـاره راسـه راسـه
زړه مې ستا د بېلتانه پـه تېـز زخمـي سـو
د زخمــــي زړو پرســــتاره راســــه راســــه
اندیښــنو دې زمــا زړه ســوری ســوری کــړ
نـــــه ویرېـــــږې لـــــه آزاره راســـــه راســـــه
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زمــا لــه خــوا نــه غــامز څــه درتــه ویــيل
تـــه پـــه څـــه یـــې دل آزاره راســـه راســـه
د رویبـــار پـــه الس پیغـــام نـــه درلېږمـــه
راځـــه راســـه بـــې رویبـــاره راســـه راســـه
کومـــه ورځ چـــې دې نامـــه د جفـــا رايش
پـــه شـــپه ژاړم تـــر ســـهاره راســـه راســـه
لـــه هـــر چـــا دې د راتلـــو تپـــوس کومـــه
څــــارم ســــتا د راتلــــو الره راســــه راســــه
(محبــويب) د شــعر پــه ژبــه درتــه وایــي
مـــه ځـــه زمـــا لـــه کنـــدهاره راســـه راســـه
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وران کور
بیا ژړا جګېږي د کوم خوار جونګړه ورانه سـوه
مړ د چا څرا سو څو بې رس او بې سـامانه سـوه
نســته رحــم نســته پــه خونخــوارو جالدانــو کــې
څــه تبــاهي راغلــه لویــه خدایــه افغانــانو کــې
بیا ژړا جګېږي بیا څو بوره ،څـو رستـوره سـوه
کوم ماشوم بې پالره او بیا کومه خور بې وروره سوه
ولـــې اثـــر نســـته پـــه فریـــاد د یتیامنـــو کـــې
څــه تبــاهي راغلــه لویــه خدایــه افغانــانو کــې
زموږ تنکي ځوانان جن

کې پیدا ،جن

کې فنا سوله

اورې پــرې اورونــه پــه پــردي الســو تبــاه ســوله
خدایه څه لو ګډ سو په تنکي تنکي ځوانانو کې
څــه تبــاهي راغلــه لویــه خدایــه افغانــانو کــې
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لوڼې د میرویس او احمدشاه څنګه خوارانې سوې
ځي پـردي ملکـو تـه د پردیـو مزدورانـې سـوې
وران یې سول کورونه او کې څاڅي په ګرېوانـو کـې
څــه تبــاهي راغلــه لویــه خدایــه افغانــانو کــې
دلته بیا د قهر تـورې ورېځـې خرو ـېدلې دي
کــور کــې د افغــان یــې تندرونــه غورځــويل دي
بیا غوغا سوه ګډه (محبويب) په بـې وسـانو کـې
څــه تبــاهي راغلــه لویــه خدایــه افغانــانو کــې
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زما هوډ
نن مې خیال دی خپـل تنـدی بـه ماتومـه
دا لــــه غمــــه ډکــــې کر ــــې ورانومــــه
زمــا پــه برخــه ټــول غمونــه خو ــي نســته
دا تقســیم پــه خپــل قســمت نــه قبلومــه
د فلــک لــه جفاګــانو مــې زړه شــین ســو
دا شـــین والـــی نـــن فلـــک تـــه ورکومـــه
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د ناکامــــه آرزوګــــانو پــــه دریــــاب کــــې
پـــر زخمـــي زړه د څپـــو ټکـــړې خورمـــه
یا به مات کړم په خپل رس د دریاب کاڼي
یـــا ســـاحل تـــه د بـــري ځـــان رســـومه
زړه مــې چــوي د ژونــدون لــه کــړاوو څــه
نـــور د ژونـــد لـــه بنـــده ځـــان آزادومـــه
زما قسمت کې خواږه نسـته ټـول ترخـه دي
نــن دا خپــل قســمت پــه خپلــه بدلومــه
دا یـې هـوډ او دا پـیامن د (محبــويب) دی
یـــا بـــه مـــرم او یـــا بـــه ځـــان کامرانومـــه
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له غمه ډکه شپه
تیـــاره ده شـــپه پخـــه ســـوه راتـــه نـــه راځـــي خوبونـــه
پـــــر زړه بانـــــدې مـــــې راغلـــــه د غمونـــــو طوفانونـــــه
چورتونــــــو او فکرونــــــو مــــــې آرام راڅخــــــه یــــــووړ
لــــه غمــــه ســــودایي ســــوم چاتــــه ووایــــم حالونــــه
غرقېــږم د غــم ســیند کــې پــه هــر خســ پــورې الس نیســم
نـــه الس څــــو راکـــوي نــــه را معلـــوم دي ګودرونــــه
ســېلۍ او طوفــانونو کــړم اســیره پــه خپــل مــنک کــې
پـــــــاڅېږم بېرتـــــــه لوېږمـــــــه او خورمـــــــه ټکرونـــــــه
اوږده د غمــــه ډکــــه شــــپه ،تیــــاره ده او چوپتیــــا ده
ملــــر څــــر نــــه معلــــومېږي او ویــــده دي عاملونــــه
دم چــــف د مالیــــانو هــــم اثــــر رابانــــدې نــــه کــــړي
دردونــــه نــــه کمېــــږي بــــې تــــاثیره ســــوه دمونــــه
زمـــا ربـــه ســـتا بنـــده یـــم ســـتا کـــرم او رحـــم غـــواړم
نــــــور مــــــه اوروه مــــــا بانــــــدې د قهــــــر بارانونــــــه
خالقـــه دا مـــالل زړه مـــې خوشـــحال پـــه خپـــل کـــرم کـــړه
د غـــم زنځـــ کـــې ـــکېل یـــم رانـــه مـــات کـــړه زنځیرونـــه
محبـــوب مـــې تـــه یـــې ربـــه (محبـــويب) دې در کـــې ژاړم
لــــه تــــا نــــه مــــدد غــــواړم لــــرم ســــتا نــــه امیدونــــه
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د میوند غمیزه
پــر زړګــي بانــدې مــې راغلــه بیــا دردونــه نــوي نــوي
د زړه زخم کې مـې جـوړ سـوه نـور زخمونـه نـوي نـوي
ای زړګیــه تــه بــه څنګــه پــه آرام او پــه قــرار ســې
لـــه هـــر لـــوري پرتـــا کېـــږي ګوزارونـــه نـــوي نـــوي
زمــــا پــــر ګرانــــو وطنوالــــو تندرونــــه را ورېــــږي
بیـــا يـــې وســـول پـــر رسونـــو غوبلونـــه نـــوي نـــوي
لــه هــر کــوره څــه راوځــي ســوي ســوي فریادونــه
د کورونـــو مـــخ تـــه ګـــورم تابوتونـــه نـــوي نـــوي
نــوي نــوي تــابوتو کــې نــوي نــوي ځوانــان ګــورم
هــر تــابوت څخــه څڅېــږي رسه لعلونــه نــوي نــوي
زما د خـوار اولـس پـه وینـو د ـتې رسې سـوې غرونـه رسه سـوه

خدایـــه ورکـــړې و قاتـــل تـــه عېابونـــه نـــوي نـــوي
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زجــر ور نــه کــړې لحــده دې تنکــي تنکــي زملــو تــه
په ژوندون کـې یـې لیـديل ډېـر زجرونـه نـوي نـوي
ای لحده! لکه مور چـې خپـل ماشـوم پـه غېـږ کـې سـا
تـــه هـــم هســـې تـــازه ســـاته دا ګلونـــه نـــوي نـــوي
ای زمــــا خــــوارو ،وږو ،لوڅــــو اللهانــــد اولســــونو
و کـــوم لـــور تـــه مـــو کولـــه ســـفرونه نـــوي نـــوي
د مــړۍ پیداکېــدو تــه تالســت پــردي پــردي ملکــو تــه
پـــر ځـــانونو مـــو قبـــول کـــړه خطرونـــه نـــوي نـــوي
خپل وطن کې مهاجر یاست نه مـو کـور او نـه ډوډۍ سـته
هــر قــدم کــې درتــه جــوړ دي پاټکونــه نــوي نــوي
د میونـــد غمیـــزې ډېـــره (محبـــويب) کـــړه نـــاقراره
نــن لیکــي د زړه پــه وینــو خپــل دردونــه نــوي نــوي
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تاته وایم ګاونډیه!
زمـــا ګاونډیـــه دا ورځ نـــه درتـــه پـــاتېږي ګـــوره!
چـې پـر مـا خانـدې دا خنـدا دې ژړا کېـږي ګــوره!
تــه چــې زمــا د کــور ورانــۍ لپــاره پــالن جــوړوې
څو چې د بل کور ورانـوي کـور یـې ورانېـږي ګـوره!
دا خړ سېالب چې راروان دی زما او سـتا پـه لـوري
ستا هم په دې سېالب کې رس او مال غرقېږي ګـوره!
تـــه چـــې زمـــا د رس پـــه بیـــه بنګلـــې جـــوړوې
دا بنګلـــې دې پـــه دوزخ بانـــدې بـــدلېږي ګـــوره!
نــن مــا پــه تــا وژين او تــه یــې د ســبا نښــه یــې
نــه پــر مــا رحــم کــړي او نــه پــر تــا رحمېــږي ګــوره!
دلته چې اور د نفـاو بـل سـو ورتـه خـس مـه راوړه
اور چې زور واخيل ستا و کـور تـه هـم رسـېږي ګـوره!
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تـــه ابـــادي خپلـــه زمـــا پـــه بربـــادۍ کـــې وینـــې
د خدای لعنت پر داسې چـا بانـدې ورېـږي ګـوره!
ځانتـــه کبـــان نیســـې او مـــا لـــره اوبـــه خـــړوې
چې بل ته څاه بايس څو خپله پکـې لـوېږي ګـوره!
دا پــه نونــو وران کورونــو تــه مــې مــه مســکېږه
انتظــار وکــړه ســتا کورونــه هــم ورانېــږي ګــوره!
دوه ژبې مه ساته په خوله کـې دوه مخـي مـه کـوه
نور دې نقاب ورو ورو له مخـه پورتـه کېـږي ګـوره!
یــا زمــا ملګــری ســه یــا مــل ســه د غلیمــه رسه
دوې هندواڼې په یوه الس نـه نیـول کېـږي ګـوره!
زړه کې دې یو څه خو په ژبه بانـدې بـل څـه وایـې
(محبــويب) ســتا و دې چلــو تــه حیرانېــږي ګــوره!
که زما او ستا زور رسه یو سی لوی قـوت بـه جـوړ کـړو
بیــا غلــیامن زمــوږ تــر کــورو نــه رارســېږي ګــوره!
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راځه چې ځو صحرا ته
راځـــه چـــې رسه والړ ســـو لـــه دې ځایـــه و صـــحرا تـــه
د شـــنو غرونـــو ملنـــو تـــه اســـته ـــکلې بېـــدیا تـــه
زړګــی مــې نــور تن ـ

ســوی پــه دې لــوړو دېوالــو کــې

راځــــه چــــې رسه والړ ســــو د کېږدیــــو متاشــــا تــــه
لـــه دې پو ـــيل کـــور بنـــدې هـــوا څـــه بـــه راووځـــو
آزاده ســــاه بــــه واخلــــو ځــــو تــــازه تــــازه هــــوا تــــه
ورو ورو بـــه د غمونـــو پېټـــی لـــرې کـــړو لـــه زړو څـــه
ځانونــه بــه یــې غــم کــړو غــم بــه نــه وي راتــه پاتــه
غمونــــه پــــه ټــــول وســــپارو څپــــو تــــه د ســــیندونو
دردونــــه بــــه هــــم واچــــوو د لــــوړو غرونــــو شــــاته
راځــه چــې یــو څــو ورځــې د کوچیــانو مېلامنــه ســو
غــوږ کښــېږدو د ســاده خلکــو ســاده ســاده وینــا تــه
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شــپونکی ګــورو چــې څنګــه پــه د ــتو کــې رمــې څــاري
پـــه مینـــه بـــه غـــوږ کېـــږدو د شـــپونکیو و هاهـــا تـــه
بیــا وګــورو ــکاري د غــرو هوســۍ ــکاروي څنګــهږ
هـــم وګـــورو لـــه مـــرځ څـــه د هوســـیو و ځغســـتا تـــه
ملګــرې بــه لــه ځــان رسه کــړو څــو کوچیــانې پېغلــې
یــــو ځــــای بــــه رسه والړ ســــو د غــــاټولو متاشــــا تــــه
غــاټول بــه کــړم را ټــول او ترېنــه جــوړه بــه ګېــډۍ کــړم
پـــه مینـــه او خنـــدا بـــه یـــې ډالـــۍ کړمـــه و تـــا تـــه
ــــکاره بــــه رسه ووایــــو د خپــــل زړګــــي حالونـــــه
زه تـــا تـــه د زړه حـــال وایـــم تـــه حـــال ووایـــه مـــا تـــه
د شــپې بــه ــکيل ســتوري مــوږ تــه کــړي اشــارتونه
ســپوږمۍ بــه پــه حیــرت وي دې زړه وړونکــې متاشــا تــه
نــن زړه د (محبــويب) لــه ــاره مــوړ راتــه ــکارېږي
لـــه ـــار او لـــه ـــاریانو څخـــه درومـــې و صـــحرا تـــه
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د ژوند ډګر
د ژوند ډګر کې هم خـزان او هـم بهـار راځـي
کلــه خپــرې تــورې تیــارې کلــه ســهار راځــي
کله د غم د سند څپې انسان په مخه واخيل
کله له هرې خوا خو ي ورته بې شامر راځي
کله پر مخ د انسان بنده يس د هیلـو کړکـۍ
کلــه بريـا وي هــم لــه در هــم لــه دېــوار راځــي
کلــه یــې واخــيل وزرو کــې د نجــات فر ــتې
کلــه یــې رستــه د زمــان د دېــو ګــوزار راځــي
کلـــه یـــې ونـــه د آرزو د خـــزان بـــاد ووهـــي
کله یې وچې څانګې شنې يس پرې بهـار راځـي
ژړا ،خنــــدا دواړه ملګــــري لــــه انســــانه رسه
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نه بېلېدونکي دي تـر مرګـه وار پـه وار راځـي
د ژوند سفر کې هم ژورې او هم لوړې راځـي
څو چې همت لري پر دې الر استوار راځي
مدام پر ستونزو بریايل وي د همت څښتنان
ځان و هـدح تـه رسـوي او پـر دې الر راځـي
که هر څو لوېږي بیـا پـاڅېږي بـې ويس نـه منـي
بریالیتوب په الس راوړي پـر دې بـازار راځـي
(محبــويب) زړه کــې دې ډېــوه د امیــد بلــه ســاته
تــورو تیــارو د ژوندانــه کــې دې پــه کــار راځــي
د مایوسۍ زنځیـر لـه پښـو او لـه السـو لـره کـړه
پــــه حرکــــت کــــې برکــــت د کردګــــار راځــــي
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له زمانې څه شکایت
د زړه پــه خونــه کــې دردونــه لــرم
لــــــه زمــــــانې شــــــکایتونه لــــــرم
نــه څــه آرام لــرم پــه رس د ځمکــې
نـــــه الوتـــــو تـــــه وزرونـــــه لـــــرم
لکـــه ویشـــتلی وزر مـــاتی مرغـــه
لـــه ســـوزه ډ

ډ
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که د زړګي ورونه مې خالا کړم درتـه
پکـــې د رسو وینـــو ډنډونـــه لـــرم
له هـرې خـوا څـه ګوزارونـه خورمـه
لــه هــر هــر چــا پــر زړه داغونــه لــرم
زمانــه! بــس ده نــور مــې مــه ځــوروه
ســتا لــه ظلمــو څــه داســتانونه لــرم
پر دې نـاتوان وجـود مـې ورحمېـږه
لــــه تانــــه دغــــه امیدونــــه لــــرم
پر زخمـي زړه مـې ګـوزار مـه راکـوه
نـــه تـــوان طاقـــت د ګوزارونـــو لـــرم
د (محبويب) له مرۍ الس لرې کـړه
یو څو وروسـتي دردمـن آهونـه لـرم
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دوه مخي انسان ته!
تـــه هـــم پـــوهېږې چـــې زه پـــوهېږم
زه هـــم پـــوهېږم چـــې تـــه پـــوهېږې
نــور دې نقــاب کــړه لــه مخــې پورتــه
نــور بــه نـــه پــه ســـې او نــه پټېـــږې
نـــه دې وقـــار ســـته پـــه جامعـــه کـــې
او نــه پــه نېــک نــوم چېرتــه یــادېږې
په خوله دې یو څه زړه کې دې بل څه
دوه مخــي مــه کــړه چــې رســوا کېــږې
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پــه یــوه خولــه کــې دوه ژبــې ســاتې
لــه خپــل عملــه هــر ځــای رشمېــږې
پټېــــدای نــــه ســــې د پــــردې شــــاته
د پـــــردې شـــــاته هـــــم معلـــــومېږې
کـــه توبـــه نـــه کـــړې لـــه دې کـــرداره
د خـــدای حضـــور تـــه څنګـــه درېـــږې
صــداقت نــه کــړې پــه کــار او بــار کــې
و خیانــــــت تــــــه ډېــــــر هوســــــېږې
مــــدام ملتیــــا کــــړې د بــــد کــــردارو
چې نېـک کـردار وي تـرې لـرې کېـږې
چـــې نـــه دې قـــدر نـــه اعتبـــار ســـته
دا څــه ژونــدون دی او څــه بــه کېــږې
دا ټولــــــه وایــــــم دا ســــــتا لپــــــاره
(محبــــويب) وایــــي کــــه وپــــوهېږې
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جفا کار ته!
نــن مــې بیــا پــر زړه د غــم بــاران ورېــږي
ســتا تخمونــه د جفــا پکــې شــنه کېــږي
ستا جفا مـې نویشـته د زړه پـر تخـت ده
کــه هــر څــو یــې هېـروم نــه مــې هېرېــږي
چې هر بـد دې را بـه زړه کـړم سـرتګې ژاړي
پرهارونــــه مــــې د زړه راتــــه خنــــدېږي
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چــې نظــر وکــړم د زړه پــاکې کعبــې تــه
ســـتا جفـــا لکـــه بتـــان پکـــې ـــکارېږي
نــادان زړه لــه جفــا کــار نــه وفــا غــواړي
ملــر پــه تــوره شــپه کــې کلــه څرګنــدېږي
د زړه کورته مـې غـم راغـی خو ـي والړه
د اخـــرت ورځ عاشــــورا راتــــه ــــکارېږي
ستا جفا مې زړه غمجـن هـم یـې دردمـن کـړ
زخمــي زړه مــې نــه رغېــږي نــه درېــږي
(محبويب) که بـل جفـا کـړي تـه وفـا کـړه
هر هر چا ته د خپل کښـت مثـر رسـېږي
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و جاهل ته!
نصــیحت جاهــل تــه ټــوکې معلــومېږي
نــه اثــر وربانــدې کــړي نــه پــه خو ــېږي
جـــاهالن لکـــه تـــور کـــاڼي د ســـیندونو
پــه اوبــو بانــدې نــه نــرم نــه ســپینېږي
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لنډۍ
رشبـــــت د وصـــــل راتـــــه راکـــــړه
زه یم د هجر جـل وهلـې مـړه بـه سـمه
ســــتا بېلتانــــه کــــړم بــــې غیرتــــه
لـــه غلیامنـــو څخـــه غـــواړم کومکونـــه
د بېلتـــــون زهـــــر دې ترخـــــه وه
په ما یې قی کړه د ټول عمـر نعمتونـه
بیــــــا مــــــرور راتــــــه ــــــکارېږې
چــې غامزانــو درتــه څــه ویــيل دینــه
پـــــه ټوکـــــو ټوکـــــو مـــــرور ســـــو
زمـــا آشـــنا د ماشـــومانو خـــوی لرینـــه
ګیلــــه لــــه خپلــــو څخــــه کېــــږي
له پردي خلکو څه بـه څـه ګیلـه کومـه
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مینــــې دې داســــې لېــــونی کــــړم
پــه رڼــا ورځ مــې د کــور الر غلطومــه
بیـــا مـــې چپـــه ســـرتګه رپېــــږي
زړه مې درزېږي چې به څه راپېښه شینه
د زرو قــــــــدر پــــــــر زرګــــــــر وي
د معشــوو قــدر لــه عاشــقه رسه وینــه
ســــتا د دیــــدن بــــاران کــــه ويس
زمــا د زړه باغ ــه بــه ونیســـي ګلونــه
نیســتي د خــدای لــه لــوري راغلــه
خپلــو پــردو راڅخــه واخیســته الســونه
زه دې رســـوا کـــړم پـــه عـــامل کـــې
پـــه لویـــه الره کـــې کـــوي اشـــارتونه
ما ـــام مـــې خـــوب لیـــده جانانـــه
چې کندهار کې د خرقې زیارت ته ځونـه
(محبــويب) نــورې لنــډې بــس کــړه
ډېــرې لنــډۍ د ســړي ال غــم زیاتوینــه
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رستم
زموږ د ټولنې یوه دردونکې قیصه
اورېــدلې مــې قیصــه ده چــې لــه زهــرو نــه ترخــه ده
ورته غـوږ سـو وطنوالـو هسـې نـه چـې افسـانه ده
د رستم په نوم یو ځوان و د همدې خاورې افغـان و
نه یې ځمکه باندې سوری نه یې سـتوري پـر اسـامن و
خو څښـ

ورتـه ورکـړي ایسـته پنځـه ب یـان وو

دوې یې لوڼې درې زامن وو تر خپل ځـان وربانـدې ګـران وو
یـــوه ورځ رســـتم ویلـــه تاتـــه وایـــم ای مېرمنـــې
اوس د کلیو حال خراب دی دا خربې کـوم سـپینې
زموږ همدا پنځه ب یـان دي ورتـه ډېـر مـو امیدونـه
تېــــــروو د دوی لپــــــاره تکلیفونــــــه ،زحمتونــــــه
خدای دې نه کړي چې رانسـي له د ـمنه راکټونـه
بیـــا ونـــه کـــړي پـــه خوارانـــو جهازونـــه نباردونـــه
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ځه چې والړ سو و کابل تـه هلتـه ـه ده آرامـي ده
لوی لـوی خلـک هلتـه اويس ارزاين ده پـرېامين ده
د دوی کش ــره لــور وړه وه پــه نامــه بانــدې ډېــوه وه
و کابـــل تـــه یـــې د تللـــو ډېـــره ډېـــره تلوســـه وه
له خو ۍ نه یې پر شونډو د خندا څپه خپره سـوه
تا وې خالصه دوزخـي تـه لـه جنـت نـه دروازه سـوه
د رســـتم ـــځې ویلـــه زه کـــه والړه ســـم تربلخـــه
د وړو پـــــالره پـــــوهېږم رارسه ده خپلـــــه برخـــــه
که کابل لره روان سو هسې نـه چـې رسګـردان سـو
نه به کور نه به ډوډۍ وي په ورت

به پښېامن سـو

رســتم وویــل مېرمنــې چــې خــدای راکــړه دا نســونه
خوراکونــه بــه هــم راکــړي هســې مــه کــوه غمونــه
فیصــله یــې پــه دې وکــړه چــې کابــل لــره روان يس
په دې خیال چې یې رسونه له خطره پـه امـان يس
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له خپل کيل را بهر سـوه د کابـل پـه لـور روان سـوه
خو په الره کې ډېر ستړي دا بدمرغه انسـانان سـوه
رســتم وویــل مېرمنــې هســې مــه خــوره دزړه وینــې
د انسان چې په نصیب وي نـو هـرو مـرو یـې وینـي
د خپلوانو کور ته والړه شپه یې تېره کړه سـهار سـو
رســتم ووتـــی بــازار تـــه پــه لټـــون د کاروبــار ســـو
ټوله ورځ د رسـتم ـځې لـه هـر چـا کـول پو ـتنه
چې نژدې ستاسې و خواته را پیدا کـړ یـوه خونـه
چــې د تــوپ او راکټونــو لــه خطــره پــه امــان ســو
که مو خدای کلی آرام کړ ،بیا به کـيل تـه روان سـو
خـو یــو چــا ورلــره ورکــړه پـه یــو کــور کــې یــوه خونــه
چــې د څــو میاشــتو لپــاره پــه دننــه کــړي رسونــه
رستم هر سهار تلی ـار تـه مـزدوري بـه یـې کولـه
شــپې او ورځــې تېرېــدلې روزي خــدای ور رســوله
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لــه ســهاره تــر ما ــامه رســتم ســتړی او ســتومان و
د اوالدو نفقـــــــې تـــــــه رسګردانـــــــه او ســـــــتومان و
یــوه ورځ چــې رســتم راغــی ډېــر ســتومانه و خپــل کــور تــه
دواړه الس یې په دعـا کـړه د پـا

رب دربـار تـه پورتـه

رســتم وویــل ای خدایــه! دا زامــن راتــه ځوانــان کــړې
او پــوره مــې پاکــه خدایــه د دې ســوي زړه آرمــان کــړې
نېک عملـه او صـالی یـې لویـه خدایـه راتـه لـوی کـړې
ســتا پــر دیــن او رشیعــت مــې برابــره لــور او زوی کــړې
چې له دې ستومانه ژونده څـه دمـه سـم څـه آزاد سـم
چــې دوی وکــړي راتــه ګټــې زه د دوی پــه کومــک ــاد ســم
رســـتم ډېـــر لـــرل ســـبا تـــه د خـــواږه ژونـــد امیدونـــه
خـــو تقـــدیر ورتـــه کـــريل وه پـــه برخـــه کـــې غمونـــه
چــې پــه برخــه یــې هــر څــه وو هغــه ټــول یــې ولیدلــه
د ازل کر ـــه یـــې نـــه کـــړه پـــه تـــدبیر بانـــدې بدلـــه
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چــې ســهار ســو ملــر راپوتــه ددې ځمکــې پــر آســامن ســو
رستم وخوځېد لـه کـوره د خپـل کـار پـه لـور روان سـو
څــو شــېبې وروســته تــر غــوږ ســوه لړزونکــي آوازونــه
د هر چـا زړه پـه ټوپـو سـو ،شـونډې وچـې ژیـړ مخونـه
ماشــومان ټــول پــه ځغســتا ســوه لــه کــوڅې نــه راتلــه کــور تــه
د رســتم ب یــان هــم راغلــه پــه تلــوار و خپلــې مــور تــه
د رســــتم چــــې تــــر غــــوږ ســــوه د راکټــــو آوازونــــه
بېرته کـور لـره را سـتون سـو او را تېـز یـې کـړه ګامونـه
رســــتم وویــــل مېرمنــــې ژر را ټــــول زمــــوږ واړه کــــړه
زه بــه ګرمــه ډودۍ راوړم چــای تیــارې دوی مــاړه کــړه
چې ما ام وږي ویـده سـوه زړه مـې ډېـر ډېـر نـا ارام ر
خو په کور کې مو څـه نـه وو څـه مـو کـړي وای ناکـام ر
چــې رســتم لــه کــوټې ووت او لــه کــوره را بهــر ســو
یوناڅاپــــه یــــې پــــر خونــــه مزایــــل را برابــــر ســــو
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د رســتم د امیــد خونــه شــنو لوخــوړو کــې ســوه ورکــه
رســتم چیغــه کــړه پــه زوره او را ولوېــدې پــر ځمکــه
یـــودم ګـــډه واویـــال ســـوه لـــوی واړه ټـــول پـــه ځغســـتا ســـوه
چــا ب ــي خپــل ټولولــه څــو لــه ویــرې پــه ژړا ســوه
چــا رســتم پــه غېــږ کــې ونیــو او نــارې یــې پــر وهلــې
لکــه مــړی غونــدې پــروت و چــا اوبــه بانــدې شــیندلې
چــا ویــل چــې هلــه ژر ســو واړه خــاورو نــه بهــر کــړ
ګونــدي څــو پکــې ژونــدي وي ژر ډاکټــر بانــدې خــرب کــړ
ګاونـــډيان پـــه تلـــوار راغلـــه خـــاورې ژر لـــرې کـــولې
پــه دې خیــال چــې بــه ژونــدی وي او نــارې یــې پــرې وهلــې
د رســتم ب ــي او ــځه چــې یــې خــاورو نــه بهــر کــړه
ټـول ویـده پــه درانـده خــوب وه هـر یــو سـاه و خــدای تـه و رکــړه
د رستم ب ي او ځه دا ځـل ـکار سـوه د خونخـوارو
د بــــــې رحمــــــه قــــــاتالنو ،د لــــــوټامره داړه مــــــارو
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چــې رســتم کــړي ســرتګې روڼــې نــه یــې ــځه نــه ب یــان وو
پــردي خلــک پــرې راټــول وو نــه یــې دوســت نــه یــې یــاران وو
یــو ناڅاپــه یــې لــه خــولې نــه یــوه چیغــه رابهــر ســوه
ســرتګې پــاتې ســولې وچــې خپــل ب ــي یــې پــه نظــر ســوه
د رســــتم ټــــول امیدونــــه د بــــاروتو بــــه اور وســــوه
څ ـرا مــړ او کــور یــې وران ســو ،رڼــا ورځ وربانــدې شــپه ســوه
د غټـــانو برخـــې غټـــې ،د خوارانـــو برخـــې خـــوارې
غټــان هــرې خــوا تــه تــالی يس ،خــوار تــه بنــدې ټولــه الرې
د رســتم پــه کــور محشــر ســو ټــول ب یــان یــې شــهیدان ســوه
خــاورو وینــو بانــدې لژنــد ،دا ایســته ایســته ګــالن ســوه
پــــــر خوارانــــــو بانــــــدې اوري د راکټــــــو بارانونــــــه
خــو د دوی د ژونــد پــه بیــه جــوړوي غټــان قصـــرونه
دلتــه چــا دی اور بــل کــړی او بیــا څــو پــه کــې ســوځېږي
چــــا ګنــــاه او جــــرم کــــړی او جــــزا چاتــــه رســــېږي

045

| د ژوند ترخې او خوږې |

رســــتم وویلــــه خدایــــه! مــــا بــــه کــــړي وي کربونــــه
چـې یــودم دې رانـه واخســتل د ژونـد ــکيل نعمتونــه
ده وې خدایـــه! خـــدایي ســـتا ده زمـــا ر ـــا ســـتا پـــه ر ـــا ده
څــه چــې ســتا لــه لــوري رايس زمــا قبولــه ســتا عطــا ده
خــو دا یوســوال مــې قبــول کــړه اخــرت مــې خــراب نــه کــړې
ژونـد مــې ټــول پــه عــېاب تېرســو خــو د ګــور عــېاب رانــه کــړې
شــپه پــه دې نــاورین ســوه تېــره د ســوړ ژمــي ســوړ ســهار ســو
د رســتم لــه اســوېلو نــه د اســامن پــه مــخ غبــار ســو
ملر ځان په کړ په پـردو کـې پـر سـینه د اسـامن نـه و
دا نــاورین چــې پــر افغــان و د لیــدلو تــوان یــې نــه و
چــې تیــارې جنــازې ســوې خلکــو پورتــه کــړه کټونــه
ورېځــې ورو پــرې اورولــه جــوړ د واورې ســپین ګلونــه
ځمکــې وویــل ب یــانو راځــو زمــا غېــږې تــه راســو
د بـــې رحمـــه انســـانانو څـــه را لـــرې را جـــدا ســـو
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دوی لـــه تاســـې څخـــه واخســـتل د ژونـــدون خـــواږه حقونـــه
پـــا

هللا دې پـــر نـــازل کـــړي لـــه آســـامنه تندرونـــه

دا دنیـــا پرېـــږد و دوی تـــه ،چـــې مـــاړه پـــرې دا لېـــوان يس
خزانې پرېږد و دوی تـه چـې ویـده پـر ـاماران يس
ځمکــې خــالا کــړه د زړه ورونــه ،پــه کــې وې ســاتل ګلونــه
ویل زمـا د زړه پـه کـور کـې ،اوس کـو خـواږه خوبونـه
چــې لــه خــوارو څخــه اخــيل خــدای ورکــړي نعمتونــه
هغـــه خـــدای دې پـــر نـــازل کـــړي بالګـــانې آفتونـــه
خدایــه! او ــکې د مظلومــو ظاملــانو تــه ســېالب کــړي
د قصـرونو رسه یو ځـای ظاملـان پـه کـې غرقـاب کـړې
اوروي چـــې څـــو

اورونـــه ،ورانـــوي د خـــوارو خونـــه

دوی مکو کړې په دې اور کـې چـې تـرې خـالا يس عاملونـه
(محبــــويب) اول د خلکــــو و دردونــــو تــــه نظــــر کــــړه
بیا قلـم پـه الس کـې واخلـه ټـول جهـان بانـدې خـرب کـړه
د قلــــم پــــه وړه ژبــــه د ظــــامل ظلــــم بیــــان کــــړه
پــه یــې مــه ســاته رازونــه و جهــان تــه یــې عیــان کــړه
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کيل خوبونه
ما خوب لیده په ژوند کې مو پیـدا یـوه رڼـا يس
تیارې کړي رانه لرې را پیدا یـو سـپ

سـبا يس

زړګــی مــې لــه غمونــو او دردونــو څــه خــايل وي
پرتي نیولې شونډې له خو ۍ نه په خنـدا يس
زمـــا د مـــړاوو هیلـــو غـــوټۍ وســـپړي ګلونـــه
چې زړه مې هر څه غـواړي هغـه ټـول راتـه مهیـا يس
ر تیني یاران ناسـت وي د ټګـانو ټـولی نـه وي
ټګان لـه شـومو هیلـو رسه ور يس او فنـا يس
نـــه اورم لـــه کـــورو څـــه فریادونـــه او کوکـــارې
نه جن

وي ،نه وژل وي ،ور غمونه او ژړا يس
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نــه فســق وي ،نــه فســاد وي ،نــه د خــوارو ځــورول وي
قانون او رشیعت پـر ټـول ملـت حکـم فرمـا يس
حیرانه سوم چې څنګه دا ملت خوشحاله ویـنم
له ډېـرې خوشـحالۍ څخـه مـې سـرتګې پـه ژړا يس
په سرتګو کې مې ډنډ سوې د خو ۍ او مینې او ـکې
جــدا يس لــه لېمــو څــه د ب ــو څوکــو تــه رايس
په او کو مې مخ لوند سو او را پاڅېدم له خوبه
ما ووې خدای رحیم دی ګوندې شپه پر موږ سبا يس
لیديل(محبويب) دي نن خـواږه ـکيل خوبونـه
خالقه له تا غواړي چـې خوبونـه یـې ر ـتیا يس
آســامن مــو د جنګــو لــه ورېځــو څخــه پــا

يس

د ســولې ملــر راپورتــه يس وطــن رڼــا رڼــا يس

049

| د ژوند ترخې او خوږې |

ته نه وې
د مرحوم ډاکټر سید احمدشاه د مړینې د
لومړي تلین په مناسبت د هغه مرحوم د
مېرمنې له خوا:
زه دې فــراو کــې لکــه شــم ژړېــدم تــه نــه وې
ټوله سوم او که پر تصویر دې څڅېـدم تـه نـه وې
ستا د بېلتون ملبې مې بلـې وې د زړه پـه کـور کـې
رس تــر قدمــه ســوځېدم ویلــې کېــدم تــه نــه وې
زه دې د بیا راتلو په طم وم چـې بیـا بـه راسـې
یا به تلم وره تـه یـا کړکـۍ تـه درېـدم تـه نـه وې
تــا د ســفر الره بدلــه کــړه جــدا ســوې لــه مــا
زه دې په لټه په کوڅـو کـې ګرځېـدم تـه نـه وې
کال دې پوره سو نـه دې ویـنم نـه دې ږ اورمـه
پــر مــا نــاورین و ټولــه کــال وکړېــدم تــه نــه وې
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تا وې یـوازې دې د ژونـد سـفر کـې نـه پرېږدمـه
پر دې اغزنـه الر لوېـدم ،بیـا پاڅېـدم تـه نـه وې
د وفــا الس دې راتــه رانــه کــړ یــوازې دې کــړم
زه دې د هجـر پـه دریــاب کـې غرقېــدم تـه نــوې
چې ستا د سرتګو ډېوې مړې سوې نو تیاره سـوه پـر مـا
زه د فــراو ت ـورو تیــارو کــې اوســېدم تــه نــه وې
ستا د مرګي ناره چې وسوه نو محشـر سو پـر مـا
نه مې له ځان نه لـه جهانـه خربېـدم تـه نـه وې
ستا پر مزار باندې مـې خپـور کـړ د خپـل رس پـوړنی
د قرب خـوا نـه دې پـه چیغـو پاڅېـدم تـه نـه وې
تر څو چې مرم پر رس ساتم سـتا د عـزت پـوړنی
ستا له مـزاره (احمدشـاه) رخصـتېدم تـه نـه وې
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د پښتونخوا پښتون ته!
کــه تــه دلتــه یــې یــا هلتــه یــې پښــتونه!
لــــرم ســــتا رسه د مینــــې پیوندونــــه
زمــوږ رګونـــو کـــې یـــوه وینـــه بهېـــږي
خیر دی دا که مختلف یې وي ګروپونه
احمدشاه ،میـرویس ،اجمـل ،کـه خوشـحال خـان دی

ټول د یو بابا ملسیان بېـل یـې نومونـه
خیر دی ته که د سیند یو خوا زه بل خوا یـم
زمـــوږ و یـــو بـــل تـــه رســـېږي اوازونـــه
کندهار ،که ننګرهـار یـا پښـتونخوا ده
دغــــه واړه د یـــــوې ونـــــې ـــــاخونه
پښـتانه ټـول د پښـتو د بـ ګـالن دي
پرې ایسته ده د آسیا د زړګي خونـه
د غرض خاونـده بېـل بـه رسه نـه کـړې
دا د مینـــې پـــه تـــارو تـــړيل زړونـــه
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زموږ د مینې وړانګې وځي له فوالد نـه
تــه مــو مــخ تــه ږدې د خټــو دېوالونــه
چې السونه د وحدت یو بـل تـه ورکـړو
درکـــــوو درتـــــه مرګـــــوين ګوزارونـــــه
نن مې مه کړه پر زخمـي تـن ګوزارونـه
چــې ســبا بیــا درنــه اخلــم کســاتونه
که هر څو زمری له پښو نه وي لوېدلی
په تی ګواښ له ګیدړانو بـايس زړونـه
وروڼو خـدای لپـاره ټولـه رسه یـو سـو
لــه زاړه غلیمــه واخلــو خپــل حقونــه
ال تر څو به الس تر زنې ور ته ناست یو
وړو به ګور تـه خپـل نیمګـړي ارمانونـه
(محبــويب) وايــي راځــو چــې رسه یــو ســو
د ـــــمنانو تـــــه ور نـــــه کـــــړو فرصـــــتونه
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زما خطا
مــــا پــــه مینــــه و ژونــــدون لــــره کتلــــه
لــــه هــــر چــــا مــــې د وفــــا طمــــ لرلــــه
مــا وې زه بــه خــوږ مثــر لــه ژونــده واخلــم
د ژونــــد ونــــه مــــې پــــه مینــــه لویولــــه
ما وې زه به یې له سیوري النـدې کښـېنم
د خپـــل زیـــار مثـــر بـــه واخلمـــه پخپلـــه
چــې تکیــه مــې تــل کولــه پــه مخلوقــاتو
خپــل کــريل مــې نــن ورېبــل پــه خپلــه
څه چې ګورم زمـا د خپلـو کـړو تـاثیر دی
نـــور بـــه نـــه کـــوم ګیلـــه لـــه یـــو او بلـــه
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آرزوګانې مې الهو سوې په خړ سیند کـې
د امیـــد کښـــتۍ مـــې ورو ورو غرقېدلـــه
د هغــې ونــې لــه لښــتو نــه ګــوزار خــورم
کومـــه چـــې مـــا د زړه پـــه وینـــو اوبولـــه
خدای مې هېر کړ له مخلوقه مـدد غـواړم
نســـته نســـته تـــر دې لویـــه ګنـــاه بلـــه
(محبـــويب) د هیلـــو کـــور و ابـــاد کـــړی
د تقـــدیر کاتـــب نـــور څـــه ورتـــه لیکلـــه
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د مرحوم ډاکټر سید احمدشاه
په یاد
د زړه رس د ســـرتګو تـــوره د دردمـــن زړګـــي ټکـــوره
زړه مې غواړي سـتا پـه یـاد نـن چیغـې ووهـم پـه زوره
تـــه زمـــوږ د آرزو بـــا وې و تیـــارو تـــه مـــو څـــرا وې
ســتا د مــرځ نــاره چــې وســوه رڼــا ورځ کــې ســوم شــبکوره
دا یــو تنــدر د اســامن و کــه پــه ځمکــه کــې طوفــان و
ســتا د مینــې کــور یــې وران کــړ هــره خــوا ســوه تیــاره تــوره
څــومره ژر څــومره بــې وختــه د اجــل قاصــدان راغلــه
بیابــان لــره یــې یــووړې او جــدا یــې کــړې لــه کــوره
ستا د ګډ ژوندانـه ځالـه څنګـه ورانـه سـوه بـې وختـه
ستا د مرځ طوفان پرې راغی ستا مېرمن یـې کـړه رستـوره
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تــه د پــالر د زړه قــوت وې ،تــه د ورور د بــازو زور وې
تـــه د خـــور د زړه تســـل وې ای د مـــور د زړه ټکـــوره
ستا واړه ماشـومان ژاړي خپـل خواخـوږی پالرجـان غـواړي
پــر مېرمنــې دې مــاتم دی اور پــرې اورې لــه هــر لــوره
د ژونــدون بــا تــه دې راغلــه څــه بــې وختــه خزانونــه
ستا د هیلو کاسه مرځ کړه تـورو خـاورو کـې نسـکوره
خویندې وروڼه دې دردمن سوه ستا په غم بانـدې غمجـن سـوه
مــور دې هــم پــه غــم غمجنــه ارامــي یــې والړه نــوره
د ژونــد ســتونزو کړاونــو ســتړی کــړی و ســتومان دی
خپله غېږ کې یې دمه کړه ځمکې خـدای و روی تـه ګـوره
احمدشاه درنه لوګی سم ستا تر قرب دې وارۍ سم
ستا بېلتون راباندې زور سو ځکه راغلم سـتا تـر ګـوره
غم دې غر د کوه قاح سو زمـا پـه زړه کـې نـه ځـایږي
(محبويب) دې کړه غمجنه خوشـحايل یـې والړه نـوره
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د غفلت خوب
راځـــو وکـــړو لـــه خپـــل ځانـــه تپوســـونه
جـــــاروو د چـــــا لپـــــاره خپـــــل رسونـــــه
غلــیامن ولــې دوســتان راتــه ــکارېږي
د غلـــــیم ملـــــن کـــــې اچـــــوو ځانونـــــه
د وطــن د مــور ملــن پــه وینــو رسه ســوه
پـــــه ملـــــن کـــــې رسه وژين اوالدونـــــه
دا پــه وینــو کــې چــې لغــړي د چــا رس دی
ولې وژنو خپلـې خوینـدې او خپـل وروڼـه
دلتــــه اور د نفــــاقونو چــــا بــــل کــــړی
څــو مــو اخــيل پــر رسو بانــدې باجونــه
ولـــې ولـــې ال تـــر څـــو بـــه نـــه پـــوهېږو
د د ــمن او د دوســت نــه کــړو توپیرونــه
پـالر نیکونــه مــو د خپــل وخــت مېــړين وو
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مــــاتول یــــې د د ــــمن قــــوي فوجونــــه
مــوږ میــراپ د پــالر نیکونــو پــر بــل پلــورو
زیــــــاتوو خپلــــــې کلــــــدارې ډالرونــــــه
یــو کفـــن رسه بـــه ځـــو لـــه دې دنیـــا نـــه
خـــو پرېـــږدو خپلـــو ب ـــو تـــه پېغورونـــه
دا څه ژوند چې ځـان مـو خپـل وا یـې د بـل
دی
د پـــــردو پـــــه اشـــــاره کـــــوو مزلونـــــه
پــه رڼــو ســرتګو ویــده لکــه تصــویر یــو
نــــه منــــزل راتــــه معلــــوم نــــه هدفونــــه
غلــیم مــا پــه تــا او تــا بیــا پــه مـــا وژين
خـــړوي اوبـــه او نیســــي خپـــل کبونـــه
مــوږ واحــد ملــت تقســیم پــر ملیتــو کــړ
رانــــه هېــــر ســــوه د نیکونــــو وصــــیتونه
خپل وجود مو په خپل الس رې رې کړ
غلیامنـــــو تـــــه مـــــو ورکـــــړه فرصـــــتونه
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ولــې هســې ســوې بــې قــدره زمــوږ وینــې
ولــې هســې شــان وړیــا ســوه رسه لعلونــه
ولــې رحــم پــه یتــیم او کونــډو نــه کــړو
له تور کاڼو څخه سخت سوه زمـوږ زړونـه
نور د خدای(ج) لپاره خوب د غفلـت پرېـږد
د نهضـــت پـــر لـــوري واخلـــو قدمونـــه
لــه لېمــو څــه کــړ پــردې د جهــل لــرې
الس کـــې واخلـــو د پـــوهنې مشـــعلونه
د غرض السونه لنـډ کـړ لـه خپـل ملکـه
وطــــن ســــاتو او ابــــاد کــــړ اولســــونه
د وحـــدت پـــه تـــوره ورکـــړ و غلـــیم تـــه
ســـخت وژونکـــي او مرګـــوين ګوزارونـــه
(محبويب) وایي واکمن پر خپل ملت سـو
یـــو ملـــت ســـو رسه یـــو کـــړ ملیتونـــه
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