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 اهدا:

 ینې ته، م
 چې ټول عمر یې مینه، مینه وي.  ډالۍ کومپه دې هیله یې خپلې نوې زېږېدلې لمسۍ ته  

 
 !ټولگیوالې

 

 ، رانه الړې
 

 درنه الړم 
 

په مخه راغی    شعر  یوه ورځ د مخکتاب په بڼ کې په چکر سر وم، چې نا څاپه د یو ځوان داسې یو

ې وې. ما ته ییوه ریښتیني هجران خبرې په کې شوې د چې په ریښتیا سره د زړه درد سره مل او 
وي انشا نهم ځواني او پوهنتون بیا را په زړه کړل او له همدې شعر نه مې په الهام سره یوه اوږده مث

 شعر په دې بیت پیل شوی و: هغه ځوان . د کړه

 
 الص شوـر خـستـمـورم سـلـوالې څـیـګـولــ»ټ

 

 وږیږي«ـل رنګ خـا بـې زړه زمـوالـیـګـولـټ
 

 څه د ده او څه خپل یادونه د کلماتو په جامه کې تلپاتې کړل.ما هم 
 

 وــام شـــمــم تــال هـورم کــلــټــولـګـیـوالـې څ
 وـام شــه خـرتـېـد بـنـوالي کې مې درمـوخـه پـپ

 

 ومـش اــه شــــپه زه ــــه روانـــې تـوالـیـګـولــټ
 ا شومو کــید  لـه مثــکارم پـپک ښـه ســتــځان

 

 وـراب شــــم خـــې هـس مـفــنــت ېـوالـیـګـولـټ
 اب شوـبـم کــې هــږده چې ال زړه مـرېـدن پــب

 

 ړ شمـه زیـزه ب شوې،  شنهه ال ـت والېـیـګـولـټ
 رېړ شمـه کـدې بـخاورې شگې شوم سرک بان

 

 یـولـې خـوشـالـۍ خـوښۍ دې سـتا ويـولـگــټـ
 ا ويـه دې زمــونــمــل غوټــږه، ــېــرالر ــوی
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 هــــالــوشـــه خـــره ومـــا  ســـوالې تـیـګـولـټ
 مهالهـمـوم هـن شـرمــیوه ـومـل شـېـا بــه تــل

 

 مـه یــه نـــې او زه بـه یــه بــې تـوالـیـګـولــټ
 میا څه ـم بې تړـشاه کـنـان شهـو ځـر څـکه ه

 

 ېـدلــیــلې ــه مـــره ورځ بــوالې هــیــګـولـټ
 وشالېدلېـم ښه خــه هــوښ وم، تــو خــزه خ

 

 ږمــېـوبـــره لـاد ســوالې اوس دې یـیــګـولــټ
 ږمـوېـړمخې لـــدم پــر قــــه هــــانــه تــې لـب

 

 ه شيـڅ له السه نـیـې هـور مـــوالې نـیـولګـټ
 شيه ـاسه نــور د دې د پــ، نلړـر مې وکــډې

 

 ا یادونهـې ستـه مــتــه شــولــــټې ـوالـیـګـولـټ
 ادونهـر بـــجــوي هـــورځــې غــوي مــگــج

 

 مږــېـره اوسـۍ سـنـمــتــې شـلـپــه خـــاوس ل
 ږمــېــوبــره لــرو ســـــو او ویـــادونـــا یــست

 

 یـړلــــم شـــې یـلــو ځـــا څـــې تـوالـیـګـولـټ
 یــولـــرځــــدا راگـــنــوږه خــــوه خــــه یـــپ

 

 مـم ال والړ یـــر یــگــوالــــې سـنــــیـــزه د م
 ا په اهاړ یمــیــب اوس والړ لوـر شــېــساړه ت

 

 کړی نـیـم زړه شـدې نه ی »نه«والې ـیـولګــټ
 وړین کړیـخپلې خوارې برخې زړه دی راخ

 

 و الل دیـــکه یـسور لې ــمزړه  والېـیـولګـټ
 ال دیـه کـــه دې راتـبـیـره شــون هـتـلــیــد ب

 

 ات کړـا مـې الل درکړ، خو تـې مـه ډالۍ کــپ
 ا قات کړـوسته تــه لـــړ، ودې نـلیک مې درک

 

 ړلــه دې وکـق و، ښــوالې دا دې حـیــګــولـټ
 لږ سوچ وکړه، ښه سوچ وکړه، څه دې وکړل

 

 ری ناخليــتــوي چې پام دې ــې پـوالـیـګـولـټ
 ليـاخــوری نـه دی سـتـښـه ویـکـری لــنزړه 

 

 ری د زروــتــار پـــا کـتـړي وســه ورکــاو ک
 ه شي له خبروـه نـالص بـــه خـــري بـــداغ ل

 

 غ زما وجود کېـیـه تــکــاري لـکـې ښـدرز ب
 ود کېـــجـه والړه او ســــم پــمــې زغـدرد ب
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 وشول هــې څـږم چـېـوهــه پـې ښـوالـیـګـولـټ
 ه وشولـه ښـمـوښه یې زه وایــــه خــــه تـــک

 

 هـومــــذابــــه عـــــور دې نـــې نـوالـیـګـولـټ
 هـرارومـره دی زې کــــا ســـــر دې مـــــوی

 

 ا ويــدې زمه ـرونــــول ویــې ټـوالـیـګـولـټ
 ستا وېه دې ـوښۍ او ښــــان واړه خــهـد ج

 

 کور کې تل میلمه شو ېـر مــوالې ویـیـولګـټ
 ول ژوند دلته دمه شوـه ټــمــه ځــــې نــلــوی

 

 دي وانـــلــپــخ او هۍ دـورنـې کـــره یـورس
 ور کسان ديـده نــــژانـېـاپـــه نـــره څــورس

 

 کرېـښـل رـــوی ان دــیــچــې بـیې ـاو راوست
 رېـبـرې بـــې ډېــښرې ـېــې څـکــرونــــوې

 

 یــدلــې درېــکـــخــه مــزړه ورت يــپــزه ټ
 یــدلـدېــنــه خــلـــه، کـــــه ژاړم ورتـــلـــک

 

 ښکال دهونه او داـا یـتـې ســدوی مـنـتـرسـم
 ندا دهـه ښکلې خـغـا هـتـې ســي مــالـوشــخ

 
۰۴/۰۸/۲۰۱۹ 

 ماسکو 
 روسیه
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