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 راشه اې وږمې د سهار 
 

 راشه اې وږمې د سهار 
 پورته مې له خوبه کړه 

 
 پټې د زړه تل کې مې 
 ويدې هيلي بيدارې کړه 

 پاکه ـ مې ـ د ـ ذهن 
 دا ـ زنګينه ـ آينه کړه 
 يو ـ څپه ـ د ـ ميني 
 پر ـ احساس ـ مې 
 را ـ خپره ـ کړه 

 درد د خواخوږۍ باندې 
 مې ـ  ولړزوه ـ زړه 

 پورته انساني احساس مي 
 راوړه ـ تر ـ ليمه 

 نور چې نه زورومه 
 دغه ځواک راکې پيدا کړه 

 ذهنيو ـ سپيڅلې ـ  
 او احساس راکې پيدا کړه 

 ې پرانيزه ـ ليمه ـ م
 د ښکال ـ پر ـ نازکيو 
 خوږه ـ مې ـ پرې 

 د ژوند هره شيبه کړه 
 

 اشه اې وږمې د سهار ر
 پورته مې له خوبه کړه 

 
 زه چې دا روانې چارې وينم 

 د انسان له نوم ويريږمه 
 ځکه خو يې کړنو ته 
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 حيرت کې يم ډاريږمه 
 اور دې  وړاندې وروسته

 له هر څه نه بيزاريږمه 
 خو ژوند کې مې ژوند کوم، 

 جذبه او ولوله نه شته 
 ساه اخلم په ساه کې مې 

 نښانه نه شه نور هيڅ کوم 
 سترګې ـ غړومه ـ خو 

 ړوند شوې مې نظر ښکاري 
 هرې خوا ـ چې ـ ګورم 
 نړۍ راته يو ډنډ ښکاري 

 
 راشه اې وږمې د سهار 
 پورته مې له خوبه کړه 

 
 زړه مې د انسان له ناکردو 

 بې ـ حسه ـ شوې ـ دې 
 ستړې  ـ  او ـ  ستومانه 
 ی له هر لور ناهيلې شوې د 

 چې  - ناروا    -څومره  
 بشر له خوا روان دي اوسد 

 هومره خو وحشي ځناوران 
 ترې ـ  په سوران دي ټـول 

 نه پوهيږم دوي په دې خصلت سره
 ژوندي ګرزي  څرنګه ژوندون کوي،

 هره ورځ په وينو د انسان 
 السونه ـ  يې  ـ  سره ـ  دي 

 ال  ـ ګړنډي ـ  ګر زي 
 الر د خالصون نه وينم 

 خو دومره له رب)ج( غواړمه
 وښوروه ـ  زړه  ـ  يې 
 دا ـ  وحشی ـ احساس 

 ترې  ـ  وشړه 
 پاڅوه  ـ ويده  ـ ضمير 
 پاڅوه ـ ويده ـ ضمير 

 د سترګو کسې يې پرانيزه 
 داسې نه کړې نو  هيا ک 

 راوله محشر له مخکې 
 دا نړۍ را ړنګه کړه 

 ويني بهوي چې د هغوي 
 مرکنډۍ ـ  ماتې ـ کړه 

 څوک چې د مظلوم په وينو 
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 ګرزي سره السونه مست 
 نه شته په کې رحم دوي 
 ال هغسې بدمست ګرزي 
 ماته ـ  خو لږ  ـ  وښايه 
 چې کله رانسکور به شي 
 ظلم د ظالم په خونړي 
 وربوز راټول ـ به شی 
 شعمې ال هم ـ سوزې 
 ي پتنګان ترې تاويدې نه ش

 ي ګلونه ـ را ـ رژيږ
 ـ نه شي  یبلبالن هوسيد 

 ورځ مو توره شپه ده
 شته خو د يو جرس آواز نه 
 ی تور ـ ښامار تاو ـ شو 
 د وتلو اعتبار نه شته 

 ی يا ـ مو ـ  ده  بايلل
 يهغه لوړ سر چې راپورته ش
 بيا هغه شمله  پر سريې 
 ټول ولسونه پورته شي 
 نو واوره زما ربه )ج( 

 موږ ته حس د ژوندانه راکړه
 په يوه کرشمه ويښ مو کړه 

 ښکته او پورته  په لوړو تاترو،
 ړه انګازه د پيوستون راو

 
 راشه اې وږمې د سهار 
 پورته مې له خوبه کړه 

 
۷.۴.۱۴۰۰ 

 شاجان هاجره حرکت
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