AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

ذکي هوتک

۲۰۲۱/۰۱/۰۴

د زړه بړاس
په تور ګور کي ئې ژونـدون دئ ،کړي خبري د اسمان
زړه کې څـرک د مـیـني نـسته ،دی ستایي خیالي جانان
حـقـیـقـت دئ ځـیـنـي پــاتــه ،دی اوسـېــږي تـخیـل کي
قـصـیـدې ئـې دي سـر کـړي ،ځـان ښه بـولي ،بد جهان
تــاریـخ یـو څه ورتــه وایـي ،دی ئـې اوري په بـل ډول
هیڅ عبرت نه ځني اخلي ،ژوند تکرار ،تریخ ئې دوران
قــوم و خـټـه یـې مــعــیــار دئ ،تـرازو یې سمت و ژبه
دنــیــاګۍ ئـې تـنـګ نــظــره ،عــزت نــه کـړي د انسان
تــظـاهــر کي دئ مــاهــره ،پـــه بــاطــن کـي ریـاکــاره
پــر ریـښـتـیـا ئـې ستـرګـي پـټـي ،پـر درواغ قـلــم روان
مـرګ و مـیـر یې عـادت سوئ ،تـویـوي د یـو بــل ویني
تــه وا سم دم آدمــخــور دئ ،سـر ببر ،سور ئې ګـریوان
نـه د خدای پر الر رهي دئ ،نه پـیـرو ئي د محبوب دئ
نــه حــدیـث ورتـــه ښـاغــلــي ،نـه عـمـل کـړي په قرآن
نصیحت ورته ټول کانـدي ،خو ده دروند غـوږ دئ نیولی
له اصالح ئې نـفـرت کیـږي ،پـر حـق ښکاري ورته ځان
په هر رنګ که ئې توجیه وي ،کوږ بار نه رسي منزل ته
کـه دا دود د نــړۍ نـــه وي ،دا ئـې ګــز دا ئــې مــیــدان
نــه زمـــا زړګـی صـبـرېــږي ،نـه تـغـیـر په ده کي وینم
پـه یــو ډول ځــان قــانــع کــړم ،بـل نه وس لرم نه توان
الس تـر زني ورتـه نـاست یـم ،او پر حال ئې ویني ژاړم
ال تــــر څـــو بــه پــر کــږه الر نــابــیــنــا وي دی روان
چي هر څومره زه و چورت سو ،سد مي هیڅ نه په رسېږي
ذکــي ګـــــوره چـي بــه څــه وي ،عـاقـبـت د خـوار افـغـان
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خو:
اې زمـا بـې قــرار فکـره ،دومره ولي ځان محزون کړې
څــه فــایــده چـي ری پــریـشان وي ،ګټه څه لري خپګان
خـپلي هڅي دي بیا پیل کړه ،څو پیدا کړې مفهوم ژوند ته
بـیـا ئـې ځـیــر سـه فـلسفې تـــه لــکــه حـی ابــن یـقـضان
الس د خواست و دعا پورته ،کړه مریض ته چي شفا سي
ګــونـدي ووزي لـه کــوما څـه او مـرض ئـې سـي درمان
د امـیـد رڼـا کـه خـوپـه ،وي هـر څـومـره مأیـوس نه سې
روښـنـایي ئـې هــر وخـت ښـه ده ،تــر تــاریـکـه شبستان
بـاوري کـړه ځـان پـدې چـي ،هـري شـپـې لـره سـبـا سته
دا تـصـدیـق کـړه پـه خـپـل زړه کي ،تـل ئې وایـه باللسان
دغـه وچ بـاغ بـه بـیـا شـیـن سي ،پـه حـکـمـت د مـشـرانو
ګلستان بـه بـیـا تـرې جـوړ سي ،پـه قـاطـع هـمت د ځوان
د پــوهــانــو الرښـونــه دي هـمـیـش پـر مـوږ سـایــه وي
یــــا بـــه نــن یـــا بــه سـبـا وي ،دغــه وران وطــن ودان
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