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 مناجات

 

 لویه خدایه د پېړیو ویده بخت مو را بیدار کې

سهار کې  شپې رخصت پر جنازو کړې په سهار پسي 

 زما له قامه څخه هیري افسانې کړې د قرنونو

 له زانګو د اال هو یې لږ را ویښ لږ یې هوښیار کې

 چي له جګو جګو غرونو له پېچومو کنډوونو

ته  سیخ کړي را پیدا کاروان ساالر کېقافلې    سمي 

الس په دعا یم  تور وېښته مي درته سپین کړل له ځوانۍ 

انتظار کې  څو شېبې مي پر ژوند پور دي نور مي ختم 

چي سرې غوټۍ سي د توتکیو په خندا   پر موسم 

خپل ملیار کې ورځ درڅخه غواړم را خبر مي   داسي 

 نوله واخانه تر پنجشیره د هري تر منارو

 له آمو تر ګل سرخه هر لوېشت مي شالمار کې

 یوه بل ته چي طبیب سي د زاړه پرهار حبیب سي

 یو د بل په ژبه پوه مي ننګرهار او کندهار کې

وطن ته  په کاږه نظر چي ګوري زما لیال ښکلي 

 له غالمه تر باداره شرمنده یې د روزګار کې  

وي یو ستونی زر السونه یو لستوڼی  چي زر چیغي 

 آواز یې حیدري وي هر ګوزار یې ذوالفقار کې هر

بیا پورته چي نه بوی وي د باروتو  چي نه توره سي 

وي نه جنډۍ   کتار کېنه غازي نه څوک شهید   پکښي 

د کابل وي ګل یې ایښی پر اوربل وي  چي بیا ښکلي 

په سترګو ړوند وي په غضب یې ګرفتار کې  محتسب 

خپل وي جوماتونه خپل مال خپل یې  وعظونه  چي مي 
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 ږغ د خپل بالل مي پورته له منبره له منار کې

 بیا ډېوې در څخه غواړم د کیږدۍ د ماښامونو

 بیا مي پورته له ګودره د پاولیو شرنګهار کې

سارنګ وي چي رباب وي  چي شاعر وي چي کتاب وي چي 

وي را نصیب مي ه خانه خراب  ښ ـغـچي واعظ   ېـار کـه 

پر   وانه یمزه د میني زوالنه یم زه د شمعي 

مي ایسار کې خپل پانوس ته بوزې په لمبو کي   ما مي 

 جهاني کړي غزلونه د جانان په صفت ستړي

پر کندهار کې را نصیب لیدل د یار کې.  زما لحد 
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