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روښان خادم

ای جانانه!
راشه دا سندره واوره!
دا د زړه نه پورته شوې
دا په ژبه خوره شوې
په نغمو مې رانغاړلې
ډیره ساده مې را پیلې
داسې چا راته ویلې
ستا په باب یې داسې کشلې
ته د ځان ځنې خفه یې
د جهان خنې خفه یې
د زمان ځنی خفه یې
د جانان ځنې خفه یې
راشه دا سندره واوره!

*****
ته زما حجری ته راشه
زه به ستا کاله ته درشم
ته زما کره میلمه شه
زه به ستا کور کې میلمه شم
دواړه څنګ په څنګ به کیښینو
ته زما د سر شمله شه
زه به ستا د سر شمله شم
ته غزل زه به مصره شم
ته آهنګ زه به نغمه شم
په خواږه افغانی رنګ کی
ته شه ساز زه به پرده شم
راشه دا سندره واوره!

*****
په یوه آواز به دواړه
د پامیر په لوړو څوکو
د واخان په ښکلو څوکو
د خیبر په سردرو به
د بوالن په شا زلمو به
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دا یوه ناره کړو غبرګه
دا یوه چغه کړو غبرګه
ای زما تاجکه وروره
ای زما ازبیکه وروره
ای زما هزاره ورور
ای زما ترکمنه وروره
راشه دا سندره واوره!

*****
چا زما ځنی خفه کړې
چا له تا ځنی خفه کړم
ته چې برګ ،برګ ماته ګورې
زه چې برګ ،برګ تا ته ګورم
نه خو ته له ځان خبر یی
نه خو زه له ځان خبر یم
تا په شا باندی ټپۍ څوک
ما هم شا باندی ټپۍ څوک
تا له هم شا باسې وایی
ماله هم شاباسې وایی
نه یی ته په سترګو ګوری
نه یی زه په سترګو ګورم
یو څو کسه دا ستا شاته
یو څوکسه زما شاته
فرښتو کې ځان راښایی
د شیطان په مینه پایی
راشه! دا سندره واوره!

*****
یو څو کسه دعوا ګیر دي
ټول خرڅ شوي دي خنذیر دي
ستا مشري کا د ستا پیر دي
زما مشرې کا زما پیر دي
بس همدا چې ماسره دي
او همدا چې تا سره دي
په ایران باندی خرڅ شوي
پاکستان باندی خرڅ شوي
څوک د ترکو په بازار کې
«اردوغان» باندې خرڅ شوي
زه او ته یو بې خبره
د خپل ځان نه بې خبره
د جهان نه بې خبره
د اسمان نه بې خبره
په مکان ،مکان کې اوسو
د مکان نه بې خبره
راشه دا سندره واوره!

*****
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ستا ورمیږ کې د دوی الس دی
ستا ګریوان کې د دوی الس دی
ستا په غاړه د دوی پړې
زما په غاړه د دوی پړی
ته لګیا یې په سندرو
زه لګیا یم په سندرو
ته د بل سندره وایې
زه د بل سندره وایم
ستا آواز یې بدرنګ کړی
زما آواز یی خچن کړی
تا وماته را ببر کړي
ما وتاته در ببر کړي
راشه دا سندره واوره!

*****
دا هغه داړه ماران دي
ټول له سره ښاماران دي
د ډالرو غالمان دي
د کلدارو ترجمان دي
د تومن خر ّه د ایران دي
ته ېی هم چېرې خرڅ کړی
زه یی هم چیرې خرڅ کړی
واک زما او ستا یې اخیستی
اختیار زما اوستا یی اخیستی
څوک د حورو په خوبو کې
څوک د ډوزو په خوبو کې
څوک ببر سرونه ګوره
ښکرور سرونه ګوره
دا د خدای نه بی خبره
د اسالم او پیغمبره
فرق د ده او کفر څه دی؟
چې هم پری کوي د ستا سر
هم یې غوڅ کړلو زما سر
راشه دا سندره واوره!

*****
ته زما مرګ ته خوشحاله
زه د ستا مرګ ته خوشحاله
زه د ستا غم ته ګډیـږم
ته زما غم ته ګډیـږی
ته زما په وینو خاندې
زه د ستا په وینو خاندم
ستا نه هم وینه بهیـږي
زما نه هم وینه بهیـږي
ستا ادې ده بوره شوې
زما ادې ده بوره شوې
ته دې هم توره راواخله
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زه به هم توره را واخلم
په یوه آواز به دواړه
الس په الس غاړه په غاړه
دا یوه نعره به سر کړو
په یو غږ به ا هلل اکبر کړو
ته د هغو سرونه غوڅ کړه
زه د دوی سرونه غوڅ کړم
ته به هم له بال خالص شې
زه به هم له بال خالص شم
راشه دا سندره واوره!

*****
د دې ټول وطن وګړي
را ژوندي به کړو دا مړي
الس به یو تر بله ورکړو
غیـږ به یو تر بله ورکړو
دې جهان ته به ښکاره کړو
هر انسان ته به ښکاره کړو
دا وطن د افغانانو
دا یو کور دی زمریانو
د نفاق به تخم ورک کړو
د شقاق به تخم ورک کړو
یو ښاغلی به ملت کړو
یو زلمی به تری اوچت کړو
یو به دین یو به ایمان شی
بیا به ښکلی افغانستان شی
سپتمبر ۲۰۱۸ /۹
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