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 اسم اعظم 
 
 

 چېرته لرې، لرې، لرې 
 په تیارو، تیارو، تیارو کې 
 د اوبو یوه رڼه چینه بهیږي 

 په کې پروت یو سور غمی دی
 پرې لیکلی د څښتن اسم اعظم دی

 راځه دواړه هلته والړ شو 
 ټولو تورو 

 شنو او سپینو 
 هم سرو سترګو نه پناه شو 
 له دې کرکو، له دې رخو 

 .په تیارو کې الونیا شو
 د تیارې مثال به درکړم 

 ته دې زلفې راخورې کړه 
 ګوره، تورې تورې تورې 

 او
 .اوږدې خورې ورې دي

 جار له باده 
 چې ستا زلفې یې راوشیندلې مخ ته

 په کې پټ شوم
 ...په کې غرق شوم

 بل مثال د سور غمي دی 
 ی په چینه کېهغه سور غمی چې ډوب د

 .پرې لیکلی د څښتن اسم اعظم دی
 ته دې خپلې شونډې ګوره
 غمی دغسې تک سور دی 
 ته دې خپلې شونډې ګوره

 تکې سرې دي، هم مالګینې، هم خوږې دي 
 ما ویل هلته په تیارو کې

 د اوبو یوه رڼه چینه بهیږي، 
 ته به پوښتې چې نو څرنګه رڼه ده؟ 

 کټ مټ داسې
 و اوښکهلکه ستا د سترګ

 چې له ډېرې خوښۍ راشي 
 خوښي؟
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 هو،
 خوښي دې نو یو راز وي 

 .داسې راز لکه پټ نوم په سره غمي کې
 تا د شین پیغامبر نوم دی اورېدلی؟ 
 د جنت زرغونې پاڼې یې جامې دي

 څنګه شنې ؟
 څنګه زرغونې؟

 د جنت د پاڼو رنګ نو چا لیدلی ؟
 ما لیدلی، 

 ما لیدلی د دې رنګ یو ښکلی څاڅکی
 بختورې، 

 .ستا تندي کې
 زرغون پیغامبر ګوره  ستا د خال په شان

 هم هغه د دې رڼې چینې خاوند دی
 خو خبر په دې راز نه یم 

 چې زرغون پیغامبر لوستی
 او که دی هم پسې ګرځي

 چې په سره غمي کې څه دي؟ 
 جهانه  تیاره تر تیاره

 تر رڼې رڼې چینې پورې سفر کې
 یو کیفیت دی 

 یو مرموز غوندې خوږ درد دی 
 .خوندور غوندې احساس دی

 اوس به پوښتې، چې دا څه دی؟ 
 ته دې الس په الس کې راکړه
 بس دا څه چې زما له رغوي 

 د تک سپین سوسن رګ رګ ته ننوځي 
 چې دې لنډه لنډه ساه شي 

 ځیږ شيغونی په خواږه احساس کې  چې دې
 د روانې موسیقۍ غوندې بهیږي 

 د وجود په هره برخه کې مرۍ مرۍ روان وي 
 کټ مټ دغسې خوږ حس دی، 

 ځه روان په دې سفر شو 
 د چینې په تلوسه کې

 کیفیت داسې مرموز دی
 لکه جام باندې چې خوله ږدې 

 لکه پوله، 
 چې د څښلو او د تندې وي تر منځه

 په تیارو تیارو تیارو کې 
 ها رڼه چینه در ښییم

 دا چینه د پیغامبر ده، چې جامې یې د جنت له پاڼو کړي
 ها کوډګره چینه ښییم 
 چې رڼه رڼه بهیږي

 خو بهیر یې څرګند نه دی 
 په تیارو تیارو تیارو کې ځي ورکیږي،

 پناه کیږي
 کټ مټ داسې

 .چې ستا تر زلفو الندې پټ شملکه زه 
 چا موندلی ال طلسم د کوډګرې چینې نه دی
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 ټول تیارو کې دي ورک شوي
 چا چینه لیدلې نه ده

 په یو غوړپ پسې یې مړه دي
 هغه تږي چې ورغلي 

 .ترې راغلي بېرته نه دي
 ستا د سترګو یو عادت د دې چینې دی 

 .ورکیږم چې درګورمه،
 ، چې یې څښمه څښمه څښمه
 .هومره ډېر ال تږی کېږم

 زمانې داسې روانې 
 د اوبو په شان بهاندې

 په یو غوړپ پسې توسیږي 
 ډېر ډېر خلک لیوني شول،

 .په تیارو کې ال ورکیږي
 خو چینه له ټولو پټه

 له زرغون پیغامبر پرته 
 چینه ټولو نه ده ورکه

 ته دې الس راکړه په الس کې
 زه دې بیایم دې چینې ته
 ته ما زلفو الندې پټ کړه 
 په دې تورو، تورو، تورو 
 او اوږدو اوږدو تیارو کې

 غوړپ غوړپ راکړه له رڼو رڼو چینو نه 
 ستا د سترګو له خوږو خوږو کتو نه

 او د سور غمي کیسه هم زه لوستی شم
 ته دې شونډې رانږدې کړه

 .دا طلسم مې په شونډو ماتوی شم
 پر تندي دې د زرغون پیغامبر څاڅکی زما خپل دی 
 چې راغلی د جنت له پاڼې پاڼې زرغون رنګ نه 

 رانږدې شه، ما موندلی
 د تک سره غمي په زړه کې لیکل شوی

 .د څښتن اسم اعظم دې غوږ کې وایم
 هغه نوم، چې ال هیچا لوستلی نه دی 

 په غوږ کې لولم  زه یې پټ یوازې ستا
 ته لږ نوره رانږدې شه 

 ستا په عطرو کې اوبدلی 
 د تک سره غمي په زړه کې 

 لیکل شوی د څښتن اسم اعظم دې
 .پټ په غوږ کې درته وایم
 ته لږ نوره رانږدې شه 

 الس دې راکړه،
 . راپسې شه
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