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 ړیک یـالمپه عـمرونو غ ېچا چ
 

د هغه افغان مهاجر په درد وغم کې چي د اسالم آباد په یوه ټاڼه کې د پولیسو د وهلو الندی مړ شوی وو .وخت ډیر 
په 1۳۸۰و. زما دا شعر په کال اغلب ګمان سره چی نوم یی شاهپور و په خیاد نه دی ه پنوم می  ههغ تیر شوی د

 پیښاور کې وییل شوی .
 

 لـــکه شمــع تــویــیدلی یــــمهومـــــــره 
 څـــو لــــــــدې محـــفل څــــخه وتلی یم
 اوښکي می له سترګو په ګریوان راغلي
 دومـــره دي حــــاالتو،ژړولی یــــــــــم
 دلــــته د وخــــتونو طــــوفــــــانونو نن
 بوټي د ګـــــلشن کــــــــې،رژولی یــــم

 په تندي ښــکاريداغ د پریشــــانۍ می 
 ــــمــــــپله الســـه،کړیدلی یـــــزه له خ

 ــخه ابلیس کورتهراغــلم د بهـشـــت څـ
 ځــــکه خــدای دنیـا ته شــــرمـــولی یم
 ټینـــګ می ارادي تـــه به دیوان نه وو

 مـ، تړلی یاوس غلـــــــیم په مفــــته کې
 وړلـاران خـ، ښامما به چی هر ګــوره

 س زه د ویالـــــي متیق ،خـــوړلی یماو
 داسي پریشانۍ کې می ، چې ګورې نن

 مــولی یخـــــــپلو مشـــــرانو ، رســ زه
 ما مسلمــانان کــــــړل،پروني هــندوان
 درست جهـــــان په دي کار زه منلی یم
 چا چي په عـمرونو غـــــــالمــی کړی
 مـاوس زه د هغو کـــــــور ته راغـلی ی
 هـتل چــــی مـــــــی ګټـــلی آزادي ورت
 مـدي نمــک بحــــرامو اوس غـــندلی ی
 هـهرمقــــــــــــابلي د ښــکیـــالک ګروت

 مـــکه د تـــندر ، غورځــــــیدلی یزه لــ
 ړلـمات د استــعمار چي می غاښونه ک

 مـتل غلــــیم په دي میدان لــــــــــیدلی ی
 هـایره ، د روســــانو نتیره شــوه اوس 

 مــــتلی یهر چـــا له خپل پامـــه زه ایس
 کــار دښـــمنـوینـمه پردي شــــاته ، م

 ــمـښه په دي پوهــیږم ، چـــا وژلی یــ
 اوس می له هیبته ،نه ایریږي څــــوک
 زه له خپــله برمــه ، رالـــــویدلی یـــم
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 خدایږو په آسمــان کې د غیرت همیش
 لـــکه ســـــــتوری ځلــیدلی یـــمداسي 

 نه یمه غــــافل له هــر قـــــــدمه ســـتا
 زه ســــتا په چمــونـــــو، پــوهیدلی یم
 ځان سره جـــــــــوهر زه د حــــیا لرم
 ځــکه ای ابلـــــیسه ، تا ته غــــــلی یم
 اوس دي دسیـــسوباندی ،خـــــبر یمــه

 ښــه رسیـــدلی یمزه دي په مقـــصد ، 
 خدای زمــا له حال ځیني خبر کړي تا

 ه دي حـــال زه اړولـــی یمــتا چـــي پ
 کور دي دښمــــــنانو باندی ، وسیــځه

 ــړولی یـــمتا چی زه بی ځــایه ، کــــ
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