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

فدامحمد نومیر

۲۰۱۹/۱۲/۱۴

ځوان او بوډا
د يو ځوان او يو بوډا سره دعوه وه
د ژوند ،ژواک په واک و چار جګړه توده وه
ځوان بوډا ته وې مړوند کي زما قوت دی
دا ځواني مي د اوصافو يو صفت دی
فکر و ذهن مي په حالت د انکشاف دی
د امراضو مي همه وجود پاک صاف دی
هر تحليل مي د زمان ،عصر تحليل دی
قيل و قال مي په څو ټکو کي قليل دی
وينا زما د لوی ،واړه د قناعت ده
هم د وخت هم د مکان هم د حالت ده
زه د عصر او زمان په پوهه پوه يم
په لوستنه د علومو ورځ په شپو يم
شېمه ما کي ده د منډو او رامنډو
يم اګاه د دوست دښمن په تريو ،ورين ټنډو
د کور ،کلي د هر کار ناره تر ماسي
د وطن د ابادی چاره په ما سي
د وينا او بيانونو سخندان يم
لکه ستورئ را څرګند په شنه اسمان يم
زه د هر مارغه په ژبه وينا کړمه
پاڅونونو ته روانه دنيا کړمه
دښمنان مي په ليدو په لړزيدو سي
چي زما د ځوانئ ږغ يي تر غوږو سي
دا ځواني ده چي د سيال سيالي په شينه
سپين ږيرتوب سي په بها د اوربشينه
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خټک هم د سپين ږيرتوب څه شکايت کړ )( 1
په ځواني کي د مغل يي رقابت کړ ) ( 2
چي شباب (  ) 3وو يو اتل وو ،قهرمان وو
بوډا توب کي په ګيله د خپله ځان وو
د کاظم (  ) 4د دغه بيت مه سه دلګيره ) ( 5
“هيڅ تحقير د صغير مه کوه کبيره “
د ا عيان ده د هيڅ کس څه نه ده پټه
“لوی دي نه ګوري واړه په سترګه سپکه ) “ ( 6
چي زړه تش کړ ځوان بوډا ته په ويلو
د خپل ځان په صفتونو او ستايلو
بوډا و وې اې بچوڼي غوږ سه ماته
زما ويو ته دي هم لږ حوصله ساته
څه چي وايم د زړه غوږ باندي يي واوره
پريکړه مه کوه په تير باندي له ورايه ) ( 7
توده وينه دي هم لږ شانتي سړه که
په تحليل او په منطق را باندي پړه که
پر نيلي د احساساتو هميش سپور يي
نه په ځان نه په پردي او نه په کور يي
دا شباب او دا ځواني دي مغروري ده
ستا زما سره په څه باندي سيالي ده
فيصلې ګوره د هر مجلس په ما سي
د وطن او کلي کور ناره تر ماسي
پريکړي زما په هر يو زړه باندي لګيږي
لوی ،واړه ،ښځه او نر پري خوشحاليږي
دا موسم پر ما راغلئ او تير سوی
په دنيا کي څوک په ژوند نه دی سير سوی ) (8
زما هم ستا په شان ځواني وه مړوندونه
دښمنان مي په لړزه وه پر کټونه
دا وطن چي اباد ويني زما کار دی
دا همه زما د تڼاکو يو يادګار دی
له تيريو دا وطن دی ما ساتلئ
اوس مي تاته امانت دی در سپارلئ
دا ويښته مي ټول سپين کړي تجريبو دي
زحمتونه مي ګاللي په ورځ ،شپو دي
خوشحال خان ،ايمل تر مرګه جنګيدله
په ډهلي کي درست مغل ترې ترهيدله
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اورنګزيب او شاه جهان يي غالمان وه
سېمه ،غر کي هره فتحه د لوی خان وه ) ( 9
د نومير فيصله دا ده ځوان ،بوډا ته
دا خپلمينځې شخړه مه وړی و بل چاته
لیکونکئ او ویونکئ فدامحمد نومیر
دیسیمبر 2020 , 5
متحده ایاالت  ،جنوبي کلفورني
 ۱ــ خټک = خوشحال خان خټک
 ۲ــ مغول = په هندوستان کي مغولي پاچهان
 ۳ــ شباب = ځواني
 ۴ــ کاظم = کاظم خان شیدا د پښتو کالسیک شاعر
 ۵ــ دلګیر = خوابدي
 ۶ــ د کاظم خان د شعر نیم بیتي
 ۷ــ ورایه = دمګړی  ،فورا ً
 ۸ــ سیر = موړ
 ۹ــ لوی خان = خوشحال خان خټک
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