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روښان خادم

د جـــنـــت تړلی ور
د جنت په دروازه کی ځنډنې شوم
په موسکا د خوشحالې نه خندنئ شوم
ما ور وواهه ارام ارام په ګوتو
منتظر وم چې به څه ګورم په کڅو
دجنت دروازه ور ورو خالصیدله
زما زړه کی تلوسه هم زیاتیدله
حوری ټولی دروازه کښي وی والړی
هر یوه غیږ راکوی راشی تر غاړی
یوی حوری الس نه ونیم په بښنه
سر یی ټیټ کړ زه یی وغوښتم دننه
دجنت په ور داخل او ټکنی شوم.
*****
حوری دواړه خواته ټول سر په تعظیم وی
زه روان ددوی په منځ کي دوی ناظیم وی
یو څو حوری څو غلمان زما ترمخه
دی روان شیند ی ګالن زما تر مخه
د مرغانو شروشور ثنا خوانی وه
مستی حوری هره خوا کی مهمانی وه
دشرابو لښتی مست مست دی بهیږی
هره خوا کی یو څو حوری دی ګډیږی
د شیدو ویاله روانه په کومه خوا وه
ما لیده چې یې د شهدو مشغوال وه
په خواږه آواز کی وایی غزلونه
هک حیران وم چې دا خوب دی که خیالونه
ټول وجود مې و کنګل خولې خولې وم
د هللا ښکلی خلقت ته په سجدی وم
د جنت په ژبه ډیر ښه پوهید مه
زه پښتون وم په پښتوپه غږیدمه
هره حوره به مسکی وه په لبانو
احترام سرونه ټیټ وو د غیلمانو
یوی حوری نه مې وپوښته چې څه دی؟
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ویلی ستا د راتګ زیری نور څه نه دی
د جنت د بڼ هر څه دی احترام کړی
هر سحر هره لحظه او هرماښام کړی
دهللا ای نازولیه او سرداره!!
په خیر راغلی د جنت د بڼ ما لیاره
بوتلم پورته یو څو حورو اوجنتیانو
هغه تخت له چې جوړکړی و غیلمانو
په غمیو رنګا رنګ تخت د سرو زرو
پاس په سر یی وی سندری د کوترو
پام مې وکړ ښکلی قصرته ځلیږی
په هر کنج کی یوه حوره ده نڅیږی
دیوا لونه یی په خښتو د سرو زرو
پورته شوی مزین په سپینو زرو
دروازه یی زینتی وه حیرانی وه
د الماسو او یاقوتو پریمانی وه
سینګار شوی تیار شوی له ښیښووه
آینه د هر تصویر او د جلوو وه
جام په الس والړی حوری په هرخوا دی
انتهور شراب په جام کی د هر چا دی
دجنت د قصر څه شان و شوکت دی
زه مبهوت والړ چی څه ښایسته خلقت دی
رڼایی وه خوشبویی وه بی مابا
ګرځیدم سره د حورو په هرخوا
د کړکی نه  ،د جنت څه نظاره وه
فرق یی نه کیده زما له پښتونخوا
ددی ټول حالت مې وپوښتله حوره
ویلی دا قصر درکړی دی هللا
هغه ساعت سر په سجده شومه خالق ته
په شکرو شکر ګزار د پاک هللا
حوری وویل رازقه قهرمانه !!!
په تا رحم د هللا شوی بی شانه
تا کړ سر دخپلی خاوری نه قربان
ته شهید شوی په رضا د خپل جانان
ما ویل؛ زما په خلکو باندی غم دی
د کافرو او ملحدو پری ماتم دی
څوک یی وژنی د اسالم د نامه الندی
څوک یی سر ورغوڅوی د جومات باندی
دوی چی وژنی د افغان بچی بچوړی
دعوا دار دوی دجنت دی او د حوری
غواړم عرض مي که څوک یوسی پاک هللا ته
چې رحمان دی او رحیم زمونږ موال ته
خدایه وکړه فیصله د مومنانو
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جنتی او د کافر او دوزخیانو
چې په ځان پوری یی تړلی وی بمونه
په جومات ،مکتب  ،سرک کوی قتلونه
د هغه هم د جنت دعوا ده او حوري
ځان سردار ددی مکان بولی او تورې
داسی غږ شو دجنت له دیوالونو
له هر څانګی هری ونې او ګلونو
تا جنت کی داسی څوک چیری لیدلی؟
ببر سری په بمونو چاودیدلی
څوک چئ ووژنی نا حقه یو انسان
د هغه مرتبه ټیټه له حیوان
دا جنت هللا جوړ کړی دی انسان ته
دلته ځای ورکړی نه دی و حیوان ته
په هغو چې کړی ظلمونه او ستم
د جنت ورونه ټول دی پری محکم
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