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 !...له ماضي نه
 

 
 !وایه څوک وه؟ هغه څوک وله؟ شاعره
 چې یې ته شولې مین په دوو انګارو

 په قاتلو، ترهګرو، په ماللو
 !د هغو سترګو؛ څه راز خو راته وایه؟

 حبس کېچې یې ته کړې ګرفتار؛ په خپل 
 !داسې څه وشو؟ ته ووایه شاعره

 چې ناکام شولې د ژوند په فلسفه کې
 زړه دې وبایله که عقل دې فناه شو؟
 په دماغو دې پرده د تیارې راغله؟ 

 !که څه بل څه... څه راپېښ شول یه شاعره؟
 

 ***** 
 !وایه څوک وه؟ هغه څوک وله؟ شاعره

 چې یې ستا حواس له تا نه په هوا کړل؟ 
 ومره کړې راټیټ له خپل مقامهته یې د

 چې دې پرېښوده دربار د بادشاهانو 
 خوار ملنګ شوې په مزار د عاشقانو 
 ګرد جهان دې که لمبه د خپلې برخې
 ځان دې بایلود په یوې لمحې حسینې 

 داسې څه و؟ د هغې ګل مخې مخ کې؟ 
 !چې یې ته په دغه حال؛ په داسې حال کړې

 !یارهوایه، وایه یه زما شاعره 
 

 ***** 
 !وایه څوک وه؟ هغه څوک وله؟ شاعره

 چې یې درد درکړ، درمل یې در پرېنښول 
 !ستا موسکا یې درنه لوټ کړه، ته یې لوټ کړې

 تش کالبوت یې درنه جوړ کړ او بېا الړه؟ 
 !دا نو کله زما عقل شي منلی؟

 چې هغه دې یوه ساده پېغله د غره وي؟
 نه دې حسن د بازار لري نه بل څه؟ 

 نه پوهیږي په اداء او په نازونو
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 هغه څوک وه؟ د کوم وخت د کوم مکان وه؟
 چې د قاف وه که راغلې له اسمان وه؟ 

 

 ***** 
 !وایه څوک وه؟ هغه څوک وله؟ شاعره

 چې یې ګونځې ستا په مخ باندې خپرې کړې
 په دې مخ باندې خو دا ګونځې مجال وې

 ته الګو وې د موسکاؤ؛ د خنداؤ
 چې بیخي له مونږ بې زار شوې؟ نو څه وشو 

 له دنیا سره دې وشکوه اړیکه
 له کور کلي نه دې تېښته شوه بیدیا ته
 ادم زاد دې کوټه پرېښودل ترې الړې

 کائیناتو نه نو ولې مرور شوې؟ 
 ته مئین؛ شاعره نه وې په دې ټولو؟

 

 ***** 
 !وایه څوک وه؟ هغه څوک وله؟ شاعره

 سودا کې چې مصروف یې کړې د غم په دې 
 چې یې اوښکې ستا د سترګو میلمنې کړې 

 چې یې ساندې ستا په سوې سوې خولې کړې 
 کوم کمال یې درلوده که بې کمال وه؟

 څه ادرس یې اوس درپاتې؛ که شوه ورکه؟
 !زما نه لوریږې وه شاعره یاره

 چې ته داسې په ژړا یې زه دې ګورم
 !زه انسان یم په انسان باندې دردېږم

 اخیر دا نجلۍ څوک وه؟ ته لږ ووایه
 

 ***** 
 !ستا به یاد شي وه زما نادانه یاره

 ته خو یار؛ زما د هرې لمحې یار وې
 راسره به د ملګرو تر دیار وې 

 په هر درد به مې خبر وې له اوله 
 ته اشنا وې په نصیب زما له ازله

 زه هم ډیر یمه حېران بیخي حېران یم 
 چې زه ولې شوم بدل په دغه حال شوم
 زړه مې یو ناڅاپه ووت له ولکې نه
 شوم بې بسه د یوې نجلۍ څهرې ته

 !خدا چې څه را وشو؟ یو دم یې بدل کړم
 

 ***** 
 !ستا به یاد شي وه زما نادانه یاره

 تاج په سر زما د هرې مشاعرې و
 زه به ګل وم د ګلونو منځ کې ناست وم
 چارچاپېره مې ګالب او لیشکۍ وې

 دمې اللیهخو بیا یو ناڅاپه یو 
 یوه ورځ د ګلو منځ کې له ما لرې
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 کوم یو نوی ګل پیدا شو؛ نوي رنګ کې 
 غزني انداز یې یوړم بیخي لیرې

 هغه ښکلې وه که زما سترګې شوې تورې؟
 !خو د زړه تل ته مې کښېوته بې واره

 

 ***** 
 !ستا به یاد شي وه زما نادانه یاره

 هغه ښکلې؛ بیخي بل رنګ ښایسته وه
 ړ چې دا ستا شو ماه جبینې زړه مې ورک

 بس سمبال یې ساته خیر دی نازنینې 
 خو زما قسمت ته ګوره څه سپېره دی 
 چې مئین شومه په کومې پري زادې 

 هغه ښکلې له اوله د بل چا وه 
 په تقدیر کې یې لیکلې دا سودا وه

 چې به ما ته څړیکې سپاري او هغه به
 د ټول عمر بندیوانه وي بل کور کې

 

 ***** 
 !ستا به یاد شي وه زما نادانه یاره
 ما بیخي بدلون پیدا کړ له پخوا نه

 زه بس ناڅاپه ورکوږ شوم؛ ها پرۍ ته 
 پوهېدمه چې زما نه ده د بل ده 

 خو بس زړه و؛ سر زوري به یې کوله 
 زړه نو کله زما د خوار سړي منله
 ورځ تر بلې مې میالن و؛ غرنۍ ته
 مینه الړه شوه بدله په کلک عشق

 ا بدبختې ورځې پیل شولې جانانهزم
 او تر ننه سلسله دغه روانه 

 

 ***** 
 !ستا به یاد شي وه زما نادانه یاره

 زه اذیت په مخه واخیستم بیخي ډیر
 نه مې ځان سولۍ کوی شو؛ نه بښلی
 بس همدې کشمکش ووېستم له ژونده 

 !د یارانو له مجلس؛ مینې او انده
 !بیا تر ننه خبر نشوم؛ ته خبر یې؟

 ې هغه مخ ال د ځمکې په مخ شته دی؟ چ
 تازګي یې د روح تللې که تازه ده

 زه یې یاد یم که بیخي مې یادوي نه؟ 
 بدل شوی ورته یاد یم له ماضي نه؟

... 
 ۱۲:۳۵غرمه:    ۲۰۲۲مه ۲۹مارچ

 
 !احسانونه ديدا نظم دې د اردو ادب ستر نوم "سرکار جون ایلیا" ته ډالۍ وي، چې په اهل ذوقو یې بلها 
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