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

۲۰۲۰/۱۲/۲۵

محمدیار یار

د لمر وروستۍ څنډه
سم په بد ځای کې مـیـده -مـیـده تـخـنـېــږم
د ابـلـیـس مـجـلس تـه سـوځـمـه لـمـسـېـږم
مـال ځـه چې الس پـه الس سـام تـــه ورسو
تــر مــا بــد ورتــه تـخـنـېـږې در پوهـېـږم
تــر دا اوسـه خـــو سـیـي ده چې احمـق وم
تر دې وروسته هـیـڅ بادار ته نه ټـیـټـېــږم
طالـب جـانـه! ځه له بل سـړي سر پرې که
زه د خــپـــل درد پــه چـاقـو خپله قـتـلـېـږم
څه ضـرور چې ځان مردار په انتحار کړم
حــــورې دلــتــه را رسـیـږي ور رسـېــږم
د ســاړه ذهــــن نــغــري کـې یـم خـام پـاته
د سـیـنې پـــه سـره تـنــور کې دې پـخـېـږم
د خره یخ د خور په خوا کې پروت یخی یم
د عـیـاش حسن و لــمــر تــه دې ویــلــېــږم
تــه دا مــه ګــڼــه چـې ګـوډ نه در رسیـږي
پــر بـدن بـه دې بـې پـښـو ښامار ښـویـېـږم
تـه لــږ صبـر! مـاښـام راشـي اوږه راکـړي
نـخره بـه د سـره غـله غـونـدې در لـوېـــږم
د عـشـاقــو د کـافــر مـذهــب صـلـیـب یـــم
د ګـــرېـــوان پــه ګـلــدره کـې دې ځـړېـږم
د ځــیـــګــر د اولــیــاوو پـــــر دوه قــبــره
د قـــبــــول مــــراد بـــیــرغ یــمـه رپـېــږم
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زه سنـګـسار یـــم سـتـا د سـتــرګـو په ډبرو
پـه خـونـبـار د زړه د زخــم کــې ډوبـېـــږم
د چا لـــور و خــور یا ښځې قرضدار نه یم
و مــــثــقــــال ذر ٍة تــــــه مـــــــو درېـــــږم
د وجــــود د بـــلــــخ د زړه آتــشــکــده کـې
اور د عـشـق یــم د زردشـت پــه یـاد بـلېـږم
د خـیـرن خـیـر و خـیرات پـه تـوره شپه کې
زه د شـر آخـــر څــراغ یـــــم چــې لـګـېـږم
د طـغـیـان پــر غــره وروسـتـۍ لـمـبه وهمه
د لـوېـدلي لـمـر وروسـتۍ څـنـډه یــم لـوېـږم
د خـلـقـت خـیـاط کــوږ ووږ وم بـخـۍ کړی
آ نــو دا دی ښـه بـې وخـتـه چـې سـپـخـېـږم
خـدای بـه نـکـړم پـه حساب و کـتـاب ستړی
د بـهـلـول کـچـکـول په الس کې ور ستنېـږم
زغــرد اغـزی یمه مات  -مات یمه و ګل ته
یـار د یــار د زړه پــه زخــم کـې مـاتــېــږم
۲۰/۹/۱۳۹۹
د شپې آخر ،کابل
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