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سمیع الدین افغاني

هوښیار طبیب
مینه ګرانه ده خــوږې لــري ترخې هم

د هجــران هــم د خــوښیو خاطـرې هم

ده کـیسه د یــوې پیغـلـې د یــو ځـــوان

یــو جــالـبـه عجـیـبـه غــونــدې داستان

ښکلی ځوان یوې نجلۍ باندې مـیـن وه

شپه او ورځ د پیغلې مینه کې غمجن وه

پیغلـې هـم په دغه ځوان وه زړه بایللی

دوئ په مینه خـبر نـه وه کــور او کلی

د دوئ مینه وه د حــده ځینې زیــاتــــه

د زړو راز یې معلوم نه وه وبل چا ته

مده ډیره او وختونه په دوئ تیـر شول

دوئ په الرکې له هر خوا خنډونه ډیر شول

زوریــدل د کــور او کـلي لـه دستـوره

پـټـه مـیـنـه یــې ساتلــه لــه مجــبـوره
*****

پـس لــه ډیــره انـتـظــار او کــړاونــو

کـورنۍ یـې شول خـبــر لــدې رازونو

ددوئ دواړو کورنۍ سره جــرګه شول

د نـجـلـۍ ،هلک نجات تــه وسیله شول

د هلک او نجلۍ سؤال رب ته قبول شو

پــوه تدبیر د کــورنیو یـې اصــول شو

پس لــه ډیــرو زحـمـتـونــو د زمــان

شول کامیاب لدې ازمون نه په ښه شان

مـــده پس د دوئ ښــادي شــولــه بـنــا

د پاک رب درته منظور یــې شوه دوعـا

ډیر وختونه دوئ خوشاله په وصلت وه

ښه روزګار او ښه ژوندون یې غنیمت وه

*****
مده پس عجب حالت دوئ کـې پیدا شو

د دوئ مینې ،محبت کــې خـنډ پیدا شو

دا نجلۍ د خپـلې خواښې نه شاکي شوه

ډیره سخته د دوئ مینځ کې دښمني شوه

ناوې فکر کې د خــواښې د قصو شوه

د هــغې د مــرګ پــه عزم ارادو شوه

اختالف ددوئ بــې حـد بې اندازې شو

چـې حاجت نــه د خـبـرو او ګیلـې شو

ناوې الړه کــوم طبیب ته ډیر هوښیار

ویل :چې خواښې مړه کوم غواړمه زهر

داسې زهر چـې یې مـړه کړي هغه دم

چې یې خالصه شمه زه یې نور له غم

طبیب ویل :چې زه ډیرښه زهـر لرمه

دغــه زهــر تاتـه هرګز نــه درکــومه
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که دا مـړه شـي طبیبان ترینه خبریږي

دا قــضیه پــه مــا او تــا بیا تمامـیـږي

ښه به داوي چې زه درکړم داسې زهر

چې د شپږ میاشتو مــده کې وکړي کار

نـه بـه څوک په تـا خـبـر شي نه په ما

بـس همــدغــه زمــا تــاتــه ده ســــــال
*****

نــاوې پــوه شـــوه پــه خـبــره د طبیب

ویلې :ښه ده چې پوه نه شي کوم قریب

طبیب ورکــړ یـو بــوتـل پــدې عـنـوان

دغه زهــردي کوم چې مــا کــړلو بیان

هــره ورځ بــه د بوتـل یو څــو قطرې

ته د خواښې پــه خوراک کــې اچــوې

شرط یـې دادي چې پـه مینه او اخالص

ښه غـــذا به جـوړوې تــه په خپل الس

ښه سلوک او ښه رفتار درتـه په کار دی

پس له شپږ میاشتو ضرور تاثیر دزهردي

******
ښځې واخیسته بــوتــل الړلــه کــور ته

چـې دا زهـر به ورکوي دهلک مور ته

شپه او ورځ په احترام او په عزت شوه

د خپل خواښې په ستاینې او صفت شوه

ښه خـوراک او طعامــونـه بــه تـیـاروه

دا د خواښې او دنـاوې ښه روزګــاروه

مــده پس دوئ سره ښـه شول یو تر بله

خــواښـې ،نــاوې یــو دبــل خـبر منلــه

په هـر ځاي کې احترام یو بل ستایل وه

نور نـو نه کومـه دعـوا نه کوم رټل وه

دغه ناوې خپلې خواښې نه راضې شوه

همنشینه د خـپـل خــواښې صمیمي شوه

تــردې حــده پښمانه د خـپـل کـړو شوه

پـه تکل یــې د ژونـدۍ پــاته کیدو شوه

ویــلې :څـه دا بــي ګــنا بــه ختمــومــه
په قیامت به خــدای ته څه ځواب کومه
******
دوبـــاره الړه طــبــیـب تــه هــمزمــان

ویــل :بـښـنه درنــه غــــواړم مهربــان

دغه زهـر دې نیمایــې درســره واخـله

پښیمانـه یـــم بــدۍ نــوم راتــه ماخــله

اوس دارو درځینې غواړم چې دوا شي

چې مې خواښې ها زهرات بیرته خنثی شي

اوس زمــا ورسره جـوړه ده خوښی ده

زما خواښې ماتـه ژوند کې خوشالي ده

درواري شم ای طبیبه الس په کـار شه

زمـا خــواښې د نجات تــه مـددګار شه

******
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طبیب وویل :چې زمـا مقصد هــمدا وو

ستا فــرصت د پیښماني مــې مـدعا وو

په بوتل کې بل څه نه وه تش اوبـه وې

هغه وخت ته د شیطان سره هم زړه وې

خواښې مورستا د خاوند او هم دستا ده

زمــوږ دیـن کـې د انسان وژل خطا ده

کور کې وغواړه مافي د مـور او زویه

خـداي بــه وبښي هــم تــا هغو له رویه

د هوښار طبیب نسخه په داسې کار کې

ښکلي راز وه د انسان د خیر په الر کې

******
ناوې زړه نه ولوی خدای ته په توبو شـوه
خپل خاوند او هغه مور ته په عذر و شـوه
ویــل :بښـنه درنـه غــواړم ګـناه ګــار یــم
خپل په کـړو او حسادت زه شـرم سار یـم
خواښـې ،ناوې هغه دم غـاړه غـړۍ شوې
وې خوشاله چې نور خالص له تربګنۍ شوې

ښه سلوک باندې همیش بــاور په کار دي
نیک رفتار دهرچا دوست د الرې یاردي
*****
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