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طارق ارسالئی

هیر شو
د دنیا په بدمستي کې مې هم دین او ایمان هیر شو
زاهده پریږده د جنت او د دوزخ خبرې پریږده
د سجدې په بهانه مې هم رکوع هم آذان هیر شو
د واعظ په نصیحتو چې یې خوب راته حرام کړ
خــوبان ته یې نظر شو بد قسمتو دوران هیر شو
ساقي د میخانې چې د انصاف جام یې په الس و
د وصال شیبه چې یاد شي بیا عذاب د زندان هیر شو
زولنې د محـــبت چــې یــې پــه الس تړلې وي
د ظلمونو په سیالی کې یې نصیحت د هامان هیر شو
فرعون د زماني چې یې شداد سره دوستی شوه
د ابلیس پــه یــارانه کې کـــرامــت د انسان هیر شو
د وینې په اودس کې چې قبله ورنــه کږه شوه
نڼ اغیارو په محفل ګوره چې نوم د افغان هیر شو
چې پرون یې د دنیا پر بادشاهانو بادشاهي کا
دښمن تــه مـو نظر شو د لستونی ماران هیر شو
خـــپل کـــور مو پخپل الس خاورې هیرې کړې
یو د بل په مرګ ناست یو د غلیم ګریوان هیر شو
چــې یــې تـــوره د ورور پـــه ویــنو رنګ وي
د یتیم پـــه سر سودا دی د شــــ هید ارمــــان هیر شو
هم یې کوڼډه شوه بې پټه هم یې کور ورته تاال شو
د تورتم په نیمو شپو کې مو هم الر هم ساروان هیر شو
قافله د ژوند روان دی په هیچا به صبر نکړي
بې مطلبه آشنائي د زمانې هسې یو خوب او افسانه شوه
ایالت ورجینیا  ،امریکا
د ریـــا پـــــه تـــود بازار کې مــــو وفـا د یاران هیر شو
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