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آصف بهاند
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د کتاب ځانگړنې:
د کتاب نوم :راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه( ،څلورمه شعري ټولگه)،
شاعر :آصف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۲۰کال سپتمبر،
د خپریدو ځای :افغان جرمن آنالین پورتال.
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راشه!
چې سترگې مې
له مځکې نه راټولې کړمه
دا څو لوېدلې زېـړې پاڼې گورې
داسې مې سترگې دي لوېدلې درپسې
راشه چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
(آصف بهاند)
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د سرلیکونو فهرست:
 ۱ــ مـوږه زاړه کې بـنـد یـو

 ۱۰ام مخ

 ۲ــ او زه وروستی یمه اوس

 ۱۰ام مخ

 ۳ــ د زړه ټپ

 ۱۱ام مخ

 ۴ــ مینه څه ده؟

 ۱۱ام مخ

 ۵ــ سـبـزه هـنـدوه

 ۱۲ام مخ

 ۶ــ له روڼ سهاره تر ماښامه پورې

 ۱۳ام مخ

 ۷ــ نور یې زغمالی نه شم!

 ۱۳ام مخ

 ۸ــ دغه د ویر ،وینو او اوښکو ټیکه دار ولې موږ؟

 ۱۴ام مخ

 ۹ــ یوازیتوب او ژمنه

 ۱۵ام مخ

 ۱۰ــ د لـوی دریـاب تـر څنگه تـږی یمه

 ۱۵ام مخ

۱۱ــ جـهــالــت زمــوږ پــه سـر کې ځاله کړې

 ۱۶ام مخ

 ۱۲ــ په موزیکال ډول مې زړه تپیـږي

 ۱۷ام مخ

 ۱۳ــ یمه مرغۍ ،خو یو وزر نه لرم

 ۱۷ام مخ

 ۱۴ــ وخت او زما زړه

 ۱۸ام مخ

 ۱۵ــ زه دا ثواب گټمه

 ۱۹ام مخ

 ۱۶ــ دا زموږ خلک چې دي:

 ۱۹ام مخ

 ۱۷ــ او موږه ژاړو چې ځو

 ۲۰ام مخ

 ۱۸ــ جنتونه ،دوزخونه

 ۲۰ام مخ

 ۱۹ــ د مینې میلودي

 ۲۱ام مخ

 ۲۰ــ د سترگو فرش

 ۲۲ام مخ

 ۲۱ــ خـــو زموږ ،ځوان نسل دی پړمخې پروت

 ۲۲ام مخ

 ۲۲ــ ډار

 ۲۳ام مخ

 ۲۳ــ زما تصویر د زړه په کور کې کیـږده!

 ۲۵ام مخ

 ۲۴ــ آ پخواني جنت ته

 ۲۶ام مخ

راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۵ــ لمر په لک څک راگوري

 ۲۶ام مخ

 ۲۶ــ د زړه دیوال باندې مې تت انځور دی

 ۲۷ام مخ

 ۲۷ــ ډالۍ گـــالب

 ۲۸ام مخ

 ۲۸ــ د زړه حال

 ۲۸ام مخ

 ۲۹ــ ځان په دې سوبمن وبولو ،چې خپل مړي شهیدان کړو

 ۲۹ام مخ

 ۳۰ــ د زړه کتاب پاڼې د سترگو په آیینه کې لولو

 ۳۰ام مخ

 ۳۱ــ د ویر ټیکه یوازې موږ وهلې

 ۳۱ام مخ

 ۳۲ــ اوبه مې اور شوې راته

 ۳۲ام مخ

 ۳۳ــ یوازې تا غواړمه!

 ۳۳ام مخ

 ۳۴ــ دغه د اور او ویر کیسه به وې تر څو روانه

 ۳۳ام مخ

 ۳۵ــ ځانته حیران یم چې بې مینې څنگ ژوندی پایمه

 ۳۴ام مخ

 ۳۶ــ د موسکا پور

 ۳۴ام مخ

 ۳۷ــ د تاریخ قضاوت ،د هډوکو شهادت

 ۳۵ام مخ

 ۳۸ــ پور اخیستې خندا

 ۳۷ام مخ

 ۳۹ــ ښکل مې کړې ،خو...

 ۳۷ام مخ

 ۴۰ــ څلوریځه

 ۳۸ام مخ

 ۴۱ــ یوه بې بریده خوښي او یو بې ژبی احساس

 ۳۸ام مخ

 ۴۲ــ لږ دې موسکا په مخامخ راتلو کې راباندې ولوروه

 ۳۹ام مخ

 ۴۳ــ ځان ته دې نږدې بولم د ځان په څیر

 ۳۹ام مخ

 ۴۴ــ د گالنو زړه کې

 ۴۰ام مخ

 ۴۵ــ ته به نو څه پوه شې ،د زړه د درزیدا په ژبه

 ۴۰ام مخ

 ۴۶ــ مات زړه ()۲

 ۴۱ام مخ

 ۴۷ــ د مېنې کلي کې په مخه راغلې

 ۴۲ام مخ

 ۴۸ــ تــه ښـه پــوهـیـږې طلـبگـار دې یمه

 ۴۳ام مخ

 ۴۹ــ « ...له زیړو پاڼو ټولې ونې ډکې دینه»

 ۴۴ام مخ

 ۵۰ــ  ...ته وا له موره دوی گونگیان پـیـدا دي

 ۴۵ام مخ

 ۵۱ــ لمر د وریځو له کړکیو

 ۴۵ام مخ

 ۵۲ــ رقیب کتو ځنې انکار وکوه!

 ۴۶ام مخ
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 ۵۳ــ په خپله خوښه بـیـلـتـون

 ۴۶ام مخ

 ۵۴ــ زما مینې (د یوه شعر ازاده ژباړه)

 ۴۷ام مخ

 ۵۵ــ غـلی خـپـل شـور کې مې بـیا وسوزوه

 ۴۹ام مخ

 ۵۶ــ زه یې اټکل کومه چې دغه توري لږ دي

 ۴۹ام مخ

 ۵۷ــ او رژیدلي ارمانونه وو بس

 ۵۰ام مخ

 ۵۸ــ خو مه کړه راشه ،چې روان شو پر دې زیړو پاڼو

 ۵۰ام مخ

 ۵۹ــ راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه

 ۵۱ام مخ

 ۶۰ــ لږه موسکا دې راډالۍ کړه چې ډېـر تږی یمه

 ۵۱ام مخ

 ۶۱ــ هغه د الس نښه دې

 ۵۲ام مخ

 ۶۲ــ کار له کـار تیر دی ،مار راغلی دی لستوڼي ته مې

 ۵۲ام مخ

 ۶۳ــ د زلفو اتڼ

 ۵۳ام مخ

 ۶۴ــ له اوږدو الرو ،ژور تل نه بیا ډاریـږې ولې؟

 ۵۳ام مخ

 ۶۵ــ مینه او تار لرمه

 ۵۴ام مخ

 ۶۶ــ د پنځ په هکله او د خدای په باب چورتونه وهم

 ۴۵ام مخ

 ۶۷ــ مال دوزخ ،عاصي جنت یادوي

 ۵۵ام مخ

 ۶۸ــ ستا د وصال سل زر غږونه راتلل

 ۵۵ام مخ

 ۶۹ــ یـو وار نـه ،بـد ټول مکـرر پټوي

 ۵۶ام مخ

 ۷۰ــ غــزني

 ۵۷ام مخ

 ۷۱ــ خدمتگار قصابان

 ۵۷ام مخ

 ۷۲ــ سوي غـزني ځنې د وینو بوی ځي

 ۵۸ام مخ

 ۷۳ــ سترگې هندوې او ادا هندوې

 ۵۹ام مخ

 ۷۴ــ  ...که کوم څوک د ثواب لټه کوي

 ۵۹ام مخ

 ۷۵ــ ختیځه مینه

 ۶۰ام مخ

 ۷۶ــ نه یې شړلی شمه ،نه یې زغملی شمه

 ۶۱ام مخ

 ۷۷ــ وینه ،زه او ته

 ۶۲ام مخ

 ۷۸ــ الس ته که رانغلې ،نو مړ مې بوله

 ۶۳ام مخ

 ۷۹ــ دا دی روان یمه بې سره ،سر مې الس کې خاندم

 ۶۴ام مخ

 ۸۰ــ د خپل نعمت باران دې بند کړ ولې؟

 ۶۵ام مخ
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 ۸۱ــ څلوریزه

 ۶۵ام مخ

 ۸۲ــ دې نه ډاریـږم ،چې دې هجر کې رنگ زیـړی نه شم

 ۶۶ام مخ

 ۸۳ــ خو زه دې اوس هم د خندا او مینې الرې څارم

 ۶۷ام مخ

 ۸۴ــ زړه دې ښه ډک د سترگو غولی دې لوند

 ۶۷ام مخ

 ۸۵ــ او زه گونگی خوله پټه (د مور مړینې ته مې)

 ۶۸ام مخ

 ۸۶ــ ستا د نه شتون د ویر شېبې شمیرمه

 ۶۹ام مخ

 ۸۷ــ ته خیالیگره وې ،له خیاله ډکه

 ۷۰ام مخ

 ۸۸ــ الر مې اوږده مخکې ده

 ۷۱ام مخ

 ۸۹ــ کله چې ورغلم ،ورتوبه وایم

 ۷۱ام مخ

 ۹۰ــ پاتې سالم ،پاتې کالم

 ۷۲ام مخ

 ۹۱ــ مورې مننه چې ویده دې کړمه!

 ۷۳ام مخ

 ۹۲ــ څه ښه یو درمند؟ ښه بڼ؟

 ۷۴ام مخ

 ۹۳ــ لوگي

 ۷۴ام مخ

 ۹۴ــ لمبې د مینې میلودي غـږوي

 ۷۵ام مخ

 ۹۵ــ کرکه ،مینه

 ۷۵ام مخ

 ۹۶ــ خپل زړی به شیندم ،کروندې هم نغدې وترې دي

 ۷۶ام مخ

 ۹۷ــ بال او جوال

 ۷۶ام مخ

 ۹۸ــ ایله مې تا سره شي تنده ماته

 ۷۷ام مخ

 ۹۹ــ پــالر

 ۷۷ام مخ

 ۱۰۰ــ د پاڼریژ مېلودي

 ۷۸ام مخ

 ۱۰۱ــ لمر ،سر او سمندر

 ۷۸ام مخ

 ۱۰۲ــ د ویرونو میلمستیا

 ۷۹ام مخ

 ۱۰۳ــ ویرونه زانگي پکې

 ۷۹ام مخ

 ۱۰۴ــ دروند په خوب ویده پښتون

 ۸۰ام مخ

 ۱۰۵ــ شین سهار

 ۸۰ام مخ

 ۱۰۶ــ اروپایي همځولې

 ۸۱ام مخ

 ۱۰۷ــ ښاروال او بڼوال

 ۸۱ام مخ

 ۱۰۸ــ زبون وهلي

 ۸۲ام مخ
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۱۰۹ــ چې مې د کلي لـوړ کـمرهَ بانـدې نـظر ولگېد

 ۸۲ام مخ

 ۱۱۰ــ دا چې په بـنـد کې یـم ،غـږېـږم کـنه!

 ۸۳ام مخ

 ۱۱۱ــ د زړه ټوټې دې وې شمېرلې ان تر زرو پورې

 ۸۳ام مخ

 ۱۱۲ــ اوښکې

 ۸۴ام مخ

 ۱۱۳ــ «دنگ دې وي ،لونگ دې وي!»

 ۸۵ام مخ

 ۱۱۴ــ زړه کې ،وطن کې او په هر ځای کې شنیلی به شي بیا

 ۸۶ام مخ

 ۱۱۵ــ زمـا د خـوښې گـاللی افغانستان جوړ کړي

 ۸۷ام مخ

 ۱۱۶ــ فکر کې ته او په هنداره کې ته

 ۸۸ام مخ

 ۱۱۷ــ نور ډاډه شوی وم چې بیا نه راځې

 ۸۸ام مخ

 ۱۱۸ــ سم نـیـغ روان ومه ،پـه مال کې پـه دوه قات شومه زه

 ۸۹ام مخ

 ۱۱۹ــ څلوریزه

 ۸۹ام مخ

 ۱۲۰ــ تود اورتون (د فـــرخـنـدې څـلـورم تـلـیـن)

 ۹۰ام مخ

 ۱۲۱ــ بیا مې یادېـږي د یارۍ هغه د پـیل شېبې

 ۹۱ام مخ

 ۱۲۲ــ نن زه کېنمه ،نن مې خپله حافظه گورمه

 ۹۱ام مخ

 ۱۲۳ــ ستا د نه شتون شېبه کې

 ۹۲ام مخ

 ۱۲۴ــ ولې له تا نه زه په منډه هېر شوم؟

 ۹۲ام مخ

 ۱۲۵ــ ما دې راتلو ته ،قدمو ته وو کرلي د الله گلونه

 ۹۳ام مخ

 ۱۲۶ــ د یوه هنرمند مړینه

 ۹۳ام مخ

 ۱۲۷ــ او د خپل زړه په کرونده کې مې د تا د ښکلې مینې بزغلي کېنول

 ۹۴ام مخ

 ۱۲۸ــ او خپل شنه کلي پسې چیغې وهم

 ۹۴ام مخ

 ۱۲۹ــ بس تا نه غواړم چې په سرو شونډو مسکۍ شې راته

 ۹۵ام مخ

 ۱۳۰ــ دا دی تر اوسه هم والړ یم ننداره د هغې الرې کوم

 ۹۶ام مخ

 ۱۳۱ــ د کتو ټپ

 ۹۶ام مخ

 ۱۳۲ــ اوس هم په تمه یو د خوف او د رجا پر پوله

 ۹۷ام مخ

 ۱۳۳ــ دغه یادونه او آهونه ،نه ساتلی نه ویالی شمه

 ۹۸ام مخ

 ۱۳۴ــ شـیـن قــلــم

 ۹۹ام مخ

 ۱۳۵ــ زیری راوړی مې د ژوند ،مرګ ته رخصت ورکوم

 ۹۹ام مخ

 ۱۳۶ــ هغه دنیا دې هم تیاره گڼه او سره اورونه

 ۱۰۰ام مخ

راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
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 ۱۳۷ــ د پــالر هـیـلـه

 ۱۰۰ام مخ

 ۱۳۸ــ ما مې د ورکې مینې یاد دننه زړه کې ایښی

 ۱۰۱ام مخ

 ۱۳۹ــ زموږ په منځ کې یو واټن و ،دا وو زر نوري کلونه

 ۱۰۲ام مخ

 ۱۴۰ــ نور خلک ،نور قومونه

 ۱۰۳ام مخ

 ۱۴۱ــ له کاروان وروسته پاتې

 ۱۰۳ام مخ

 ۱۴۲ــ ښه ده چې ویښ شومه او وخوځېدم

 ۱۰۴ام مخ

 ۱۴۳ــ یو سړی څو یې مخونه

 ۱۰۴ام مخ

 ۱۴۴ــ رانغلې ،چې رانغلې

 ۱۰۵ام مخ

 ۱۴۵ــ آیــا ټـــول بــایــــد حــالل شي؟

 ۱۰۶ام مخ

 ۱۴۶ــ د شاعر بیوګرافي

 ۱۰۷ام مخ
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مـوږه زاړه کې بـنـد یـو
خــلک خــو کــال نــوی کــوي ،مــوږه زاړه کې بـند یـو
نـــور خــلک ســتر فـکـر کـوي ،مـوږه واړه کې بـند یـو
حریف مو تود دی ،مست روان دی ،وړاندې منډې وهي
مــوږ ســـاړه ،فـکـر مـو ســوړ دی په سـاړه کې بـند یـو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱
هیدرسلیف
ډنمارک

او زه وروستی یمه اوس
ما وې چې ټول پنځ نه به
یوازې تا راواخلم
خپله به شې
نو زه په دې څه خبر
چې ما نه مخکې
په زرگونو انتظار والړ دي
۲۰۱۸/۰۱/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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د زړه ټپ
ټپ مې پر زړه دی ،په ټـټـر کې نه دی
مطلب بـل چیرې ،سیم و زر کې نه دی
زمـا جـانـــان چـیـرتـه کـې لــرې اوسي
په دې هـېـواد په بحـر و بــر کې نه دی
۲۰۱۷/۱۱/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک

مینه څه ده؟
که څوک دې وپوښتي چې مینه څه ده
د یو ژور احساس لوگي غوندې دی
چې زېـږیدو سره سم
پاس مخ په بره درمي
۲۰۱۷/۱۲/۰۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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سـبـزه هـنـدوه
سـبـزه هـنـدوه چــې هـــولـي کـې رنــگ شي
ته ورته ناست تــر ستـوني تـیر دې بنگ شي
بــیــا یـې کــه واک لــرې نـــو زړه دې ساته
چې سل یې تاو کړې ترې به تیر خدنگ شي
۲۰۱۸/۰۱/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک

راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
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له روڼ سهاره تر ماښامه پورې
زما د زړه د خوځیدا په ژبه
ته ولې نه پوهیږې؟
دې خوځیدا کې ستا د مینې ترانې
له روڼ سهاره تر ماښامه پورې
په هر یو پل او هر ساعت غږیږي
۲۰۱۸/۰۱/۲۰
هیدرسلیف
ډنمارک

نور یې زغمالی نه شم!
واټن خو گورې چې د څو نوري کلونو غوندې
زما و ستا په منځ کې پروت دی ،خو زه
ځان لرې نه گڼمه
د دې واټن د لریوالي ویر مې نه زوروي
خو د واټن دروند والی غرونو په څیر
ډیر مې ،تر ډیرو ځایو وچالوه
نور دغه بار بل ځای ته وړالی نه شم
نور یې زغمالی نه شم!
۲۰۱۸/۰۱/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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دغه د ویر ،وینو او اوښکو
ټیکه دار ولې موږ؟
کله مې زړه ته داسې ولویږي چې موږه به یې
یوازې وینو ،اور او ویر ته پیدا کړي یو بس
هره ورځ وینې دي ،د اوښکو سیالو
هره شپه چغې دي د کونډو او زاړه مور و پالر
هره سا ساندې د یتیمو بچو
دغه د ویر ،وینو او اوښکو ټیکه موږ وهلې؟
که دې نړۍ کې کوم بل څوک هم شته دي؟
کله سړي ته گیله ودریږي
له اوښکو ډکې سترگې واړوي
په چیغو ورته دا ووایي:
موږ همدا اوس یو په برزخ کې پراته
موږه په دې دنیا دوزخ کې پراته
موږه لږ خالص چورت د جنت ځنې کړه!
موږه لږ خالص له جهالت ځنې کړه!
۲۰۱۸/۰۱/۲۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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یوازیتوب او ژمنه
یوازیتوب سره لگیا یمه غږیږمه خو،
ته راپـیـښیـږي په خبرو کې
او ما ته وایي:
ته خو غږیږې،
څه کړې؟
تا خو ویلي و:
په ژمنه دې ښه ټینگ دریږې!
۲۰۱۸/۰۱/۲۷
هیدرسلیف
ډنمارک

د لـوی دریـاب تـر څنگه تـږی یمه
د خــــزانـــو لــه پـــاسه وږی یمه
د لـوی دریـاب تـر څنگه تـږی یمه
لکه ټـپي ښکار لـه هر خوا مې ولي
نا پوهي گیر کــړم ،زه هم غلی یمه
۲۰۱۴/۰۶/۱۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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جـهــالــت زمــوږ پــه سـر کې ځاله کړې
وخــت هــمـاغـسې روان دی لــکـــه تـــل
نــه دریـږي ،کــه نـیمگــړی شې کـه شـل
زمــانـه لـکـه دایــم ،بـیـا نا کـردې کــړي
څـــویــم وار پــــه ویـــنـــو ولـــړي کـابل
جـهــالــت زمــوږ پــه سـر کې ځاله کړې
خـار پــه شـونــــډو ښکــلـوو ،رژوو گــل
د دې وخــت دې نــاکــردو ته ښه وگوره!
کــــه رستــم شـــې ،نـــه لــرې یـې تحمل
کــه زر ځــلې ورتــه وایـي داسې مه کړه
اور تـه مـه ځـه! دی روان ،وایــي سنـبـل
د ویــرونــو پـیـټـی دومـره رادروند شوی
نـه بـه ټـینگ شي کـوم رستم نه هم عاقـل
ټـول وطـن پــه ویـنـو سـور لــړلی گـوره
سر تـر پـښو په ویـنـو رنگ شو هم کاکل
د هــر چــا لــه پــاره ښـه ویـنـا هـمـدا ده
چې تـقـدیـر مـو دی ،عادت مو شو زغمل
۲۰۱۸/۰۱/۲۸
هیدرسلیف،
ډنمارک
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په موزیکال ډول مې زړه تپیـږي
زما د زړه درزا سندرې وایي
په موزیکال ډول تپـېـږي
یادوي ستا مینه
او لکه شپون په غره کې
پر له پسې د تا د مینې میلودي غږوي
نوې سا اخلي او په نوې بڼه
تا یادوي ،تا ته سندرې وایي
څه کېـږي یو وارې د زړه په غوږو
زما د زړه دې ترانو ته غوږ شې!
۲۰۱۸/۰۲/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک

یمه مرغۍ ،خو یو وزر نه لرم
یمه مـرغۍ ،خو یـو وزر نـه لرم
راسره شته زړه ،خو دلبر نه لرم
گوره چې تمه د بل څه ونه کړې
مینه لـرم ،خو سیـم و زر نه لرم
دا بې نیټې ،بې پتې
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وخت او زما زړه
وخت په چټکه او په تنده روان
خو زما زړه لږ ورو لږ ستړی او غمجن ،ورپسې
وخت خو روان دی پرمخ
او نه راگوري شاته
درومي بس درومي ،مخ پر وړاندې درومي
داسې روان دی چې سهار او ماښام نه پیژني
د تور او سپین توپیر هم نه شته ورته
د ژوند قاموس کې یې ستړیا نه شته ،دمه هم نه شته
بس په متـیـنو قدمونو مخ پر وړاندې دورمي
خو زما زړه دا دی لږ ستړی ښکاري
او غواړي دمه وکړي
خو دمه ځای پیدا کوالی نه شي
دغه وطن ،دا چاپیلایر او دغه خلک ټول ،ټول
ورته پردي او لیوني ښکاریږي
۲۰۱۱/۰۶/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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زه دا ثواب گټمه
مخ دې نالوستی کتاب
چې تـقدس په کې له ورایه ښکاري
مخ دې نالوستی کتاب
ورته کتل او بیا ځلي یې لوستل
د ثوابونو کاروان بیا راولي
زه دا کتاب اړوم
په یو وار نه ،په څو ،څو ځلې لولم
زه دا ثواب به په زر ځلې گټم
۲۰۱۳/۰۸/۰۶
هیدر سلیف
ډنمارک

دا زموږ خلک چې دي:
سترگې لري ،خو څه لیدالی نه شي
غـوږونه شته ،څه اوریدالی نه شي
ژبه په خوله کې ،غـږیدالی نه شي
کـکـرۍ شته فـکــر کــوالی نه شي
۲۰۱۴/۰۸/۲۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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او موږه ژاړو چې ځو
نــــه پـــاتـې کــــیــږو روانــــیــږو او ځو
مــــوږ تې لـیـکـلي چــې زوریــږو او ځو
تـقـدیـر بــه څنگــه کـړو بــدل چې نـه ځو
کــه هــر څــو واورو ،نه پـوهیـږو او ځو
نــور پــه اورونــو کــې روان نــه سوزي
مــوږ پــه شنیلي گـلـزار سوځیــږو او ځو
شینکی چمن وي سم چې موږ ورپېښ شو
پـه سره اور اوړي موږ خوځیـږو او ځو
پــه چـیغو ،چـیغو خـو مې ستونی وشکـید
وایـي گــړنگ تـــه هــم که لـویـږو او ځو
۲۰۱۴/۰۶/۱۳
هیدرسلیف
ډنمارک

جنتونه ،دوزخونه
چې تا وینم ،راته ښکاري
د جنت الرې نن خالصې
نه کوم پُل ،نه هم پوښتنه
ور روان تمام عالم وي
چې ناڅاپه وریځ خوره شي
او ته ورکه ،الرې ورکې
نه جنت ،نه جنتیان وي
نه هم الر او الرویان وي
هره خوا اور او اورونه
وړاندې وروسته دوزخونه
۲۰۱۵/۱۰/۲۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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د مینې میلودي
شیبو ،ساتونو ،ورځو ،شپو
میاشتو کلونو وروسته
که بیا مې ووینې،
نو وبه گورې:
چې ټول بدن کې مې
زړگي کې مې
د زړه کور کې مې
د سرو الله وو ،سره فصلونه والړ
او د هر یو الله له هرې پاڼې
د تا د مینې میلودي جگیږي
۲۰۱۸/۰۳/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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د سترگو فرش
ما د زندان ډیرې وړې کړکۍ نه
رانه راتاو وړې ،زړې شړۍ نه
خپلې دوې تږې سترگې
خپلو هیلو سره
ستا د راتلو
او قدمو ښکالو ته
بهر لیـږلي
او فرش کړي مې دي
۲۰۱۸/۰۳/۰۷
هیدرسلیف
ډنمارک

خـــو زموږ ،ځوان نسل دی پړمخې پروت
دا د چــــا ښــار دی ،د چــا کـلی بـــه وي
څــومـــره روښانــه ،څومره ښکلی به وي
خـــو زموږ ،ځوان نسل دی پړمخې پروت
ښــوري خــو نـه ،ښایي چې مـړی بــه وي
۲۰۱۸/۰۳/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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ډار
دا یمه راغلمه،
زه ډار یمه
نارې نه وهم
په کرار وایمه
ریښتیا وایمه
زه نن پر تاسو حکومت کومه
مینه چې نه وي ،خصومت کومه

*****
د تاسو زړونو کې یو کور لرمه
کور خو ال څه کوئ ،تند اور لرمه
تاسو په خپله ما ته کام راکړی
د کام تر څنگه مو مقام راکړی
ښه مې گالئ ،ښه مې پالئ ،په نا پوهیو کې ښه
که نه زه چیرې
د اشرف المخلوقات زړه چیرې
زه غلی پروت په ځان خبر نه ومه
تاسو اوهامو نه راویستمه
د خپل وجود واک مو را وسپارلو
د ټول وطن خاک مو را وسپارلو

*****
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زه هم په مفته یم راغلی خدا داد واک ته نن
نه یمه ستړی ،نه زحمت گالمه
ما باندې ږدئ کله یو نوم او بل نوم
په ما یو بل ډاروئ
په ناپوهۍ کې تاسو ما نه قهرمان جوړ کړ
په پټو سترگو مو له مانه ایگو خان جوړ کړ

*****
زه هم په نره دا دی تاسو باندې حکم کوم
تاسو هر یو په دې تیاره کې زما سرتیري یاستئ
له ما نه تاسو قهرمان جوړ کړ
ما نه هم تاسو ایگو خان جوړ کړ

*****
که نه زه سیوری د اوهامو یمه
د پخو نه ،فکر د خامو یمه
که د سواد او پوهې لږ شانتې رڼا ښکاره شي
نه کوم یو ډار شته دی
نه هم بادار شته دی
نه ایگو خان شته دی
نه قهرمان شته دی
۲۰۱۴/۰۹/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک

راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
25
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زما تصویر د زړه په کور کې کیـږده!
زما تصویر په جیب کې مه گرځوه
خوږ به دې کړي
گورې مې ځیـږ یم
له ازغو نه ډک یم
چیرته یې لرې درنه وغورزوه
هسې هم الرو کې
کوڅو کې
او په خاورو کې عادت یمه زه
که دې پر ما باندې لږ زړه سوزیـږي
زما تصویر د زړه په کور کې کیـږده!
۲۰۱۸/۰۳/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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آ پخواني جنت ته
د حافظې له چیپ مې
هر ساعت ستا یادونه
غاړه را هسکه کړي غږونه کوي
ما زوروي ،چې فریادونه کوي
ما خوښوي ،چې اوازونه کوي
را یادوي زما د تاندې ځوانۍ ،تاند یادونه
راباندې لگي ښه شیرام او وطني بادونه
کله په غال راگوري،
کله په پټه غـږ کړي
په ډیره مینه مې وربولي یو ځل بیا
آ پخواني حالت ته
آ پخواني جنت ته
۲۰۱۸/۰۳/۲۹
کوپنهاگن
ډنمارک

لمر په لک څک راگوري
چیرې له گڼ ځنگله لمر سترگه په لک څک راگــوري
مــا وې چې بـیـرتـه راژونـدی استـاد اڅـک راگــوري
لــمــر لـــه اورو ،لـــه ځــنــگـلـونـو او له لـرې ځایــو
ټولو ته یو شان ښه تود پوست ،ما ته په شک راگوري
۲۰۱۸/۰۳/۳۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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د زړه دیوال باندې مې تت انځور دی
دا ډیر کلونه وشول
د زړه دیوال باندې مې تت انځور دی
زه پرې ښادیږمه زما غمخور دی
دا ډیر کلونه شول چې سترگې سولومه ورته
که لږ روښانه شي
لږ روڼ شي
زما ښاد لړمون شي
خو ال هماغسې تت ښکاري
او یوه غلې خندا ورسره
زه یم خوشاله چې زما د زړه د کور سینگار دی
غمونه ریبي لکه ځان تته رڼا راکوي
له هرې تتې رڼا وروسته
زما زړه ته ښه خوښي
رڼه ځال راکوي
۲۰۱۸/۰۳/۳۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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ډالۍ گـــالب
د زړگــي دښـتـــه مـــې پـــراخــه ده ومـنـډې تـه دې
زړګــی مــې سـور لـکـه د ټـیک دی بـیـا وټـندې دې
په مـنـډو راغــلې او بـیـا الړې د زړگـي لـه بــڼ نـه
ډالۍ گـــالب ،یــو هم خوږ یاد د زړه وڅنډې ته دې
۲۰۱۸/۰۳/۳۱
هیدرسلیف
ډنمارک

د زړه حال
پَر غواړم
وزر غواړم
زړه مې شي دروالوزم
درتو وایم...
۲۰۱۷/۰۹/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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ځان په دې سوبمن وبولو،
چې خپل مړي شهیدان کړو
(په ننگرهار کې یوې وینې تویولو ته)
د گلونو ښار کې گوره
چې وحشت دی په کوم حد کې
گالن څنگ سوزول کیـږي؟
پاڼې څنگ رژول کیـږي؟
ځوانان څنگ راوژل کیـږي؟
زموږ زده دا درې څیزونه:
چې سر زوړند ،الس لپه ،اوښکې کړو تویې
له راکټ او له بمونو
له ځانمرگو واسکټونو
د ژوندون خیر وغواړو
ورسره مو دا بل کار هم
د تسپو په کاڼو شمیرو دوه شیـیـونه:
د دښمن د ظلم کاڼي
په سره اور لمبه گلپاڼې
ځان په دې سوبمن وبولو:
چې خپل مړي شهیدان کړو
د بل مړي دوزخیان کړو.
۲۰۱۸/۰۵/۱۹
هیدر سلیف
ډنمارک
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د زړه کتاب پاڼې
د سترگو په آیینه کې لولو
کله هم داسې شوي:
ډیر سره ووایو خبرې وکړو
خو په خبرو او په ژبه سره پوه هم نه شو
یو بل ته شا کړو
او سر زوړند
هر ،هر یو په خپله مخه والړ شو
ډیر ځلې داسې شوي:
چې هیڅ ونه وایو
او غلي سره ودرېـږو
مازې په یو کتو کې
د زړه کتاب پاڼې
د سترگو په آیینه کې لولو
۲۰۱۸/۰۵/۲۰
هیدر سلیف
ډنمارک
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د ویر ټیکه یوازې موږ وهلې
خټه د ویر لمده ده ،نه وچیږي
نور پرې د پاسه گرزي،
موږ ورته ناست یو قالبونه الس کې
د غم له خښتو نه دیوال جوړوو
کلي نه گردچاپیره
دغه دیوال تاوو
داسې ښکاریـږي چې پر ویر باندې مین یو موږه
په دې نړۍ کې بل څوک نه شته
او د غم ټیکه راپاتې موږ ته
که څوک د مرستې الس نږدې کړي ،ورته وایو:
انډیواله خپله مخه کوه
د ویر ټیکه یوازې موږ وهلې
۲۰۱۸/۰۵/۲۱
هیدر سلیف
ډنمارک
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اوبه مې اور شوې راته
له ډیرو پخوا زمانو څخه زموږ لویدیز گاونډي ،زموږ اوبو ته سترگې نیولې دي .یو وخت د
زرینې مدبرې مشرې په الرښوونه او د کک پهلوان پر مټ ،د دې اوبو ساتنه وشوه او اوس یو
ځل بیا د هماغې پخوانۍ زړې سناریو له مخې موږ له خوږ گوتې نیسي؛ تیل راباندې خرڅوي،
خو اوبه مو وړیا او په تهدید سره غواړي او زموږ خلک د دې ناندریو قرباني کیـږي.
ما څه موده مخکې ،همدې ستونزې ته دغه شعر لیکلی و:

اوبه مې اور شوې راته
خلک د اور مخ ته والړ سوزي نه
خو ما ته،
دغه د خپل کلي اوبه اور شولې
گورئ وطن مې سیځي
واورئ بدن مې سیځي
ستونی مې وچ ،اوبه مې څکلی نه شم
مځکه لرم ،غله کرلی نه شم
اوبه مې اور شولې ،هر څه مې سیځي
غنم سابه مې سیځي
چینې مې خپلې ،غرونه خپل ،واورې مې خپلې ،خپلې
واک یې د دیو ،غږ مې ایستلی نه شم
چا ته ویلی نه شم
خپلو اوبو ته چې ودریږي ،زرینه په کار ده
کک پهلوان ته حوصله په کار ده
هر څه به جوړ شي
اوبه ،اور به نه وي
د پردي کور به نه وي
۲۰۱۸/۰۵/۲۰
هیدر سلیف
ډنمارک
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یوازې تا غواړمه!
بې له تا لمرنه غواړم،
کوم خیر و شر نه غواړم
زه یو تا غواړم،
بل ثمرنه غواړم
کوم خیر و شر نه غواړم
۲۰۱۷/۰۵/۰۹
هیدرسلیف
ډنمارک

دغه د اور او ویر کیسه به وې تر څو روانه
گوره چې مینه ژاړي
جگړه خو ستړې
جگړه مار نا ستړي
څه چې وسلې خورې ،هغه ستړي
او وسله هم ستړې
خو جگړه مار نا ستړی
دغه د اور او ویر کیسه به وې تر څو روانه
مینوال څه وکړي؟
مینه څه وکړي؟ َ
ارامي پریږده قیل و قال څه وکړي؟
۲۰۱۸/۰۵/۲۲
هیدر سلیف
ډنمارک
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ځانته حیران یم چې
بې مینې څنگ ژوندی پایمه
په یوه داسې چاپیلایر
او یوه داسې زمانه کې چې اوس
یمه راگیر او گوزاره هم کوم
ځانته حیران یم چې بې مینې څنگ ژوندی پایمه
کله مې زړه کې تیر شي:
که دې دوه َپله هم کوالی شولو
بې مینې یې مه جگوه
۲۰۱۸/۰۵/۲۳
هیدر سلیف
ډنمارک

د موسکا پور
ای!
لږ دې پښه ونیسه
څه وایم درته:
یو خوله موسکا پور راکړه
ټینگه وعده سپارمه
چې تر سبا بې درته بیرته راوړم!
۲۰۱۷/۰۵/۲۰
انتالیا
ترکیه
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د تاریخ قضاوت ،د هډوکو شهادت
پرېـږده د ظلم شپیلۍ وغږیـږي
پرېـږده ظالم مستې خنداوې وکړي
په قهقه وخاندې او غږ خپل تر عرشونو لوړ کړي
پرېـږده چې هـېـرشي دا وژل د خلکو
اوښکې او وینې تویول له سترگو
پرېـږده چې هـېـر شي بوړبوښکیو کې ویرونه زموږ
دا هر څه شوي دي او کیـږي پسې

*****
ځینې بیا وایي چې تاریخ خو شته دی
تاریخ قضا لري ،هغې نه څوک خالصی نه لري
بیا به هډوکي شاهدي ورکوي
ډېـر لرې نه و ،دا پرون و ،پرون
چې د هډوکو پوښ مرمیو څنگ را وڅنډولو
مځکه خړوبه شوه ،مړه په وینو
داسې راډنډ شوې چې کاریز یې جوړ کړ
داسې کاریز و چې شیطان جهاد واال په کې لمبا کوله

*****
بیا به هم وایي چې تاریخ شته قضاوت به کوي
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او د مړو شوو وچ هډوکي شهادت ورکوي
دا وژل شوي دي تاریخ څه کوي
د رټل شوو شهادت څه په کار
له دې تاریخه سره
له شهادت سره هم
د وژل شوو ارواح
هیڅ کار غرض نه لري
اروا به ناستې وي له اوښکو سره
په خپلو وینو به اودس کوي نور
که د پتنگ جهاد واال پـېـښه پرې وشوله بیا،
نو به تاریخ او شهادت تکرار وي
۲۰۱۸/۰۵/۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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پور اخیستې خندا
یا خو قسمت یا پـېـښو
یا خو هم پوهې نا پوهۍ
تر دغه ځای رارسولی یمه
زړه مې د ویر ځاله ده
او د ککرې دا گومبزه چې ده
دا د غمونو گودام
شونډې مې وچې
د زړه جیب مې له خوښیو تش دی
تا پسې غږ او تا نه هیله کوم:
د خندا دوې سکې په پور خو راکړه
دا مې وعده ده چې دې پور بیرته دروگرزوم
۲۰۱۷/۰۵/۲۰
انتالیا
ترکیه

ښکل مې کړې ،خو...
زلـفـې تـــر غـــوږ واړوه
مـیـنې تــــه شــا مــــاړوه
ښکل مې کړې مچکه دې
تــر ُوگــرې هـم لواړه وه
۲۰۱۸/۰۶/۰۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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څلوریځه
چـې کـلـه راشـې ،کـنـډوالې تـــه پـسرلــي ستـنیـږي
د زړه انگړ کې مې ویر ورک شي هرکلي ستنیـږي
ټـول ناسم ،سم شي ،ښه خـواږه او ښه پر الر بـرابر
نــا ښکــلي ورک ،پـر ټــولــو الرو گاللي ستنیـږي
۲۰۱۸/۰۵/۳۰
هیدرسلیف
ډنمارک

یوه بې بریده خوښي
او یو بې ژبی احساس
ستا د فراق حالت ته څه ووایم
د لرېوالي اور دی
د نږدې والي حال دې
یوه بې بریده خوښي
او یو بې ژبی احساس
زه یو بې ژبی احساس
څنگه انځور کړم
تا تې وښایمه؟
۲۰۱۸/۰۵/۳۱
هیدر سلیف
ډنمارک
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لږ دې موسکا په مخامخ راتلو کې
راباندې ولوروه
د خندا لوږه دې پر ما غالبه
د موسکا تنده دې پر ما برالسې
اوس خپله ووایه چې څه وکړمه؟
خو زما هیله دا ده:
لږ دې موسکا په مخامخ راتلو کې
راباندې ولوروه
۲۰۱۸/۰۵/۳۱
هیدر سلیف
ډنمارک

ځان ته دې نږدې بولم د ځان په څیر
دومره راته گرانه یې باران پــه څیر
شمیره یې ته څاڅکي د ایمان په څیر
هـر څو که تـه لرې شې او الړه شې
ځان ته دې نږدې بولم د ځان په څیر
۲۰۱۸/۰۵/۲۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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د گالنو زړه کې
سور غلی اور دی د گـالنو زړه کې
آهـونـه شـور دی د گـالنــو زړه کې
چا تـه یې نـه وایي په زړه یې ساتي
د غم لوی کور دی د گالنو زړه کې
۲۰۱۸/۰۶/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک

ته به نو څه پوه شې،
د زړه د درزیدا په ژبه
څه درته وایي دا د زړه درزا مې
ته پرې پوهیـږې که نه؟
ما درته حال د زړگي ډیر ویلی
یا ته پوه نه شوې ،یا دې پام پـرې نه و
چې یې لیدلی حس کوالی نه شې
ته به نو څه پوه شې ،د زړه د درزیدا په ژبه
۲۰۱۸/۰۶/۱۳
هیدرسلبف
ډنمارک
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مات زړه
()۲
څـو بې گـنـډې ،څـو بــه پـیـوند ورکـوې
د مــاتــونـکــو خولو تـه خــونـد ورکـوې
تـــه یــې گــنــډه ،پــیـــونـــدوه یــې پسې
زړه مــاتــی څـه ،ټولو ته قــنـد ورکـوې
ثــواب دغــه چې مــات زړگـي رغــوي
مـیـنه هــمـدا ،ته یې څــرگــنــد ورکـوې
چـې مـاتـوي یې پـه کــې کــرکـه شـیـندي
ته یې گنډې او تــه خــورسنــد ورکــوې
هغه چې مات کړ ،تر پښو النـدې ېی کـړ
تې ټـــولـــوي ،رتــبــه بـــلـنــد ورکـوې
هـغـه یې وژني او ژونـدون تـرې اخـلي
خـو تـه ژوندون پـه هـر یـو بند ورکوې
هغوی چې مات کړ جهالت یې خپور کړ
خـــو تــــه سبــق د دانــشـمـنـد ورکــوې
داسې به نه وي چې بــه ځـای نــه نیسي
هـره بـخـیـه کې تـه لـوی پــنـد ورکــوې
خود به خوږه وې خــوله د ټـولــو مــدام
د تــریخـوبي پر ځای چـې قـنـد ورکــوې
۲۰۱۸/۰۶/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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د مېنې کلي کې په مخه راغلې
د مېنې کلي کې په مخه راغلې
ته پټه خوله ،زه غلی
موږ ته حیران و کلی
تر څنگ مې تیره شوې تا ښکته کتل
زما د نظر لښکر د تا پر لورې
دغه شیبه په خپله مخه والړه
ما غاړه تاو کړه بیا مې تا پسې کتل
ته راکتو کې زړه نازړه روانه
خو چې گرځني ته ورورسیدې
لکه پیروته دې ځان تاو راتاو کړ
په راکتو کې دې څه ووې
او پنا دې کړ ځان
۲۰۱۸/۰۶/۰۹
هیدرسلبف
ډنمارک
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تــه ښـه پــوهـیـږې طلـبگـار دې یمه
څــومــره پــوروړی ،گـنهکار دې یمه
مـالمـت پــریـــږده ،شـرمسار دې یمه
وې غـولـوم ،کــه ځــان زه تیـر باسمه
ټــول ښه پوهیـږي چې زه یار دې یمه
تــا راتــه سل ځــلـې ځـــواب راکړی
نــــا امـیـد نـــه یــم ،انـتـظـار دې یمه
کــــوې انـکـار او راتــــه شـــا اړوې
زړه کې پوهیـږې چې یادگـار دې یمه
زه که هر څو د کبر غره ته جگ شم
تــه ښـه پــوهـیـږې طلـبگـار دې یمه
کـه هـزار ځـلې مې لـه ځـان وشړې
زه یــې گـڼم بـوس و کــنـار دې یمه
۲۰۱۸/۰۶/۱۱
هیدرسلبف
ډنمارک
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« ...له زیړو پاڼو ټولې ونې ډکې دینه»
چې ته نه یې،
ما نه ورکې الرې ،لوري
زه دمه شم په کوم سیوري
په هر لوري بیګانه ،بیگانگي ده
نه یې ژبه نه وفا ،خو دوه رنگي ده
هر څه شته دي ،خو ته نه یې
هره سا مې رنگ زردي ده
یو ګالب مې پیدا نه کړ
شا و خوا چې پسې گورم
« ...له زیړو پاڼو ټولې ونې ډکې دینه»
۲۰۱۸/۰۶/۱۶
هیدرسلبف
ډنمارک
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 ...ته وا له موره دوی گونگیان پـیـدا دي
گوري په رڼو او ښه پوهیـږي پرې
مخامخ والړ ورته قاتل ،ناپوه
دی باید څه ووایي،
خو نې وایي
ځان باندې بندیـز او ژبه خوله بنده
ځان سانسوري او بیا څه نه وایي
خپسه د پټې خولې حاکمه ده پرې
داسې یې خولې پټې نیولې دي چې:
ته وا له موره دوی گونگیان پیدا دي
۲۰۱۷/۰۸/۰۴
هیدرسلبف
ډنمارک

لمر د وریځو له کړکیو
څه یو زیړ مازدیگری و
سمندر څنډه او زه وم
را سره وو ستا یادونه
کږلیچونه او سوچونه
لمر د وریځو له کړکیو
مخه ښه راته ویله
په تلو ،تلو کې یې څه ووې
ستا څېره یې را ستایله
۲۰۱۸/۰۶/۱۷
هیدرسلبف
ډنمارک
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رقیب کتو ځنې انکار وکوه!
لــه تـا خـنـدا مـې سـپـمـولـی نـــه شم
د اوښکـو څاڅکي دې لـیـدلی نــه شم
غم دې پـر خوا درپریښودلی نـــه شم
تــــه مې وفــا بانــدې اِتــبــار وکــوه!
د خـپـلې مـیـنې هــم اقـــرارر وکــوه!
رقـیـب کــتـو ځـنــې انـکــار وکـــوه!
بــیــا بـه پـه پـټـه هم ،ښکاره ووایـم:
لــه تـا خـنـدا مې سـپـمـولـی نــه شم
د اوښکـو څاڅکي دې لـیـدلی نـه شم
غم دې پـر خوا در پریښودلی نه شم
۲۰۱۸/۰۶/۲۱
هیدرسلبف
ډنمارک

په خپله خوښه بـیـلـتـون
راځه چې بـیـا یـو ځـل پــردي شو سره
د یـو ربـاب دوه بیـل څـونـډي شو سره
که چا پخال نه کـړو ،نـو بـیل بـه اوسو
نه به شو خپل ،نه به خوندي شو سره
۲۰۱۸/۰۷/۰۳
هیدرسلبف
ډنمارک
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زما مینې
(د یوه شعر ازاده ژباړه)
نن ( ) ۲۰۱۸/۰۷/۰۵د نیک تصادف له مخې ،په شنه سهار کې زما فیسبوک پاڼې ډیره سندریزه او شاعرانه بڼه
درلوده .زما د ځینو لیدلو او نالیدلو فیسبوکي اشنایانو له خوا داسې سندرې ،شعرونه او نغمې پُست شوې وې،
چې هر ذوق لرونکی انسان تخنولی شي.
د مریم مصور پردېس له خوا د «اې هېواده! اې هېواده!» سندره او د فلوت یوې نغمې ،ما ته یو نستالژیک
احساس را وباښهَ.
دغه راز د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې زما دانشمند همکار ډاکتر صاحب محب سپین غر ،د جیـپسي
کینگـز ( )GipsyKingsپه سحرگر غږ کې داسې یوه هسپانوي سندر (] )No volvere[Amor Mioرا پور کړې
او په خپله فیسبوک پاڼه کې پورته کړې وه چې:
ــ د جیـپسي کینگـز ( )Gipsy Kingsغږ،
ــ د ویدیو جوړول،
ــ او په تیره د سندرې شعر ،څه لیکلو ته وهڅولم.
په همدې دلیل اړ شوم چې د سندرې د شعر ،د فارسي ژباړې له مخې ــ چې د سندرې د ویدیو په تایتلونو کې
راغلې وه ــ د همدې سندرې د شعر یوه ازاده ژباړه وړاندې کړم.
کله مې چې د سندرې په لینک پسې یوتیوب ته سر ورښکاره کړ ،د همدې یوې سندرې په لسکونو جال ،جال
ویدیو گانې په مخه راغلې ،له هغې ډلې نه په فارسي ژبې باندې ژباړل شوې دوې جال ،جال ویدیو گانې.
په پوره پاملرنې سره مې د همدې یوې سندرې څو ویدیو گانې ولیدلې او په پای کې مې شعر له فارسي متن
څخه را و ژباړه ،خو د خپل احساس مساله مې هم په ځینو برخو کې ور دوړولې ده ،ځکه مې د «آزاده ژباړه»
توري ورسره مل کړی دی.
دا هم د یاد شعر ازاده ژباړه:

اې زما مینې!
هیله کوم:
له ما نه مه ځه،
ما یوازې مه پرېـږده!
زه شېبې شمیرم
تر څو تا ووینم
شېبې،
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ساعتونه
او ال ورځې ،ورځې به سترگې پر الر شم درته
سترگې پر الر به شم ،ستا د دیدن له پاره
هیله کوم:
له ما نه مه ځه،
ما یوازې مه پرېـږده!
سترگې پر الر به شم ،ستا د لیدلو له پاره
د هغې شېبې له پاره چې
سترگې مې ستا په سترگو ولگېـږي
راوگرزه،
بېرته راوگرزه!

*****
بېرته نه راگرزم
بېرته نه راځم
زه بېرته نه راگرزم
نه غواړم چې بیا یې را په زړه کړم
نه غواړم چې بیا یې را په یاد کړم
بېرته نه راگرزم
بېرته نه راځم!

*****
هیله کوم:
له ما نه مه ځه،
ما یوازې مه پرېـږده!
پای
۲۰۱۸/۰۷/۰۵
هیدرسلبف
ډنمارک
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غـلی خـپـل شـور کې مې
بـیا وسوزوه
د مـــیــنې اور کـې مــې بــیـا وسوزوه
نـنـه خـپـل کـور کې مـې بـیـا وسوزوه
خپله مې کړي ،پر خپل ځان باندې دي
غـلی خـپـل شـور کې مې بـیا وسوزوه
۲۰۱۸/۰۷/۰۵
هیدرسلبف
ډنمارک

زه یې اټکل کومه
چې دغه توري لږ دي
وبه وایم چې راته گرانه یې ته
همدا به نور هم بیا ځلي ووایي
زه یې گڼم،
زه یې اټکل کومه
چې دغه توري لږ دي
دا خو یوازې ستا د سترگو د په څنگ راکتو
د یوې لنډې شیبې
پور پرې کوالی نه شي
۲۰۱۸/۰۷/۰۵
هیدرسلبف
ډنمارک
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او رژیدلي ارمانونه وو بس
زما و ستا د ناستې ځای کې یو څو زیړې پاڼې
څو اسویلي ،څو ارمانونه پاتې
شاوخوا مې ډیر وکتل
ته نه وې ،بل څوک نه و
یوازې زېـړې پاڼې
او رژیدلي ارمانونه وو بس
۲۰۱۸/۰۷/۰۶
هیدرسلبف
ډنمارک

خو مه کړه راشه،
چې روان شو پر دې زیړو پاڼو
ته وایي نه ،زه وایم و
کله مو شا ،کله مو مخ یو بل ته
زمان روان دی نه دریـږي
که یې غواړې ،که نه
خو مه کړه راشه
الس په الس شو
او روان شو پر دې زیړو پاڼو
الره بدله کړو بیلوالي سره
۲۰۱۸/۰۷/۰۶
هیدرسلبف
ډنمارک
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راشه!
چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
دا څو لوېدلې زېـړې پاڼې گورې
داسې مې سترگې دي لوېدلې درپسې
راشه چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
۲۰۱۸/۰۷/۰۶
هیدرسلبف
ډنمارک

لږه موسکا دې راډالۍ کړه چې ډېـر تږی یمه
لږه موسکا دې راډالۍ کړه چې ډېـر تږی یمه
قهر مې ډېـر ،زجر مې ډیر لیدلی
لږ نه،
ډېـر مینې ته یم تږی ،تږی
سترگې خندا لـټـوي
زړه مې موسکا لـټـوي
۲۰۱۸/۰۷/۰۷
هیدرسلبف
ډنمارک

راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه
52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هغه د الس نښه دې
وروسته له ډېرې مودې
ایله اوس پوه شومه زه
په الس راتالی خو نه شې
اوس بل څه نه غواړمه
که یې کوالی شې راویې لېـږه
هغه د الس نښه دې
۲۰۱۸/۰۷/۰۷
هیدرسلبف
ډنمارک

کار له کـار تیر دی،
مار راغلی دی لستوڼي ته مې

زه یـرغـمـل یـمـه ،درتـالی نـه شـمـه کلي ته مې
ستـرگې مې بـندې دي ،کـتی نـه شمه څلي ته مې
اوس رانه هـیڅ نه شي ،نور غشی لـه کمانه وتی
کار له کـار تیر دی ،مار راغلی دی لستوڼي ته مې
۲۰۱۸/۰۷/۱۲
هیدرسلبف
ډنمارک
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د زلفو اتڼ
الندې دې گـوتې هـنـرمـنـې څـــه سازونه کـوي
پاس دې ویـښـتان ناڅي هر تار یې اتڼـونه کـوي
زه درته ناست یم هک حیران ،ستا ننداره کومه
ساز دې څپې ،څـڼې دې ورېځې بارانونه کـوي
۲۰۱۸/۰۷/۱۵
هیدرسلبف
ډنمارک

له اوږدو الرو ،ژور تل نه
بیا ډاریـږې ولې؟
مینه کوه ،مینه کوه،
څو یې کوالی شې ته
خو ښه په یاد ولره:
د سمندر د ژور تل په څېـر ،که مینه غواړې
له اوږدو الرو ،ژور تل نه بیا ډاریږې ولې؟
۲۰۱۸/۰۷/۱۶
هیدرسلبف
ډنمارک
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مینه او تار لرمه
نه لرم نور څه ،مینه و تار لرمه
یــوازې مــیــنې سره کــار لرمه
گـدا خـو نـه یـمـه شتمن یـمـه زه
ټـپـه لـــرم او یــکــه زار لــرمه
۲۰۱۸/۰۷/۲۹
هیدرسلبف
ډنمارک

د پنځ په هکله
او د خدای په باب چورتونه وهم
زه نور تاند نه یمه
یو وچ لرگی یم
ما له خپل ځان نه
خپل وجود جوړ کړی
دغه دی ناست یم الس تر زنې
د سوچو څپو کې
د پنځ په هکله
او د خدای په باب چورتونه وهم
۲۰۱۸/۰۷/۲۹
هیدرسلبف
ډنمارک
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مال دوزخ ،عاصي جنت یادوي
مخ کې لوی ور پرانستی
مال دوزخ،
عاصي جنت یادوي
گوره چې کوم یو به گټونکی شي نو
۲۰۱۸/۰۷/۲۹
هیدرسلبف
ډنمارک

ستا د وصال سل زر غږونه راتلل
ما خو څه نه ویل،
خندل مې درته
زړه مې په سل ځای کې سوری و
او له هر سوري نه
ستا د وصال سل زر غږونه راتلل
۲۰۱۸/۰۷/۲۹
هیدرسلبف
ډنمارک
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یـو وار نـه ،بـد ټول مکـرر پټوي
ښار اور اخیستی ،دود یې لمر پټوي
لــکــه ظــالــم ،ظــلـم ،ضـرر پټوي
عـمـل د ښـه او دود د مـیـنې کــوي
یــو وار نـه ،بــد ټول مکـرر پـټـوي
۲۰۱۸/۰۷/۲۹
هیدرسلبف
ډنمارک
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د غزني د جگړې اور مې د زړه کور رالمبه کړ .د هغو لمبو له لوگو نه دا درې ټوټې شعرونه
رسم شول:

غــزني
پـــه ویـنــو سـور ،پــه اور سـیــزلـی ،کـلـی چـا لـیـدلی؟
چــــا کـــه لــیـدلی دی کـــه نـــه دی ،دا دی مـــا لـیـدلی
چیرې چې ژوند هلته گناه وي ،خلک مرگ پسې گرزي
تــه خــو مـنکـر یـې ،زه پــوهــیـږمــه چـې تــا لـیـدلی
۲۰۱۸/۰۸/۱۲
هیدرسلبف
ډنمارک

خدمتگار قصابان
زه د غـزني یو اوسېدونکی یمه
له هغه کلي نه راغلی یمه
چیرې چې غوښې د انسان دي د شلغمو په تول
او د ژوند هـره سا ،زحمت د قیامت
زموږ کلیـوال له دغـو غوښو او زحمت نه ستړي شوي دي نور
خو قصابان چـړې تر مال له بېلونو سره
گرزي را گرزي په سرو وینو رنگ کوڅو کې زموږ
دغه یوه جمله په بیا ،بیا وایي:
د چا زړه کیـږي چې زحمت نه خالص شي
موږ به یې «خدای په جات» دا کار ور وکړو
۲۰۱۸/۰۸/۱۲
هیدرسلبف
ډنمارک
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سوي غـزني ځنې د وینو بوی ځي
زه ښار ته ځمه
خامخا ورځمه
خو اوازه داسې ده:
یـو سوزیدلي ښار نه غـږ راوزي
هټیوال چیغې وهي
زه ښار ته نه ځم
زموږ ښار سوی دی
زموږ له ښاره ځنې بوی لگیـږي
زموږ د ښار هرې کوڅې
او هر گرځنې څخه
د سوو غوښو
او تازه وینو بویونه راځي.
خو زه ورځمه
خامخا به ورځم
۲۰۱۸/۰۸/۱۵
هیدرسلبف
ډنمارک
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سترگې هندوې او ادا هندوې
ســتــركــې هــنــدوې او ادا هـنـدوې
را خـو بـه نـه شي ،دي جـدا هندوې
ما وې چې خپلې به شي ،ونه شولې
لــرې دي ،نــه شولې پـخـال هندوې
۲۰۱۸/۰۷/۲۹
هیدرسلبف
ډنمارک

 ...که کوم څوک د ثواب لټه کوي
له سین نه پورې کلي اور اخیستی
چې د کوم سوي «آه» تاثیر دی
که کوم څوک د ثواب لټه کوي
۲۰۱۸/۰۸/۱۳
هیدرسلبف
ډنمارک
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ختیځه مینه
سترگې سکاره
کاږه باڼه
په غال کاته
خوږه موسکا
یوه ادا
ټینگه وفا
د ختیځ مینه کې دا
د مینې اصل
سره وصل
نیکمرغي وگڼه
۲۰۱۸/۰۸/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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نه یې شړلی شمه،
نه یې زغملی شمه

د ځنگله منځ کې یو تور واټ
لکه یو تور ښامار چې اوږد وي روان
داسې اوږد ویر د افغان
چې د پای ټکی یې مالوم هم نه دی
ښامار به الړ شي ،یا به مړ یا به پناه شي چېرې
د افغان ویر به څه کړم
چې دا څلویښت کاله مې زړه باندې بار
او دا څلویښت پیړۍ مې روح باندې پروت
نه یې شړلی شمه
نه یې زغملی شمه
۲۰۱۸/۰۸/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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وینه،
زه او ته
زه څاڅکی وینه لیدای نه شم
گبڼۍ مې اخلي ،ریږدم ورته
تې تویدو باندې مین یې
او سیالو یې غواړې
زه یې چې څاڅکی وینم
څو شپې بې خوبه شمه
تې چې ویالې روانې نه کړې
کله خوب درځي
۲۰۱۸/۰۸/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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الس ته که رانغلې،
نو مړ مې بوله
څــه فـاصـلې ،څـــه زلــــزلــې راغــلــې
څـــه رنــگـــارنــگــه قــافــــلې راغــلــې
څــــه واټــنــونــــه د زمــــان چــې نــه و
ستـا خــو شتـوالـی زمــا مکـان کې نــه و
راغـلـي دي رابـــه شي نـــور هـــم پـسې
له ویــر نـه ډک کلی بیا کـور هـــم پـسې
وصــل دې غـــواړمــه ،درځـــم درپـسې
منډه پـر ځای ده ،اوس غــورځم درپـسې
نه دې په ویر نه دې خوښي کې پـریـږدم
نه هـوښیارۍ ،نه دې مستي کې پـریـږدم
کــه مــې تـــه رانــوستې ،پـړ مـې بــوله
الس تــه کــه رانغـلې ،نو مـړ مې بــوله
۲۰۱۸/۰۸/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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دا دی روان یمه بې سره،
سر مې الس کې خاندم
دغه دی الړم ،درنه الړم
که یي منې او که نه!
سر مې دی الس کې ،یم بې سره روان

*****
تا په پیغور ،سترگو کې ما ته ووې:
چې زه په مینه کې سرباز یمه
او سر بایلمه
یوه لښکر د پېغور چغې کړلې:
چې زه رک روغ یمه او سر لرمه

*****
ما ناڅاپي مخه په بله کړله
دا دی روان یمه بې سره
سر مې الس کې خاندم
۲۰۱۸/۰۸/۰۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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د خپل نعمت باران دې بند کړ ولې؟
د مینې کلي کې په مخه راغلې
ودې خندل
ما په خندا ،ستا د خندا باران ته
څو ښه راغالست ویلې
تا د پلو په پیڅکه
د خپل نعمت باران بند کړی و بیا
۲۰۱۸/۰۸/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک

څلوریزه
مـا خـو گڼل چې نور هم ورانه شوله
ویـــر راسره ،خــوښي روانــه شوله
اوس ورته ناست د غم دانې شمیرمه
کــلـه چــې ورانـــه دا ودانـــه شـوله
۲۰۱۸/۰۸/۱۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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دې نه ډاریـږم،
چې دې هجر کې رنگ زیـړی نه شم
بل کال هم واوښت
ته رانغلې
زه یې وینمه چې:
د نه راتگ ویر ته دې:
پنځ هم ژړېـږي
هم زیـړیـږي
او د هغې ونې
چې زه او ته ورالندې ناست وو
او په سترگو کې مو
ښه د زړه خواله کړله؛
څانگې هم ریـږدي او بچیان رژوي
زه هره ورځ دلته راځم
ورالندې گرځمه او تا لټوم
زه وفـا دار ،خو چې دې سترگـو کې ناغیـړی نه شم
دې نه ډاریږم چې دې هجر کې رنگ زیـړی نه شم
۲۰۱۸/۰۹/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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خو زه دې اوس هم
د خندا او مینې الرې څارم
آسمان په څو رنگه سور شین او تور شو
له ورایه ښکاري چې د تا د قهر نښې دي څرگندې پکې
خو زه دې اوس هم د خندا او مینې الرې څارم
گوره چې قهر د رقیب
مینه خندا زما شي
۲۰۱۸/۱۰/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک

زړه دې ښه ډک
د سترگو غولی دې لوند
پوه شوم تگونکې شولې
د تگ شیبه کې ژړغونکې شولې
زړه دې ښه ډک
د سترگو غولی دې لوند
پاس دې و نه کتلې
د سفر څوری دې پر شا کړ راغلې ما ته چې ځم
ما غوښتل سترگو کې درتووایمه
خو ،له ویلو مخکې
زما له سترگو څو پښیمان سرتیري
ستا قدمو ته په سجده پریوتل
۲۰۱۸/۰۸/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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او زه گونگی خوله پټه
(د مور مړینې ته مې)
ټوله هستي
ټوله خوښي
ټوله مادي او معنوي تکیه مې
د تورو خاورو بال وخوړله
او زه گونگی خوله پټه
پـــه رڼـــو گــــورم څـــه کــوالی نه شم
څه کړل پر ځای ،غږ ال ایستالی نه شم
۲۰۱۸/۱۰/۰۶
هامبورگ
جرمني
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ستا د نه شتون د ویر شېبې شمیرمه
(د مور جانې په نه شتون کې)
الړې او وې دې چې زه ویر ونکړم
ما هم خندل
او د خندا څپو کې
ستا د نه شتون شېبو کې
د ویر څو غرونه مخامخ راروان
زما د زړه کلي کې یی واړول
نه تلونکي میلمانه شول راته
بیرته را یاد شول چې:
ویرمن یمه،
غمجن یمه،
د ویر پیټی لرمه
پر خپل سر ،خپلو اوږو او پر خپل زړه باندې مې
بیا ځلي ،ځالې ته راستون شومه
د ویر له درانه پیټي سره
اوس ورته ناست یمه
حیرانه ننداره یې کوم
ستا د نه شتون د ویر شیبې شمیرمه
۲۰۱۸/۱۰/۱۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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ته خیالیگره وې ،له خیاله ډکه
زموږ په کلي کې نرۍ الره د غره پر لوري
ته پرې روانه له جماله ډکه
ته خیالیگره وې ،له خیاله ډکه
تا چې نه پاس کتل نه الندې
قدمونو ته دې پام هم نه و
دا دې هم نه لیدل ،هر پل الندې دې
زما د بڼو سرتیري،
له وینو ډک زړگی مې
ستا د هر پل چوپړ ته
الس په نامه والړ دي
۲۰۱۸/۱۱/۰۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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الر مې اوږده مخکې ده
عمر به څومره وي خو الره مې اوږده مخکې ده
ځـیـنـې ال وایـي چې تـیـنـدکې او سجده مخکې ده
اوس خـوځـیدلی یم ،روان به یـم چې چېرته رسم
کاڼي ازغي هـم شـتـه ،ځـان گـورم آیٔـنه مخکې ده
۲۰۱۸/۱۱/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک

کله چې ورغلم ،ورتوبه وایم
کله چې ورغلم ،ورتوبه وایم
چې الندې مځکه کې دې
هغه موجود چې تا اشرف المخلوقات بللی
هلته سور اور بل کړی
ستا د رسول ،ستا د کتاب او بیا د تا په نامه
هغه کوي چې تا ویلي نه دي
۲۰۱۸/۱۱/۲۲
هېدرسلیف

ډنمارک
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پاتې سالم ،پاتې کالم
د لمر زرینو وړانگو
د وریځو زړه کړ څیرې
د لوڅو ونو ،گڼو څانگو ،گڼه گوڼې ځینې
زما پر لوري سرې راماتې شولې
را رسیدو سره یې غلې ووې:
تا ته سالم لرمه
او یو کالم لرمه
ستاسو له کلي نه د چا یو ښه پیام لرمه
ما خپلې سترگې او غوږونه چې څو
راسمول هغه سالم کالم ته
بیا د لمر مخه تورو وریځو ډبه کړې وه نور
۲۰۱۸/۱۱/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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مورې مننه چې ویده دې کړمه!
بېگاه مې خوب لیده ماشوم یمه او مور غواړمه
ږلۍ باران ،الر رانه ورکه وه او کور غواړمه
بېگاه په خوب کې وم جگ شوی
روان شوی وم په بله باندې
سر مې په وره و لگېدلی ،هېڅ پوه شوی نه وم
بیا مې مور ،مور ویلي وو
چا څملولی وم ،ښه دروند ویده وم
سهار چې ویښ شوم
تر بړستنې الندې ورو مې ووې:
مورې مننه چې ویده دې کړمه!
چا غږ ونه کړ
چې کتل مې نه وه
په بیړه پوه شوم چې ماشوم نه یم او مور هم نشته
مور ډېره ،ډېره لرې ،لرې رانه تللې وه نور
۲۰۱۸/۱۱/۲۰
هېدرسلیف
ډنمارک
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څه ښه یو درمند؟
ښه بڼ؟
کرکه مو وکرله
د کرکې درمند مو تیار
په هر کاله کې پروت دی
تورې ټوپک مو بزغلي کړل
اوس یې بڼ ښه په حاصل راغلی
تلې په الس د کرکې درمند تلو
د ټوپک تورې د بڼ
حاصل مو هره ورځ په منډه هدیرې ته وروړو
۲۰۱۸/۱۱/۲۰
هېدرسلیف
ډنمارک

لوگي
هلته لوگي دی د انسان د غوښو
خو دا خوا خلک؟ خلک؟
په خپله مخه روان
څوک د پوښتنې نه شته
څوک تش ورگوري هم نه
موږ داسې کلي کې یو
چې څوک تش ښوري هم نه
۲۰۱۸/۱۱/۰۷
هېدرسلیف
ډنمارک
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لمبې د مینې میلودي غـږوي
کنگل وهلی ،یخ نیولی یمه
کنگل ،یرغل مې پـر هر څه کړی دی
خو ما د زړه په کنډواله کې
ستا د مینې نغـری تود ساتلی
له دې نغـري څخه سرې لمبې راوزي
لمبو څخه ستا د مینې غـږ اورمه
لمبې د مینې میلودي غـږوي
۲۰۱۸/۱۲/۱۲
هېدرسلیف
ډنمارک

کرکه ،مینه
هر پل ،هر چېرې ده مینه
که یې وغواړې چې وینه
کرکه هم بیا لرې نه ده
شته د باندې ،هم په خونه
الر د مینې گوره ښه ده
مخ دې تور د کرکې شینه
کرکه اور ده سوزوي دې
مینه تاند ژوند غوړوینه
۲۰۱۸/۱۲/۱۳
هېدرسلیف
ډنمارک
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خپل زړی به شیندم،
کروندې هم نغدې وترې دي
مینه هر څه اوري،
خو کرکې ده نیولې دا یوه ټینگه:
خپل زړی به شیندم،
کروندې هم نغدې وترې دي
گوره یې حاصل ته په شیبه تیار
۲۰۱۸/۱۲/۱۳
هېدرسلیف
ډنمارک

بال او جوال
مــا خـو ال پـریـږده ،چې ټــول کلی مـو بـال نیولی
نـا پـوهي څـومـره؟ پــام د رحـم هـم مـوال نـیــولی
هر څه چې دي ،خپله مو کړي  ،له بل چا څـه گیله
هـر څه شول نـوي ،زمـوږ سـر تار د جوال نیولی
۲۰۱۸/۱۲/۲۲
هېدرسلیف
ډنمارک
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ایله مې تا سره شي تنده ماته
داسې چاینکه مې راوړې
چې ټول ښار ته ورکوالی شي چای
کوم تږی شته
تاسو ورغـږ کړئ کنه!
راسره کیني او پښې وغځوي
بیا راته ووایي :راوایـېچوه
ډېر یمه ستړی
ورسره هم تږی
ایله مې تا سره شي تنده ماته
۲۰۱۸/۱۲/۲۲
هېدرسلیف
ډنمارک

پــالر
ځان به نیمگړی کـړم ،چې تـه بشپـړ شې
لــږ نــه کــره ،پــوره او ښــه بشـپـړ شې
ځــان بــه د نــن سبا په منځ کې پُـل کړم
تن دې ،ماغزه دې ،په هر څه بشپـړ شې
۲۰۱۸/۱۲/۲۲
هېدرسلیف
ډنمارک
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د پاڼریژ مېلودي
هر څه ارام او غلي
له یو خواږه پاڼریژ موزیکه سره
بې کش و کړپه خپله مخه نیسي
پاڼې له څانگو سره
یوې خوږې مېلودي لړ کې
جال کېـږي دواړه وایي:
«د خدای ښه دي»،
بیا به گورو سره
۲۰۱۸/۱۲/۱۵
هېدرسلیف
ډنمارک

لمر ،سر او سمندر
تـورو اورو لــمــر وخـوړ
پـوچ فـکـر یـو سر وخـوړ
ټول خوشال سراب ته وي
تــنــدې ســمــنــدر وخـوړ
۲۰۱۸/۱۲/۰۴
هېدرسلیف
ډنمارک
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د ویرونو میلمستیا
پاڼو آرامه
په څو رنگ
ونې ته ورو ـ ورو مخه ښه وویل
ونه لغړه غلې ودرېده
خو زما د زړه کلي کې
په هره میاشت او په څلور فصلو کې
په هر یو رگ کې یې ویرونه میلمه
۲۰۱۸/۱۲/۰۷
هېدرسلیف
ډنمارک

ویرونه زانگي پکې
یو زه یم ،زه
چې ژمی ،اوړی ،منی
او پسرلي سره هم
زما د زړه له څانگو
غمونه لرې نه ځي
ویرونه زانگي پکې
۲۰۱۸/۱۲/۰۷
هېدرسلیف
ډنمارک
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دروند په خوب ویده پښتون
کـور یـې لــه باروتـو جـوړ ،یـو سپـخنکی بس ورته
بـله غوړگه نه غـواړي ،راوړئ یـو ووړ خـس ورته
پروت د ناوپوهۍ جال کې ،ویر یې تل په بـرخه دی
څوک بـیکاره چېـرته دي ،مات کړي دا قـفس ورته
۲۰۱۹/۰۱/۰۱
هېدرسلیف
ډنمارک

شین سهار
مــیــنــه ده ،تـــازه هــــوا او زاڼــې دي
زړه کې مې ډیـر څه دي او مـمـاڼې دي
خـلک او وطـن مې پـه تـیـارو کې ډوب
زړه باندې مې غرونه ،غرونه کاڼي دي
۲۰۱۹/۰۱/۰۲
هېدرسلیف
ډنمارک
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اروپایي همځولې
آخ چـې تــه زما ،زمــوږ وای شـربت گلې!
روح دې وسهَ ،هــډ دې وسهَ ،غُـربــت گلې
دواړه ستـرگې دې د دوه عـالـم کیسې کـړي
ژوند دې ټول تېر په وسواس او هیـبت ،گلې
۲۰۱۹/۰۱/۰۸
هېدرسلیف
ډنمارک

ښاروال او بڼوال
زړه به درته ښار کړمه ،ښاروال به شې
گــوره مـیـنـه گــوره ،مـاالمـال بــه شې
تـــه مـې د زړه ور پـــرانـیـزه وگــوره
هــره خــوا د مـیـنـې گل ،بڼوال به شې
۲۰۱۹/۰۱/۰۷
هېدرسلیف
ډنمارک
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زبون وهلي
څو کاله کېـږي
ترېدلې زموږ د کلي د خوښیو رمه
ربه! را ټوله او راپنډه یې کړې
چې ماشومان زبون وهلي دي
یوه خوږه موسکا غواړي
۲۰۱۹/۰۱/۱۶
هېدرسلیف
ډنمارک

چې مې د کلي لـوړ کـمر َه
بانـدې نـظر ولگېد
چې مې د کلي لـوړ کـمرهَ بانـدې نـظر ولگېد
پر ټول وجود مې په یـو ځلې بیا خطر ولگېد
تا تې زړن وایـمـه ،بـل ته یې ویـالی نـه شم
چې دې بیا وکتل په زړه مې یو خنجر ولگېد
۲۰۱۹/۰۱/۱۹
هېدرسلیف
ډنمارک
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دا چې په بـنـد کې یـم،
غـږېـږم کـنه!
دا چې په بـند کې یـم ،غـږېـږم کـنه!
لــه ټـپـو ډک یــم ،نــه رغـېـږم کـنه
د نا پوهۍ او وینو ډنډ کې ډوب دي
خـلک چې گـورم خـود ژړېـږم کـنه
۲۰۱۹/۰۱/۲۷
هېدرسلیف
ډنمارک

د زړه ټوټې دې وې شمېرلې ان تر زرو پورې
چېرته ،چېرته الړم ستا په لټه پسې
نه هلته ،نه الر کې او نه دلته وې
ستړی ،وږی ،تږی
د زړه کورته چې راستون شومه
وې ښه ارامه د زړه کور کې ناسته
د زړه ټوټې دې وې شمېرلې ان تر زرو پورې
۲۰۱۹/۰۱/۲۷
هېدرسلیف
ډنمارک
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اوښکې
ټـول عـمـر د ویـر وې ،دا د ویـر نه دي
اوس د خــوشـالـۍ دي ،د تــدبـیـر نه دي
چـا وې څـوک بـه وایـي مـخ یـې ونـیسه
نـیـشــم دروالی ،دا د گــــیـــر نـــــه دي
چــا وې :دا قسمت دی کــه تمثیـل کوې؟
خـپـلـه دي راغـــلـې ،د تـقـدیــر نــه دي
هر څاڅکی یې روڼ دی او سپیڅلی دی
دا د پــښـیــمـانــۍ او د تــقـصیـر نه دي
تـــا کـلــه د غـــره چـیـنــه لــیــدلـې ده؟
خـپـلـه وي رڼــه ،دا کـار د ځیـر نه دي
اوښـکـې لــــه تـلـخـونـو خپله سر باسي
دغــه دوعـاگـانـې د کـــوم پــیـر نه دي
هسې د خپل زړه ـ ذهن پـرې سود کوم
هـیـڅ نـه او پـه تـمـه د سـریـر نــه دي
یـو نـازک د مـیـنې تـار یـې بـند کاندي
بند وي ډېـر په مینه ،په ځنځیـر نه دي
۲۰۱۹/۰۲/۱۲
هېدرسلیف
ډنمارک
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«دنگ دې وي ،لونگ دې وي!»
نه ځم درنه نه ځم ،که مې سر الړ شي
ته دې اوښکې پاکې کړه ،بیا وخانده
زه دې دواړو سترگو
او یوې خبرې تم کړمه
هر څه رانه پاتې ،ښه یې کم کړمه
داسې یې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو
پاتې به یم سترگو ته
هغې ستا خبرې ته
الرې د گودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته:
غواړمه هماغه او اوس بیا وایم
«دنگ دې وي ،لونگ دې وي!»
۲۰۱۹/۰۱/۱۸
هېدرسلیف
ډنمارک
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زړه کې
وطن کې
او په هر ځای کې شنیلی به شي بیا

زړه مې تود نه دی ،سوړ دی
داسې سوړ شوی له یخونو ،له دردونو او ویرونو ځنې
لکه چې مځکه ،هوا ،ونې ټول کنگل وي
او بل څه نه شته وي
ته خو ال څه کوې چې،
هسې تش خیال دې چې میلمه شي زړه کې
نو مې رگوو کې توده وینه ښه په منډه شي بیا
او کــه تــه خـپـلـه یــو ځـل راشې ،پـسـرلی به شي بیا
زړه کې وطن کې او په هر ځای کې شنیلی به شي بیا
۲۰۱۹/۰۲/۰۵
هېدرسلیف
ډنمارک
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زمـا د خـوښې گـاللی افغانستان جوړ کړي
هغه دی ښار او کلی دواړه په تیارو کې ډوب دي
کوم ایگو خان او کوم اوه سری ښامار
پر پالزونو باندې ناست دی حکومت پرې کوي
او «شالیلی» په کنډواله کې«گریوان څیرې» ناسته

*****
خلک دا وایي:
«الروی» په کومې «سمڅې» کې ورک
الره یې ورکه ده
رڼا هم لرې چېـرې تته سوځي

*****
خو زه یې وینم زمانه بله او زیری بل دی
څوک راغی وایي:
چې ډېـر ژر به الروی بـیــا راروان شي
جـگــړه پـیـل او مغلوب به ایگو خان شي
د ښـامار دا زوړ طلسم بـه هـم وران شي

*****
بیا نو امید دی خلک:
د ښار او کلي کنډوالو نه گلستان جوړ کړي
زمـا د خـوښې گـاللی افغانستان جوړ کړي
۲۰۱۹/۰۲/۰۸
هېدرسلیف
ډنمارک
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فکر کې ته او په هنداره کې ته
الره کې ته ،زړه کې ته
فکر کې ته او په هنداره کې ته
هر چېرې ته
خو بس یوازې ته له ما سره نه
راځه دا ټول پرېـږده له ماسره شه
خدای هم دا غواړي ،خپل موال سره شه
۲۰۱۹/۰۲/۱۹
هېدرسلیف
ډنمارک

نور ډاډه شوی وم چې بیا نه راځې
نور ډاډه شوی وم چې بیا نه راځې
په ټول ځنگله کې مې د تا په یاد گالن وکرل
قسم دی سپـیـن تخم و
په مودو کېناستم چې سر اوباسي
بیرته راتلو زیری کیشکرې راوړ
ستا د راتگ په ورځې
د هرکلي په پار ځنگله ته الړم
چې مې کتل ځنگل تک سور و
سرو گالنو ستا راتگ ته درناوی کولو
۲۰۱۹/۰۲/۲۰
هېدرسلیف
ډنمارک
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سم نـیـغ روان ومه،
پـه مال کې پـه دوه قات شومه زه
بـیا دې په کـلي زه درپــېـښ شـومه ،بـیا مات شومه زه
سم نـیـغ روان ومـه ،پـه مال کې پـه دوه قات شومه زه
د ویـر تـوفـان کـې مې بــدن او روان ډوب تـر ستوني
دوې سترگې ستا وې چې ورگډ بیا پـه حیات شومه زه
۲۰۱۹/۰۲/۲۳
هېدرسلیف
ډنمارک

څلوریزه
اس راتـه مالست دی ،جگـېدای نه شي نور
بخت مې هم چو دی ،خوځېدای نه شي نور
دوښمـن چې هـر څـه کـوي ،ودې یې کړي
مـیـنه رگ ،رگ کې ورکـېـدای نه شي نـور
۲۰۱۹/۰۳/۰۳
هېدرسلیف
ډنمارک
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تود اورتون
(د فـــرخـنـدې څـلـورم تـلـیـن)
آ دي لمبې دي
سرې لمبې دي
بیا تاوېـږي چا نه
گوره چې کوم مظلوم وجود به
د کوم چا په فتوا
بیا د اورتون میلمه وي
نه! نه!
سږ یې څوک ونه موندل
چې خپل اورتون ته،
میلمستون ته یې ورننباسي
دا هماغه ده ،فرخنده ده
او لمبو کې یې اروا سوځېـږي
۲۰۱۸/۰۸/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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بیا مې یادېـږي د یارۍ هغه د پـیل شېبې
بیا مې په زړه ذهن کې ،ستا مینه وزرې وهي
بیا مې یادېـږي د یارۍ هغه د پـیل شېبې
داسې چې ژڼی او جلکۍ
په کلیوال انداز یو بل وگوري
داسې مې زړه ودرزېد
بیا مې د زړه درزا ښه تېزه شوله
۲۰۱۹/۰۳/۱۰
هېدرسلیف
ډنمارک

نن زه کېنمه،
نن مې خپله حافظه گورمه
بیا مې د خپلې حافظې کتاب له سره لولم
که د تا نوم او د تا یاد مخې ته راغی چېـرې
نو به یې وتوږم او ایسته به یې وغورځوم
ما دغه کار وکړ خوشاله شومه
خو په دې وروسته پوه شوم
چې توږل شوې واوره
بیا په اوبو بدلېـږي
او ستا یادونه چې دي
لکه اوبه داسې دي
زما د وچې حافظې بیدیا یې شنه ساتلې
۲۰۱۹/۰۳/۱۱
هېدرسلیف
ډنمارک
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ستا د نه شتون شېبه کې
ستا د نه شتون شېبه کې
ستا د نه شتون ساعت کې
ستا د نه شتون ورځ شپه کې
ستا د نه شتون په میاشت و کال عمر کې
څه ووایم ،څه وشول
ته خو مې زړه ته یو وار سر ښکاره کړه
ته هلته وگوره چې څه پېښ شوي
داسې ورانی چې په کابل کې مجاهد ،طالب او ږیرو کړی
۲۰۱۹/۰۳/۱۲
هېدرسلیف
ډنمارک

ولې له تا نه زه په منډه هېر شوم؟
چې دې کوڅې کې ژر په څنډه تېر شوم
دغسې تـا نــه هـم پـه مـنـډه هـېـر شوم
د مـیـنې راز مــو و د سترګـو مـنځ کې
ولــې؟ رسـوا د زمــانـې او پــېــر شوم
۲۰۱۹/۰۴/۱۸
کوپنهاگن
ډنمارک
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ما دې راتلو ته ،قدمو ته وو کرلي
د الله گلونه
په هغه ورځ چې مروره الړې
زړه مې په تورو په چړو باندې څو ځایه غوڅ شو
هر مازدیگر مې د خپل زړه د وینو څاڅکي شمېرل
په دې پوه نه وم چې راځې او که نه
خو ما خپل کار کړی و
ما دې راتلو ته ،قدمو ته وو کرلي د الله گلونه
۲۰۱۹/۰۴/۲۱
کوپنهاگن
ډنمارک

د یوه هنرمند مړینه
(مخکې له مړینې مرګ)
ناشناس
د هـنـر کلي کـې یــو غــر ونړېد
نـه ،دا نـاڅـاپ ځـلـنده لمر ونړېد
چا بـه ویل چې د یو عمر درمند
یــوې پـلـتـې سـره هـنــر ونړېد
۲۰۱۹/۰۴/۰۳
هیدرسلیف
ډنمارک
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او د خپل زړه په کرونده کې مې
د تا د ښکلې مینې بزغلي کېنول
د تا مالگین حسن ته غرونه دېوالونه په خبرو راغلل
مگر زه غلی شان والړ وم ننداره مې کړله
او د خپل زړه په کرونده کې مې
د تا د ښکلې مینې بزغلي کېنول
۲۰۱۹/۰۵/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک

او خپل شنه کلي پسې چیغې وهم
وچه بېدیا کې وچه ونه یمه
د مېوې تمه رانه څنگه کوې
د سر ګومبزه مې له چیغو ډکه
ته رانه بیا مستې سندرې غواړې
یوازې درد او سوچ را پاتې دی بس
زه پرې د پاسه الس تر زنې ناست یم
د شنو فصلونو آغه مسته کرونده د کلي
زما په مخ کې وسوه سکور شوله
ایرې ،ایرې شوه او بادونو یوړه
دغه دی ځانته یم بل څوک نه شته دی
او خپل شنه کلي پسې چیغې وهم
۲۰۱۴/۰۷/۰۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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بس تا نه غواړم چې په سرو شونډو مسکۍ شې راته
نو ته به څه سوچ کوې
چې بیا زه څه وایمه
څه غواړمه؟
بیا هماغه خبره
بیا هم زړه خبره
زه بیا هم تا غواړمه
بیا په تکرار سره د تا د وصل هیله کوم
بیا په تکرار له تا نه غواړمه چې هو ووایه
له دې سره یوه وړه خبره بله کوم
بس تا نه غواړم چې په سرو شونډو مسکۍ شې راته
د لــومـړۍ ورځې پـه شان بـیـا ،بـیـا گاللۍ شې راته
۲۰۱۹/۰۵/۱۳
هیدرسلیف
ډنمارک
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دا دی تر اوسه هم والړ یم
ننداره د هغې الرې کوم
بې له پوښتنې الړې وخوځېدې
شا ته دې و نه کتل
ما نه هر څه له السه ووتل
او زړه مې ولویده په خاورو شولو
پناه کېدو پورې مې ستا د قدمو گردونه ښه وشمیرل
دا دی تر اوسه هم والړ یم ننداره د هغې الرې کوم
۲۰۱۹/۰۵/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک

د کتو ټپ
له ډېر پخوا نه تر دا اوسه په ُچرتونو کې یم
څومره معصومه د هوسۍ غوندې وې
وړه وې پاکه د سیرلۍ غوندې وې
خاورو نه جگ تا په منگول کړمه زه
او په کتو ،کتو دې خپل کړمه زه
د مینتوب د لیونتوب پوښتنه ما نه کوه
چې د کتو ټپ دې تر نن پورې په زړه ساتمه
اوس مې له زړه نه تیـږه جوړه ده ښه صبر کوي
گورو به تا ته چې تر کومه خپل زړه تیـږه ساتې
۲۰۱۹/۰۵/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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اوس هم په تمه یو د خوف او د رجا پر پوله
حسن مېرمن دې خپل مخ نه ښیي نور
ګني ایمان د ډېرو تښتي او کوچېـږي ورنه
لمر او سپوږمۍ پټ په اورو کې ښه دي
که لږه مینه لږ رڼا السونه ورکړي سره
د زاهد زهد ته تاوان پېښېږي
موږه تقوا ،زهد او ټول عبادتونه ورکړل
ال یې د مخ د نندارې یو پوروړي پاتې
اوس هم په تمه یو د خوف او د رجا پر پوله
گورو چې څه په الس راځي او که نه؟
۲۰۱۹/۰۵/۱۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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دغه یادونه او آهونه،
نه ساتلی نه ویالی شمه
داسې له خلکو بیگانه یم چې په سوک کې مې خپل ځان مروړلی
داسې له ځانه زه پردی یم چې مې ځانته هم هیڅ پام نه شته دی
یو څو یادونه مې په پټه ښه په خرپ زوروي
یو څو آهونه مې ښکاره شپه ورځ په ترپ زوروي
دغه یادونه او آهونه ،نه ساتلی نه ویالی شمه
سم زوړ کمیس یم چې یې لوند کړې بیا یې ونښېځې
دومره تر زور الندې د اور منځ کې یم
لکه د پښ د اور کوره کې چې وي وسپنه گیر
هره شیبه کې له هر خوا نه د سوټکو باران
پېښو گیر کړی یم د سوک په منځ کې
۲۰۱۹/۰۵/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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شـیـن قــلــم
سر مې چې غوڅ هم کړې ،شنیلی شیندم سپرلی شیندمـه
اور نــه شـیـنــدم ،زړی د ژونـــد ښــه گــاللی شـیـندمــه
د اور او ویـــنـــو نــښې هــر لـــوري تــه ډېـرې ،ډېـرې
زه شـیـن قـــلـــم یـــمـــه راغــلــی یـــــم شـنـیلی شیندمـه
۲۰۱۹/۰۵/۱۷
هیدرسلیف
ډنمارک

زیری راوړی مې د ژوند،
مرګ ته رخصت ورکوم
اورونه ډېر بل ،وینې ډېرې تویې
نور دې دا ودرېږي چې وار یې تېر دی
اوس وار زما دی چې ژړا له هرې خولې ټولوم
د خلکو شونډو کې خندا ته زه اوس سا ورکوم
خندا خوښي په هر یو تن ویشمه
بیا په خوښۍ د هر یو کور ځنځیر هر سات شرنگوم
زیری راوړی مې د ژوند ،مرګ ته رخصت ورکوم
۲۰۱۹/۰۵/۲۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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هغه دنیا دې هم تیاره گڼه
او سره اورونه
سترګې دې خپله پټې کړېدي ،لږ سوچ خو وکړه
په رڼا ورځ دې ځانته خپله تروږمۍ راوستې
بیا مالمت هم ګاونډی ،لرې نږدې خلک وي
د فکر خونه کې دې غڼه ناڅي
ځان دې په خپله د اوهامو په تار کلک تړلی
د جـوال تار دې را تاو کړیدی له ټول ژوندونه
که ته په دې دنیا تړلې سترگې پاتې شې نو
هغه دنیا دې هم تیاره گڼه او سره اورونه
۲۰۱۹/۰۵/۲۲
هیدرسلیف
ډنمارک

د پــالر هـیـلـه
خـیـر که کـنډو شوم ،تـه دې ځـان پـوره کړه
زدکــړو تــه پــام کـړه خپل جهان پـوره کړه
زه دې شـم سـتـړی او بــېـــخـوبـــه رنــځور
تــه پــل ورجـگ کـړه ،یـو انسان پـوره کړه
۲۰۱۹/۰۵/۲۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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ما مې د ورکې مینې یاد دننه زړه کې ایښی
څو نا آشنا کلو ته الړمه د تا په تمه
څو نا آشنا سترگو ته ،څو ځلې مې وکتلې
ما لټوله خپله ورکه مېنه ،ورکه مینه
خو ډېره لږه او وړه نښه مې ونه مونده
دا دی اوس ناست یمه ،الرورکی یمه
مېنه مې وسوه د غلیم الس کې شوه
د خپلې مینې ګل مې زړه کې ایښی
له خپلو اوښکو یې خړوب ساتمه
خوشاله دې ته یمه
چې مې د ورکې مینې یاد دننه زړه کې ایښی
۲۰۱۹/۰۶/۰۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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زموږ په منځ کې یو واټن وو،
دا و زر نوري کلونه
ستاسو سیمه تکه شنه وه،
ته هم شنه وې او خندانه
زموږ سیمه کې جگړه وه او سپېره وه
زه هم ښه دوړو کې پټ وم
او پر سر مې راته بار وو ډېر غمونه
د ککرې په گومبزه کې چاودنې
د بمونو ډېر غږونه
ستا په مخ کې سره گلونه
زما پر الره وې سرې وینې
او سره شوي ګودرونه
ته یې خپله اټکل وکه
ستاسو سیمه تکه شنه وه او آرامه
زموږ سیمه کې جگړه وه او سپېره وه
اوس ته خپله راته وایه:
چې ته چېرې او زه چېرې
زموږ په منځ کې یو واټن و
لرېوالی یې ډېر نه و
دا و زر نوري کلونه
۲۰۱۹/۰۶/۱۰
هیدرسلیف
ډنمارک
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نور خلک ،نور قومونه
زموږ همځولو ،ځان ښه وڅانډه ،خوځون ته چمتو
له مخ یې لرې کړل ازغي او تیـږې
د پرمختگ او تمدن الره یې ونیوله
پښتون والړ دی په هماغه برید کې
پښتون والړ دی د غیرت؟ پر پوله
۲۰۱۹/۰۶/۲۲
هیدرسلیف
ډنمارک

له کاروان وروسته پاتې
وروسـتـه وم ،ټـیـټ ومــه او خـلی ومه
نـــور وو سـپـاره زه تـــنـهـا پــلـی ومه
گــوزار د ټـــولې نـــړۍ مـا بــانــدې و
ټول ترې نه ورک ،زه یې موندلی ومه
۲۰۱۹/۰۶/۲۶
هیدرسلبف
ډنمارک
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ښه ده چې ویښ شومه او وخوځېدم
د غـفلت خوب نه که ویښ شوی نه وای
ال یــې وخــتـي سـیــخ کـې پــیـیـلی ومه
کــه مــې قـــدم نــه وای اخـیـستی ،بــال
ښــکاره ده دا ،اوس بــې خــوړلـی ومه
د پــوهې وره تــــه کـه ورغــلی نه وای
اوس بــې پــه بــل څـه هــم لـــړلی ومه
د غــڼــې تــار یــې تـــاواوه لــه مــا نـه
کـــه تـلـلـی نـــه ،اوس بــې تــــړلی ومه
مشـعـل د پــوهې مې که الس کې نه وای
اوس بـې لـــه خــپــل کـوره شــړلی ومه
۲۰۱۹/۰۶/۲۶
هیدرسلیف
ډنمارک

یو سړی
څو یې مخونه
د خوشال بابا په اجازه:

هـم یې ووژني پـخـپــلــه ،هـــم یـې قــبــر تــه ژړا کا
څـه دوستم دی څـه یې مکر ،اوښکې تویې او خندا کا
بېسـواده و چــپـي و ،بــیــا مسلـم شـو او راسـتـی شـو
ډیګریوال یې په لښکر کې ،اوس حکـمـونـه کا بال کا
۲۰۱۹/۰۷/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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رانغلې ،چې رانغلې
کـوڅـو کې مې ،راتگ تــه دې ریـحان کـرلی و
مـــا ځان کـرلی و ،هــم مـــې افــغــان کـرلی و
رانغلې ،چې رانغلې
هـوس تـه مې هـیـڅکلـه ،ورپـام غوندې هم نه و
یــو خـیـال مـې د هــغــه ،د دې جهـان کــرلی و
رانغلې ،چې رانغلې
پټي او کروندې مې وې شنې کړې په هر لوري
گـرځـنـو د کـوڅـوکـې مـې خـپـل ځـان کـرلی و
رانغلې ،چې رانغلې
اللـــه او ارغــــوان مــــې درولــي هــرکلي تـه
گــالبـــو غـــوټـۍ النـــدې مـې ارمـان کـرلی و
رانغلې ،چې رانغلې
مــا خــپــلـه هـڅـه وکـړه ،تـې مـنې کـه نه منې
خــواریــو سـره مـــل مـې یــو جانــان کـرلی و
رانغلې ،چې رانغلې
مـــا الره پــه امـیـد سـره څـارله ،خـو رانـغـلې
لــه اوښـکـو سـره مـل مې خـپـل ایمان کرلی و
رانغلې ،چې رانغلې
۲۰۱۹/۰۶/۲۶
هیدرسلبف
ډنمارک
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آیــا ټـــول بــایــــد حــالل شي؟
دلـــتـــه ټـــول مــبـاح الــــدم دي
دلــتــه ټــول ژونــدي ،بې دم دي
آیــــا ټـــول بــــایــــد حــالل شي؟
چـــــې دا څـــــــه زوی د ادم دي
زمــــانــــه ســــرچـــپـــه شـــوې
گــنـاه نـــه ،ســـرونـــه خــــم دي
مـاشـومــان ،ځــوانـــان زاړه مـو
هــمـگي مـرگ ســـره ضـــم دي
پـــه هیـڅ ځای کې امان نه شــته
زهـر درکـړي ،وای :مرهــم دي
گــنــاه کــړي ،بـــېــگــنـــاه هـــم
ټـــول د دوی لــــه دیــده گرم دي
ربــــه تــــه یــــې جـــوړوی شي
دغــــه هـــر څــه چـې بـرهـم دي
۲۰۱۹/۰۷/۰۱
هیدرسلبف
ډنمارک
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د شاعر بیوګرافي:
پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی ،د ۱۹۵۷م کال د دسمبر په ۲۳مه نیټه د کابل د
چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې
زیږیدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې د کابل د
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو
زده کړو ته دوام ورکړ ،خو دولسم ټولګی یې د
میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
د  ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د کابل
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې
زده کړې پیل کړې او په  ۱۳۵۸کال یې د
لیسانس سند تر السه کړ .له فراغت نه وروسته
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي
په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د
ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعر وایي ،نوی شعر ډیر لیکي ،کله ،کله یوه نیمه غزله او
قصیده هم لیکي .په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې ،شعرونه او کتابونه یې په هیواد کې دننه او
له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
د هجري شمسي نېـټې په شپـیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې
(اجتماعي علوم) د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.
دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د
روزنې ادارې د علمي پروګرام «موږ او اوریدونکي» لیکوال پاتې شوی دی.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون
کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.
په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې
د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.
د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې ،د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله
برخه په کې اخیستې ،مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې
له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د
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زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی ،مشورې یې ورسره کړي او د
سویدن په ستاکهولم ،یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 ۱ـ پښتو ادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
 ۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۳ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۴ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخیـ یل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره
علمي اثر)،
 ۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي
کتاب (ګستـتـنر چاپ)،
 ۶ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب
(کستـتـنرچاپ)،
 ۷ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب
(ګستـتـنرچاپ)،
 ۸ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۹ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون ،د پښتوڅانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۱۰ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستـتـنرچاپ)،
 ۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی
دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
 ۱۲ـ مروره مځکه (د شعرونو ټولګه)  ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له
خوا خپره شوی ده،
 ۱۳ـ الرورکي الرویان ،لومړی ځل په  ۱۳۹۱کال کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې
خپور کړی دی او دویم ځل د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۴ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،په ۲۰۱۸
کال په کابل کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی،
 ۱۵ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ( )۹نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،

 ۱۶ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه ، ،د  ۲۰۱۸کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
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 ۱۷ــ د کوچنیانو ادبیات (،د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) دویم ټوک ،د
دوه زره اوه لسم ( )۲۰۱۷کال په اگست کې ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی،
 ۱۸ــ د باران سیوری (د شعرونو ټولگه) ، ،د  ۲۰۱۸کال په اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن
آنالین کې پر لیکه شوې ده،
 ۱۹ــ د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه (د مقالو ټولگه) ،د  ۲۰۱۹کال په فبرورۍ میاشت کې،
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۰ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۹کال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،
 ۲۱ــ د افغانستان له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه (د مقالو ټولگه) ،د ۲۰۱۹
م کال په سپتمبر میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۲ــ د ډنمارکي فرهنگ څو غوره بېلگې (د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه)،
لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جنورۍ میاشت کې ،په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی.
 ۲۳ــ یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! (شعري ټولگه) ،د  ۲۰۲۰م کال په مارچ میاشت کې،
په افغان انالین پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۴ــ ژوندي یادونه ،لومړی ټوک ،د  ۲۰۲۰م کال په جوالی میاشت کې ،په افغان انالین
پورتال کې پر لیکه شوی دی.
 ۲۵ــ د تللو یادونه ،د  ۲۰۲۰ام کال په جوالی میاشت کې ،په افغان جرمن پورتال کې پر لیکه
شوی دی.
 ۲۶ــ راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه (څلورمه شعري ټولگه) ،همدا اثر.
چاپ یا آنالین کولو ته تیار:
ــ د شعرونو دوې ټولگې،
ــ او درې عنوانه څیړنیز کتابونه.
پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو
کې فعال دی ،خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.
پای

