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واب ې سوال او    د شپې او ور
 
 

ت نه ډکو مفاهـيمو لرونکى کالم  ک د کالم يوه برخه ده چې د ډېرو لوړو او د ارز  دا د ستر بابا خوشال خان خ
تل خپلو درنو دى،  نه مې شواى کوالى تر هغه تېر شم نو دا وه چې الکترونيکي قلم او کا  غذ مې چمتو او ومې غو

م  ـو او پتمنو خويندو ته يې وړاندې ک   :او عزتمنو افغان ورو
  

و شپو دى ته يــې ونغـــــوږه هـــمــــدمه     حجت د ور
ې له ال ې زړه به خالص ک ه فهم پرې وک   مه ــــکه 

  
، يو د بـــله يې صفـت ک   چې ورځ او شپې حجت ک

  تـشر شول هم له مـــدحه هـم له ذمـــــهويـل يې مــنـ        
ې زما فضل تر تا زيات دى   شپې ووې چې اى ور

  په دا سبب چې زه يم په ازل تـــــــر تا قـــــــدمـــــه        
ي ډېره په شپه کــــا   دوستان د خداى طاعت او بند

ې له قـيمــــه           د شــــــپې سجده په قــــدر وي د ور
لموسى و کوه طور      و ته له قـومه تله په شپه کـــ

  هم لوط په شپه جـــــــــدا شو د بــيــداد او له سـتمه        
له مياشت راکــــوزه   احمد مې له آسمانه په شپه ک

  معراج وته يې تلــــــــه هم په شپه وه له حــرمــــه        
ووخته په تا کې دي چې لمون دې په کې مـنع   يو

  اعـــت په عـــبادت يم مـــــکرمـــهزه درسته په ط        
  تر زرو مياشتو به د په فـضل و په شرف کـــــــې

    يــــــوه شپه د شبـقـدر خــــبـر واخله له عــالـــــمه        
نبت دى ورې په ورځ يو شين    اسمان و ته چې و

ايسته دى تر ارمــــه         ـــــورې    په شپه چې ورته 
  ب فاشه مې ته ورځ يـېزه شپه يم ستر پوشه عي

  راحت مومي له مانه ته مې ډکـــــه يــې له غـــــمه         
ه ې مې له شپې نه دا د مدحې ويل غوږک   چې ور

ه له ذمـــه           په ورو يې ورته ووې چې خوله چپه ک
ه چې زه هـــــــم درته ووايـــم   ل وار و ماته راک

ې په خبــــــــــــرو نا مــحکمــــه         ې   و ته هسې 
ي لــــــري واړه په ورځ ده   روژه چې مومنان س

  مجمع په عــرفــات بانـــــدې په ورځ ده له امـمــــه        
  اختر دى که جمعه ده که عمره که عاشـــــــوره ده

  هـمههــــــــمه واړه په ورځ دي دا له عـــقـــله له فــ        
  په وخت د قيامت به د عالــــــــم حشر په ورځ وي

  ايجاد د واړو خلکو هم په ورځ و له عـــــــــــــــدمه        
ا شي د عالم په تا تاريـــــــــــکـــې ې ر   په ما ستر

ا ورځ له توره تـــــــمه         م په ويل کې ر   ياديــــــــــــ
ونه ده له اسالمه ستا د ک ېره    فـــــــــــــــــــرزما 

  د عــيد جامه زما ده ستا جـامـــــــــه ده له ماتمـــــــه        
کر دى    ته په مثل د بادشاه يې مياشت او ستورې دې ل
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کرې تار په تار شي چې ورځ وخيژي له هـــمــه           ل
  که پ وي په وري کې هم تر مياشتې لمر تېرى کا

ــــه دي له درمـــــههمه عالــــــم خبر دى چې            زر 
ــــــــکار کا وک  لزار کا يا  لونو د    چې سير د 

ې سمه          هـغــو و تـــه په قـطــع نه ده شـــــــپه له ور
  

ونه ډېر په تا کې ل دي   په ما کې فريضه لمون
که کم شول چې ته يې له ما نه کمــه       په تا کې 

  
ت    په درنـ

  
  

    
 


