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 آشوکا 
 

 آشوکا چي وو پاچا د پاچاهانو
 چي ساالر وو په ټولۍ کي د سیاالنو

 له پامیره تر دکنه یې هیواد وو
 هم له نوم هم له قدرته یې زړه ښاد وو

 د آشوکا کي دي راغلي  تاریخپه 
 چي نهه نیوي خپل وروڼه یې وژلي

 چي یې مړه کړل د قدرت غلیمان واړه
 چي یې ختم کړل تربرونه خپلوان واړه
 په وطن کي پاته نه سو څوک وګړی

 چي په خوب کي یې ال تاج وي پر سر وړی
 مال یې وتړل د ملک د پراخولو

 د وړو لویو ښارو د اېلولو
 ې ملکونه اېلولهکه هر څومره ی
 نوره زیاتیدله  د قدرت لمبه یې

 که دا ټول جهان یې الندي تر نګین وای
 خدای خبر دی چي زړګی به یې تسکین وای

 ورنیژدې د کالینګا په نوم هیواد وو
 په شنو غرونو په ځنګلونو کي آباد وو

 د پردیو له ستم څخه آزاد وو
 په نعمت د خپلواکی یې وطن ښاد وو

 خاوره د بل چا الندي کولهنه یې 
 نه یې خپله مځکه چاته پرېښودله
 آشوکا کړل شاوخوا ملکونه الدي

 کالینګا ته یې پوځونه کړل ور وړاندي
 زورور ته د پلمې جوړول څه وي
 پر کمزورو یرغلونه کول څه وي

 که هر څو د کالینګا خلکو جرګې کړې
 که پاچا یې ور رواني مرکې کړې

 مالګي تروې ديآشوکا ویل خدای یو 
 کالینګا ته مي له وخته سترګي سرې دي

 نه مالونه نه اولجې د چا منمه
 نه مي هوډ او نه مي عزم ماتومه
 په زرګونو یې تیار کړله پوځونه

 په سل هاوو یې یې پیالن وه مست آسونه
 توره، سپر، غشي، نېزې، منجنیقونه
 أزمېیلي جنګیالي درانه ګروزونه

 حمله کړه سازهیوه ورځ یې شین سهار 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_aashoka.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_aashoka.pdf


  

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 چي مخلوق ال خبر نه ووله آغازه
 یو ناڅاپه یې شیشنی سو د آسونو

 پر ټول ښار باندي هی هی سو د پوځونو
 پر قالوو اورېدله سره اورونه

 پر کوڅو پر کلیو ګرځېدل دودونه
 سره ورغلل د دوو خواوو پوځونه

 رغړېدل د مېړنو زلمو سرونه
 

 بهېدلېد سرو وینو وې ویالې چي 
 له کورونو سرې لمبې پورته کېدلې

 درې څلور ورځي او شپې وسول جنګونه
 له هر کونجه وه را پورته فریادونه

 ځغلېدې د آشوکا خوني پلټني
 غوڅول یې ماشومان وه که مېرمني
 تر اسمانه رسېدې سوي چیغاري

 په زرګونو میندي بوري خویندي وراري
 نه په ټول ښار کي وسلې سوې چاته پاته

 نه څوک وو چي خطر پېښ کړي آشوکا ته
 په پینځمه ورځ چي ختم سول جنګونه
 له دښمن سره نه زور وو نه پوځونه
 زوړ او ځوان، ښځي او نر سره تړلي
 هر پوځي وه لس پینځه لس رانیولي
 وږي تږي سترګي سرې د ماشومانو

 ساندي پورته د اصیلو د بیبیانو
 آشوکا سر له خېمې څخه بهر کړ

 لپاره یې پیل یې برابر کړ د سورلی
 ځلېدی یې پر سر تاج د جواهرو
 سرتر نوکه پټ په زرو، مرغلرو

 کښېنستلي وې د جنګ د ورځو دوړي
 په میدان کي ښکارېدل یوازي مړي

 
 شنه لوګي پورته کېدل له ودانیو
 په زرګونو مړي پاته د سړیو

 که بې شمېره وه پراته له غلیمانو
 دوستانوپه زرګونو وژل سوي له 

 د غلیم او دوست په وینو میدان سور وو
 تنور وو کالینګا نه وه د قهر سور

 څوک په تورو څوک په ګروز وه چا وژلي
 تر چا غشي پوري ووري وه وتلي
 ایله زړه د آشوکا په درد خبر سو

 یو لوی آه یې له سینې څخه بهر سو
 ویل خدایه دا شکست دی که بری دی

 تېری دیعدالت دی د انسان او که 
 چي په ملک کي پاته نه وي څوک مړونه

 زه پر چا به چلومه خپل حکمونه
 ما د چا لپاره توري دي وهلي

 په کوم حق مي په لکونو دي وژلي
 دا که قتل که تېری که جنایت دی
 خو یوازي آشوکا په مالمت دی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 که پرې سوي د زلمیو دي سرونه
 زما ګرېوان ته به راځي زخمي السونه

 دي که کلي ودانی دي که ښارونه
 هري خواته دي اورونه ویرانی دي

 
 پاچهي ډکه له کونډو یتیمانو

 دښت نیولی جسدونو د ځوانانو
 چي ژوندي مي د وطن وي ټول وژلي

 دا ښارونه مي په څه مطلب نیولي
 چي ټول مړه دي یو یې نه خوځي له ځایه

 زه پر چا به پاچهي کومه خدایه
 بودایی سوآشوکا له هغې ورځي 

 له تیارې څخه یې مخ پر روښنایي سو
 ډبریني کتیبې یې ولیکلې

 پر ښارونو پر ملکونو یې وېشلې
 په ډبرو کي یې ولیکل حکمونه

 حاکمانو ته یې ورکړل اخطارونه
 چي پر چا باندي څوک ونه کړي ظلمونه

 د ظالم به وي سزا تور زندانونه
 د بودا په نوم یې جوړ کړل خلوتونه

 بامیانه تر بنګاله معبدونهله 
 پر خوارانو یې وېشله خیراتونه
 جوړول یې کاروانو ته رباتونه

 چي په نوم د آشوکا د سلطنت وو
 په هغه ښار کي ټینګ سوی عدالت وو

 نه پر لویو الرو غال نه جنایت وو
 نه د ده په قلمرو کي شکایت وو

 
 آشوکا هم لکه نور داسي انسان وو

 نځ یې په ځان ووچي بوډا سو مرګانی ر
 پر مال کړوپ سو لکه شمع ننېدی به
 په قدرت پسي په زړه کي ژړېدی به

 یو څو شپې یې درد پر ځان باندي مېلمه سو
 عزراییل ورته راتلی رنځ یې پلمه سو
 د جهان طبیبان ټول سول باندي ستړي
 ژوندي کړي هیچا نه دي د ګور مړي
 نه په کار یې جواهر نه ُدردانې سوې

 نه خزانې سوې  لښکري نه قدرتنه 
 په یوه شپه پاچهي او قدرت دواړه
 لکه نه وي چي راغلي هسي والړه
 خزانې یې سولې پاته په لس ګونو
 جواهر،زر او الماس په خروارونو
 لکه خوب هسي پناه سول نعمتونه

 ښکلي نجوني، غالمان، زرین قصرونه
 اوس چي نوم د آشوکا چېرته یادیږي

 ې له څنګه لیکل کیږيلوی او ستر به ی
 د آسیا پر اسمان لمر غوندي ځلیږي
 په نامه یې قصیدې دي چي جوړیږي

 راوړي عجیب حکایتونه زمانه
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 د تاریخ وي سرچپه قضاوتونه
 

 چي یې مړه کړل په لکونو اولسونه
 چي یې وسوځل آباد کلي ښارونه

 چي یې چور کړې خزانې پردي مالونه
 ونهچي پایمال یې کړل آسونو شنه کښت

 چي یې وران کړل د قرنونو معبدونه
 چي په وینو یې رنګین کړل هیوادونه

 دا دي هېر وي آشوکا دي پکښي ستر وي
 د ده نوم دي د شاهانو سرافسر وي
 آشوکا که څه ټینګ کړی عدالت وو
 که پر ملک یې غوړولی برکت وو

 په سرو وینو اوبه کړی یې قدرت وو
 له سرونو یې جوړ کړی سلطنت وو
 څه عجیب دی دا رواج د انسانانو

 الس پخپله پاکوي د قاتالنو
 سل جفاوي هېروي د ظالمانو

 چي څوک واغوندي خرقه د دروېشانو
 ال له خدایه ورته غواړي جنتونه
 .له غلمانو سره حوري او قصرونه

 
      کال د فبروري نولسمه ۲۰۱۹د 

 ویرجینیا
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