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 ياختر په وران کلي ک
 
 

 هګرانه اختر به وي راځې به د جانان کلي ت
 هله سفرونو او بېلتون څخه ستومان، کلي ت
 ېاوس به د خپل کلي جومات او دېره نه پېژن

 ېپه بیرغونو کي د پالر هدیره نه پېژن
 ېپر شنه ویاله باندي باوړۍ به سپره نه پېژن

 هکلي ت ،نپر خپل هوس او پر راتلو به یې پښېما
 يپېغلي به نه وي په چینار کي به ټالونه نه و

 ينوي جامې به نه وي سره به یې السونه نه و
 يد ډول درزا به نه وي مست به اتڼونه نه و

 هنه به چا ټیک وي رانیولی نه پېزوان کلي ت
 يچینار به نه وي توت لوېدلی دړي وړي به و

 يویاله به نه وي پاڼي ژړي به و ،سړه چینه
 (۱) يباغچه به وچه وي اغزي به وي کروړي به و

 هوني به نه وي نور به نه راځي باغوان کلي ت
 یهغه چینار چي یې له پاڼو ستامالت وو ښکل
 یچي ستا نیکه یې وو پر لوړه څانګه نوم لیکل

 ینیمی راکټ نیمی غازیانو په تېشو وهل
 هاوس په سېلونو ورته نه راځي مرغان کلي ت

 يزلمي به نه وي له نېستی څخه وتلي به و
 يځیني له وهمه د غازیانو تښتېدلي به و

 يڅوک به یې مړه څوک تر منزله رسېدلي به و
 هد چا نیمګړی به راغلی وي داستان کلي ت

 يوزي د ماتم خبرهري خولې را له اوس به
 يڅه د واسکټ څه له اسمان څخه د بم خبر
 يڅه له غازي څه له سرکاره د ستم خبر

 هکلي ت ،نپه ورځ په شپه راځي لښکري د پېریا
 ياوس ُمالجان وایي دې خلکو ګناهونه ګړ
 يچا یو د بل مالونه وړي چا ظلمونه کړ
 يکلونه وړاندي زورورو دي قتلونه کړ

 هسزا د خپل عمل رسېږي دې ویران کلي ت
 مزه دا یوه خبره ګرانه، د ُمال نه من

 مچي د ظالم سزا مظلوم وویني دا نه من
 مزه د لوی خدای په عدالت کي ناروا نه من

 هد عقل برخه دي خالق ورکړي دې وران کلي ت
 يبل سرونه وه دتر څو د کلي خلک یو 

 يورونه وهبل په توپ او په لښکرو خپل ک د
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 يد بېګانه په توره ورور وهي تربرونه وه
 هتر هغې شپې به هره ورځ راځي تاوان کلي ت
 هګرانه اختر به وي راځې به د جانان کلي ت
 .له سفرونو او بېلتون څخه، ستومان کلي ته

 
 ۲۰۱۸د اکټوبر یوویشتمه 

 اویرجینی
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .َکْرَوړي یو ډول اغزن بوټی دی( ۱) 
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