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 !وي جهان چي وي والړ ال به چونغر ستا
 

 اعر،ش ترانو دردېدلو او ویاړلو د چونغر د الیق، سلېمان منلي او محترم ماته څلېرویشتمه پر میاشتي د دلوي د پرون
 پليخ یې ترڅنګ خبرو رسمي غیر او رسمي د. و راغلی ته دفتر سره پوپل ثریا رئیسي آغلې د اکاډیمي د علومو د

 تارزښ زیات تحفې هري بلي تر یې ماته چي سرود، غالمانو د او کي واټونو سویو په سندري مجموعې، شعري دوې
 .ولورولې راباندي درلود،

 یوازنۍ دا. وه لیکلې ترانه دېرشمه دوه ته چونغر یې کي مخ یوولسم سوه دوه په کتاب د «کي واټونو سویو په سندري»
 زهجنا چونغر د خالف، په ترانو پخوانیو ټولو خپلو د الیق، سلېمان ځل دا. ولړزولم سمدستي یې زه چي وه ترانه

 هڅومر مي به درد خپل چي پوهېږم نه. ولیکئ سمدستي مي نظم دا. دی مړ چونغر چي وو لیدلی یې خوب او اخیستې
 .وي رسولی څومره پیغام خپل مي به ته الیق سلېمان او کړی بیان

 

 !وي جهان چي وي والړ ال به چونغر ستا
 

 دی مړ چونغر لیدلی دی دي خوب وایي
 دی خړ خاورو په ساقي شعر ښکلي د ستا
 ژاړي غرونه دی ناست پامیر یې پاتا پر
 ژاړي کمرونه غر سپین د او بابا د
 ژاړي سېلونه روان را نه درو له
 ژاړي ګلونه سینو پر دښتونو د

 ژاړي سیندونه لوی وایي ساندي بوټي
 ژاړي ځنګلونه وحشي هم باغونه هم

 رالوېدلی هسکه له وي تندر لکه
 رانړېدلی اسمان دي دښتونو پر
 لګېدلی دی اور کي کور کلي په ستا

 ویشتلی غشي اجل د دي باز خیال د
 ده پیمانه کي الس په دي لړزېدلې

 ده ترانه لوېدلي دي قلمه له
 غزلې نه لیکالی سې نظمونه نه
 ښکلي نجوني کلي د سې ستایالی نه

 مړي پر چونغر ګران خپل د وایې ساندي
 وګړي دي کړي زخمي دي نارو په

 اغزیو پر ځغلې وراخطا پښې لڅي
 پېړیو د دی کورګی دي نړېدلی
 دي جانان خپل د کوڅې دي کړي ورکي

 دي سرګردان خیالونه دي اللهانده
 مجنونه لیکې ترانې چاته به اوس
 خیالونه ولېږې غروته کومو به اوس

 نظمونه واستوې به ته میني چا د
 شعرونه ومني دي به څوکي کومي

 ویلي تل دي پالر مي ماته مور ماته
 لیدلي کي کتابونو په مال زموږ
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 خوبونه وایاست مه ته مخي هرچا د
 تعبیرونه کړي کاږه درته نه هسي

 ویلي دي خوبونه ستا ته بوډا ما
 ایستلي دي تعبیرونه یې یو په یو

 دی ژوندون پر راغلی مرګ د تعبیر چي
 دی سباوون لیکلی مو کي قسمت په

 سو چونغر موسکی موسکی چي تاته لکه
 سو خبر چونغر اشنا دي اوښکو په چي
 شاعره کړله ږغ در یې چي خندا په
 سندره که پورته دي سره شپېلۍ د

 وي جهان نه مځکه به نه یم نه زه چي
 وي انسان به نه ژوندن د نښه به نه
 وي زمان نه غرونه به سیندونه نه
 وي اسمان پر ستوري به نه وي لمر به نه

 یمه به زه وي اسمان دا مځکه دا چي
 ویلومه واوري به کي لمنو په
 پاڅومه سیلونه به کي درو په
 لویومه ګلونه به کي غېږ خپل په

 پلني کېږدۍ وي تل به کي غېږه په زما
 لمني وي ډکي مي به ګلونو له
 شپېلیو د وي ږوږ به کي سپرلیو په

 وریو د ګرځي رمې مي به پرلمن
 پاولیو د پېغلو د وي به شرنګاشرنګ

 منګیو له وي ډک مي به ګودرونه
 دوږخونو پر ورځه چي وایي چونغر

 قیامتونو پر ورځه باندي محشر پر
 دښتونو پر اغزیو پر تڼاکو پر
 «فرشونو پر غوښو خپلو د تن خپل د»
 مینه بله وي نه سره فرهاده له
 شېرینه یوه جانان یو وي ُکلنګ یو

 وي منصور لکه مست مینه په یار د چي
 وي سور وینو خپلو په یابه دار یاپه
 یو مړه به دواړه ته به نه یم زه به نه
 یو واړه له هم زاړه له هم هېر به ال
 وي اهاړ که توپانونه ژمي د که

 وي والړ ټینګ همداسي ال به ستاچونغر
 اورېږي ال واوري یې به کمرونو پر
 غوړېږي ګالن سره یې به کي لمن په
 پاڅېږي ژوند نوی یې به کي بانډو په

 پاتېږي ته نسلونو یې به افسانې
 قبرونو پر وي شنه واښه به ستا او زما

 .زړونو له وي وتلي مو به خاطرې
 
 .مېنه خان اکبر وزیر ویشتمه، پنځه میاشتي د دلوي د کال 1۹۳۱ د
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