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  رشاعر: بهګت کبی
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 ېد اسرارو پرد
  

 ید لمر سپوږمۍ او ستورو نور پړکېږ
 یېږی ترانې د میناورېدل ک

 ناود هجران پر تال ږغېږي زما
 یله اسمانو راځي نغمې د مین

 يځلېږ  او کبیر وایی زما محبوب
 یلکه نور بلېږ  په اسمانو کی

 يپوهېږې څنگه یې ستاینه کو
 هپه کایناتو کی شېبې وختون
 یخپل مشالونه گرځوي او وای

 هپه شپه او ورځ د خپل خالق نومون
 ۍهلته دی پټ بیرغ او پټه ډول

 یپټ موزیک ږغېږ  کی  او په تیاره
 تد کایناتو څښتن ناست دی پر تخ

 يکبیره هلته ذکر نه ویدېږ
 اټول کاینات دي په کارونو لگی

 يخو ورنه ورکي د ژوندون الري د
 يچندانی څوک خپل محبوب نه پېژن
 يورته تیارې د پیوستون الري د

 
 نڅوک چی ریشتیا دي په تالښ د جانا
 نپه زړه کی گډ لري وصال او هجرا

 الکه سیندونه د گنگا او جمن
 نپر یوه الره عاقبت وي روا

 يتل یې بهېږي د زړگي په تل ک
 ېد مقدسو اوبو پاکي څپ

 يهلته نوبت د ژوند او مرگ ختم س
 ېاو د زمان پکښی ایره سي ریښ

 
 ههلت وگوره څه عجب مقام دی

 رڅوک چی پیدا کړي په څښتن کی قرا
 يهغه نېک بخته یې په خوند پوهېږ
 رچی پیدا کړې یې مین ته وي ال

 یهلته د میني په تارو تړل
 يد خوشالۍ بحر ټالونه وه

 هاو د قدرت نغمه ږغېږي هلت
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 يپټو پردو کی شهبازونه وه
 ياو کبیر وایی څومره ښه ښکارېږ
 يچی بې اوبو یې نیلو فر غوړېږ

 یاو زما د زړه مچمچۍ گرځي باند
 يد نیلوفر له شاتو نه صبرېږ

 رڅومره ښایسته دی دا آبی نیلوف
 يچی په سینه کی د جهان سپړېږ
 يیوازي څو سترگی یې گل ووین

 يخوښي رسېږ  او تر څو زړونو یې
 يد نیلوفر پر شاوخوا ږغېږ
 ېد کایناتو د اسرارو نغم

 يهغه ناپایه سمندر ته زړه ځ
 ېاو پکښی گوري د خوښیو شېب

 پکښي غوټه سه د کبیر په سال
 هد سمندر پټو خوږو ته ورس

 ياو مرگ خطاوی مینځ   چی د ژوندون
 ههغو موجونو او څپو ته ورس

 يگوره چی څنگه په خوږو څپو ک
 وتنده ماتېږي د پنځو حسون

 هپرده سي له اسرارو پورتهلته 
 وسوالونه نه وي د اوږدو رازون

 يکبیره خالصي کړه د زړه سترگي د
 ندا کرشمه ده د واحد المکا

 يهلته د پټی سپوږمۍ نور ځلېږ
 ند زړه د خوني پر میدان د انسا

 يژوند او مرگ نغمه چوپېږ  هلته د
 ېپر جوش راځي د بېخودیو چین
 هټوله تیاره فضا له نوره ډک

 ېپکښی څپې وهي روښاني شغل
 وهلته آواز دی د بې ږغه نغم
 وساز دی د میني او د درو نړی
 يدرې میلیونه څراغونه بل د

 وپه نور د لمر او د ښایستو سپوږمی
 یما پر هیڅ الره سفر نه دی کړ
 هبې غمه مځکي ته راغلی یم

 هاو لوی څښتن می بې تکلیفه دلت
 هد خپل رحمت غېږ کی نیولی یم
 یدوی به سندري ال مکان ته وای

 یما په بې سترگو وظیفو لیدل
 ههغه بې شکه ده بې غمه مځک

 یخو چا یې څرک نه دی د خط ایستل
 میوازي څوک چی پر دې الر سي ور س

 هغمه به خالصېږي هلت  له ټوله
 هسیمه د هغه عجیبه د قرار

 هچی په هنر څوک نه رسېږي هلت
 یهغه هوښیار دی چی لیدلی یې د
 یهغه هوښیار دی چی نغمه یې وای

 رد کالم بوله مگ  دا سر منزل
 یژبه د چا ده چی مزه یې وای
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 ېچا چی یې یو ځلی مزه څکل
 ېهغه پوهېږي څه خوښۍ دي پکښ
 يوایی کبیر که څوک په وپوهېږ

 یارۍ دي پکښد تیاره عقل هوښی
 يد جهل کور ته هوښیاري راول
 ياو هوښیاران ورته گونگي پاتېږ

 يد مسجد کلي ته مستي راول
 يزاهد بېخوده پکښی ونڅېږ

 يد هغه عقل سي کامل په سر ک
 هڅوک چی د مینی تشوي جامون

 نه تار نه گوتي دي رباب ته په کار
 هبشپړ اسمان کی دي نغمې سورون

 هلوبه د درد او د خوښۍ روان
 هورباندي نه لري اثر وختون

 دوایی کبیر که سمندر ته د ژون
 هکلون  ور گډوې د خپل ژوندون

 تدرباندی اوري به باران د رحم
 هنور به دي زانگي د ژوندون پر خون

 نهلته په څرخ دی د مستیو جها
 نپیالې ډکېږي شپه او ورځ په هر آ

 رونو جوهبنده چښي د ساعت
 ندجها  یې په څېر وي د خالق  ژوند

 هزه درته کړمه حقیقت خبر
 نځکه چی ما دی حق منلی پر ځا
 هزه اوس ملگری یم له حقه سر
 نما ترک وهلي دي ریا او گوما
 هاو کبیر وایی چی پر دغه الر

 يوېره وحشت نه پاتېږ  بنده ته
 يپه مرگ او ژوند چی یې خطا کړې و

 یه د بنده و کوچېږهغه له زړ
 یهلته د عرش مستي نغمې ږغېږ
 باران د شاتو او کوثر اورېږی
 يږغ د سورنا او د ډولونو راځ
 یهلته تارونه د بربط شرنگېږ

 یدا څه جالل دی هلته ځان پټ کړ
 ند ښکلي اسما  په کنگرو کی پاس

 هنه لمر خاته نه لمر لوېده سته هلت
 ننه یې کیسه نه یې معلوم دی داستا

 هاو د جلوې په سمندر کی هلت
 رله نو  چی ټول جوړ سوی دی د مینی

 هنه یې معلومه چاته ورځ او شپه د
 رنه یې توپیر سته نه ښکارېږي انځو

 يهلته خوښي د تل دپاره راځ
 ننصیب د انسا  غم او تالښ نه دی

 یما دهغو خوښیو خوند لیدل
 نماته څرگند دی هغه ښکلی جها
 اهلته نه ځای سته د گناه او خط

 ندا حقیقت دی و کبیر ته عیا
 يزه یې شاهد یمه لیدلي مي د
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 نلوبه ، سخا او برکت د سبحا
 هما می په خپل وجود کی ولیدل
 نستره بازي د دې عالم او جها
 یما د نړۍ له خطا ځان ژغورل
 ناله گناهونو می پرېولی دی ځ
 مبهر دننه یو اسمان ښکارېږ

 نیو شا  بې انتهی او انتهی ده
 هزه یې نشه یم له لیدلو څخ

 نراته مستي یې ده بخښلې جانا
 يدا ستا له نوره کاینات چلېږ
 ید مینی نور په معرفت بلېږ

 هاو کبیر وایی خطا نه ځي هلت
 .ختمېږي  جگړه د مرگ او د ژوندون
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