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 صوفي او حاکم
 

 په لرغونو زمانو کي یو حاکم وو
 بېحده رشوت خوره هم ظالم وو هم

 وزیران وه که قاضیان د ده خپلوان وه
 سالمۍ ته را روان یې جنراالن وه

 وس پردی وو د خانانو ملکانو
 وو حاکم خو زور یې زیات تر وزیرانو

 ساتليپه دربار کي یې څو غټ سړي 
 مېیليزهم په زور او هم په ظلم آ

 چا له وهمه ورته سپوڼ نه سو وهالی
 مخا مخ ورته چا نه سو ورکتالی

 وو حاکم مګر مشهوره په امیر وو
 شیخ ال هم وو په خدمت کي د لوی پیر وو

 په ښکاره یې اخیستله رشوتونه
 کال په کال یې زیاتېدل مځکي باغونه

 ییوه ورځ وو یو صوفي ورته راغل
 هم په ښار کي هم په کلي کي منلی
 سالمي سول که امیرکه اردلیان وه

 په دربار کي که والړ ډنډه ماران وه
 خلک ډېر وه تر درباره رسېدلي

 څوک له ښاره څوک راغلي وه له کلي
 هر یوه وه را اخیستي تومنونه

 امیر نه سوای اورېدالی تش عرضونه
 د هر چا په الس کي خپله عریضه وه

 ار کي یوه لویه هنګامه وهپه درب
 ال صوفي له پښو څپلۍ نه وې ایستلې

 چي امیر خلک له ځانه وه شړلي
 صوفي سمدستي شروع په نصیحت سو

 پر امیر باندي هغه ګړی قیامت سو
 یو په یو یې ور حساب کړله ظلمونه
 چي د خلکو یې لوټ کړي وه مالونه
 ور په یاد یې د دوږخ کړل عذابونه

 لمبې د اور ګروزونه سوال جواب د اور
 دا دنیا له هر بنده څخه پاتیږي

 که پاچا دی که امیر ګورته رسیږي
 د خوارانو الس به درسي تر ګرېوانه

 ته به ژاړې پر عمل به یې پښېمانه
 نه دي زور نه دي دولت سي خالصوالی

 نه زارۍ دي سي تر ځایه رسېدالی
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 امیر ورکړه یو غوټه د لوټونو
 رشوتونویوه برخه د پرون له 

 صوفي پرېښودې خبري د اورونو
 کیسې پاته د امیر سوې د ظلمونو

 په دعا سو د امیر او د خپلوانو
 الس دي بر وي د حاکم پر دښمنانو
 زما دعا به درسره وي زرکلن سې

 اوپر هر میدان کامیابه پر دښمن سې
 صوفي مخ پر دروازه باندي روان سو
 خوله یې ډکه له دعاوو سوه ګویان سو

 یر ږغ کړه ویل ستا دي هم په یاد ويام
 چي د ظلم په پیسو به دي زړه ښاد وي
 زه او ته دواړه ښکاریان یو د عمرونو

 فقط شکل مو بدل دی د دامونو
 ما جوړ کړی دی دربار نوم مي امیر دی

 الندي تزویر دی تا پټ کړی تر خرقې
 
 کال د سپټمبر دیرویشتمه   2۰2۰ د

 ویرجینیا
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