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     ۲۸/۰۹/۲۰۱۷         خالق رشید

  

 له پـــــــــــــــاني پــــــــــــتـــــه
 ...وروســــــته

  

 
   

  پوهيږې ،
  مادرپسې وژړل په چيغو چيغو ، 

   هم ، كله مې چې  داسې
  په زړه كې نه تيريدې ...

   ،زړه باندې دغم نوكارو رزما پ
   ديوې ستړې يوېې الرې وكړې ،

   الرې الرې ،
   بيا دلته هلته،  چې زمانو ته به
   ،  دې دوير درنه كيسه

     الوريان  سهراب  بلی رستم دزا
  تل ژړوي . پرخونړيوالرو دسرمنزل

 

   پوهيږي ، 
   چيغو ،ما درپسې وژړل په چيغو 

   ځكه چې زمادكلي هره څانګه ، هره ونه ،هره پاڼه ،هره غوټۍ ،هراغزى
   زما د زړه په وينو،

  مور روزي . «پښتو » زما
  ... داسې داسې  اوپه پښتو يې روزي

   زما خداى تر ماهغه ښه ويني ، چې
  ... لكه چې زه دمورداوښكوننداره دلته دستې وينمه

  ړم ،له هغې سره بايد وژا او
   ځكه مې هغې سره ،

   وژړل ،  په لپولپو وژړل تاپسې رپ
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   په دې چې ته كله پښتوته مخ شوې ،
   لكه لودي پاچا په پاني پت كې

   . پرنښوده ، تورتم ته او شيطان دښنه ته دجهل ته ېميدان د
 

   پرتا مې زړه كې دآشنا مينې اورنورهم تيزشو.
    ، اوزه رښتيا په دې باورشومه

   زمادكلي هره ونه ، هره پاڼه ، هراغزى ، چې
   زما دزړه په وينو ،

   پښتو مور روزي ،  زما
   ، اوپه پښتويې روزي

  خواخ ،
  ګوره ،ښه و زماپښتو زوى مړې مورته

   ، بيا په وير شوه ارواح يې
  بيا په ويرشوه ....

   له پاني پته وروسته ...
 

    ه تورتم په نغوته ...ديو
   سيوري ، پرديديوه 

  په يوه پردې الس باندې ،
   چا وكړلو، زيرىتور بيا دتورتم

   مورمې ال سترګې غړولې نه وې ...
   چې دتورتم په الس کې کيوتله ،

    ، يې مختر دهغېاو
  ...اور پورې كړ ، دنګه ځوانۍ هيله ستا په شمشاده

 

    ګوره ،  ، تورتم ابليس د زمانې و
  وريځ را وسته ، بيا يې دلمر په مخ

    دتورتم پرغالم يې ، او
   ، ستا دژوندون كښتۍ

   الهو كړه، ي سمندر الهوپه مرګ
  او زما په زړه كې يې اغزن زخم ،

   هغه په وينو سور ،
   ، يووار په څړيكو راووست

   اوتې كې ولړلې ،
   لكه په وينوكې ډوب شوى ګالب ،

   لكه حسين غوندې ،
   لكه دهغه ياد،

   لكه دهغه الره ،
   مخ ، ردمخسورو پ چې تل به سره وې

  ... تر ابديته پورې
   ترجنتونو پورې ...

   ترديدنوپورې ...
  تربلهاريو پورې ...

   ځكه چې زمادكلي هره څانګه ، هره ونه ،هره پاڼه ،هره غوټۍ ،هراغزى
   وينو، رزما د زړه پ

  مور روزي . «پښتو » زما
  ى ...اوپه پښتو يې روز

  لكه چې ته يې شان شوې ،
   اودغه ليكه به له تاوروسته هم ،

   لكه ترتا دمخه ،
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   په سندربُولو، بُولو ،
  دخپلواكۍ تر سرمنزله رسي ...

   اوپه پښتو به رسي ...
 ،زما د پښتو مور زويه

 

       او تا پښتو وكړه ،
  چې مادرپسې وژړل ...  

   !!!وروســــــــــــــــته  له پاني پــــــــــته
 

 خالق رشید
 

 ۲۸كال دسپتمپر  ۲۰۱۷د   - نوې ډیلي
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