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   هیلو اواز د
 

 یو ازاد شعر
 

  !هیلې ښې درنو دوستانو سالمونه او
وي او بله دا  زیات یې احساسي اړخ څه یو ښکاري یې له نامه شي لکه چې ازاد شعر درسره شریکوم. کېدای یو

نو دا شعارونه!  د نورو په الس وژل کېږي یا او شخړو افغانان په خپل منځي ګناه بې اوس هم هره ورځ خبره ده چې
الره و نه  او وهل شوې السته راوړنې ښې شي. خو که ښکاره لېرې احساساتي او ان له واقعیتونو څه یو به خامخا
راتلونکي  ښه ته نشو رسېدالی. د ځاي هېڅ مال ونه تړو او هوښیارۍ ته په مېړانه پاته ننګونومنو او 

  .په هیله کېدو د رښتیا هیلو خو زیات کار غواړي. او د همدې راښکاري نښې
 

 هیلو اواز د
 

 یو ازاد شعر
 

 بیا تکرارېږي تاریخ
 کېږي میرویس خان راژوندی

 

 دي ګونډو نور په صفویان
 لمسیان نور راویښیږيد احمد 

 

 دی نور په سلګو ګورګین
 کېږي کندهار بیا ژوندی لوی

 
 نه دی څوک بل دی فقیر لمسی اېپي د

 رهبر کېږي منظور راپورته کېږي، ځوان
 

 کړي رڼا چې ګوره ته اغېز روښان د
 ټولېږي افغان په خپل تربور باندې ټول

 

 نه دی نشته خو مړ کې خان که موږ صمد
 ځلېږي ښه و کېږي پیغام راښکاره ېی کې په کویټه

 
 اثر کړي چې ګوره خوشال پیغام ته د
 به نه مړاوېږي هېڅ تازه کېږي تر بلې ورځ

 

 توره وتړله یې افغان په ننګ د
 دي، خپل اصل ته وصلېږي د بابا لمسیان هوډمن
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 نه کړې یې شه، هېر ځیر ښه ته امان غږ د
 ال به نور پخېږي استقالل مو تکمیلېږي،
 

 وایي داسې ،جمال پیغام راغلی د
 او پوهه به پنځېږي تورتمونه به ورکېږي
 

 ال تراوسه طرزي اواز ورک نه دی د
 او سیاستونه مو پخېږي ټینګېږي نهضتونه مو

 

 رانه ورک و د امن او د مینې غږ
 او منل کېږي لګېږي ښه ځکه د باچا خان پیغام

 

 !افغانه ای غفلت له خوبه پاڅه د
 کېږي ښه او برخلیکونه مو بدلېږياو  اندونه

 

 وطنوالو مو نور جوړېږي هېواد
 د هرات او خوست نه ورته پیغامونه رارسېږي

 

 راغلی کهول په ولوله باندې ځوان
 ټیټېږي نور به نه لوړېږي، ارمانونه او خیالونه یې

 

 قلم او کتاب ته پناه وړې ځوان
 کېږي به رڼا تیارې نفرتونه به ورکېږي،

 

 طلسمونه مات شول ټګۍ ظلم او د
 او بیا به نه بېلېږي لر او بر به نور یو کېږي

 

 له منځه زموږ ،جبر اغزن تار به شي لیرې د
 و چپه کېږي نسکورېږي ټولې د ظلم کاسې

 

 ورو السونه سره ورکړل خورو
 و بیا به نه ورانېږي جوړېږي به یې هېواد لوی

 

 زیات زور دی ډېر لر او بر غږ د
 بیا نه کرارېږي په سر غورېږي، دښمنلکه تندر د 

 

 او له کبره رالوېدلی خوړلې ماتې ښامار تور
 بیا نه راجګېږي ډارېږي د اشرف له تدبیرونو نور

 

 ناهیلي او خاینان نور کړئ غداران
 ټینګېږي انشاهللا کېږي، د افغان عظمت بیا راژوندی
 

 دي په ژړا څښونکې مخي وینې تور
 بدلېږي باندې افغانستان په واقعیت لوی

 

 او نور قومونه سره یو یو تاجک، پښتون هزاره،
 بیا راپورته کېږي نه بېلېږي، افغان یو دی

 

 کېږي خوبونه رښتیا شئ زموږ ډاډمن وطنوالو! نور
 نور نه پیکه کېږي راڅرګندېږي، رڼا یې په افق کې

 
 عارف رسولي محمد
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