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د بـاران سیـوری
دویمه شعري ټولگه

آ صف بهاند
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ما بـاندې وطن کې د ځوزانو بـړستن واچوئ
زه پردي وطن کې د وریښمو کمپل نه غواړم
(آصف بهاند)

اهدا:
مورته مې!
چې هر ځلې په اوږده سفر ورنه جدا شوی یم،
خوله به یې له خندا ډکه او سترګې
به یې لمدې وې.
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د کتاب پېـژندنه:
د کتاب نوم :د باران سیوری (شعري ټولگه)،
شاعر :آصف بهاند،
د خپریدو نېـټه :د  ۲۰۱۸کال اکتوبر
د خپریدو ځای :افغان جرمن آنالین پورتال
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د سرلیکونو فهرست
 ۱ــ د سر خبرې

۸

 ۲ــ د باران سیوری

۹

 ۳ــ ایوب تدبیر

۱۱

 ۴ــ ټالونه

۱۲

 ۵ــ ځنازه

۱۳

 ۶ــ کله چې درشم اشنا

۱۵

 ۷ــ اورونه بل دې شي زما پر قسمت

۱۶

 ۸ــ توره تخته سپـین کاغذ

۱۷

 ۹ــ نمجنې سترگې

۱۸

 ۱۰ــ د ناهیلیو یو بڼ

۱۹

 ۱۱ــ هنداره

۲۰

 ۱۲ــ جگړه ده

۲۱

 ۱۳ــ انځورونه ستا یادونه

۲۲

 ۱۴ــ خوځون

۲۳

 ۱۵ــ دنگ داس که تېره لور

۲۴

 ۱۶ــ د پټې خولې غمونه

۲۶

 ۱۷ــ غمونه پر سر بار ،غمونه تر پښو الندې ۱

۲۷

 ۱۸ــ غمونه پر سر بار ،غمونه تر پښو الندې ۲

۲۷

 ۱۹ــ د هجر اور

۲۸

 ۲۰ــ څو شیبې له باد سره

۲۹

 ۲۱ــ د سمڅې د یارانو سکې

۳۲

 ۲۲ــ بندیز

۳۵

 ۲۳ــ او هجرت پای نه لري

۳۶

 ۲۴ــ د رڼا مرگ

۳۷

 ۲۵ــ څنگه دې پیدا کړمه

۳۸

 ۲۶ــ د سکروټو باران

۳۹
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 ۲۷ــ پسرلی و

۴۰

 ۲۸ــ د هیلو باره

۴۱

 ۲۹ــ د جگړې ویـښتیا

۴۱

 ۳۰ــ او زموږ کور یوه ډیوه نه لري

۴۲

 ۳۱ــ و مې لیدل

۴۳

 ۳۲ــ جنگونه او غمونه

۴۴

 ۳۳ــ غزل

۴۵

 ۳۴ــ ښه ژاړمه

۴۵

 ۳۵ــ نور وړاندې ځای نه شته دی

۴۶

 ۳۶ــ نور پسرلی نه شته

۴۷

 ۳۷ــ ولیکه! دا بله زوکړه ولیکه!

۴۸

 ۳۸ــ غمجنې سترگې

۵۰

 ۳۹ــ تورې مځکې او شنې پاڼې

۵۱

 ۴۰ــ گلزار او اور

۵۱

 ۴۱ــ سپـیده داغ

۵۲

 ۴۲ــ ودې نه پیژندم

۵۲

 ۴۳ــ وطن

۵۳

 ۴۴ــ کله چې درشم اشنا

۵۳

 ۴۵ــ الړې

۵۴

 ۴۶ــ تاند غمونه

۵۶

 ۴۷ــ ور مه راوهئ

۵۷

 ۴۸ــ ستا به یادیـږي که نه!

۵۸

 ۴۹ــ د  ۱۳۷۸کال پسرلي ته

۶۰

 ۵۰ــ ته به اوس څه ولیکې

۶۱

 ۵۱ــ سجدې

۶۱

 ۵۲ــ وژاړم که وخاندم

۶۲

 ۵۳ــ څلوریزه

۶۳

 ۵۴ــ ساز (د راوي شنکر د مرگ په پار)

۶۳
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 ۵۵ــ له بخارۍ نه ساړه او له زخمونه ګالن

۶۴

 ۵۶ــ پاسپورت

۶۵

 ۵۷ــ که دې په کار وي کرکه.

۶۵

 ۵۸ــ مباح الدم

۶۸

 ۵۹ــ وینو کې ولمباوه ،په اور کې وسوځاوه

۶۹

 ۶۰ــ بې له نیټې بې پتې

۷۰

 ۶۱ــ زما حجرې ته میلمانه راغلي ۱

۷۱

 ۶۲ــ زما حجرې ته میلمانه راغلي ۲

۷۶

 ۶۳ــ د لیونتوب مبارکي

۸۰

 ۶۴ــ بار مو تړلی و په سپینې ریښکۍ

۸۲

 ۶۵ــ بخت

۸۳

 ۶۶ــ ستا د رخصت په ورځې

۸۴

 ۶۷ــ د ویر وړانگې

۸۵

 ۶۸ــ ضدیت

۸۵

 ۶۹ــ میلمانه

۸۶

 ۷۰ــ زه هیڅ

۸۷

 ۷۱ــ تړلی ستونی

۸۷

 ۷۲ــ بس لکه دوه میـینان

۸۸

 ۷۳ــ کلی او څلی

۸۸

 ۷۴ــ د زړه حال

۸۹

 ۷۵ــ راکټونه خیراتونه

۸۹

 ۷۶ــ مات زړگی د ویر لښتی

۹۰

 ۷۷ــ د گناه ټیکه داران

۹۱

 ۷۸ــ نوی کال ،نوې وینې

۹۲

 ۷۹ــ «مرغان دې راشي زما لپو کې دې ځالې وکړي»

۹۳

 ۸۰ــ کلی ،اور او جگړه

۹۳

 ۸۱ــ زما زړه نه پېـژني

۹۴

 ۸۲ــ د رڼا څرک وینمه

۹۴
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 ۸۳ــ د سانسور زولنې

۹۵

 ۸۴ــ مات زړه

۹۵

 ۸۵ــ پر چړو باندې ختل دي

۹۶

 ۸۶ــ خامو تمو تباه کړی

۹۷

 ۸۷ــ په گونډو یې کړلو

۹۷

 ۸۸ــ د مني باد

۹۸

 ۸۹ــ خیالونه ،زیارتونه

۹۹

 ۹۰ــ زما ځواني

۱۰۰

 ۹۱ــ لکه همدلته مې چې کور شولو نور

۱۰۰

 ۹۲ــ مه ځه!

۱۰۱

 ۹۳ــ بې تا تیاره ده راته

۱۰۲

 ۹۴ــ د قدم گرد

۱۰۲

 ۹۵ــ دغه تقدیر دغه عالم بدلوم

۱۰۳

 ۹۶ــ د هادي ،هادي خوب

۱۰۳

 ۹۷ــ حجریان (د رخشانې سنگسار)

۱۰۴

 ۹۸ــ مازدیگر

۱۰۴

 ۹۹ــ «زه به نه لیونی کېـږم؟»

۱۰۵

 ۱۰۰ــ الرورکي الرویان

۱۰۶

 ۱۰۱ــ د شاعر پېـژندنه

۱۱۴
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د سر خبرې
پخوا چیرې ویل شوي و چې :شعر یو لرې نا اشنا وطن ته سفر دی .که دا خبره ومنل شي ،نو
داسې هم ویالی شو چې :شعر پر نا بلدو الرو باندې یو نازک فکري سیر دی ،شاعر داسې
عکاس دی چې د خپل ژوند او چاپیـلایر پېښې او ځانگړې شیبې ،چې ده ته مهمې دي ،عکاسي
کوي او دا شیبې د کلماتو په جامه کې تلپاتې کوي.
زما ژوند پېښې داسې راغلې دي چې زموږ په ټولنه کې د رنگارنگ بدلونونو په اثر مې دننه
په وطن کې او دباندې له هېواده ،یو ځل نه ،بلکې په لسگونو او سلگونو ځلې ځایونه بدل کړی
دي او دا بدلون هیځکله په خپله خوښه نه و.
د بیالبیلو ټولنو او چاپیریالونو؛ ژبو ـ کلتورونو او سیاسي ټولنیزو بدلونونو ،زما په فکري سیر
کې هم بدلونونه راوستل .که له یوې خوا مې د تجاربو خزانه غني شوه ،نو له بل پلوه یې څه
منفي اغیز او فکري بدلونونه هم رامنځ ته کړل؛ او دا بدلونونه خامخا د هر انسان په فکري
پرودکشن کې هم لیدل کیږي.
د شعر په نامه زما د فکري سیر لومړنۍ ټولگه د «مروره مځکه» په نامه ،په  ۲۰۰۹م کال
چاپ او خپره شوه .اوس دا دی خپله دویمه شعري ټولگه «د باران سیوری» تر سرلیک الندې
خپروم .دا په بیالبیلو چاپیریالونو کې زما د بیالبیلو برداشتونو ټولگه ده چې ما د خپل فکر او
اند له مخې د ژوند او ژوند پېښو ځینې خاصې شیبې د کلماتو په جامه کې تلپاتې کړې دي او دا
دی د خپلو شعرونو د دویمې ټولگې په ډول یې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم.
آصف بهاند
د  ۲۰۱۸کال د اکتوبر میاشت
هیدرسلیف
ډنمارک
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د بـاران سیـوری
ستا خو یادیـږي که نه!
هماغه ورځ پسرلنی باران و
هماغه ورځ مازدیګر شړقنده باران وریده
د باران «ورا» وه راروانه له آسمانه ځنې
چې زه درپـېـښ شوم ورسره د تاسو کلي باندې
سرو وې روانه د ګودر پر لوري
ته لکه
َ
ما د آسمان تبۍ ته پاس وکتل
وریځې شوې ماتې
لکه مات مینان
د لمر زرینو وړانګو وڅیرلې
او له یو بل نه سره لرې شولې
خو باران څاڅکی ،څاڅکی
و ،راروان لکه یو وږی ګدا
او ستا د مخ د یوې مچې
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په خیرات پسې ی عذرونه کول
ما و تا یو بل ته په سکوت کې کتل
زما و ستا سترګو
نه څه ویل ،نه کتل
خو په ګونګۍ ژبه یې
یوه او بل ته مسیژونه لیـږل
له مسیژونو وړاندې
چې مې ناڅاپه ستا بارخو باندې یو څه ولیدل
ما ستا د مخ په آیینه کې
د باران د څاڅکو سیوری ولید
۲۰۱۳/۰۶/۲۱
غنس
ډنمارک

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭
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ایوب تد بیر
(د استقالل ورځ)

بـیـا د ایـوب پـر توره ګـرد پــریـوت ځال غــواړي
د مــاللـۍ د تـنــدي ټـیــک نــــوې رڼــــا غــواړي
خوار خلک رنځ ګالي جـفـا ده په هـر لوري خوره
بـل څـه شی نه غـواړي ،بیـوزلي بس وفا غـواړي
اهــریمن راغی جام په الس د وینوغوړپ ته تـیار
رګــو کــې ویــنــه وچــه شــوې ده سـزا غــواړي
افغان زلمي تـر چا جاریـږي خــدایـه څه وشول دا
هـغـه چې ګــور ته دي تګونکي بـیــا بـقا غــواړي
دغـه ټــوپــک بـم راکـټـونــه بــه تــر څو لــوبــوو
لــوی ښامـاران بیــا د عیسی هـغـه امسـا غــواړي
ښامـاران بــیـا ژامې چیچي د مـاللۍ خـورکۍ تــه
د اکبر زړه ایـوب تــدبیر یو ځــلې بــیــا غــواړي
دوی ته یو ډال د عقیدې ښه لوی په الس ورغـلی
خــو دوی کافـر دي یـو هــادي او انبـیـا غــواړي
هیدرسلبف
ډنمارک

د بـاران سیـوری
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ټـالـونه
د غم دي ټالونه
پورته ځي
ښکته راځي
کله شنه شي
کله سره
د ویر ننداره ده
را په برخه ما مظلوم ته
تقدیر زما خوار دی
په غولو لړلی
په میتیازو ده وللی
۲۰۰۲/۰۸/۱۸
هیدرسلیف
ډانمارک

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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ځنا زه
د مردکو باران کې
څو توتکیو
د یو باز ځنازه
د باتور باز ځنازه
خاورو ته وسپارله
څه نا آشنا خاورو ته
او خپله کیناستلې
تورو سیمانو
وچو څانګو باندې
څه پسرلی و
د ظلمو پسرلی
دې پسرلي کې هر څه تاند نه وو
ښه وچ وو
او ډیر ښه سوځید ل
هلته د ظلم چم کې
وینې په څاڅکوو نه ،په لپو تویدې
او د مرګونو تور واکمن ورنه غوړپونه کول
ښار نور هغه ښار نه و
د ماښامونو او د وینو ښارو
د اور او وسپنو د قهر باران
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په شیبو نه،
په ساعت نه،
په ورځو نه،
دا څو کلونه دي راوري پسې
د هر یو کلي
هر یو کور الرو کې
یوه نه،
دوې نه،
په سل ګونو کربالوې جوړې
نه کومه چیغه وه ،نه اوښکه
په ټولو خولو باندې مهرونه د سکوت وو لګیدلي په زور
خو دا سکوت به ایګوخان ماتاوه
خپلو خنداوو سره
او بس یو څاڅکی اوبه
د هر یو ستوني امید
خو د وچ ستوني لمدول ګناه وه
دوه ثوابونه وو د خلکو مخ کې:
د ایګوخان د خندا کړس اوریدل
مرګ ته د ژوند ورکول
چوپه چوپیا وه په هرلوري خوره
د ایګو خان د وحشت ډار پر دغو خلکو حکومت کولو
بس د ګولواو راکټو اختر و
د تندرونو باران ښکته راته
په دې باران کې هیڅوک نه لمدیدل
په وینو ښه لمبیدل
په دغه اور کې د ازغو په نامه
ښکلي ګالن سوځېدل
دې توتکیوو

د بـاران سیـوری
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د دې باز ځناز
په وزرو واخستله
له نا آشنا خاورو نه
او له آشنا ظلمو نه
چیرته کې لرې
د مراد سیمه کې
خاورو ته وسپارله
د  ۱۹۹۴میالدي کال جنوري
ماسکو

کله چې درشم آشنا
ګوره چې تږی بلبل
کله ګلزارته درمي
داسې به درشم آشنا
ته به ګلزار
زه به بلبل
وطن به اور وي
که ګل؟؟؟
کله چې درشم آشنا!
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اورونه بل دې شي زما په قسمت
چیرې یې
ته چیرې یې؟
ته چیرته لرې په پردي وطن کې
نه!
خوله مې دې ماته شي بیا
ته مې په خپل
نه!
ته مې په خپل،
خواوس پردي وطن کې
زه دې د زړه په منځ کې
خو درنه لرې ،لرې
ته مې د زړه پر تخت شاهي کوې نن
او زه یاغي باغي
په بله سیمه
ته مې د زړه په منځ کې
هره شیبه مې الرښوونه کوې
څومره چې ګورم په هر لوري
چیرته نه دې وینم
دغه بیلتون وصلت دی
او دا وصلت بیلتون دی
اورونه بل دې شي زما په قسمت
۱۹۹۱ /۱۲ /۱۳
ماسکو،
روسیه

د بـاران سیـوری
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توره تخته سپین کاغذ
ستا دغومبورو
د غوچوړو
سرسپارلی یوسف
یوازې زه یمه،زه
دبد نامو
تورداغوله پاره
توره تخته
اوسپین کاغذ یمه زه
ته مې قلم اوقسمت
خپله دې خوښه چې هر څه پرې لیکې

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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نمجنې سترګې
په ټوله شپه کې یو څراغ هم نه شته
په دې لوی ښار کې یوه چیغه تر غوږ نه راځي نن
په ټوله ورځ کې مې یو سپڼ وانه ورید
لکه ښه توره یوه شپه بې ستورو
زړه مې یوازې ناست دی
الر مې مالومه ده ،خو پښې مې ستړې
زړه مې ستړی
د پاخه درد د داستانو غمجنې پاڼې
سره اوړي پسې
او زړه مې
په دې غمجن حالت کې
د تیر بري
آ پخوانۍ سندرې
تر شونډو الندې
زړه په سر کې
په وار ،وار تکراروي ورپسې
او دا نمجنې سترګې
د یو بري له پاره الرې څاري
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د نا هـیلیـو یو بڼ
زه یو سوالګر ومه د ورانو کوڅو
ما ته د خیر کچکول کې
چا د امید کومه دانه را نکړه
چا د امید د ګلو
کومه دسته را نکړه
له هرې کندې کنډوالې دا آزانګې راوتې:
دا دی درواخله د یا ٔسونو یو ګل
چې امید نه پیژني
ما د امید په سترګو
په بیړه ،بیړه
شا و خوا ته کتل
خو بل څه نه و
له هرې کندې کنډوالې نه بس دا غږ تر غوږ و:
سوالګر ته بل څه نه شته
د نا هیلیـو یو ګل
د ناهیلیـو دسته
د نا هیلیـو یو بڼ
۲۰۰۱/۰۱/۱۳
فردریکس هاون
ډنمارک

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
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هنداره
هنداره پاکه ده
بیباکه ده
شفافه ده رښتیا وایي
په رڼوګوري
څه چې وینې
هغه بیا وایي
داده ریښتونې
ښه بیباکه
چې صفا وایي
خو!
دوه عیبونه لري:
ماته یې مه کړې،نه جوړیږي
اوماغزه نه لري
۲۰۰۹ /۰۷ /۰۹
هیدرسلیف
ډانمارک
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جګړه ده
ګرانه!
بیا ووایه:
راته ګرانه یې
یو ځلې
او څو ځلې
بیا ډیرځلې
وروسته له غمو له هجرتو
راته ګرانه یې
له پخوا ډیره
لکه اوس
وروسته له غمو
وروسته له جګړو
آه!!!
څه وکړم
جګړه ده
۲۰۰۹/۰۷/۰۳
هیدرسلیف
ډنمارک

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭
٭٭
٭

د بـاران سیـوری
22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انځورونه ستا یادونه
چې را پیښ شي ستا یادونه
ټوله مړاوي بیا را تاند شي
را په غوږ چې دې کوم غږ شي
آزانګې په ګړنګونه
سپیرې دښتې سره ګالن شي
شاړې مځکې بالربې بالربې
اوموسکي شي تور کمرونه
پاس والړ شنه آسمانونه
الندې مځکې سره ګلونه
چې را پیښ شي ستا یادونه
رنګین خیال او انځورونه
شنه سپرلي اواتڼونه
ښې وږمې،شنه څادورونه
ټولې ګوتې مې قلم شي
نوي نوي کالمونه
اوپرژبه مې جاري شي
انځورونه ستا یادونه
۲۰۰۹/۰۷/۰۳
هیدرسلیف
ډانمارک
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خوځون
تورو مځکو!
تورومځکو!
ما به وخورئ
ما به وخورئ
په څو ځلې
او شنو پاڼو
او شنو پاڼو
ما به ورولئ
ژوندون ته
۱۹۹۲/۰۵/۲۶
ماسکو
روسیه

*******
******
*****
****
***
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دنګ داس
که
تیره لور
دغه داس دی
تیره لور دی
د ثواب او ښو کارونو
دغه داس دی
دغه کور د ګناهونو
تیره لور دی
د اوچتو اورمیږونو
دغه داس دی
تیره لور دی
د ثواب او ښوکارونو
دلته داس دی
تیره لور دی
د هر پل
د ښوو کارونو
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ریبلو
د هر یو ،یو ثوابونو
دلته داس دی
تیره لوردی
هر یو ګام کې ثواب ریبي
اورمیږ ریبي
دلته دي د بدو خلکو
ښکلي ،دنګ او لوړ کورونه
که ښه خلک چیرې وي هم
بس په داس باندې ریبل شي
تیره لور باندې را ړنګ شي
د غرور جګ اورمیږونه
بس مخکته باندې ړنګ شي
کړي ښه ،د غاړې طوق شي
په ښیګڼه مالمت شي
۱۹۹۴/۰۱/۱۷
ماسکو
روسیه

*******
******
*****
****
***
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*
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د پټې خولې غمونه
داسې چې عمر ژر تیریږي
ورځ هم تیره شوله
ژیړ مازدیګر کې
زه او ته والړ وو
په حیرانتیا مو یو او بل ته کتل
او د خیالونو په کښتۍ کې په کوم لوري روان
د سترګو ژبه کې مې پوه کړلې
او ومې پوښتې:
سیوری دې نه اوږدیږي؟
تا وې اوږدیږي ،ولې؟
په پټه خوله غمجنو سترګو چې مو سیوري کتل او کتل
سیوري په خپله اوږدیدل اوږدیدل
زه او ته لرې ،لرې
او زموږ غمونه
زیاتیدل ،زیاتیدل
۱۹۹۲/۰۵/۲۶
قزاقستان

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭٭٭
٭٭٭
٭٭
٭
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غمونه پر سر بار،
غمونه تر پښو الندې
۱
غــم لــه هر چــا را چـاپـیــر لـکه لــمر دی
څوک پــر سر ورتــه والړ د چا پر سر دی
بس تـوپیر یې په هـمـدغــه کــې لیــده شــي
څـوک یې ایسته غــورځوي د چا پـرهر دی
۲۰۰۸/۰۴/۱۵
هیدرسلیف
ډنمارک

غمونه پر سر بار،
غمونه تر پښو الندې
۲
غــم هــر چــا سره میـلمــه دی پـه خپـل کـور کې
څوک یې پښوالندې کوي څوک یې وړي ګور کې
څوک یې سر بــانــدې انــبــار کــړي ورتـه ژاړي
څوک یې هــره ګــړی ورکــړي په یــو پــور کـې
۲۰۰۸/۰۴/۱۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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د هجر اور
ته شیبه شوې
لکه شعر
ستر ګو رپ کې
ژر پناه شوې
لکه خندا د کلیوالو له خولې
او زه
پر سپینو واورو پوست ورکیناستمه
خو هغه واورې نه وې
سپینې پستې هم نه
د هجران اور و
زه یې ښه وسیځلم
 ۰۰۰ماسکو

*******
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څو شیبې له باد سره
باده په خیر راغلې
لږ خو راتم شه ،غږ مې واوره
اې د ملکونو پاچاګیه!
اې ازاده!
زه درویزګر یم
د خبرو ،احوالونو ګدا
تا سره شته زموږ د کلي احوال؟
ستا خوږ شیرام
او یا هم تنده څپه
زموږ پر کلي او کور
راتیره شوې که نه؟
کلی؟؟؟
کوم کلی؟
آ ،زموږ کلی
آ ،شین کلی
آ ،جنتي ټاټوبی
چې به هلته هره ورځ په ګډا سر وې
او د پیغلوټو له پیکونه به مست تاو راتاو شوې
آ زموږ کلی چې د ټولو هیر دی
خو د ټولو په یاد
ستا خو به هیر نه وي ،په یاد به دې وي
جنت نشا ن یادوم
افغانستان یادوم
تا زموږ د کلي پاڼې

د بـاران سیـوری
30
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پستو السونو کې نیولي که نه؟
زموږ په کلي کې شنیلی و که نه؟
ګوره! پښتو وکړه رښتیا ووایه
ستا زموږ د کلي
پر ړنګ شوي دیوال
کله نظر ولـږید
زموږ د کلي هدیره باندې راتیر شوې که نه؟
د ځوانیمرګو قبرو حال څنګه و؟
جالدان وایي چې ډیر شوي هم دي
تا زموږ د کلي
د مړستون
شنې ،سرې او سپینې جنډې
بیا رپولي که نه؟
باده پښتو راسره وکړه او رښتیا ووایه!
باده زه تا ته وایم!
زموږ په کلی کې ډ زا وه که نه؟
د کلي شنه آسمان کې
تور اوسپنیـز باز ګرځیده او که نه؟
بیا یي د اوسپنو باران ورواوه؟
په چوپه خوله او لمدو سترګو ننواتي کوم
ښه ځیر شه ،بیا وگوره:
چې کله ژڼی وم
زلمی وم
داسې نه وم
سترګې دې پرانیزه
په ځیر وګوره
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«زه چې زلمی وم نو همداسې ومه
دا زما تصویر دی»
نو ته رښتیا ووایه
زموږ د کلي ځوانان
بیا د ظلمونو د برچو په څوکو
په خړ مخونو او سرو سترګو
یو د بل وینو ته بیا ناست خو نه وو؟
باده پښتو راسره وکړه او رښتیا ووایه!
زموږ د کلي ګودر وران و که ودان پاتې و؟
زموږ په خړ کلي کې
د پسرلي د پلونو
ښکالو چا واوریدله؟
زموږ په کلي کې سیرلیان پاتې وو؟
زموږ د کلي لیربه
سبایي وخته
په بې خوبه سترګو
د الړې
غږ کولو؟

*****
باد په مستئ کې رانه تیر شو
او له مازې یې په شا وکتل
هغه تر شونډو الندې ورو وویل:
زه د اورو وطـن ته تـلی نه شمه
چیرې چې وینې وي کتی نه شمه
 ۰۰۰ماسکو
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د سمڅې د یارانو سکې
دا دی ناست یم
او یوازې ځان ته ژاړم
هر څه مړه دي
خاطرات ټپي ،ټپي دي
او د مرګ درشل کې ناڅي
پر مخ الړې غورځوي را
زه هم مړ یم
خو ،خوځیږم
ماته هر څه دښمن شوي
خپل دښمن
پردي دښمن
ورور په کاله راته تربور ناست
زه بیوسه لکه مړی
خوله مې پټه
ژبه الل شوه
بس یوازې ورته ګورمه په غټو ،غټو
او دغه غټې چینې
رڼې اوبه خوټوي
هر څه ساړه شول
خودښنه او تربرونه ال هماغسې تاوده دي
زه خو مړ یم
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ناست یم پر خپل مړي ژړا کومه
ورته ګورم چې دښنه مې
پیا لې د وینو پاس پر سر تړلي
زما پر مړي باندې باړ چلوي
خو زه مړ یم
داسې مړی
چې پر هر خوا قدم اخلي
ما ته هیڅ راپاتې نه دي
بس یوازې زما د ذهن له داالن نه
د ښې درندې خندا غږونه
د دې ټولنې ذهـن
سخت په لړزه راولي
ستونی مې ډیرو چیغو
دومره لوی کړی چې باور دې نه شي
لکه زموږ د کلیوالو د قبرو هدیره
او د خندا د زلزلې څپې مې
د سونامي په شانې
د زورواکانو پر سر اور بلوي
هو!
ستونی مې ډیروچیغو
ښه رالوی کړی
د لیونیو خندا ګانو یو سیالب ورنه ډیر ښه راوزي
نه!
یو طوفان راروانیږي
چې د نوح طوفان یې څاڅکی به وي
زه خو بیوسه یم
زه مړ یم
لکه خوب چې ګورم
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د یویشتمې پیړۍ
لویه خپسه راباندې ناسته
او زه چیغې وهم
زما د ذهن له انګړ نه لویې چیغې خیژي
چې را ویښیږم ،ګورم هر څه سپین دي
مځکه سپینه
آسمان سپین دی
هر څه سپین ،سپین راته ښکاریږي
یوازې زه تور یمه
ځان سره وایمه چې:
مړی خو هره ورځ
توریږي پسې
د کوم زلمي د ځوانې وینې ښکالو
دې ته ور ځیر کړمه
چې زه هم سپین یم
او کومه پانګه لرم
زما د ژوند پانګه
دا درې سکې وې:
خلک
وطن
او مینه
توره ټاپه وه لګیدلې پر دې ټولو سکو
او د نا تار بازار کې
خلکو خند ل ویل یې:
چې دا نا چله سکې
نور د نصوار بازارکې نه چلیـږي
 ۰۸ـ  ۱۲ـ ۲۸
هیدرسلیف
ډانمارک

د بـاران سیـوری
35
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بندیـز
زما د شګلن ذهن له لویې دښتې
د نا ویلو هیلو
یو څو سرکش ماشومان
د څه ویلو په نیت
په منډه ،منډه راغلل
خو...
زما د ستوني لوی دهلیز کې
څه غوغا جوړه وه
ماشومو هیلو ،په ماشوم غږ سره
د څه پوښتنه وکړه
او ښه یې واوریدل دا:
چې د لغاتو ځوانیمرګې ډلې
سر په السونو وهي
او را وتالی نه شي
 ۰۰۰ـ ماسکو

د بـاران سیـوری
36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او هجرت پای نه لري
دا دی پیړۍ واوښتې
دا دی نسلونه یو په بل پسې زلمي شول او زاړه شول او زړیږي پسې
خوهجرتونه ال روان دي او زیاتیږي پسې
زموږ د کلي مرغۍ الړې مهاجرې شولې
زموږ د کلي چنجیان
زموږ د کلي غڼې
کوم ځای ته لرې الر وهلی نه شي
هم اوسیدالی نه شي
کور کې یې اور بل شوی
اور ته ورتلالی نه شي
ځکه روان دي هجرتونه کوي
او هجرت پای نه لري
 ۰۰۰ـ ماسکو
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د رڼا مرګ
مرګ دی چې ګرځي
سترګې سرې اولورپه الس
بیا یې کروندې ته سترګې واوښتې
بیا زموږتنکي فصل ته ورسید
بیا یې په ډیر قهر څیره واوښته
غاړې غوڅوي دغوړیدلوشنوفصلونوبیا
تنده ماتوي په غوڅولوبس
لوږه ورکوي په تش ریبلوبس
هرخواته ګالن اوشنیلي ژاړي چې
بیا په رڼا ورځ د رڼا مرګ راغی
 ۲۰۱۱ـ ۰۱ -۰۲
هیدرسلیف
ډانمارک
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څنګه دې پیدا کړمه!
زه به ستا په لټه کې
غره په غره راوګرځم
سیند سره به منډې کړم
بیا به ترې را تاو شمه
شین چمن به وګورم
بیا به په کې کوکې کړم
سترګې به لمدې کړم
د هر وره مخ کې به وژاړم
تا به زه پیدا کړمه؟
 ۲۰۱۱ـ ۰۱ -۰۲
هیدرسلیف
ډانمارک
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د سکروټو باران
د توتکو پر ځاله
د اور باران راغی
پر کلیوالو په شیبو نه ،په کلو وورید
تا به وې دغه آخري زمان دی
خلکو وې موږه ګنهکار یو ،که څه؟
دغه زموږ د ګناهونو عکس دی چې
له آسمانونه نازل شوی دی د خدای لوی غضب
او دا دی موږ ته معجزه راښیي
د جګړې غږ سره سیالو راغی
خلک د اور خوراک شول
خپله ګناه باندې دوی پوه هم نه شول
چې پرې د پاسه د سکروټو بارانونه اوري
د ۱۹۹۴کال جنوري
ماسکو
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پسرلی و
وریځې
زموږ د کلي
کنډوالو
وچو ډاګو په خاطر
لکه پیروته
سره تاوې
زړغونې شولې
خو له ناکامه نه یې
دا خپلې اوښکې
زموږ پر کلي تویې نه کړې
په زوړند سر یې
نا مالوم لوري ته
لمنې ټولې کړلې
وریځو ژړل په ورټ ،ورټ
اوپه سټ ،سټ سره
زموږ له کلي کډه شولې
او نور له شرمه نه یې
شا ته و نه کتلې
۱۹۹۷/۰۳/۲۵
ماسکو
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د هیلو باره
باره مې د هیلو لږ څه جګه کړه
په امیدونو ډیوه ولګیده
پتنګان تاو شول ورنه
ما د ژوندون
د خوشحالیو لړۍ
له پیل ترپایه
تا پورې وتړله
۲۰۰۱/۰۳/۱۵
فریدریکس هاون
ډانمارک

د جګړې ویښتیا
زموږ په کلي کې د شنو غنمو فصل نه شته
الر له ځوزانو او ازغو ډکه ده
د هر انګړ د دروازې مخې ته
د سرو ازغیو ،سور لښکر والړدی
زما د اولس تنکي زلمي او پیغلې
د یوه جنګ په درانه خوب ویده دي
داسې څوک نه شته چې جګړه غلې
اورونه مړه کړي
ما د جګړې له دې اوږدې ویښتیا نه
د آرامۍ سیمې ته پورې باسي
۲۰۱۰/۰۵/۱۵
هیدرسلیف
ډانمارک
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او زموږ کور یوه ډیوه نه لري
څه راغله
او څه راځي
زه چیرته
او ته چیرته
زه په رڼاوو
ته تیاروکې اوسې
دغه تیاره او رڼا
یو د بل مخ ته په ټینګار والړ دي
زه چیرته
او ته چیرته
ته د رڼا وطن کې
تیارو،غمو ته ناسته
او مات غږونه دې هوا ته درومي
زه د شنیلیـو بڼ کې
یو وچ ګودر ته ناست یم
ستونی مې چیغو را لوی کړی
غږ مې هیڅوک ناوري
زه د رڼا په ښارکې
یوه رڼا کوټه هم نه لرمه
د زړه انګړ کې مې تیاره ده
او د شپې الس مې پر اوږو باندې دروندوالی کوي
دلته لوی ښار کې په هر لور رڼا ده
او زموږ کور یوه ډیوه نه لري
۲۰۰۰/۰۷/۰۷
فریدریکس هاون
ډانمارک
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ومې لیدل
د غرور پیغله چې ما لیدله
نه ایلیدونکې روانیدله
پیکي تورباندې
باد لوبیدلو
د باد څپو کې چې مې لیدل بیا
مغروه پیغله د بارانه وه
سختو پیچومو ،له آسمانه نه
له ډیر ،ډیر پاس نه
ښکته راتلله
او زما د کلي
نه ایلیدونکې
پیغله په جبر
د ګورتیاروته
روانیدله
۱۳۷۲/۰۹/۲۶
ماسکو
روسیه
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جنګونه او غمونه
ماته نه لرې
نږدې جنګونه
لرې نږدې ډیر ،ډیرغمونه
ډیر ښه رایاد شي
هغو کې وسول
د ژوند څیزونه
او ډیر سرونه
هغو کې خاورې
آهونه ډیر ،ډیر
هغو کې ځوانې
څه تاندې څانګې
د رژیدلوغیږې ته الړې
هغو کې جګ شول
ځوان ،ځوان غږونه
هغو کې مات شول
ځوان ورمیږونه
زما وطن اوس
یو پولیګون دی
د ځوان سپین ږیري
ماشوم وجود هم
چا ته ووایم چې وطنوال مې
د ښامار خولې ته ښکته پریوتي
زه یې راباسم ښامارچیچلي
۱۳۷۲/۰۹/۲۶
ماسکو
روسیه
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غزل
چـیرې یــې کــراره ،لـــږآ رام غــواړم
ډیـر یـم ستـړی شـوی ژرانـجام غـواړم
هــرزیـری چـې راغـی د بــدۍ زیـری
سترګې مې څـلـور ،نـوی پیغام غـواړم
دومره یمه ستړی ،چې نور تالی نه شم
دغه ژونـدون اوس زه له نـاکـام غواړم
ډیر دې رنځـوران کړل ته آباد نـه شوې
زه خو په هـر ګام کې کار تـمام غـواړم
تـا تــه دښـکـنـځـلـوازغـي هــــرګـام کې
تا تــه ګل ګــلونــه پــه هرګــام غــواړم
۲۰۱۱/۰۱/۳۰
هیدرسلیف
ډانمارک

ښه ژاړمه
زړه مې زاړه ځای کې
یو تنګ ځای کې
سره رانغاړم
پټوم یې
چا تې نه ورښیم
هغې کوټې کې چې کړکۍ نه لري
لومړی پر ځان
بیا د امید په هیله ښه ژاړمه
اوښکې په لپو ټویومه
د هندارو غم په زړه راوړمه
او بیا هم ښه ژاړمه
۲۰۱۱/۰۲/۰۲
هیدرسلیف
ډانمارک
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نور وړاندې ځای نه شته دی
او لرې نور نه شته ځای
چې یې سودا کې بل قدم واخلمه
کله ماهي ته د اوبو ژورې برخې لکه بڼ داسې وي
خو ورته ګورشي یو وار
ما ته هم کور ،کلی ،وطن لکه ګلزارداسې و
داسې هم وشول چې وطن راته سور اور شو یو وار
او دا دی راغلم ورنه لرې تر آخر د دنیا
نور وړاندې ځای نه شته دی
چې بل قدم واخلمه ،لرې والړشم
راته د لمر سترګه نږدې ښکاري
زه د لمر سترګې آیینه کې خپلې سترګې ګورم
زه یې ښه وینمه چې
لکه دروغ یو لغات
بې اعتباره ویی
ټولې هندارې تشې ښکاري
او مخ ښکته ګوري
او نور څه پاتې نه وي
چې خپل مخ چا ته ورښکاره غوندې کړي
۲۰۰۰/۱۲/۲۶
فریدریکس هاون
ډانمارک
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نور پسرلی نه شته
زما د زړه دښته کې
زما د زړه آسمان کې
د غم بې شرم درانه پیټي سره
د ټول عالم وریځې را پنډې شولې
په پټه خوله والړې
او په ورټ ،ورټ ژړیږي
زما د زړه په بڼ کې
د زیري غږ نه شته دی
وچه بیدیا ده کوم شنیلی نه شته دی
باران ښه شړقنده وریږي
خوبیدیا وچه ده
زما ژوندون ژړا ده
اوښکې دي تروشې او بیدیا شګلنه
ونې دي بورې ورارې
او نور بچیان نه راوړي
شنیلی خو هسې نه شته
مځکه شګلنه مروره پرته
په درانه خوب نه ده ویده
په درانه غم ناسته ده
او هیڅ باران یې خوښوالی نه شي
پخال کوالی نه شي
۲۰۰۰/۱۲/۲۸
فریدریکس هاون
ډانمارک
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ولیکه!
دا بله زوکړه ولیکه!
تورو غولونکو د فریب تورو
ما ته مو بیا څه راکړل
څو اوښکې قلم نه چې را پریوتې
هغه د تیارو ،وزرو پناه کړلې
اوس نو زما هیله ده چې ولیکه!
ولیکه!
هیله کوم ،ولیکه!
ډله ،ډله وژني انسانان
هغه هم ولیکه!
سوځي چې ګالن
هغه هم ولیکه!
پرې ونې چې لویږي
دا هم ولیکه!
شنې ،شنې کروندې چې بیا وچیږي
دا هم ولیکه!
بیا چې ګودرونه را ړندیږي
دا هم ولیکه!
هلته چې نارې د اتڼ ستونو کې بندیږي
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دا هم ولیکه!
بیا د کلي پولو کې ویلنی چې ورکیږي
دا هم ولیکه!
غڼې چې په ځالو کې سوځیږي
دا هم ولیکه!
دلته د ځوانانو قت ِل عام دی
دا هم ولیکه!
خوښي خو ورکه ،ورکه
بې شرم غم چې بیا راځي
موږ کړوي
دغه هم ولیکه!
ولیکه!
هر څه ولیکه!
زموږ د کلي په باغچو کې
د هندارو بڼ کې
شنو خاطراتو تصاویر په تتیدو ولیکه!
هلته مخ وړاندې ،غره لمن کې
د شنیلیـو ځنازې ولیکه!
بیا د باغچې ذهن ته پام کړه
چې ورنه تښتي هغه شنه خاطرات
او...
خو هیر دې نه شي ،نه شي
چې بله زوکړه یې په مخ کې وینم!!!
۲۰۰۱/۰۱/۲۰
فریدریکس هاون
ډانمارک
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غمجنې سترګې
شپه ده توره شپه ده څراغ نه شته
ښار کې یو غږ نه شته دی
په ټوله ورځ کې یوه چیغه نه وي
لکه ښه توره یوه شپه بې ستورو
زړه مې یوازې ناست دی
الر مې مالومه ده
خو پښې مې ستړې
او ستړی زړه مې
د دردو د داستانونو پاڼې
سره را اړوي بیا
او د بریاوو پخوانۍ سندرې
ورانو کوڅو کې لټوي او ګوري
نمجنې سترګې بیا نمجنې شولې
او د راتلونکي بري الر لمدوي
۲۰۰۱/۰۴/۱۸
فریدریکس هاون
ډانمارک
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تورې مځکې او شنې پاڼې
تورو مځکو!
تورو مځکو!
ما به وخورئ،
ما به وخورئ
او شنو پاڼو!
او شنو پاڼو!
ما به ورولئ ژوندون ته
۱۹۹۲/۰۵/۲۷
ماسکو
روسیه

ګلزار او اور
زه دې منزل یم آشنا
خو ته!
ته رانه لرې څپه
ته تریدلې هوسۍ
ته رانه ورکه زاڼه
او د کارتوسو بارانه ته ناسته
د مرګ استازو نه ځان ساتې
او کارتوسو ته ټټر نیسې نن
د اور وطن کې راته شپې تیروې
زه درنه لرې په بڼو کې
خلیل شوی یم په اور کې والړ
او ننداره د دغې لوبې کوم
۱۳۷۱/۰۲/۰۸
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سپیده داغ
ما سپیده داغ ولیده
چې سرګردانه سا نیولی
د تیارې ګریوان ورڅیرې کړلو
بیا په بې الرو ،الرو سرشو
او هغه خلک یې پوښتل چې هغوی
تور یې ویل تور یې کول
بل څه یی نه درلودل
خو سپیده داغ په ټینګار
د نا آشنا کلي آدرس غوښته بیا
۲۰۰۱/۰۴/۱۸
فریدریکس هاون
ډانمارک

ودې نه پـېـژاندم
ته دې د خیال د صند وق ور پرانیزه
او ما دریاد کړه
ډیر ،ډیر دردونه یاد کړه
ژاړوې یادې کړه
ویرونه یاد کړه
آغه د مینې او خندا ښه تصویرونه یاد کړه
ښه راته وګوره ،ښه سوچ وکړه
ودې لید م ،ودې لید م
ودې نه پیژاندم...
۲۰۰۱/۰۴/۲۷
فریدریکس هاون
ډانمارک
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وطن
وطنه وسوې ،وسوې
او یوړې ،یوړې
اوبو یوړې
او اورونو ،سره وسیځلې
خو زه
چې وخت یې راشي نو بیا
له اوبو وچ به درشم
په اور ناسوی درځم
۲۰۰۵/۱۲/۲۰
هیدرسلیف
ډانمارک

کله چې درشم آشنا
ګوره چې تږی بلبل
کله ګلزار ته درومي
داسې به درشم آشنا
ته به ګلزار
زه به بلبل
وطن به اور وي که ګل؟
خو زه درځم
لکه بلبل چې خپل ګلزار ته درمي
دغه ګلزار که وي سور اور
که وي ګلزار
زه به درځمه
خپل ګلزار
او خپل چمن ته آشنا
۱۳۷۱/۰۳/۱۲
تاشکند
اوزبکستان

د بـاران سیـوری
54
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الړې*
مورته مې!
چې هر ځلې په اوږده سفر ورنه جدا شوی یم،
خوله به یې له خندا ډکه او سترګې
به یې لمدې وې.
الړې لمر سپوږمۍ شوې آسمانو ته رانه وختې
الړلې بل لور ته
زما زړه کې غوټۍ شولې
ښکلی شولې
مینه شوې
زما د زړه پولۍ شولې
الړې پسرلی شوې
او زه منی شوم
الړلې
زه خړ شومه
د مني ژیړه پاڼه شوم
الړې ته شنه پاڼه
سره غوټۍ شولې
پاتې شومه زه او ښکته پریوتم
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الړې نوراني شوې لمر ته وختې
الړم ښکته پریوتم تورتم شومه
الړې ران زاڼه شولې والوتې
الړې شین آسمان ته
شنو اوبو ته
هسک ته وختې
الړې پورته والوتې وحشي شولې
خو دلته ته ځایي شولې
الړې دلته پاتې شوې
زما سره
تل پاتې ابدي شولې
۱۳۷۲/۰۲/۳۱
کابل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*په دې ورځ زه د خپلې کورنۍ له نهو تنوغړو سره جبرآ پاکستان ته مهاجر شوم.

*******
******
*****
****
***
**
*
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تاند غمونه
څه یادونه څه کلیزې دې ژوندی رایادوي
تاند غمونه دې بیا ژر ،ژر آ مرګی را یادوي
ته زما د عمر خوښي
ته زما د ژوند پسرلی
ته!
ته الړې ،الړې ،الړې
الړې تک ژیړ منی شوې
پریوتلې ښکته ژیړه پاڼه شوې
خو اوس،
ستړی ژوند او تاند دردونه
اوږده الر ستړي غمونه
څه یادونه څه کلیزې دې ژوندی رایادوي
یو څو اوښکې سرې ،سرې سترګې دې مرګی رایا دوي
۱۳۷۲/۱۰/۰۳
ماسکو
روسیه

*******
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ور مه راوهئ!
زه خپله نه یم
زه یو بل څوک یمه
زه کور کې نه یمه
ورمه راوهئ
ما چې ښه ویلې ،تا ته بد ښکاریده
ما چې رښتیا وې ،تا دروغ ګڼلو
زه خپله ،خپل وم ،خو تا نه منله
نو اوس:
زه خپله نه یم
دا پردي غږیږي
پردي بادونه
څه اورني غږیږي
پردي دي خلک
او څه پردي غږیږي
پردي وختونه
بیا اورني غږیږي
خپل ،خپل دي خلک
خو څه پردي غږیږي
خپل ارمانونه
څه دښمني لږیږي
زه خپله نه یم
زه یو بل څوک یمه
زه کور کې نه یمه
ورمه راوهئ
۱۹۹۲
ماسکو
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ستا به یادیږي که نه!
ستا به یادیږي
چې له باده سره
ونو او څانګو نڅل
ستا به یادیږي
چې خوړ به مست و
ستا به یادیږي
چې ویاله ډکه
پاکو اوبو نه
رڼې روانې او کلی شین و
ستا به یادیږي
چې زموږ د کلي
ځوانان به راغله
او په یو خرپ به اتڼ روان شو
ستا به یادیږي
چې کلیوال به
هر خوا روان وو
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خندا خوښي وه
غم بیګانه و
اوس هغه نه شته
د هغو ټولو قاتلین راغلي
خندا،
اتڼ،
شنیلی،
خوښي،
دا ټول مړه شوي
او کلیوال زوړند سرونه
لیوني روان دي
۲۰۱۱/۰۲/۰۵
هیدرسلیف
ډانمارک

*******
******
*****
****
***
**
*
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د  ۱۳۷۸کا ل پسرلي ته
څو پسرلي دي چې دې الر څارمه
راشه چې الرپه ورکیدو ښکاري
په زیړ زبیښلې بڼه
څو پسرلي دي چې پوښتنه کوم
پسرلی چیرې تللی؟
ترخه خندا کې یو بوډا وویل:
ځان دې لږ پوه کړه ګله!
سپرلی وختي ال مړ دی
او د سپرلي ځنازه
څو توتکیو د بادو په وزرو
چیرته کې لرې
په پردي وطن کې
خاورو ته وسپارله
څو پسرلي دي چې دې الر څارمه
راشه چې الر په ورکیدو ښکاري
۱۳۷۷/۱۲/۲۹
ماسکو
روسیه
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ته به اوس څه ولیکې
ستا د غومبورو
دغوچوړو
سرسپارلی یوسف
یوازې زه یمه ،زه
د بد نامو
تور داغو له پاره
توره تخته
او سپینه دړه یمه
ته مې قلم او قسمت
چې اوس هر څه پرې لیکې،
لیکه یې نور...
۱۹۹۴/۰۳/۰۵
ماسکو
روسیه

سجدې
سجدې مې حسن ته دي
نه تش بتونو ته نور
وروځې محراب
سترګې ا مام دي راته
زه مقتدي یمه
سجدې کومه
سجدې مې حسن ته دي
نه تش بتونوته نور
۲۰۰۱/۰۳/۰۳
فریدریکس هاون
ډانمارک
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وژاړم که وخاندم
د ترحم سپین الوتونکي راځي
د روح آسمان کې مې وزرې وهي
او زما د ذهن بچیان
شنې کروندې ته بیایي
د شعر وزر خوځیږي
پټې منګولې یې راځي زما پر لور
او زما د ذهن د کال دا زنګ وهلی ځنځیر
په ښکلو ګوتو شرنګوي په څو ځل
راویښوي مې درانه خوبه ځینې
څڼې مې غوړې کاندي
هلته اتڼ ته دوییونو مې وربولي پسې
بیا مې څو ځلې راکش کاږي د اتڼ لیکې ته
زه یې ښه ګورم چې ما آزمیي بیا
او د خندا ژړا پر ګډه پوله
لکه حیران مې ودروي
زه څڼې غورځومه
اوړم را اوړم د اتڼ لیکه کې
ځان سره سوچ کومه
چې د ژړا که د خندا شیبه ده؟
۲۰۰۱/۰۲/۲۰
فریدریکس هاون
ډنمارک
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څلوریزه
د پـښتـنـو د مټـو زور د مـاغـزو شــور مې خــوښ شــــو
په ننګ ودان ،په ننګ والړ ،د دوی دا کور مې خوښ شو
هــر چې دښمن ته غاړه کیږدي ،نو پیغــور یې مـرګ دی
د د وی د کلــو ،د کــیــږد یـــو دا پـیغــورمې خــوښ شــو

ســاز
(د راویشنکر د مرګ په پار)
موږ په ساز پسې راغلي ،ساز پسې ګرځوو
ښکـلـي سـاز کــې مــو په سـازګــډوه بــیـــا
یا موپــریږده چې په خوند ساز پسې ګرځـو
یـا مــو ښـکـلـي ســـاز څـپـو کې واخـله سا
۲۰۱۲/۱۲/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک
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له بخارۍ نه ساړه او له زخمونه ګالن
(د فرید باراني یو شعر او زما تا ٔثر)
له بخارۍ نه چې ساړه څڅـیـږي
نو له ټـپونو نه خندا را څڅـیدالی نه شي؟
دغه ما نه،
دا بل چا نه،
دغه روهي راته ټولګي کې ویلي:
«دغه وطن د استـثـنا وطن دی
دلته هر څه هره شیـبه کې پـیـښـیدالی هم شي»
دلته السونه او سرونه،
پښې اورمیږونه ریـبـیدالی هم شي
«دغه وطن د استـثـنا وطن دی
دلته هر څه هره شیـبه کې پـیـښیدالی هم شي»
دا هغه ښار دی چې ښاریان یې رنځوران دي او روغتون نه لري
دلته کیدای شي انسانانو نه ماران وزیـږي
داسې اوه سري ماران
چې په اویاوو خواوو خولې اچوي
دغه ماران زموږ مشران دي ،کنډوالــو باندې حکمونه کوي
داسې مشران چې قدمو ته یې زلمۍ وینې تویـږي او دوی خاندي ورته
او پرې د پاسه قدمونه ایـږدي
«دغه وطن د استـثـنا وطن دی
دلته هر څه هره شیبه کې پـیـښیدالی هم شي»
دلته کیدای شي بخارۍ نه ساړه وڅڅیـږي
دلته کیدای شي له زخمو نه ګالن ووریږي.
د ۲۰۱۴کال د جوالی یوویشتمه
هیدرسلیف ،ډنمارک
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پاسپورت
زما د ټولنې د سانسور منګولې
زما د شنه ذهن په بڼ کې ښې را خښې دي نن
زما د ذهن تاندو څانګو سره
مرګونې لوبې کوي
او د نیستۍ د دایرې ښکلی پاسپورت ورکوي.
۲۰۱۴/۰۸/۱۶
هیدرسلیف،
ډنمارک

که دې په کار وي کرکه...
یو شعر ،یوه خاطره
په ۱۳۵۵ل کال مې د کانکور آزموینې له بریالتوب نه وروسته ،د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي
کې خپلې زدکړې پیل کړې .په دې وخت کې زموږ په هیواد افغانستان کې د تلویزیون او ټرن
په باب څه ویل هسې د خیال خبرې،یا لکه د چا خبره یو خیال پلو و او بس.
موږ څو تنه هم صنفیان او همدوره محصلین وو چې کله به د تفریح په وخت او کله به هم په
کوم بل فارغ وخت کې سره کیناستو او لکه د چا خبره بنډار به مو کاوه .د همدې بنډارونو په
لړکې یوه ورځ خبره په ترقي او پرمختګ باندې یاده شوه .کوم یوه غږ وکړ چې دا دی سردار
صاحب لګیا دی تلویزیون جوړوي .بل په کې وویل چې هلکه «غریب سړی ،برګ یې سپی»
موږ تلویزیون څه کوو ،خلک د خوراک ډوډۍ ،نه لري ،سردار صاحب تلویزیون ورته جوړوي.
په دې کې له کومې بلې خوا زموږ یو هم صنفي چې روح هللا نومیده او د کنړونو اوسیدونکی
و ،ډیر ځیرک او ښه با مطالعې هلک و ،غاړه تازه کړه او په جدي ډول یې داسې وویل:
«ګورئ انډیواالنو! پرټولنه اوټولنیز ژوند او خلکوباندې خبرې کول ،د ټوکو خبرې نه دي .که
لوږه ده ،که هرڅه ده ،سردار صاحب ډیر نیک اقدام کړی دی او»...
روح هللا خپلې خبرې پسې اوږدې کړې .خبرې یې ډیرې علمي او ښې خبرې وې ،خو د ټولو
خبرو شیره یې په دې جمله کې سره راغونډه کړه:
«یو وطن چې تلویزیون او ټرن ونه لري ،داسې به وي لکه یو انسان چې پښې او سترګې ونه
لري».
د سردارصاحب هڅې بریالۍ شوې او ۱۳۵۷ل کال په پسرلي کې افغانستان ته خدای یوه سترګه
یعنې تلویزیون ورکړ .له هغه وخت نه اوس لږ او ډیر شپږدیرش کاله تیردي او خدای د هغو
سترګو شمیر له پنځوسو هم اړولی دی ،خو له بده مرغه چې موږ افغانان بل ځای څه چې خپله
مخه او خپله الره هم نه شو لیدالی.
په هر صورت د تلویزیون د خپرونو له پیل سره زموږ کورته هم ،زموږ د کورنۍ کوم الال یو
پایه روسی کریم ) (krimتلویزیون راوړ .دا تلویزیون ښه ډبل او داسې غټ و چې په لیدو یې
سړي ویالی شول چې:
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« د بختورسړي به غټ تلویزیون وینه ».
دا پدیده الال تر یوه ځایه په ټکسي کې او وروسته په السي کراچۍ کې د کور انګړ ته راورساوه.
کوټې ته مو په څلور تنو ننیست او«په بسم هللا قدم راواخله» په ویلو سره مو په ډیر احتیاط د
کوټې په یوه کنج کې ځای پرځای کړ.
دا نوې پدیده به اول په عذر چاالنیده ،یعنې دا چې زموږ د کلي برق دومره ضعیف و چې دې
پدیدې ته یې انرژي نه شوه رسوالی .دې کې د کورنۍ کوم غړي غږ وکړ چې:
« زر په اللي پورې ،دا شل یې د بنګړو»
بیا د برق د تقویې وړوکی ماشین را پیدا شو ،کله چې تلویزیون ته روزي پوره ور ورسیده ،نو
بیا به په غومبس لګیده .داسې وخت هم راغی چې تر څو به چا په سوک ونه واهه ،نه به لګیده.
زه هم لکه کریم روسی تلویزیون ،د فیسبوک لوستلو ته ،د ګڼو دالیلو له مخې ډیر زړه نه ښه
کوم؛ خو آغه بله ورځ لکه روسی تلویزیون چا په سوک د مخکتاب لوستلو ته اړایستلم .کله مې
چې مخکتاب پرانست ،د همایون خان نومي سندرغاړي په غږ کې دوې خوږې سندرې ،د هادي
هادي او فاروق فردا یو ،یو شعر ،د لطیف الال دوو لنډو شعري ژباړو لږ څه سره مصرف کړم
 ،خو بیا له یوې غوښتنې یا پوښتنې سره مخ شوم .ښاغلي نور محمد الهو یا له تنګ زړه نه ،یا
په ټوکو او یا هم په رښتیا مینه ورکه کړې او د کرکې په ازغنه صحرا کې د مینې ګدایی کوي
او مینه داسې ورنه ورکه ده چې اوس یې ال په پورغواړي:
«یو څوک شته چې ما ته مینه په پور راکړي؟»
د الهو صاحب ځواب به د هرچا د نظر ،تجربې او سترګو لیدلي حال له مخې فرق سره کوي.
ما خپل ځواب د یوه شعر په قالب کې ورته لیکلی دی.
له عنوان سره سم پاس یوه خاطره او دا هم شعر:

که دې په کار وي کرکه
دلته د کرکې زړی شین شو
مینه والوتله الړه مهاجره شوله
زه هم پښې یبلې تلې
له خپل ګودر،کلي اوکوره ځینې
پسې راوتلی یمه
دا دی داشل پسرلي
په شلوکلوپسې وګرځیدم
د ورکې مینې پته
خوشې له لرې چا راونه ښوده
هسې مې نښه هم ترسترګونه شوه
چې مې زهیرې او اوښلنې سترګې
لږڅه راوچې شي بیا
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مېنه اوکلی مې دبل تر ولکې
زما پټکی غاړه کې پروت
اوله دردمنې مالمې
یوه ریښکۍ راتاو ده
دشعرکچکول مې را ترغاړې ګرځم
دخپلوتوروسترګوخیرمې
له شین سترګوغواړم
بل څوک څه نه راکوي
تنها دخدا پرښتې
دشعرپه مات کچکول کې
دشعرڅو وللي توري
کله را وغورځوي
خوزما سترګې لټوي آ مروره مینه
پښوکې مې نور وس نه شته
چې په لټون پسې یې
کوم بل تکل وکړمه
دغه وروستی ټکی دی
ددنیا پای ته رسیدلی یمه
ښایي لږ وړاندې دخدای کلی وي بس
او...
که دې په کاروي کرکه
نوکابل جان ته الړشه!
افغانستان ته الړشه!
۲۰۱۴/۰۱/۰۲
هیدرسلیف
دنمارک
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مباح الدم؟؟؟
د مني زیړې او سرې پاڼې سره ګډې ناڅي
رنګ مې تک زیړ دی لکه زیړه پاڼه
د ونو سرو پاڼو ته ګورې
زړه مې داسې سور دی
لکه حالل یو پسه
چې له پرې کړي ستوني
هر څاڅکي وینې سره
پاس خدای ته غږ هم کوي
خو بنده ګوري ورته
خاندي ورته
په لوړ آواز «هللا اکبر» هم وایي
زما د مظلومو کلیوالو وینه
دا دی څو دیرش کاله پوره شول
چې حالله ګڼل کیږي او تویږي پسې
هللا اکبر هم ویل کیږي پسې
او انسانان مباح الدم هم ګڼل کیږي پسې
۲۰۱۴،۰۶،۱۹
هیدر سلیف
دنمارک
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وینو کې ولمباوه،
په اور کې وسوځاوه
زه به دا خپل زړګي ته
ستا په نه شتون کې اور ور واچومه
زه به دا خپل زړګی له خپل کوره راوباسمه
داسې بې سور کړمه په خپلو وینو
لکه ناراضه پسه
د قربانۍ په ورځې
زه به دا خپل زړګي ته
ستا په نه شتون کې اور ور واچومه
داسې بې وسوځوم
لکه افغان یو وطن
لږ څه پردو
او ډیر هم خپلو بچو
وینو کې ولمباوه
په اور کې وسو ځاوه
۲۰۱۴/۰۹/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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بې له نېـټې ،بې پتې
بې له نیټې ،بې پتې
تا پسې چغې وهم...
غږ کومه...
چیرې یې ته ؟؟؟
کوم یو ځواب نه اورم
یوازیتوب او سکوت
په رسا ژبه راته وایي چې یو سپڼ هم نه شته
بیرته راتګ خو دې بیا
لکه چې ونه شولو
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بې له نیټې ،بې پتې
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زما حجرې ته میلمانه راغلي
د یوې لویې فرهنګي غونډې د تفریح په مهال یو پخوانی یار راسره ملګری شو .له جوړ تازه
نه یې وروسته پوښتنه رانه وکړه چې:
چیرې چې اوسیږې ،شا و خوا دې نور څوک شته چې په خبرو سره پوه شئ ،د زړه خواله سره
وکړئ او ګپ شپ مو کله ،کله سره برابر وي؟
ما ورته په خندا وویل :هم و ،هم نه .هغه هم په خندا وپوښتلم چې څنګه هم و او هم نه؟
د غونډې مسولینو د تفریح پای او د غونډې بیا پیل غږ وکړ .د هغه یار پوښتنه بې ځوابه پاتې
شوه .دا دی د هغه یار ځواب مې د یوه شعر ګوټي په قالب کې لیکلی دی ،تاسو یې هم ولولئ:

یاره!
په کوم کلي کې چې زه دیره یم ،دومره افغانان نه شته .هغه چې دي هم ،یا د خیټې دي یا د...
په یخچال او فریزر کې د اتیا کیلو غوښې په لرلو هر کله ویاړي او یادوي یې هم ،خو په کور
کې په خپلې مورنۍ ژبې د یوه کتاب په نه لرلو هیڅ کله نه شرمیږي.
هغوی په پښتو او دري ژبو باندې مکالمه کوالی شي ،خو زه ورسره ګډه ژبه نه شم پیدا کوالی.
ما هم د خپل کور په یوه څنډه کې یوه فرهنګي حجره جوړه کړې ده ،هغه یاران او دوستان چې
په مخه راغلي دي ،ټول مې راټول کړي ،هره ورځ ،ال هر ساعت دزړه خواله او بنډار ورسره
کوم ،کله کله یادګاري عکسونه هم ورسره اخلم .تاسو یې هم ښایي وپیژنئ ،بیا یې هم یو ،یو در
پیژنم:
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زما حجرې ته میلمانه راغلي
لومړۍ برخه
دلته یوازې وم،
تنها ومه زه
نه مې همدم و ،نه همراز و
بس یوازې ومه
ما وې چې ځه یاران پیدا کړه درته رایې وله
چې هر خوا الړمه
هیڅوک راسره مل نه شولو
ما وې راځه آ پخواني یاران راوبله نن
نه کرایه ،نه هم ویزه ،نه هم کوټه غواړي دوی
نه کوم یو بل څه ،نه ډوډۍ او نه توښه غواړي دوی
ما هم سفر وکړو د خپلې ککرۍ خراب آباد کلي ته
نا څاپه مخ شومه له څو تنو مشرانو او یارانو سره
حال مې پوښته د هغو نورو
چې آ ،نور چیرې دي؟
چا به خندل ،چا به ژړل ،څه به یې نه ویـیلې
زه ومه خوښ او خوښیدمه پسې
راسره مخ چې شول نو ومې ویل:
راځئ راځئ
په خیر راغلئ او هر کله راشئ
عجیبه پیښه وه دا:
ټولو نه مخکې مې امین ملنګ جان کور ته راووست
ښه په عزت مې بر سر کینولو
نور مو څه ونه ویل
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څو ورځې وروسته خوشال خان خپله ور ووهلو
چې مې کاته له سپینې ږیرې سره دنګ والړ و
سترګې اوښلنې ښه په ځیر یې کتل
په ستړي غږ یې ویل:
بچیه! ستړی یم دمه کومه،
آصف خان کور دی که نه؟
ما وې راځه بابا دننه راشه
خپله آصف یمه ،ستا زوی یمه زه
ملنګ جان ناست دی انتظار دې کوي
چې خوشال خان او ملنګ جان راغللو
ما وې چې ټول جهان لرمه کور کې
وروسته بیا نور عزیزان راغلل
او دیره یې راته ښکلې کړله
او اوس یوازې نه یم
ما سره خپله د فرهنګ دیره کې
څو تنه ناست دی او یوازې نه یم
له هر یوه سره جال ،جال خبرې کوم
له هر یوه ځینې یوه نه ،څو پوښتنې کوم
له هر یوه سره هم خاندمه
بیا ژاړمه
د څو دردو او څو غمو ورنه احوال غواړمه
زما دیره کې خوشالخان او میرویس خان میلمه دی
بیا یې په څنګ کې مدبر لوی احمد خان کوربه دی
د احمد څنګ کې څوک راګوري داسې:
ته وا د کوم یرغلګر سترګو ته خنجر والړ دی
دغه اکبر والړ دی

د بـاران سیـوری
74
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیا یې په خوا کې حبیبي له کتابونو سره
ورسره اړخ کې هم پژواک سیاستونو سره
بیا یې په څنګ کې پسرلی له غزلونو سره
او ورنه الندې فلسفي اسد چرتونو سره
هلته مجروح چغې وهي او په څو ځلې وایي:
د «ځانځاني ښامار» مو ونه چیچي
خدای نه راغلي د کالم ،هم یو بلبل راغلی
د فاتحې سورت یوه سا باندې داسې وایي
ته وا دا مځکه و آسمان غوږ دي ورته
خوا کې یې زموږ د کلي لمر په غر غړ
دا به غروب زموږ د بخت خو نه وي؟
بل خوا روهي او غني ناست دي له َرشاده سره
ته وا زړې غوټې راسپړي او بحثونه کوي
او مدبر شفیق چرتونه وهي
رحمان صوفي یو کنج کې ناست دی او هیڅ غم نه کوي
ټولو ته ګوري ورته الرښیي ماتم نه کوي
روحاني الندې خپلو سرو وینو کې ګوتې وهي
د خپلو توی وینو داغونه شمیري
ورنه پوښتنه کوي:
ولې؟ دا چا تویې کړئ؟
او ورنه الندې یو څوک ناست دی
محبت سره الفت ته ګوري
لوړو برجو ته خاندي
زیارت ډیوو ته ژاړي
الندې کاروان چنار ته ګوري
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او بیا وایي هسې:
ګورئ یارانو دا چنار هم څو خبرې لري
د الفت څنګ کې وچ فنا ناست دی را ګوري موږ ته
زړه کې خبرې
ښې ببرې لري
او دې یارانو ته یوه خبره وایي داسې:
چې دا «ګلپیغله» څه ویل غواړي نن:
«ګلپیغله» ګلو کې پرته ده
خو ژړیږي پسې...
او پاس ملنګ د مینې،
ملنګ د مینې ورته ناست دی
د لنډیو د ګودر له پاسه
کومه مالله د ملنګ په خوا کې
ټیک یې تندي باندې ځلیږي
او نارې وهي بیا:
ټول دي راټول زما بچیان
ورونه ،زما بابا ګان
چې ځانځاني و نه کړي
چې بر بادي و نه کړي
ټول وایي ،څه وکړو نو؟
د لیاقت څیره کوم څنګ کې ناسته
په ټیټ آواز او نرمه ژبه وایي:
«د مینې الر اوږده ده ،په ورو ورو به سره ځوو
بې چیغــو ،بې ځیګرویو ،بې نارو به سره ځوو»
۲-۱۴/۰۹/۱۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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زما حجرې ته میلمانه راغلي
دویمه برخه
دا دی روان یمه بیدیا کې
خو سمسوره ده دا
زه د خپل ذهن کوڅو کې ګرځمه آشنا لټوم
څوک بې پروا لټوم
زه مې د خپلې ککرۍ دغه ویجاړ څلي ته
خراب آباد کلي ته
یوه ورځ نه،
یو ځلې نه،
په څو ،څو ځلې سفرونه کوم
ښه اخترونه کوم
هلته هغه کلي کې
«زما د ښار د دیوالونو سیوري مات پراته دي
څنګه ستومانه ،څنګه ستړي څه میرات پراته دي»...
د دغو ماتو دیوالونو ،ماتو سیورو ته زما آشنایان
په دوو پښو ناست دي او ویرونه کوي
د دیوالونو ماتو سیورو ته کتالی نه شي
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څوک دي والړ او په ژړا ستړي شول
څوک لیوني دي په خندا ستړي شول
هلته د غم او د ښادۍ کوڅو کې
ګرځم را ګرځمه یاران لټوم
ښه غمخواران لټوم
او راولم یې
دې دیرې
دې میکدې
او فرهنګي خونې ته
ورته لیمه غوړوم
بیا هم باڼه غوړوم
او په خندا ژړا کې
د هغو پاتو ترې پو ښتنه کوم
او د خوښۍ څپو کې وایمه چې:
بیا مې دیرې ته میلمانه راغلي
ډیر ښه درانه راغلي
په خیر راغلئ
ښه راغالست
الر کې لیمه مې فرش دي
راځئ ،راځئ دِیره توده ده خوشال خان راغلی
هم ملنګ جان راغلی
او ورسره دي یو څو نور عزیزان
دا دي زیاتیـږي
را روان دي ډیر درانه میلمانه
څه پښتانه میلمانه
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هاغه دی راغی یون په خپله
خپل جدیت سره نن
په لوی قوت سره نن
ما وې راځه په خیر راغلې د فرهنګ دیرې ته!
په مروره او نرۍ موسکا یې داسې ووې:
زه نه راتلمه ،خو ارباب راوستم
ترنګ د رباب راوستم
زه ورته غوږ شومه ټول
او محبت شومه ټول
ده خالصه غیـږ راکړه
په چغو ،چغو ی راته ووې:
زه وطن غواړمه
سمسور مې بڼ غواړمه
زه مې بدن غواړمه
هلته یې شا ته کوم یو څوک را روان
یو ښکلی ،ښکلی خندان
باز له کتاب او له قلم ،له ماشومانوسره
انډیواالنو سره
څنګ ته یې ښکلی دی
اجمل دی
کوم یو اند دی
یو څو اجمل توري یی
خپلې خندا سره ډالۍ راوړي
او په خندا کې را ته وایي چې دا تور ،تور توتان
قربان له تاسو یاران
چې مې کتل شا ته یې:
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هلته تراب دی
ډیر خراب دی
د وطن په کنډوالو
خرابیدو
تقسیمیدلو باندې چغې وهي
خلک را بولي
ور ته وایي:
زما وطن مه ویشئ،
زما بدن مه ویشئ...
زه ورته ناست یمه او خاندم خوشالي کومه
ځان سره وایم چې حجره کې دا یاران لرمه
نو ټول جهان لرمه
۲۰۱۵/۰۱/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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د لیونتوب مبارکي
فرید باراني په دې کم عمر په خپلو شعرونو کې عجب ښکلي ،نوي ترکیبونه او تشبیهات جوړوي
او کاروي .ما څه موده پخوا د ده په یو شعر باندې ،دې یاد داشت اوشعر ته ورته یوه یادونه او
یو شعر خپور کړی و.
http://tolafghan.com/posts/29619
نن (د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر۲۴مه) بیا د مخکتاب د بڼ په یوه څنډه کې د ده یو شعر په مخه
راغی .په دې شعر کې هم ما ته څو نویو انځورونو او نویو ترکیبونه نوې مسکا وکړه .یو څو
یې دا دي:
د میږیانو د لښکر حسادت ،د سترګو تبسم ،د لیونتوب د مبارکۍ غوښتل او ...
باراني په دې شعر کې هم توانیدلی دی چې خپل فکر په نوي انداز سره د نویو او زړو تورو او
لغاتو په مرسته د لوستونکو مخ کې کیږدي:
https://www.facebook.com/farid.barani?fref=nf
د باراني دا شعر مې له دې ترکیبونو سره څو ځلې ولوست ،خوند مې ورنه واخیست او ځواب
مې یې «د لیونتوب مبارکۍ» باندې ورکړی دی:
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د لیونتوب مبارکي
د لیونتوب مبارکي خو ما وختي در کړې
خو تا لوستلې نه ده
په دغه بڼ کې چې اوسیږي
جګ غږیږې
او په لوړ آواز سندرې وایې
په داسې خلکو کې چې غوږ نه لري
په رڼو ګوري ،کوم یو شی نه ویني
ته په کمره والړ یې چغې وهې
هغوی خود تا
او تا ته ورته کسان
څه لیونیان
څه با څاران ګڼي اوس
زه ال په دې هم ښه ډاریږمه
سودا کومه
د حقیقت په دې ویلو دې څوک
لکه منصور غوندې په دار نه کړي
موږه نا چار نه کړي
او بیا به سر وهو بس
د  ۲۰۱۴کال د سپتمبر ۲۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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بار مو تړلی و په سپینې ریښکۍ
شیبې
ساتونه
ورځې شپې
میاشتې کلونه
سترګو رپ کې تیر شول،
کله چې ستړي شوو خپګان نه
یو او بل ته مو چې مخ واړاوه
تا زما سر
ما ستا ویښتانو ته په ځیر ،ځیر کتل
د سترګو رپ کې سره پوه شوو
چې نا وخته شوله
زما و ستا د ځوانۍ مست پسرلي
خپل بار تړلی و نور
سپینې ریښکۍ وې ورنه تاو
نور خالصیدالی نه شوې
۲۰۱۴/۰۴/۲۷
هیدرسلیف
ډنمارک
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بخت
زما د بخت آس قهریدلی دی
روان دی
هیڅ ته هم نه ګوري
داسې روان دی
چې هیڅ لوري ته
کوم څنګ ته
بله خوا نه ګوري
د قهر شین دود یې له پزې نه آسمان ته رسي
داسې په قهر ،چې نه ځان او نه جهان ته ګوري
بس یوه موخه لري:
غواړي خپل ځان بدل کړي
که دی بدل شو،
نو جهان بدل شو
او که دا دواړه نه شول،
بیا خو به دی هم نه وي
۲۰۱۴/۰۶/۱۲
هیدرسلیف،
ډنمارک
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ستا د رخصت په ورځې
تا اجازه له ما نه و نه غوښته
غلې روانه وې او نه دې کتل
زه د حسرت اور کې والړ لکه خلیل
او د کتلو مې په تا پسې لښکر والړ و
تا په وروستۍ شیـبه کې
یو وارې پاس وکتل
زما د زړه درزا لږ تیزه شوله
خو نا څاپي په ژړا سر شو
مځکه ولویدله
بیا مې چې پاس وکتل
د تا د سترګو په آینه کې ما باران ولیده
۲۰۱۴/۰۶/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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د ویر وړانګې
څپې د غم راغللې
د ویر لښکر ورسره غلی روان
شاتې د وریځو له کړکیو څخه
د لمر زرینې وړانګې
لګه خنجر زما د سترګو آیینې ته راغلې
چیرته ماشوم چې تیـږه واخلي او آیینه ماته کړي
د نه راتګ خیالونو
زما د زړه شیشه هم ماته کړله
د لمر یوه راغلې وړانګه
دلته لنګه شوله
زما د زړه هرې ټوټې څخه یې پاس ځغاستلې
۲۰۱۴/۰۶/۲۰
هیدرسلیف
ډنمارک

ضدیت
دلــتــه یــې زړګــی زمــا شـاربــلـی دی
مـا هـــم پـــه دنـیـا کې زړه چــوولی دی
چیرې ځي ،په کوم لوري ضدیت زموږ
ژڼــــی د فـــکـــرو یــــې راوژلـــی دی
۲۰۱۴/۰۶/۱۲
هیدرسلیف،
ډنمارک
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میلمانه
زما او ستا د مخه ښه په ورځې
کله چې الړلې ،پنا شولې له مخې نه مې
زما د سترګو حویلۍ لمده شوه
زړه مې نری ،نری خوږیده درپسې
زیړو ګالنو ته مې وکتلې
بیا مې ستا الره،
هغه الره چې پنا وې پرې ته
له سترګو تیره کړله
خو ته مې ونه لیدې
بیا مې د سترګو بڼ کې
څو میلمانه راپښ شول
ما چې د سترګو کیښکودلو سره
نویو راغلو میلمنو ته هرکلی ویلو
بیا مې د زړه او سترګو بڼ کې ته هم ولیدلې
ما مخامخ ستا د دوو سترګو ننداره کوله
ما مخامخ ولیدل
چې ستا د سترګو د بڼ
د دروازې زرین ځنځیر
څو میلمانه شرنګوي
۲۰۱۴/۰۶/۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک
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زه هیڅ
زموږ د کلي مازدیګر کې
زه روان
او ته نه
زه چیرې الړ شم
بې له تا نه
چې ته نه یې
زه هیڅ
۲۰۱۴/۰۵/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک

تړلی ستونی
مخ کې مې ویر دی
غواړم وژاړم
ژړلی نه شم،
ډیر هم ترخه دي
چې یې وایم
خو ویالی نه شم
دا بې نیټې
بې پتې
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بس لکه دوه مینان
موږه په ګډه سره وړاندې روان
بس لکه دوه مینان
موږه که ژاړو ،نو په ګډه ژاړو،
که چیرې خاندو ،نو په ګډه خاندو
موږه به بیل نه شو یو بله ځنې
تر څو چې پایو ،مخ په وړاندې روان
بس لکه دوه مینان
۲۰۱۴/۰۶/۱۲
هیدرسلیف
ډنمارک

کلی او څلی
دې نه لـږ ور آخـوا زمـــــوږ کلی دی
هر څه پـه کې شته وو او سپـیڅلی دی
شنــه او ســره دښــنه ورته راغلي دي
ټــول یې دي سیځلي ،پــاتې څــلی دی
۲۰۱۴/۰۵/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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د زړه حال
پَر غواړم
وزر غواړم
زړه مې شي دروالوزم
درتو وایم...
۲۰۱۷/۰۹/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک

راکټونه ،خیراتونه
خیرات خواره یو
راکټو ته مو کچکول نیولی
د ژوندون خیر مو له راکټ نه غواړو
موږه یو وږي
سیالوونو نه فصلونه غواړو
موږه الر ورکي یو
سر سام یو
توپانونو نه آرام غواړو
له خپل دښمن ځینې د سرو ګلونو فصل غواړو
چې لږ مو پام شي نو بیا سره یو
او په وینو کې لیت پیت پراته یو
۲۰۱۴/۰۴/۰۸
هیدر سلیف
ډنمارک
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مات زړګی ،د ویر لښتی
یو زړګی دی
منځ کې مات دی
دواړه ماتې برخې غږ باسي غږیږي
د زړه راز کوي ژړیږي
آخر ورسیږي برید کرښې ته ،پای ته
په خندا غاړه غړۍ شي
انګیري چې کوشیر شوی
بیا چې ګوري ځان آینه کې
آینه په ژړا ژاړي ورته وایي:
چې ټټر کې مو یو داغ دی
ستاسو زړه هم د شیشې دی
او شیشه چې شي لږ ماته ،بیا پتری شي
جوړ یې منځ د ویر لښتی شي
۲۰۱۴/۰۴/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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د کناه ټیکه داران
زموږ د ویر سندرې خالصې نه شوې
زموږ د غم ننداره پای نه لري
تورې لښکرې دي را وستي بل چا
موږه په خپله را شکارلې دي په خپلو غوښو
موږ د ګناه ټیکه داران یو خپله
چې له ګناه نه خالصیدالی نه شو
موږه د ټولې نړۍ
د ثوابو او اجرو
د عذابو سر لښکر
ګناه ته بس یوازې موږه هست یو
داسې په اجر پسې منډې وهو
ښایي د ګردې نړۍ
د ګناهونو پیټی
طوق لعنت د دنیا
زموږ په غاړه کې وي
چې د بخشش په تمه
په ثوابونو پسې منډې وهو
او د جنت په هیله
د ژوند دا ښکلې بیړۍ
جنت ته ورته نړۍ
موږه په خپله دوزخ کړې ځان ته
۲۰۱۴/۰۴/۰۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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نوی کال ،نوې وینې
(د سرینا قربانیانو ته)
نوی کال په وینو رنګ دی
خلکو څه مو په کې ووې؟
آغه تیرې هیرې وینې
بیا روانې دي ،سرخي ده
خو توپیر یې بس همدومره
چې رګو کې نه بهیږي
په ویالو کې دي روانې
دیوالونه مو سره رنګ دي
او مخونه مو تک تور دي
په لیکلو یې شوو ستړي
قلمو کې مو رنګ وچ شو
او په سترګو کې مو اوښکې
شولې ورکې نه بهیږي
خو دا وینه نه وچیږي
نه خالصیږي
بس همداسې دي روانې
چې بهیږي او بهیږي
۲۰۱۴/۰۳/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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«مرغان دې راشي زما لپو کې دې ځالې وکړي»
(د سرینا قربانیانو ته)
نه،
نه دې راځي
چې زه شریر یمه
انسان یمه
لمبې بلوم
په خپله لپه
او په غیږه کې مې اور لرمه
مرغان که راشي،
نو وزرې به یې وسوځیږي
۲۰۱۴/۰۳/۲۳
هیدرسلیف
ډنمارک

کلی ،اور او جګړه
زموږ د کلي نوم دی اور او جګړه
ښه ده چې رانغللې
و نه سولې
ګنې ایرې به ومه
نه به ومه
۲۰۱۴/۰۳/۰۵
هیدرسلیف
ډنمارک
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زما زړه نه پیژنې
زما دا زړه
سم نیمایي
له مینې ډک
او نیمایي له شعره
او ته زما لکه زړه
چې خپل ځان نه پیژنې
ته مینه نه پیژنې
ته شعر نه پیژنې
زما زړه نه پیژنې
۲۰۱۴/۰۹/۱۹
هیدر سلیف
ډنمارک

د رڼا څرک وینمه
لکه یو مات قهرمان
داسې مال ماتی زه یم
شا ته د لمر د پریوتو منظره
مخکې د لمر د را ختو څرک نه شته
نه وړاندې وروسته څه امید څه هیله
هر خوا تیارې خورې دي
خو دې تیارو کې هم امید لرمه
او ما د خپل ذهن نمجنه کرونده کې
او د زړه بڼ کې مې
کوم وخت کرلي د رڼا زړي دي
اوس هم د ستنې له واړه سوري نه
د رڼا څرک وینمه
۲۰۱۴/۰۹/۱۱
هیدرسلیف
ډنمارک
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د سانسور زولنې
د دوو میینو منځ کې
څه نا ویلي توري
د سترګو جنګ کې سره وویل شول
دا نوی نسل یې مسیژ بولي
خو تیر نسل یې
د سترګو جنګ بولي او وایي پسې:
زموږ د مینې کیسې پاتې شولې
او د ټولنې د سانسور زولنې
زموږ د نسل په نصیب دي او بس
۲۵/۱۰/۲۰۱۴
هیدرسلیف
ډنمارک

مات زړه
زما زړه مات دی،
ټولولی یې شئ؟
هرې ټوټې نه یې غږونه خیژي
چغې سورې خیژي آهونه خیژي
چا ته بیا ،بیا غږ کوي:
که شیشه ماته شي
نو بله راځي
که زړګی مات شي،
نو به څه راوړل شي؟؟؟
۰۹/۱۰/۲۰۱۴
کییف
اوکراین
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پر چړو باندې ختل دي
جګړه څه ده؟
بل څه نه ده
ژوند کول دي
ژوند کول دي
پر چړو باندې ختل دي
قتلول دي
او د وینو تویول دي
شا ته یو وارې کتل دي
وړاندې تلل دي
بریدل او ماتیدل دي
خانیدل دي
خواریدل دي
خندیدل او ژړیدل دي
شا ته یو وارې کتل دي
وړاندې تلل دي
څوک په یو رنګ
څوک په بل رنګ
پر چړو باندې ختل دي
ژوند کول دي
ژوند کول دي
بریدل او ماتیدل دي
۰۵/۱۰/۲۰۱۴
کییف
اوکراین
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خـــامو تمـو تــباه کــړی
زه یــو یاد یـم اوبــو وللی
او څو تـوري ،بـادو وړی
ستا په هـیله ستـرګې پـټې
خـــامــو تمـو تــباه کــړی
۲۰۱۵/۰۹/۱۹
هیدرسلیف
ډنمارک

په ګونډو یې کـړلو
په پښو والړ وو په ګونډو یې کـړلو
مخ ته روان وو په شا تلو یې کـړلو
څو به پاس ګورو ډکو سترګو سره
سیالۍ ته ګـډ وو په وتــو یې کړلــو
۲۰۱۵/۰۹/۱۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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د مني باد
لغړې ونې،
ودانۍ هم لوڅه،
تور سپین اوره پرې ګرځیدل
لکه اتڼ چې کوي
د مني باد
نرم شکیلي کې ویل:
ژمی ماما شین له خندا را روان
نرۍ کوڅه کې مخ پر ځوړ،
دوه مینان وو روان.
د ودانۍ تیارو کوټو نه،
غمازامو کتل
کتو ،کتو کې یې څه ویلو سره
کوم ګونګوسی هم کاوه
خو مینان وو الس تر السه مخ پر وړاندې روان
ته وا د هیڅ چا څه یې نه اوریدل
د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر دولسمه
هیدر سلیف
ډنمارک
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خیالونه ،زیارتونه
ستا د خیالونو
او یادونو نه زیارت مې و جوړ
مه یې پوښته
چې چا او چیرې څنګه
هغه را وران کړ او زه،
دا دی ملنګ د دوهۍ
ایرو او خاورو باندې ناست یم
هر څه لوټ او تاالن
زه په دوه الرې ،څلور الرې کې نه،
زه څلویښت الر کې والړ
هر څه مې هیر
لوری موندالی نه شم
تا یادوالی نه شم
۲۰۱۵/۱۰/۲۸
هیدرسلیف
ډنمارک
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زما ځواني
زه سور کـافــر،شیـن مسلمان وخوړم
بس زه غــمــونــو د انـسـان وخــوړم
دی سر تمبه او مخ پر وړاندې روان
مـخ تـه مې ایـښی یـو ارمـان وخوړم
د  ۲۰۱۵کال د اکتوبر  ۳۰مه
هیدرسلیف
ډنمارک

لکه همدلته مې چې کور شولو نور
ستا له کوڅې نه مې زیارت جوړ کړی
ستا هــر قــدم نـــه عـبـادت جـوړ کړی
لکه هــمـدلـتـه مې چې کـور شولو نور
ستا هــرې سا نـه اطـاعـت جـوړ کړی
۲۰۱۴/۰۹/۲۵
هیدرسلیف،
ډنمارک
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مه ځه!
تا ته درتلم
او په سل ځلې مې غوښتل
چې مخامخ د تاسې کلي ته در والوزمه
در الوتم،
خو وزر سوی ومه
زما وزر د جګړې کرکې ال پخوا سوی و
در الوتم
خو وزر سوی ومه
در رسیدالی نه شوم
زړه مې هم لوی و
هم له مینې ډک و
خو چا په مینې
او چا کرکې باندې
سم نیمایي منځ کې بیل کړی و بس
دا سوی زړه
نیمایي زړه
څومره چې تا سره و
هومره د کلي کنډوالو کې
سر ګردان او په ژړاوو سر و
د کلي مینې په ژړا ور ته ویل چې مه ځه!
۲۰۱۴/۰۹/۲۹
هیدرسلیف
ډنمارک
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بې تا تیاره ده را ته
پردي وطن کې مې چې روح ستړی شي
ستا د خوږو سترګو شیرینه مستي
ستا د موسکا هغه بیباکه څپې
ستا د اندام د هر یو غړي ادا
د تګ په وخت کې دې د تیو ګډا
او بیرته شا ته کتل
تورو تیارو کوڅو ،ډیوې بلوي
او ستړي روح ته مې دمه راکوي
چیرته یم لرې په پردي وطن کې
بې تا تیاره ده را ته
۲۰۱۴/۰۹/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک

د قدم ګرد
چې د قــدم ګـرد دې زمـا د زړه په وره پـاتـې دی
ښکلی یو تت شانتې انځور دې ال پر زړه پاتې دی
چـــا تې ښودی نـه شـم ،ورانـیـږي احتـیاط کـومـه
بـــل د نـــظـر دې ژور ټـپ پـر لـړمـانـه پاتې دی
۲۰۱۵/۱۱/۰۶
هیدرسلف،
ډنمارګ
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دغه تقدیر ،دغه عالم بدلوم
دا دی نــــن زه هــم خـپـل عـالــم بـدلـوم
دا خـپــل تــقـدیـر او خـپـل کـالــم بـدلـوم
مـیـنه بـــه نــه کـړم لـه ټـــوپک سره زه
د ټــوپــک څـوکـــه پـــه قــلــم بــدلــــوم
ځــان بـــه عــادت کــړمـه لـه علمه سره
زه بــه پــه ګــلو هــــر یـــو بـــم بــدلـوم
درد مــــو ګـالـلـی دی عــمـرونــه شـولو
نــــور بـــــه دردونــــه او الــــم بــــدلوم
بــس دی زړو پسې شوې مـنـډې ډیــرې
اوس بـــــه ژړا او دا مــــاتـــم بـدلـــــوم
جــنــډه مـې جګــه کــړه تــوکل پـــه هللا
پــه ګــل غـنــچـو بــانــدې دا بــم بـدلـوم
که مې و نه شو کړای نو خاورې به شم
چــې بــریالــی نــــه شــوم قـسم بـدلــوم
دښـمـنۍ ډیــرې شـولې بـس بـه یې کړو
نـــور پـــه خــوښـیــو بـــه دا غـم بـدلوم
۲۰۱۴/۰۹/۲۵
هیدرسلیف
ډنمارک

د هادي ،هادي خوب
د  ۲۰۱۶کال د جنوري په  ۲۱مه هادی هادي په خپله فیسبوک پاڼه کې «د خوب او ویښې تر
منځ» ترسرلیک الندې یو شعر پوست کړ ،ما یې په ځواب کې دا دوه بیته ور ته ولیکل:

پـــه رڼــو خـوب دې ولید
آزمون کې سوب دې ولید
خدای دې دا لوبه ښه کړه
رب دې دا سوبـه ښه کړه
۲۰۱۶/۰۱/۲۱
هیدرسلیف
ډنمارک

د بـاران سیـوری
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حجریان
د رخشانې سنګسار؟
راشئ یو بل داغ پر خپل روح او خپل تندي ومنئ
داغ مــو پــر ږیره ،عـقـیـدو ،غـم او ښـادي ومنئ
تـاسو د تـیـږو پــه دوران کـې یـئ او تـیــږې ولئ
تــاسو حـجـر یـئ ،لـه حـجـر سـره دوســتي ومنئ
۲۰۱۵/۱۱/۰۵
هیدرسلیف،
ډنمارک

مازدیګر
دا لمر لویده
او زه یوازې
ته ،نه
راشه زړه خواله وکړو
ژوند مازدیګر دی،
نه دریږي او ځي
۲۰۱۵/۱۱/۰۶
هیدرسلیف
ډنمارک
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«زه به نه لیونی کیږم؟»
د  ۲۰۱۶کال د فبرورۍ په لسم مازدیګر مې د فیسبوک په بڼ کې چکر واهه چې د ښه شاعر
او خوږ غږي سندر غاړي ،عیسی بهرام له لوري پر یوې آنالین کړې ویدیو ور پیښ شوم.
په ویدیو کې ښاغلي بخت زاده دانش د شعر لوستلو په حال کې لیدل کیږي.
په شعر کې یو دنیا حقایق ویل کیږي ،پر پښتني ټولنې باندې هغه حاکمې نا دودې ویل کیږي،
چې همدا خلک یې په یوه تنګه دایره کې را ایسار کړي دي .چې شعر مې اوریده ،ما ویل چې
له خپل ذهن نه مې را وزي پر ژبه مې جاري کیږي او داسې مې و انګیرله چې دا خبرې زما
دي او ښاغلی بخت زاده دانش یې وایي ،خو د ده خبرې ،د ده وې ،او په خپل ځانګړي انداز
سره یې ویلې او د ویلو او وړاندې کولو په یو ځانګړي هنر سره یې دا کار کاوه.
ما غوښتل چې په کامنټ کې یوازې بهرام صاحب نه تشه مننه وکړم ،خو د دې شعر اوریدلو د
خپل سکوت له کنډوالې نه یو ګلشن ته بوتلم .له ښاغلو بخت زاده دانش او عیسی بهرام نه د
مننې تر لیکلو ،سمدالسه د بخت زاده دانش د شعر په پیروۍ ،دا څو توري هم ورسره پر کاغذ
رسم شول .دا هم زما د کامنټ او څو شعر ډوله تورو بشپړ متن:
نا پیژاند یار ،بخت زاده دانش نه مننه!
او له ګران عیسی بهرام نه مننه ،بیا مننه!
چې زما د مودو ،مودو سکوت ماڼي یې را ونړوله،
د میاشتو او کلونو تنده یې را ته ماته کړه.
ما هم د ښاغلي بخت زاده دانش د شعر په اوریدو سره ،سمدالسه دا توري ور ته ولیکل:

آخوا ګورم ،دې خوا ګورم
هیڅ څوک نه راځي نظر ته
پناه یوسم کوم یو غر ته
وطن وران شو لوټه ،لوټه
هلته وران شو وطن وران شو
خلک ډوب دي جهالت کې
ګلستان نه را ستنیـږي
ترکستان ته روانیږي
دلته هر څه ته چې ګورم ،نو کړیږم
زه به څنګه پاتې کیږم؟
«زه به نه لیونی کیږم؟»
د  ۲۰۱۶کال د فبرورۍ لسمه
هیدرسلیف،
ډنمارک
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الرورکي الرویان
چـــې دوزخ کــړي جــوړ انســان تــه بــــل انسان
غـــږ کـــا زه یــم ،بــل څــوک نـه دی ایګــو خان
افـغــانـان کــــومــــه بـــیـړۍ کــې ســپاره شـــوي
ســم چــې وخــوځــي ،نــازل شــي بــــیـا طــوفان
نـه یـې کــور ،شته نه یې کــلی ،وطـــن وران دی
کــچــالو غــــونــــدې خــــواره پـــه ټـــول جــهان
نــه یــې کـــور شتـه نـه یې لوری نـــه آدرس شته
ســـــــرګــــــردان د ورکــــــو الرو الرویــــــــان
د غــویې درو چــې راغــی بـل ســـور اور شــــو
ژر پــر واک شول څـلور بـول څورب غـــویـــان
چې د ثــور میاشت نـږدې شي زړه مــې ریــږدي
چــې نـــازل نـــه شــي غـــضــب بـــل د یـــزدان
لوغمیـــزې ،دوې پـــه ثــور ،یـــو پــه جــــــــدي
ښـــــه یـــې نــــه وو ،پــــــه بـــدۍ بـــدې بــــدان
د غــــویـــــي اومـــه یـــاده کــــــه پــه بـــد کړې
ســـــره ســــوځــي دا تـــــازه ،تــــــازه کـــســان
که د جــــدي د شــپــږمــې یــاد پـــه بـــد کـــړې
سپــینــې پټــې درتــه نــیــغ شــي کــارمـــلیــــان
کــــه د ثــــــــور پـــــه اتــــمـــــــه ولــــږیـــږې
شــنــه او ســـره اوړي لـــــه قـــهــره مــــالیــان
د شـــاګـــرد او د اســتــاد جــګــــړه شــوه پیـــل
ســره ولــویـــدل پــــه خـــپــلــوکــې ګونـــدیــان
ځــینـــو ویــلـــې اوروي درا و ګـــــوهـــــر دی
خـــــو پــه خــولــه یــې ورتـــه کیښول بالـښتـان
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تـــور مـدیـر نــاسـت و پـــه ټانک کې د روسانو
چــې را و رسیـــد حـــیــران شــول کــابــلــیــان
ویــلې خــوښ یـــمـــه چــې راوســتم روســانــو
هسـکه غـــاړه دې اوس ګــــرځي زمــا یـــاران
وفــــا تــیــږه یــــې نـــیــولــــې وه ټـــټـر تـــــه
خـــو جــفـــا یـې ســوځـــول ټــول مســکــیـنان
چا ویــل مــینــدې به شې بـورې ډیـرې ،ډیـرې
څــڼــې غـــورځـــوي هـــر خـــوا انــقالبــیــان
استــاد تــــږي ښــه ویــلــي وو هـــــر ګــــوره
تــــورو غــــرونــه شــول را کـــوز ځـنـاوران
تــور مـــوټـــر ورتـــــه والړ وو سـمـدالســـه
ســالمــي شــــــــا و خـــوا ګـــرده سپـاهــیــان
چــې د خـپــلې ډلـې شـمیــر یـې زیــاتــولـــــو
بـل څـوک نـه وو ،نــو یې را وستل چـرسیـان
تــور مــدیــر بــه چـې سـهار له خـوبـه پاڅیـد
ښه په شد او مــد سینـګار بــه یـې کـــړ ځــان
بیـا یـې وې چې هــو ،دا زه ثـانـي لینـین یــــم
د هــغـــه خـــــبـــرې ورد زمـــــا د زبـــــــان
کـشتمـند نـه غـوښـته فـانــتـا لـه النــدې الرې
خــو پـرې وې څکــله په جبـر او پـه ګـــریان
د ده مـخ د کــونــاټي غونـدې ښـوی ښک دی
په تــنـــدي کـې یــې لیــدای شي ســړی ځـان
مــحمـود جـان بــه چــې د زنـې خال تازه کړ
وې څــوک نه شـته بـس یــو زه یــم په میدان
چـې د ثــور شــوه اتــمه بـل ســور اور شـــو
بې ګــنـــاه بــا ګنـــاه دل شــول انــســانـــــان
«د کـــابل مــیــوې خوراک وې د طوطیانو»
پــرې را تـــوی شــول ږیــره ور له پاکـستان
ښــې بـــبـــرې ږیــرې هـــر خــوا ډلـې ،ډلې
تــر هـر تار النـــدې یې ناست دي شیــطانـان
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د ګــــلونــو کــرونده کــې یــې اور بــل کــــړ
پــــروا ګـــیــر نــــــه و د ګــــل او ګــلستـــان
چـې پـه تــراټ یـې تیـښته وکـړه لـه دې اوره
نـر هـغه دی چې په تـیـښته خالص کړي ځان
غـالمـي غــواړي لــه خـلــکو دوی پــه زوره
خــوشحــالـیـږي چې ال ډیـر شـي غـــالمــــان
اور یـې بـل کـړ ورتـه کــور کـې ښـه وګـوره
بـیګنــــاه هـــره خـــوا تـښـتـي مــظـلــومــــان
قــتلــوي بــیــګــناه خــلــک نــه پــوهـــیـــږي
مــرګ بـــه راوړي اجـــــل دوی ته ارمــغـان
ښکـتـه مـځـکې تـه یـې ډک زړونـه چې وړي
فـــوارې بــه کــړي یــو ورځــې تــر آسـمــان
د ټــوپــک نــشـه دې ایــستــه کــړه لــه ســره
ږیــــــــره وره راشـــــــــه واوره دا بــــیــــان
غــرغــړې بـه کـړم چـې رنـګ شـي دیوالونه
ستـــا لــه ظــلمــه زړو اخـیـستــي دي ټــپـــان
ږیـــره ور ،ورغـــومــي تـمـه بــل څه نـــه وه
کــابــل وران غــوښـتــه هـمـدغـه ایــګــوخـان
کـا گـې بـې او آي اس آی ،سي آي اې پـریږده
پـــــه مـــوســاد و ځــان پــلـورلــی قــهـرمان؟
لــه بهــر نه یــې بــار واخیســت په څـــو ځلې
تــــرې نــه پــریــوتــــل زرګــونې حــرامــیان
عبـدهللا خــو پــه مسکــو کــې دا بــیــان کـــړه
جګــړه ښــه خــوشـحــالـــوي زمــوږ یــــاران
بــلــبــالن ژاړي پـــــه بــڼ کـــــې او نلـیــږي
حکــــومــت کـــوي پــر خــلـکــو ښـــــاماران
پــه ټــټــر کــې یــې زړه نــه شـته ،توره تیـږه
ده پـــرتـــه چــې رحــــم نــه لـــري دیــــــوان
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دا خــبـــره د ســعــــدي نـظــــم کـــې ګــــوره
چې کــلـــونــه پــخــــوا ده کــړلــــه بــــــیــان
خــر کـه پـــور کـا د غــویي ښکر کومـه ورځ
کـــولــمــې پــرې به نه ږدي نــس کې د انسان
دا مــظــلـومــه پـــیشــوکــه وزر پـــیــدا کـــــا
پــرې به نــه ږدي پــه هوا کـې ټول مرغــــان
سیـاف ویـلــې مـرغــانــچې هــم ورانـــــومــه
پاتــې نـــه شــي بـــه ودان دا مـــکـــــرویـــان
بیـــا یــې بـــډ وهـــلــې مــټــې تــر څــنـګلــو
چې تـر تیـغ تیر کـړي هــزار،هـــزاره ګـــان
نــو یـې ویـست هـــزارې تــه لـه پــایـڅې نـه
هــزاره هــم زړګی ســوړ کــړ پـر«اوغـان»
یــو وخــت تــږي وو ،و ویــنې د یـو بــل تـه
نــو یـې قـــتـل کــړل سـلـګــونــــه هـــزاران
خــو اوس وایـي خـبـر نـه یـو مــوږ له جنګه
ښا یي کـــړي وي جګــــړه کــوم قـومـــنـدان
اوس دي خـــره د یــوه بــار ،په یو آخور دي
وایــــــي دغــســې دوســتــي وي جــاویـــدان
د سیــاف ږیــره خــو څــپـر د غــوبـــــــل ده
مــیــدوي خــپـــلو پــښـو النـــــدې آدمـیـــــان
سیــاف ږیــرې نه جـوړ کــړی لوی څپـر دی
ګــرځــوي یــې پــه کـــکــــــرو د انســــــا ن
دی ســنــت د پـیغمـبر نـه وچ منــــــکــر دی
پــه ډالــرو یــې کــــړل ځــینې وهـــا بـــیا ن
زه ډاډه یـــم چـې بـه فـرضـوتـه هـم شا کړی
مــــګــر ځــان بـــولــي مســلـم تــر مسلــمان
سیـــاف وګـوري چـې ځــان چـیرته آیینه کې
پــه کـړس خــانـدي تاووي خــــپل بــروتــــان
ایګـــویــزم یــې لـــه ســترګــو نــه خـوټیـږي
چـــې پــه قـــهــر شـي را وبــاســي چـشـمـان
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خـوجه ئین ږیــره پــرې ایښې ښه مونــډۍ ده
ځـان ګـڼـي د ښـو هـوښـیـــارو ،هــوښـیــاران
لــنګـوټی یې شـخ تــړلـی چـې پــــه ســر دی
سـنــــت نــه کــا ،پــټــــوي دی پــک ســران
لــنګــوټـی یـې شـخ پـر سـر بــانــدې تــړلـی
دی ګـنـجی ،سـر یې دی پـــک ،کـَـل کـــالن
دی پــه زغــــرده او پـه جهــر بانـدې وایــي
پــــه ښـــکاره نـــارې وهــي پـه عــالــمیــان
نارینتوب په دې کې نـه ده چې کـړي مرسته
مــرد هـغـه دی اوږدوي چـــــې قــبــرسـتان
میندې خــویندې ویــنې ژاړي ور ته ګـــوره
چې سلــګۍ وهــي لــه لــوږې مــاشــومـا ن
دغــه پـیـښــه حـقـیـقت ده ،درواغ نـــــه دي
یــــــو راغــــلی حــکا یــت لــه بــدخــشـان
جــواجــه یــین لیږي ډالرغربي بانکـــو تــه
خـیـر لــه لــوږې که سـتي شـول کوچـنـیان
چې خـالـص ږیــره د ژمــي پــه دود سـره کــا
غــولــوي خــپــل نـــږدې خــلــک مــخلصــان
ګــیـالني عــرب جــرمن دی افــغــان نــــه دی
د پــیــرۍ پــه پــلــمـــه ځــان ګــڼي افـــــغــان
د دوســتــم کــکـره تـــش د غــوایي ســـر د ی
چــې پــولـغـو تې پـــیــدا کــیــږي نـــه دا شان
چــې میدان یې ولید تش ،نـــو قهـــرمان شــــو
ســیــا ل یــې نــه لــیــده د ځــان بــل پــهـلوان
عکــس یــې بـنــد کـړلــو پـه بـیړه په کابل کې
د کــوم نــر زوی ور ډالۍ کــړل مـــــرداریان
د وحـشــت او بــې رحـــمۍ نـــوم یـې دی تللی
په ســیالۍ کــې ی دریــدا نـــه شـي ســـیـــاالن
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چور یې خښ کړ په هــر څه صرفه یې نه کړه
پـــــــه ویـــاړونـــو د نــیـــکونــــو د پــــغما ن
د دې دور رهــــبران پــــشمــــي بــتـــــان دي
ښــــــــه مــــــثال م---ــجـــــددي دی د دوران
ګـــلبــدین چـې وعــــظ ته کیني ځان رهبر کـا
خـــــــو اصـــلي تـــوښــــه یــــې قـتل د انسان
دوی دې وژنــــي زمــــوږ ژڼــي پـــه مرمــیو
مــــوږ یې وژنـــو پـه یـو دود بانــدې ځــوانان
مـــــزاري د غــــالمۍ حـــلقــه پـــه غوږ کړه
ایمــــان تـــللی ځــــان ســــپــارلی په ایــــران
د ده دومـــره پـــه وس بس هم یـــې دا وکــړه
ښــــــه سپــــارلی یـــې ایــران ته و بامـــــیان
دی چې کلـــــــــه تـــښتیـده لـــه طـــــالــــبا نو
چــــادري نـــه یــې راوتـــي وو ،ویــښتـــــان
د مـــرګ زیـــــري یې ډالۍ کـــــړلو کـابل ته
عبــــــدالــحــق ځـان نــه جـــوړ کړی قهرمان
د کــچه ګړۍ په کمپ کې وریت نیـــنې شــول
د ګــرمۍ لــــه السه خـــلـک شــول بــــریــان
رهــبــر ویـــاړ کــا چـــې کـــولــر یې لــګولی
یــخ شــمـال تــې څــــمــلولـي دی غــــوایــــان
چا ویـل چې «بـــد بــه ګرځي بـد بــه پـرځي»
آ چې بـــد یــې وکړل ګـــرځي مـــست مستــان
نــعـمــتــــونــــه د دنــیــــا واړه د دوی شــــول
اوس لــه خـــلـکو غــواړي نـــــوم د صـاحبـان
اوس لــه ټــــولــــو عبــادت غــواړي په زوره
دوی ځـانــونــو نـه جـوړ کــــړي غـټ بتـــــان
خــدای خـو یـو دیــیه بـې شکــه دا اقـــرار دی
خــو دوی هــر یــو جـال ځـان کــــڼي خــدایان
خـــدایه څـــه شول آ درانـــه ،درانــه تـنــدرونه
پــرې راښکته یــې کــــړه تــه پاس لـــه آسمان
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طـــا لبــان هــم عجیبه غــونــــدي مخلــوق وو
هــــر څـــــه مــحـو بس طـــا لـب او طــالبــان
دوی بـــه ویــلــې مــوږه ټــوله عــالـمــان یـــو
مـــګر دوی خــــو وو پـــــه اصــــل جــاهـالن
میــلمستیــا د اســامـــه نــــه وه ســــــور اور و
چې یــې وسول وچ المــده ،ازغـــي ،ځـــوزان
بوش د خــپلو غـولو ډنډ کې ډوب تـر ستـــونـي
پـــروا ګیـــر نـــه دی د ځــان ،نــــه د جـــها ن
اور یـــې بــل کړلو په ټول جهـان ښـه ګـــــوره
پـــه کې ســوځــي افــغــا نــان او عـــــراقــیـان
پـــه ویــــــل ،ویــــل یـــې ژبـــــه اوږده شــوې
یــــا دوي هــــره شــــیــبـــه افــــــغـــانـــستــان
خـپـلـو غــولــو کــې نــښتی مست مـــوږک دی
بـــوش چــې وایــې عــــراقیــان او افــغـانــــان
اوس خـــو پښه را ایـستی نـه شي له دې ډنـــډه
پـــــــه دې وجــــه دی هـــر کـــلـــه هــراسـان
لــــکه خــــر چـنـــار تــه غاښ چـیچي له لـرې
خــــــو چـــنـــاروالړ پــــر ځـــای دی جـاودان
پـــه الس نـــه درځي دا تــورې تیــږې ګــوره!
کـــه تـــرې جـــــار کړې ټوله شته او سربازان
دلــــــته الره مـــونـــدی نـــــه شي نه پــوهیږي
کـــــه را ولـیـــــږې زرګــونــه رامـــــــزفلــدان
ګـــوتــــه غاښ الندې نیولې چې جورج بوش ده
تــیروتـــنـو تــه اوس ګـــوري خــپـــل حــــیران
دی حــمــلې لکـــه زخـمي ښــا مــار هر خوا کا
پاس د خیر پـــه غــــــونډۍ ناست ور ته روسان
خانــــدي خوښ دي خوشحالیږي چې مړه کیږي
چـې با یـــلي دا سـتــــره لـــوب امــــریکایـــــان
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تــمــاشې تـه خو یې ناست اوس ټول جهـــان دی
پــــښتنو دی څــــــیرې کــــړی خـــپل ګــــریوان
ســـــرو لــــمبو تـه د وطـن د جنــګ ور دانــګي
لــــرې لــــرې تــــــــریــنه ګــرځـــي اخـوانـــیان
زمـــا زړه قلم ،جــــګـــړه خــو ســــــره بیــل دي
ځـکه لــــرې ورک لــــه مـېـنې ســــرګــــــــردان
اروپــــــا تـــــه دي راغـــــلــــي ډلــــــې ،ډلـــــې
ور نــــه ســـــر ټـــکــوي ډیــــر خپـل او خپـلوان
دا متـــــل مــې پــــــه مالــــمــــــو کـــې اوریدلی
ســــر تــــــړي کـــــــونــه غـــربـي ځــینې کسان
مست به ګـــرځــیدم پـــــه شــنـــو باغـو رغو کې
اوس پنـــډي یـــــــــمـــه پنـــډونــــه وړم هـــر آن
دا دی ګــــرځـــم ال لــهــاند پـــــردو مــلکـــو کې
آ وخــتـــــونــه را یــــادیـــــــــــږي چـې وم ځوان
کـــــــــله ولـــــــــږي خــــــوږه وږمــــه د کــــلي
بــیــا غــره شــــم پـــــــه خــیالو کـــې لــکــه خان
خــوارۍ ډیــرې را پـــه بـــــرخه پــــه جــیــلونــو
یــــو د چــــک ،بــــل د سلـــواک او لـــــهســــتان
نـــــــه وژلـي نـــه لـــوټلـــي کــــوم څـــوک ما وو
بــــې ګـــنـاه بــــې خـطــــا پــــروت وم په زنــدان
هـــلتـــــه پـــــــاتې کـــــورنــــۍ د زړه ســـرونـــه
چــلـــوي بــــه درانـــــه پـــیټــــي غـــمی جـــــــان
دغـــو غــــرونـــو غرونو غم تــــــه ګـوره څــه کا
تــــن مـــې سست ،زړه مـــې زخـمي کړلو هجران
خــدایـــــه تــــه را کــــــــړې پنــاه له هسې کـــاره
چـــې عالــــــم شــي زمــــا لــه السه پـــه ګـــریان
دا الرورکــــي الرویــــان بــــه چــیــرتــه درومي
دوی یــــــوازې دي پــــــــه تــــمـــه د سبــحــــان
د دوه زره څلورم کال د مارچ اوومه
هیدرسلیف ـ ډنمارک
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د شاعرپیژندنه:
پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر
زوی ،د ۱۹۵۷م کال د دسمبر په ۲۳مه نیټه
د کابل د چهاردهي په شکرهللا خان نومي
کلي کې زیږیدلی دی .لومړنۍ زده کړې یې
د کابل د عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې
کړي دي ،بیا یې د کابل په محمود طرزي
لیسه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ ،خو
دولسم ټولګی یې د میدان ښار د نرخ په لیسه
کې پای ته ورساوه.
د  ۱۳۵۵کال د حمل په میاشت کې یې د
کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي
کې لوړې زده کړې پیل کړې او په ۱۳۵۸
کال یې د لیسانس سند تر السه کړ .له فراغت
نه وروسته د کابل د روښان په دارالمعلمین
کې د ښوونکي په توګه ومنل شو.
په  ۱۳۶۰کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو .په
 ۱۳۶۶کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.
آصف بهاند له  ۱۳۵۶کال راهیسې شعر وایي ،نوی شعر ډیر لیکي ،کله ،کله یوه نیمه غزله او
قصیده هم لیکي .په لسګونو علمي تحقیقي مقالې او شعرونه یې په هیواد کې دننه او له هیواد
څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې
(اجتماعي علوم) د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.
دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د
روزنې ادارې د علمي پروګرام «موږ او اوریدونکي» لیکوال پاتې شوی دی.
آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون
کړی ،مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.
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په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې
د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.
د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې ،د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرست په صفت یې کارنده او
فعاله برخه په کې اخیستې ،مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ
ژبې له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ
ژبې د زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی ،مشورې یې ورسره کړي
او د سویدن په ستاکهولم ،یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 ۱ـ پښتو ادب له  ۱۲۵۰څخه تر ۱۲۹۷پورې (د لیسانس دورې مونوګراف)،
 ۲ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره (د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۳ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون (د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي
اثر)،
 ۴ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخییل مسأ له (د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره
علمي اثر)،
 ۵ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،لومړی کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو له پاره درسي
کتاب (ګستتنر چاپ)،
 ۶ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دویم کتاب ،د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب
(کستـتـنرچاپ)،
 ۷ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب ،دریم کتاب ،د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب
(ګستـتـنرچاپ)،
 ۸ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون ،د پښتو څانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۹ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون ،د پښتوڅانګې درسي کتاب (ګستـتـنرچاپ)،
 ۱۰ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات ،د پښتو څانګې درسي کتاب (کستـتـنرچاپ)،
 ۱۱ـ د کوچنیانو ادبیات ،د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۳۶۶کال کې خپورشوی
دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،
 ۱۲ـ مروره مځکه (د شعرونو ټولګه)  ،په  ۲۰۰۹کال په کابل کې خپورشوی دی،
 ۱۳ـ الرورکي الرویان ،لومړی ځل په  ۱۳۹۱کال کې چاپ شوی دی ،مومند خپرندویې ټولنې
خپور کړی دی او دویم ځل د  ۲۰۱۷کال په جوالی کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی
دی،
 ۱۴ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،په ۲۰۱۸
کال په کابل کې چاپ شوی دی،
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 ۱۵ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ( )۹نورې کیسې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن:
آصف بهاند ،د  ۲۰۱۸کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه شوی دی،
 ۱۶ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه ، ،د  ۲۰۱۸کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه
شوی دی،
 ۱۷ــ د کوچنیانو ادبیات(،د کوچنیانو ادبیات ،تاریخي پس منظر ،اوسنی حالت) دویم ټوک ،د
دوه زره اوه لسم ( )۲۰۱۷کال په اگست کې ،په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی
دی،
۱۸ــ د امپراتور نوې جامې ،لیکوال :هانس کریستین اندرسن ،ژباړن :آصف بهاند ،چاپ ته
لیږل شوې.
 ۱۹ــ د باران سیوری (د شعرونو ټولگه) ، ،د  ۲۰۱۸کال په اگست میاشت کې په افغان جرمن
آنالین کې پر لیکه شوې ده،
یوه بله شعري ټولګه او درې څیړنیز کتابونه یې چاپ ته چمتو دي،
پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو
کې فعال دی ،خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.

