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 جانان

 باندې رؼـٌـږي اُور وائً سََوے د اُور،
 ښکاره کړئ ما ته سترګې د جـانـان را
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 لټون
 وے لٌدلے  مېشاعر نه  وےنه  حسرت ٌو وےنه 

 وے خوړ لےچرې  زۀ ٌې  نه نه وے دؼه سترګې

 وے نه لېـونتـوب  ته رسېــد لے  نه وے دا جنـون

 تر مېنځه څوك راؼـلے وے ے رقابت  نه مونه و

 بٌا مونـدلے وے مېاحساس  ږـل تمه  چا په وےنه 

* * * * * 
 هٌرېدلے وےبه څوک چاته زښکال نه  نه دې وے

 رژ ېدلے وے  ګلــونــه   نه دې وے پسرلً نه به

 نه دې وے خزان نـه بـه ازؼو الرې نٌـولے وے

 لے وےرسېد دارته څوكبه نه وے تاج وتخت نه 

 لٌـدلے وے  نه دې وے ُدنٌـا نه ٌـې ؼـمـونـه چـا

* * * * * 
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 مې اٌمـان دې  بٌا راوړ لے وے ٌا په سوګندونو

 جـرګـو نه  شرمېـدلے وے دَ  ٌا مې لـږ َد اوښكو

 رسېدلے وے  ٌا مې بٌـا سلګۍ ستا تر ؼـوږونـو

 لـړزو  لے وے ٌا مې دې آهـونـو ستا زړګے را

 چـرې تۀ مې نه لٌدلے وے ےو ٌا همېش بېلتـون

* * * * * 
 سـره دواړه  لـُوبېـد لے وے ٌا وے ماشومـان اؤ

 سمان ته ورختـلے وےا شٌن ٌا وے فـرښتـې اؤ

 ځلېدلےوےكښې توره شپه ي ستور همونږ ےٌا و

 ٌوبـل لمن نٌــو لے وے د ٌا نمـر سپـوږمئ وے

 اوسېدلے وے كښېجنت  پهؼلمان وے  ېحور ٌا

* * * * * 
 وے لےـمې ترې ګټ دا زرګے اؤ وے جوارګر ٌا

 مې څښلے وےنه  َدؼه سترګو  ٌا وے شرابً اؤ

 اُوړلے وےې ټول خوبونه  تر ؤاؼلچكے  ٌا وے
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 لـولے وےوؼ مې په َچل َول ؤا ٌا وے دروؼـژن

 په سجدو مې بٌا موندلے وے ٌا فـقٌرَولً وے اؤ

* * * * * 
 په محلوکښې مې ساتلے وے ٌا وے جـادوګـر اؤ

 ٌا باتور زلمے وے  په ؼزا كښې مې ګټلے وے

 اؼلےوےرمې  کښې وے ؼالمۍ سلـطانٌاعرب 

 عشق انجام ته رسېدلے وے ٌا وے بٌا فـرهـاد  د

 عشق دارته ورختلے وے ؼوندېَ منصور بٌا دٌا 

* * * * * 
 ٌا په خـزانـو اؤ پـَه سـرو  زرو مـې  تـللے وے

 وے جهان پرې وربېللےدا ؤاٌا مې دا خپل ځان 

 سٌرلے وے  دا زړګے مې ُخود  ٌا َد خپله السه

 چرې دا مې نه لٌدلے وےے  ٌا په سترګو ټپ و

 وژلےوے كښېماشوم والً  وےفرعون دٌا ملك 

* * * * * 
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 زارېدلے وے د وطنه   كـاش داسې زلمے وے 

 مې دې ګټلے وے سـرمې پرې بېللےوے خو دا

 ےؼـزا كښې  جنګېدلے و تل مرد  مٌدان   وے  ٌا

 رسېد لے وے څۀ مقـام ته نه دې وے خـالـد خو

 ټـولـً كـښې  اودرېدلے  وے ٌا د شهٌـدانـو پـه 

* * * * * 
 با۫هر وستلے وے مٌنه َد ُدنٌا  مې دې زړګً نه

 سسېدلے وے لـپو پهرسول مٌنه ترې  خدائےاؤ

 اوېـس ؼوندې ختلے وے كښې دَ  محـمـدعِشق 

 سېدلے وےر م  تهكردې   څومره لـوې  مقام دے

 ژړېدلے وے تلکښې په سجدو ـه شپنٌمـه په  ٌا

* * * * * 
 شومهعاشق  نه سچؼازي نه خو زۀ شهٌد نه خو

 شومه  پسې ُوُرك  لګً چې بېـدٌا كښې سرابـونـو

 شومه  پـاتې قـافـلې نه  په ګــردونو كښې بـدق
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 شومه ؼـرقخَولو دخپلـو نن ګردابـونـوپه ډوب 

 حق شومه الرې نه د د الرې ُهم ېهر ُورک د

* * * * * 
 مهٌ  مونـدلـً نه ځال کښې د رڼــا سپٌننه مې 

 مهٌه امېـد کښې دعقبـا ب څنګنه مې شوه ُدنٌا 

 مهٌدا ـخاند خلقو بس  د  ګۍ  کښې ادنٌـ واړه 

 مهٌا ـه  نابٌـنــن د زړۀ  م ـه  عقـل اٶ شعـوره

 مهٌنــا  ـهــر منـزل زمـا نـه د منـزلــه  زۀ  ف

 

 ـم په سجده په زار زار درته  ژړېږمهٍپروت 

 ـلېـږمهلٍـه نـور به څـومـره ذٍوا مې لـه  خـدا

 ٦٠٠٣نمبر 7 نېټه        

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
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 اُور

 لـږ قــرارمې دے مونـدلےراشه بـل کـړه پمـا اُور
 ورنراشه بـل کړه پمـا  دې نه وي شوے تسکٌنکۀ 

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور

 سـهالبٌـا دې کړه تر ګله ،تېـر جورو جفـا دېهؽه 
 څـۀ َد لـُوري دې پېؽـــور ،ډېــر رټـلـً جـوابـُونـه

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور

 ړهدروندک راته را داګېډے سپک شوے ې دےملږؼم 

 خـوا دې ٌخـه په سـتـم کـړه رالــېږه زمــا په لــور

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور
 ظــلم څـۀ لـه َد زړۀ ســره پمــا کانـدې  ومــرهدا د

 رقٌب سنګ چې دې نٌولےښکاري پاتې کلےکور

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور

ٌَوګـل زمـا َدپـاره د شبـنـم په اُوښـکـه ژاړي  هــر 
 نه وي چې راشً ستا َد لـوري ِستم نـور تېـرال ٌَو
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 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور

 دے لُوټـلے نـن بـادشـاه ٌمـه َدعشـق ستـا ؼـم ِمې
 اوکـړه لــږ په ؼـور رـتا ته پاتې َېو رقٌب دے ِفک

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور
 دے په زړۀ ِمې نٌولے سالتنهائً ده سا ُډُبونکې 
 رشو لږڅۀۍ سازکړته  خوا اےَعالمه هنګامه شۍ

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور
 ېزاره ؼوندې ښکاريحسرتونه هم ب هن حسرتنن 

 چل دے بٌا څۀ نور دا راؼلے ٌې اجل دے کۀ دا

 راشـــه بـل کــړه پمـــا اُور 
 ٦٠٠٢ دسمبر 7٦٣ نېټه  

***********⌂۩⌂*********** 
 جنون دحده اُرتـه ستا دعشق د ېمنـزل م

 خوزمـا انـا ته ګـوره چې دې ورنه پېـژنم

************************** 

♦‹‹‹‹‹‹‹‹›››››››› 
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 الرےـق الرهـق

 هؽـه طـوفــان چې په قــالره شـولو َد اسـوېـلـو
 شولوه بېوخته زړۀ ُمردار چېښکارٌږي  سېدا

ـُ   آ ُښـکال  اوس مې دا ذهـن دَ  ٌّ  ل ته نه ځًَتخ
 شولو هزاروېـاُدنٌـا نـه  جوړ ته ښکارٌږي  را

 َد اشنا کومه کوڅه اؤکوم وو ور،الر کومه وه
 ږي وخت ګردونو کښې لتـاړه شولوٌادٌ رانـه 

 کړےدےکله نه َُحسن په پسرلً چې خزان برٌد
 الره شـولوَسمــه په  رقٌب ښکاره کړله ٌـاري 

 و ټکورګما سترز ردےرېبا وے دامې چې مابه
 ورشمـاره شولو  افـقـو کښېـهؽـه بـد بختــه ُمن

 وفا بې هؽهخوهېره کړه  سواکړه بس  هحسرت  
 دناُسـورؼوندې پرهاره شـولوَدزړګً داغ دې 

 ٦٠٠٢مۍ   7٦٢ نېټـه  
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 هـونـرنګ

 وتلـپرې  خـلق کړي وفــا خو َد وفــا رنګـونه
 وتلـَد ُدنٌــا رنګـونه  پرې شوه څنګـه زمــانه 

 شولې ېٌاران ېَد ُحسن هـېر كاروبـارګـرم 
 رنګونه پرېوتل حٌاد  سترګې شوې کاسٌرې

 اته شاکـړلهرې دې َدمخ کړو مخ ورته چېما
 پرېوتلنه رنګو اـجف د  ونهظلو كړلې هېر ٌ

 بس دےقسمترې  نن ساقً سبامېراته راکړه 
 پرېوتل  بـا رنګـونهصَد   شـپــه په ِانـِتهــا ده

 لوېدلےٌمهِم سترګوستادَ  کړيرقٌبچېګېستر
 پرېوتلنه ُمسکارنګوځوانً شوه دخاورې مې 

 ډٌوېارِانتظ،نه مري مړې شولې ډٌوې َدسترګو

 پرېوتل  ُدنٌــا چې َد ُعـقـبـا رنګـونه پـاتې ده 
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 نـه ؤاُمٌدونوارمان اشومه  حسرت حسرت زۀ
 پرېوتل  نه َد ُښــکال رنګونه ستـاهـُـم اننګــو

٦٠٠٢دسمبر  ٢ 7نېټـه 

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

*********⌂۩⌂********* 
 دوران غم  

 وـونــان ؼمد جهـ  وومــالړمـه اُس

 وـونـان ؼمسلـمـَ مُ   دې بې وسـه د

 وـونـان ؼمـهؽې افؽ  دؼې پښتون

 وـونـد اٌـمـــان ؼم  ـوـمــانـد حـاک

 وـونـربحران ؼمـه د  ښکلً وطن

 وـونـوزٌان ؼم سود پښتون ملت د

 وـونـخـانـه دان ؼم ً ـد کـنــډر کل

 وـونـې جـانـان ؼمـهؽ د ستمګـــر

********************** 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



وـن وـت رـسـح

17

 آهنګ

 رنګ شوم کښې کله نه َدعشق په رنګ چې دا
 و ننــګ شوم د ُپښتــو هـم نــام   زۀ  ورتېــره

 پرٌـــوتـــے  هــرچــا ٌمـه د وـه ستـرګـتـښـک
 رنګ شوم  متعزۀ ستا په تُ   چې  َدا کلــه نه

 مـا  خـو  تـل  انـا  پښـتـو  تـه  وو   كـتــلـً
 دے چې ملنـګ شوم مـخ خـاطـر دا خو ستا د

 دےخـبر خداۓدے که جنون  دےعشق مېدا 
 په جنـګ  شوم  ســره تقـدٌـر چېاره ـَد پ تـا

 کښې هجران په وٌلې ِمې تور وجود مېرنګ 
 پتنــګ شوم ۀ ک  نـه پـوهـېـږم چې  زۀ شمــع

 دٌـــوانـه  بـــولـً  خـــلـق د ُدنٌــا  اوس  مې
 سنګ شومه پ ره ـمجنون س دچې  داي ښکار
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 زؼـلً پسې  کـانـړي الس کښې ماشومان را
 په وٌنـو کښې ُګلـرنګ شوم ننګوره  مېحال 

 نه مـومـې به مې هم چــرته  اٌـرې خـاورې 
 شوم  صــداګـانــو نـه آهنـګ زۀ مـــاضـً دَ 

     ٦٠٠٢ مۍ  7٢٠نېټـه  

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
***********⌂۩⌂*********** 

 تا کۀ چـاپېـره کړل چاپلـوسـه د ځـان
 زۀ هـُم ؼلـبېــل زړۀ نـه  وفــا چڼـوم

************************** 
***********⌂۩⌂*********** 

 تېروخت

 هـکلـه رودون  کلـه سترګې کـړي شېبې

 هـزاړۀ وختـون ٌاد شً هؽه تېـر چې را

 د مٌـنې سمـنــدر وو  چـارچـاپېـره مـو

 نـفــرتـونـه  لـٌــدو نـه  مـو نـه عـداوت

************************** 
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 ۀـدران سپک

 نۀ واٌمـه  د  زړګً حـال  به چـا تـه
 څۀ واٌمـه شمـه سـتومـانـه چې هــر

 الندې کـتل تا چې شروع کـړل بڼــو
 تـه دې   ډېـر ښـۀ واٌمـه دؼـه کـتـو

 زۀ ؼوندې عاشق ٌمه  نادان  څومره
 وړاندې حـال د زړۀ واٌمـهؼمـاز  د

 ټـٌټې کـړلې  تا چې حٌـا نه ستـرګې
 تــه پـښتــــــــا نــۀ واٌمـه دؼـې ادا 

 عشـق تـۀ انتهـــا اوګـوره نـن مې د
 خـواږۀ واٌمـه هـرې تـرخې ته دې 

 ږده  اشنـاـخـبرې ته مې  پـرې  ٌوې
 واٌمـه  لــږ تـراخـۀ  انـورٌـاد ستـا  
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 اـوېن  ه خلۀ مې نکړيماشوم اشنا ت
 راڼـۀ واٌمـه کښې  ورته په ستـرګو

 
 اظهـار د مٌنې  مـاو شو  کـولے نه
 ۀ واٌمهـاُوس به څ  وه تېرهـش ځوانً

 
 خلقه مې  پښتو دا مې اٌمان دے  دا

 درانۀ واٌمه  همېش سرتـحزۀ  به 
 ٦٠٠٢اپرېل  7٦١ نېټـه                  

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
***********⌂۩⌂*********** 

 مجاز

 اے مجـازه ستـا احـسـان به تـل منمـه 

 ستا په سرډېـر مزلـونه مې ترسرکړل

 دفطرت ؼېږې ته هله زۀ ورکوزشوم

 بهــر کـړل مېچې خنـډونـه تـا دالرې 

ّ عشق د قهُذر دےپْر قـذو يې اوش   

د ستورو پّ سفـر كـړل  يـسنـوَـّ يې  

  ************************ 
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 زړۀ ومهماشُ 

 صبـر  و پهـړلـمطمعن ک مې  چې زړګے
 نظـر  پرې  ړوـکر ـورتې؟  نو بٌا ولې دې

 خلۀ شوو وازه نه ٌې دسېرمېرزخمووسپ
 ـرـرهـپ كـړم  ټكـور  سـوي  څنګـهاٌـه و

 ته ژړٌـږي ر راـپه څې نٌازبٌن ماشوم  د
 مـرور   كالرٌـږي  نـه شـان  څ ـهٌ  پـه

  كړم اريز کۀ كـړم منتځلـه  کۀ هـزار
 اوتـر  دے بې اخـتٌـاره  دے   وار خطا 

 ستمګره  پوهې کړه  ٌې اوس شه تۀ  را
 رـنشت سترګو نه   پکښې  چې ټومبل دې

 ړهواخله دخپل ځان کٌې  تۀخو راشه  ٌا
 رـٌې په خپل الس کړه په خنج ُمـردار ٌا
 ٦٠٠٢نومبر  7٢٠ نېټه  
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 رضـمَ 

 جاناند  ويګ ؼـم ـرنڅ څوک وائً کۀ
 ځان خپلکړي  دېالهو عشقد ٌابدر په

 

 دا مـرض دعشق چې چاهـم ؼـاړه کړے
 صورت په دا جهـانغ به ګـرځً رو څـو

 
 وي  افـُســرده  د چا رنځوره  چې ٌـاران

 لقـمـان شًکۀ حبٌب  څۀ کړي دا بهڅوک 
 

 شً طبٌب  ـرهـتـال چې  ب هؽـه دےٌحـب
 ُدرمـان له خـود مـرض دے مـا مـونـدلے

 
 ووش ركښې مې ناسوُ  اندامهرورځ ترورځه 

 نشتـه دے ِامکان په ژونـدون  َبېـرتـه تـلو
 

 ســونـهالکـړل   مالــره ُدعــــــا تـه  کلـً
 ستـومــان  شـولـو  دُرود عــامـالن په َدم 
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 باندې رؼـٌـږي اُور اُور، د وائً َسَوے 
 جـانـان د ما ته سترګې   ۍړـراښکاره ک

 
 داۓ خبـرـخُ  ه ـن آخرت ، ُدنٌا ٌې بېللې 

 مـانٌد اِ  له  حسرت دې  ُدعا ۍکړ هقلخ
     ٦٠٠٢جنوري  7٢ نېټـه              

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 ونوشعـر درې

************⌂۩⌂************ 
 ونـدلےـچـا م کلـه   بـرے  د رنځـه  عشـق

 ژن دےـدلےدروؼـونـم اـکۀ څوک وائً م

* * * * * * * * * * 
  سترګې وېـشډکې ،  ےزړګ ولچې اوبۀ شو

 اوس  مـې د لــېـمــو تـلـً پـه  لـپــو  ځکــه

* * * * * * * * * *  
 پېرونه الړل،سحرخېزدے سترګې ُچوپې شولې

 ـړو پـه تمــهچمې  ال اوســه دے زړۀ مـرداره 

****************************** 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



                                                            وـن وـت رـسـح 

 24 

 ده ښه

 ه  دهـې ښـختـل ته  د عشق سـر  پـاره
 ه  دهـراؼــلـې ښ  الر پـه   َد تصــور

 
 قسم هر ُپښتو و دمې مات کړ اوښکو

 ه  دهـتـلـلـې ښ   پـه الره  َد اســوېـلـو
 

 ره ـسه  ررخساد   ړمـثانً ک ٌېچې 
 ه دهـې ښـدلېځلـ نن  سپـوږمۍ  سپٌنه

 
 ًشـُونا چا بل دعشق چې په   ېکوډ
 ه  دهــې  ښراوتـل   نـه  وګــرۍجــادُ 

 
 ځً  هـت زٌـارتـونـو  َوهـلې چې سـر

 ه دهـښ  ېـسوزېـدل  ُهم دا دومـره خو
 

 اوچوي مې دا زړګے  ؼمه نن چې دَ 
 ه دهـلـې ښـراؼ  بـانـدې  تٌـارۀ په َدۀ
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   !حسرته  جانان  ارمان کښې دَ  په نن
 ه دهـوېـدلې ښـنه ل اوښکـه َد سترګـو

 ٦٠٠٢پرېل ا 7٦١ نېټـه                 

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
**********⌂۩⌂********** 

 !عشقو 

 روٌـپ  د وي   سېـي ى ـّ ْـب  ٍَ  يا وے

 وٌـتـهيـب  د   ّـراَــد ْج   ووو  ّـَ  رـخب

 ياخو وے يستّ ځواَۍ كښې بّ يستي وي

 ونـُ جن  هـپ ړو ـک  تـبـمح  ېد ـدل ـب را 

  پورې لمبـه كـړم سرځٌګـرنه دې ترۀ زړ

 ونـمجن وړـج ه ـدمـښکارې  هـت اـه تـقـعش

 كښې باور ته را  دلـړو بـک ان دېـهـرګم

  ونـر زنګـت  الړوې م رـس  ې چېـهؽ تر

 ************************ 
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 ٌَاري

 اؼـٌــارؼوندې ٌـاري دَ  مکـړه اې جـانـانـه 
 کړه دٌارؼوندې ٌـاري شه راګډ مې زړۀ ته

 هم دلبــر ـه ه همنـوا شسـرَد زړۀ   شـه را
 دارؼوندې ٌـاريـکړه دل  پرېږده َبهانې دې

 انا ٌې ،زما ُپښتو ،عشق زما ،ننګ ٌې زما
 دارؼوندې ٌـاريدُخو هکړ  تۀ هم ُپښتنه شه

 لـل بٌاکوتً لعـسل دې دي رنګونه کله لع
 ؼوندې ٌـاري َد بــازار  پرېـږده اې جانانه

 وي په بدودې نظرې تل ښۀ خو چرې نکړ
 انېـدارؼوندې ٌـاريـته  ے جـانـانـهمکړه ا

 ټولً کښېپه  رقٌبانو کړې دبڼېمې  سپک
 مېخوارؼوندې ٌـاري  پٌالې سـرهد   هړمک
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 ژوندون نه د دېڅۀ به مې شً طمع پسله 
 ارؼوندې ٌـاريـَد ښام  تا چې راسره کړه

 
 له دؼه خاوره ؼواړي دې نن سرخپلې بقا

 جانثارؼوندې ٌاري د عشقه کړ هسرطن و
 

 حسرته   كړه ځان خبر مٌنېل سور د،  هللا 
 دارؼوندې ٌاريىتقو   د ،ِمنمو ِاختېارکړه دَ 

 ٦٠٠٢جنوري 7٦ نېټـه            

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 
 
 

***********⌂۩⌂*********** 
 مقتل

 خـُوږ راتـه  شـرنګ  د زؤلـنــو اولګـېـد

 پـه  تصــور  مې  د  بنګـــــړو  اولګـېـد

 خت کړوچې څنګل ده دٌارسرمې ورجو

 اولګـېـد  وــتـبـــرګ  هـپـــه  دا  تـم بخـک

************************** 
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 مخې دوه

 لٌـدۀ کا  مـاشـوم ؼونـدې طبٌعـت دې د
 د بـــارانــۀ کا  ـکـالشـَ د پـَ  پـه مـثـــال 

 

 زهـرو خـُله، ډکه د کلـه سپکه کـړې دا
 ارۀ کانـه خـوېلـپـې شٌــرٌـنً تـر  کلـه

 

 شې  لٌـدے  کلـه مـومـو نه پستـه راتـه
 دؼـه زړۀ کا  ورتېـر دې  کلـه تٌګې نه

 

 د پـاره  مـا  کلـه تـنــدر د اسمــان شـې
 ورېـــدۀ کا د شـبـنــم تــۀ   کلــه پـشـــم

 

 قهــر پـورتـه د  کلـه مخ نه کړې لـمبې
 ُحورو راخوارۀ کا د  کلـه نور پرې تۀ

 

 کـړېراتـه پـه تن  ابـركـرم کلـه ُزلـؾ
 د زنــدانـۀ کا  ړۍبېـنـه ېتـر کلـه سـاز
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 په نکـرٌـزو  السونه کلـه سرۀ کړې دا
 سـرۀ کا  په وٌـنـو  ۀد زړکلـه دا زمـا 

 

 کاتـۀ کــړې پـه جفــا راتـه  کلـه مهــر
 کا نېػ زړۀ باندې وٌشتۀ دې سترګېکله 

 

 وٌرې شواتراوسه خاؤرې نه حسرت دا
 کا به ٌې سکارۀ ه دې نه ښکاري تۀپسل

 ٦٠٠٢اکتوبر  7٦٢ نېټـه              
 

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 

**********⌂۩⌂********** 
 لمبې

 لـمبې  هجـران ده  ـورتـپ ې ـالړل

 مئٌـن  زړګـو نـه  د ارمــان لـمبې

 هؽه چې مونږ به پکښې سېـل کوو

 پـورتـه شـوې هؽـه ګلـستـان لـمبې

  ************************ 
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 ورـّ تص

 ـالؤ څـو دعـوتـونه راته راکړهخٌـال پُ د !اشنا
 راکړهراته باؼونه  شنۀورنظرته سپُ سوي دے 

 تمام عمر په ُسـراؤ په ُسـرور مې وي جانانه
 راکړهراته  د سترګو پېمانو نه  ډك جـامـونـه

 ښکاره تهارمحل کړه  َدجونګړېمې ځائےپه 
 ن خٌــالـونه راته راکړهَد مٌنې لـٌونً  رنګـٌ

 ښاپېروپکښې رقصونه چې لٌدےشً قاؾ د کوه

 َد هؽــه آئٌنــو  ښکلـً عکـسونـه راته راکړه

 مازٌګرکړو نٌولً پکښې سېل په الس دواړه چې

 شـاهـانـو باؼٌچې نه  څو وختونه راته راکړه

 سمنـدرچې په ُکوزه شً َد لوې عـلم په کمال
 لفظونه راته راکړهَد داسې رنګ کمالـه  څو 
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 پرېږديتکل وړاندېپهؤاؼالم شًمېوختداچې
 راکړهراته څوخوندونه نه نۍ ځواوخت  َدَدؼه

 

ٌَووي نه رقٌب نه څوکچې  ويؼماز دواړه سره 

 ـوبـونه راته راکړهڅو خُ داسې پـاره د حسرت 
 ٦٠٠٢اپرېل  7٦٢ نېټـه         

 ونوشعـر درې

************⌂۩⌂************ 
 دذهن،زړۀ ترمېنځه ځانه قائل کرې هبترڅو 

 سـاحـلـه تـر  ېدےکله رس سوار  د دؤ بېـړو

 * * * * * * * * * * 
 ُمنتشــر دے ذهـن ، خٌـال  فکــر ته الړو
 چـې  د زړۀ  پـه آئـٌنــه مجــاز نـه وٌنــم

* * * * * * * * * * * 
 کـړو ېلـُوټ چې چا راد زړګً مې کور 
 پروتـېمـؤ دے راته په در کښې د ل تل

**************************** 
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 دـژون ستړے

 ي ستړې ستړېدژونددے حوصلې ستړےستړے
 شپې دي ستړې ستړې واړهردانه ـسـرګ ېورځ م

 
 ساقً په سترګوشونډو د نه،ُخمار نهه جام کښې پ

 مېکـدې دي ستړې ستړې ،لـونـهـمحف يد سـاړۀ 
 

 كړو هناپد وخت ګـرد رانه وو، مخامخ   کۀمنزل 
 قـافلې دي ستړې ستړې رېګـونو ګرداب کښې د

 
 ږيـنـد ٌـخ د رقٌب ســرهپـه حــال  ا شنــا زمـا

 په ؼـوږکله لګـٌږي چې ګٌلې دي ستړې ستړې
 
 ربـاب به پکـښې ټنګ وو ګــرم به محـــفل وو دَ 

 ستړې ستړې ديپراتۀ دي داُحجرې پکښې  سپً
 

 َد السـه ـرپه دار َد زمـانې شــوم  د ظــالم جــاب
 جزبې دي ستړې ستړېؤادي سلګۍ  مېخلۀکښې

 ٦٠٠٢اپرېل  7٦٢ نېټـه      
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 هـدالس اـست

 ه شومـالسـه په  ُدنٌـا کښې تما ش ستا دَ 
 ه شومـڅرنګ ،دي داڅۀ چې ېبٌاُهم وائ

 
 هوے به مې اے ٌاره نور تركومزَ وَ سَ 

 ِاٌـره شوم سوې  و ـالسه په لمب ستا د
 

 وو حـصال عمـل،رم مې نېؽــه الـٌـمستق
 ه شومـږه کـنېؽې  پ رېـه السـه ستا دَ 

 
 ستـرګـو  هـپمـه  سـالئً  وومـه  ئمـال
 اُور لــړون   پـه  تـنــاره السه  دَ  ستا

 
 زٌنت وومه د تاج ،همولعل وګوهـر وُ 

 شوم هښٌښ ډېران پـرتـه په ستا َدالسـه
 

 کښې مې تېرٌږي هدـکېټول وختونه م
 پېـمـانـه پـرېـوتـې د الس    د سـاقـً
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 ارلًـشم  ستوريمـدام مې السه  د ستا
 په سٌنه شوم اوس بېشمـاره پرهـرونه 

 
  وو منـزللـوري  د   ،به زمـاقـدم  هــر
 ه شومــقــافل  السـه  الرې ُوُرکه ستا د

 
 ـر ووـنظـ  وفــا رنګ په دَ  لےنٌومــا 
 زۀ پـروانه شوم دالسه ورٌت جلٌا ستا

 ٦٠٠٢اپرېل  7٦٢ نېټـه               

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 ونوشعـر هود

***********⌂۩⌂*********** 
 لوې زمان دې دے جوړکړے زما ربـه

وه لحظـه دلتـه ٌو زۀ خـو  سلګۍ شوم ي
 

* * * * * * * * * * 
 ـر درؼېـدو نه دے حـسرتهـرهـه پـدؼ
 زارونهـه وخت چې پتا کړي ؼُ ـرسـنات

************************ 
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ُ اٌـم  ـًوسـ

 وي څۀ به چـالـره خندٌږي چې ځـانه مَرَور
 لېـونـً کلـه ځئٌږي  َد روؼـوپه ُدنٌـا  کښې
 

 چارې ؼمـونه ټول شً دُدنٌـا ُوُرکه دې ُدنٌـا
 کلـه خپلٌږي چا  سـراب دے َد َرېګـونو دا دَ 

 
 پرې لېَونو څۀ کار نوشً  وېړېا تل کۀدٌـَدن 
 استنٌږير نزلهمهرکښې  زړۀپه  لري لمنز

 
 هـل وڅېـکه ـانان هؽـد ج! ۍ عالمهځمې  وبُ 

 ځئٌږي نهپرې نورستم ئم ښا ورته زۀ ګےزړ
 

 نه بې پرواشوم وې زۀ دنٌا تۀ مانه بې پروا
 ٌږيكرُ و چې ؼمونهتل  ےد مې قدماوس هلته 

 

 ُدومره ماٌوسً َدژونُدونه دې دا حسرته  اے
 ان بل پکارٌږيـِانس  دےسبق دؼه انسانٌت 

  ٦٠٠٢جنوري  ٢ 7نېټـه           
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 هـمېخان

 شوم نن حـېرت زده  َد حـېرت په الره 
 چې نشه شوم  نه نٌـولً  ال مې ُخـلې ته

 
 کانې کړې  ُخمـارو سترګو نن َد ساقً 

 داره شومـنن  َد پٌالې په ځائے سا قً په
 

 لےـستېو اره ٌم ساقً سترګو، كژوندد 
 ه شومانـډېره په مېخ ره ـکـټ پـُوزي س

 
 مخې چې واړَه وو ډک جام زما دَ  شوخ

 ه شومـبس هسې تمـا ش  ټول رنـدانو ته
 

 کړېه سحـره چې بس ن َد مـاښـام نه تر
 شوم لمبـه  د حجران ؼمـونـو اوسـومـه

 
 کښې وٌنم  ځـان َد جـاُدو اثـر ٌې ال په 

 شوم  سـاقً په تـرانه په مـانځۀ کښې دَ 
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 ربـهـانه م زد شوے سـر نن لـوې کفـُر
 ۍ کښې مېکدې په لورسجده شومبېخود

 شوې ساقً سترګې بال دَ   تهحسرت ما 
 شوم الړم خاورې شوم اٌره کښېپه ځوانۍ

 ٦٠٠٢اپرېل  7٦١ نېټـه  

************⌂۩⌂************ 
 راکړه ساقً چې چرته پرېُوزمه مدهوشه په ګټ

 ًؼللې راد زړۀ لـمبـو نه مې بڅـرکً بٌـا تـرخـُ 
**********⌂۩⌂********** 

 جوارګر

 خـاطـر په   د ٌو حسـرت  تا حسـرته 

 بېلـو  دې  ٌو ارمـان هـر  د ژونـدانـۀ

 حسرته  جنون  کۀ  دا لېـونتـوب وو،

 بېلو  دې ُهم جهان  چې دې ځان بېلو

 ضمٌر دې وٌښ كړه داحساس په چؽه

 بېلو دې  بت خانه كښې الړ اٌمان په 

************************ 
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 ارۀـتٌ

 ارۀـجـنون په تٌ ژپـلے دے   عشـق مې
 ارۀـشبـخـون په تٌ  دے  هـمېشـه شوے

 
 تمـه خٌـــــرات په  َد ٌو ستـا َد نظـــــر

 ارۀـسرنګون په تٌٌم  دې ناست کښېَدر
 

 ته انـــا شوه  خلقــه پښتــو را خـپــلـه 
 ارۀـستون په تٌ ار  شومنه کوڅې هؽې 

 
 لمبــه کــړم  لمبــه  زۀ تــم ٌې دؼـې س
 په تٌارۀن لمسو کړو کښېږؼو چېؼماز

 
 لـهشـو  ـژاړهـوٌ  ورانـه زمـا   هـُخـون
 ارۀـشوے دے بېـلتون په تٌخورارچې 

 
 ٌاد کـرلً لـتسٌــمـه مې   په  ۀزړ د

 ارۀـزرؼـُون په تٌ ًه شـُمسکً ګلـون
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 الرې څـۀ بـه درتـه واٌـم عــاشـقـۍ د
 ارۀـپه تٌ  کـړمه  مجـنون اشنـاد  ؼــمِ 

 
 تــا تـه واٌـم  هــحسـرتٌــوه خـــبره  

 ارۀـون په تٌـُ همېـش سک اـمونـدلے م
 ٦٠٠٢اپرېل  7٦٢ نېټـه                

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 
 
 

***********⌂۩⌂*********** 
 زما ځواني

 څۀ وي ځـوانً  څۀ ٌې خونـدونه خلقـه

 ٌې  رنګــونه خلقـهڅۀ ٌې مسـتً  څۀ  

 نه مې لـٌــدلـً  خـو بس تېــره شـولــه

 ډېر زړۀ چؤدون نه مې بس هېره شوله

************************** 
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 ـهومـَمعصُ 

 هؽه ماشوم ؼونـدې اشنا بس په هٌڅ نه پوهېدلو
 بس په هٌڅ نه پوهېدلو ه وفـاـن ،پـه مٌنـهوو  نـه

  
 جفا په نه ووُ جورنه په ،صحرانه په ګلشن نه په 

 ُوو ٌـوګـُـــل دا َد ُښـکال بس په هٌڅ نه پوهېدلو
 

 په اُښکو وو َد چا دے نه ،نه په ژړا نه په خندا
 بس په هٌڅ نه پوهېدلو  َد حـمزا دا ٌوؼـزل وو

 
 ؼالٌې نه په داسترګوکښې ِاشارې نه ٌې ُمسکانه 

 وو َد حٌا بس په هٌڅ نه پوهېدلو دا ٌو تصوٌـر
 

 هٌچا نه په ُؼرورکښې ُمبتال دَ  نه دے حبٌب وو
 بس په هٌڅ نه پوهېدلو رڼا تٌـروکښې وو تورو

 
 نه په ثـواب نه په ګنـــاه نه په نـــازونـو نه ادا 

 لـره سـزا بس په هٌڅ نه پوهېدلو حـسرت دا وو
 ٦٠٠٢دسمبر  7١ نېټـه       
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 لمحې هؽـه

 ږيـاته ٌادٌروعدې  آ  هېرې كـړلـې شنا چېا
 ږيـاته ٌادٌرڅې کو شوې آ ارانېٌ نېچً ورا

 
 دے پسرلً د  مې تصور ےخزان د د ۀوخت ک

 ږيـاشنـا ډکې پٌـالې راتـه ٌادٌ مجلس کښې د
 

 ُسنسان ؼوندې کوڅه کښً آ َدلمبوالندې نمرد
 ږيـؼــرمـې راتـه ٌادٌ د مٌـنې پټ پـټوڼـے آ

 
 ځانته ووبل کړے اُورمو سره ناست ُوو دواړه چې

 ږيـشـپې راتـه ٌادٌ سړېلـې د ژمـً ُبګـنېــد
 

 به  ستنېـدلـه کـوو چې َد ګـودر  دٌـدن به مې
 ږيـجـامې راتـه ٌادٌ هؽهدې بمنګـً سـره لم

 
 وه  چې تندري وه هم باران سره ژلۍ برېښنا
 ږيـلمحې راته ٌادٌآ  السونهو چې ُشو چاپـېر
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 دې پمـا بانـدې وډک چې اََړو اُوبؤ د  کنډول
 ږيـُمورُؼصې راته ٌادٌ اؤ ُجونو مسخرې د

 

 ـدلےېا دے ورـپه زړګً مې نِن اشن حسرته
 ږيـسلسـلې راته ٌادٌ وختونو هېـرې  تېـر د
 ٦٠٠٢اپرېل  7٦١ نېټـه         

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 
 
 
 

***********⌂۩⌂*********** 
 تقدير

 ورځ چې بــده شً  په عـقـل نه بـدلٌـږي

 ٌــږيچې قـضــا شً پـه دارو کلــه رؼـ

 تـل ا عـــدُ   بـدل  شـوي  قسـمتـونـه  پـه

 تقـدٌــر کلــه بـدلٌــږي چا پـه تـدبـٌــر د

************************** 
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ا ـ   د زړۀ ُدنٌ

 سترګې ؼټې زړۀ ُدنٌا نړوي، نَرۍ شونډې آ
 زړۀ ُدنٌا نړوي  النـدې زِنې ِشنکً خـالـونـه

 
 فـوالدپه څـېر َد   دې حـادثو َدزمـانې کـړمـه

 بـې بـسې  زړۀ  ُدنٌا نړوي چادَ  سلګۍخو ٌـو
 

 دا سمندرکۀ په چپوشً خو ساحل ٌې زؼمً
 زړۀ ُدنٌا نړوي ګل ُرخې  ٌوه اُوښکـه د خو

 
 کۀ تمـامً عـمرورېږي ځان ته الرجوړوي

 زړۀ  ُدنٌا نړوي مزكې د په مخٌوه بـرېښنا 
 

 چې دننه سَوزي مثال هؽه ؼرګً دے ۀزړد
 زړۀ ُدنٌانړوي اوښکې ړمېتچې ورسـره شً 

 
 دااباسٌن کۀ دے روان خوځً په خپـله مخه

 زړۀ ُدنٌا نړويد چپېؼرځنګً ٌې شً  چې
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 چا پرې کله پروادپه اجل  شًالړ کۀ حسرت
 زړۀ  ُدنٌا نړوي  ،معشـوقې د هـتب ورتـهخـو 

٦٠٠٢مۍ  7٦٣نېټـه 

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 شعـر يو
***********⌂۩⌂*********** 

 اُوبــۀ  شـوو ٌـو نظــر کـتـو ســره د ا  ـد چـ
 وے ٌمه پښتون زړۀ مې سندان دے به ماخو

************************** 
**********⌂۩⌂********** 

 وخت

 بې وفــا دے دا ،د چـا دے وخت کلــه

 نن دے مـا ســره  سبـا بـل چـا  ســره

 پاتې به هـر څۀ شً  د بـل چـا به شً

 ٌـم  تـنهـــا هــرې  ســزا سـره زۀ بـه

 موندلے شً  ۀعمل بدل كښې  ښ ۀښ

 بـد عمـل دے مـل  هـرې  بـال  سـره

************************ 
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 ؼـم

 بٌاپه هېڅ نه خوشحالٌږي وي خفادې  ۀزړ ادچې 
 ږيـکښې هم ځـان سره ژړٌ ُخوبُروٌانو ل دـمحف

 
 کښې خلۀداپه مې ٌوچپ ښتې ُګله مې پوکۀ هرڅو

 کٌږي مٌنه رسوا نن مې دا ،ُخلې کړمه د ؼږ ۀک
 

 هـږمـڼېـګره ـسچې بس ځان  ېٌوازمې  ـږدهرېـپ
 کښې تېرٌږي خٌالونو وخت ،ٌم  تصور په اشنا

 
 نشً څۀ ؼرض مېهٌچا په  مودٌوانه شُ  يښکار

 ؼم باندې ډکٌږيےوښکې ُکومال مې تشېښڅس او

 
 ه وٌنمزړګً ن د رازـهم ٌو ړمـرکـنظ چې چرته
 ږيـته ښکارٌ تنهـا ځان راکښې  ه ُدنٌاګۍډکدې 

 
 لېشو ګًزړ ته دپور کېسړحسرته  اے کړهبس 
 وسٌږيا ؼم به چرته کښېنشًزړۀ چې پاتې دا 
 ٦٠٠٢دسمبر  7٦٢ نېټـه        
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 ونـهفکـر نادان

 لـور ته دي راؼلً نـادانـه څـو فکـرونـه زمـا
 راؼلً يد تهزړۀ ټکورنه خٌالو ُمسکً ُمسکً

 
 َدَوَصل تصورږ خو،ؼوندې سوچونهرنګٌنډېر

 راؼلً ديته  شورڅۀ  خاموشه ژوندانۀ ته نن
 

 په لـمسون مــاسـره کړه بده اشنـا چې َدؼمـاز
 ه دي راؼلًـت ه پٌـؽـورـڅـو ډلـې رقٌبـان رات

 
 مٌنې په زړګً مې ستا دَ   چې بله دا ډٌوه شوه

 اُورتـه دي راؼلً ېددعشق  ٌــادونـه پتنـګان
 

 عشق دَ   هـُحسن ت  هـم کچکول کلـه مانٌولے 
 راؼلً  دي  ته جولۍ جولۍ ؼمـونه زما کـور

 
 قدمونه ٌې کړه ُښکل لوګےلوګےَترې سپٌنلً شه

 ټنګ ټکور ته دي راؼلً نن  نۀپښـتـا رته  ـحس
 ٦٠٠٢اپرېل  7٦٢ نېټـه        
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 بخت سٌاه

 واهـد خـجـوړه شـوه ب ه ننـراتبد ُخوئً 
 اهـه تبـخود شوم د خپـل خوئً د السـه 
 

 تے دےـزمـا کـم بخ ، دا مې ُجــرم نـه
 اهـګن تـرـرشوم ېمٌنـه کښې ورته ـپچې 

 
 ديـنکاستم  ارـٌ څومره کړم وفـا ۀک زۀ

 قـسمـت مـه شـه سٌـاه  د چـا زمـا څـېر
 
 شً خلق خوار،  چې ظـالمه شً حـاکم

 بادشاه چا دې نه کاندي ظـالـم دۓ خـدا
 
 بـرے نشتــه  ه ويـچې کـــرم د رّب ن

 اهـسپ ٌې شً جهـان ټول د مخــلـوق که 
 

 وو کــتـلً خـو تـش د ٌـــار مـخ تـه  ما
 راهـهـم ٌـاد پـه زمــانـه شومـه ګـمـ بٌـا
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 کړې ه آسـانـه چـا سـرـعـشـق الره پ د
 راهـشـاه  سـروټكو پـه د  دےزل ـم ٌو

 
 په سمندرکړې ډوبعشق ٌې حسرتهاے

 ٌخوي خـواه  ه ساحلـاشنا ناست دے پ
        ٦٠٠٢مۍ  7٢ نېټـه

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
***********⌂۩⌂*********** 

  عشق

 حتوضا  ناصح کـړي  کۀ هـزار ځلـه

 نصٌحت  پـه دا ؼـوږ   کلــه ګـري مې

 پـالـلے همېشمـا د زړۀ په وٌنـو عشق 

 تـمـرتهـقبول کړے مې په دې کښې ه

 عــداوت  دے ۀـکجـفــا    ۀـکوفــا دِ  

 دا  نـازونــه  دي  د عشـق  و  محـبـت

************************* 

 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



                                                            وـن وـت رـسـح 

 49 

 شبـنم

 هـبېخـوده  پـروان هـکړم َد مـخ جلـؤو یلېـل
 انـداز قــاتــالنـه هـــر ٌـانـو خـُمــر کـتـل د

 
 ده خـودلـې اشنـا ستـرګـو راد الر َد مېکـدې

 هــاقً په پېمـانس تـل ړمـه تسـلً کـپ ےګزړ
 

 ګلـهنظـر ږـوخ د نانـاجدتـه دٌـدن  ٌمتـږے 

 هـا رند په مېخانـزۀ تنه مې وے سـاقً شنا ا
 
 شولو ونراته ژوند وراُ ،سوزم په لمبوَدعشق

 هـپه وٌـران سـركله  پروت په کنـډرونـو،تل 
 

 هشبنم په اوښکه ژاړمكله  ندې ُمسکےؼوګل
 هـانـمست مې بولًڅۀ و وانه شوـوائً دٌڅوک  

 
 ته ـوښـپاو څۀ پاره حال مې دَ  خداۓ ٌارهراشه 

 په بهانه ستاالرې په سترګې مې پرتې  وهد
 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



                                                            وـن وـت رـسـح 

 50 

  دےدلےـلٌ چـا نمـر له پس شبنم  څاڅکےدَ 
 هـستاناپه  ٌار دا هسې رنګ فانً شوم نن دَ 

 
 ژوند دې خاؤرې کړو حسرته   ته خبراشنا نا

 هـوي بېګان ږي چې په الرـرسٌنه  هتمنزل 
  ٦٠٠٢فروري  7٦٢ نېټـه         

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 

**********⌂۩⌂********** 
 اشنا د الرې خنډ

 ړمـګالب ګل ته ک وے دا الس به د ما

 اونـٌــوه مـې لــمـن   د وراٌــه  ازؼـو

 ارې ـرقٌب مې س ،ازـورځ ؼما ـپه رڼ

 زن اونـٌــوهــه راهـشـپې  رات د  هالر

 ورځم دے خاموشۍ كښې ماوے سحر

 وِــيـاوَ  ٌ  ر ؤـي   ّـكـكـړي   اٌآر  د

************************ 
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 دٌدن

 دنـجانانه په دٌاے دا ستـرګې راخـوږې کـړه 
 دنـجانانه په دٌاے بانـړۀ ؼـشـً لـٌنـدې  کـړه 

 
 شه نه بې پـروا ُدنٌـا د  ېسترګې کـړه راښـخ
 دنـجانانه په دٌاے کـړه  ېد ُزلـفـــو دې تٌــر

 
 کښې ستونه هم سترګو په سترګوه خبرې کړ

 دنـجانانه په دٌاے کـړه بې راپـورتـه مې جز
 

 ګـودر پـه لـوٌـه الره د مـاتـه تنـده مـې کـړه 
 جانانه په دٌدناے سرې شونډې راِنزدې کړه 

 
 نـشً  ېـم سبــا بـاور د ـړهـمک تـۀ سبــا سبـا

 ندـجانانه په دٌاے رښتـونې نِن وعــدې کـړه 
 

  کښې هحظلکړه پوره راته َدعـمـر راته ارمـان
 دنـجانانه په دٌاے وبـې کـړه نـن مـاتې مې تـُ 

 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



وـن وـت رـسـح

52

 مطلب خبـره واٌـه د رېـږده ـپه نـور هحسرت  
 دنـجانانه په دٌاے بـرسېـره دې ګٌلـې کـړه 

 ٦٠٠٢مۍ  7٦٦ نېټـه  

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 ونوشعـر وـڅ يـو

***********⌂۩⌂*********** 

 نـه قـبــلـوم په تـُـُرش تنــدي دؼـه دنٌــا ُهـم چــانـه 

 راته تېػ کړي په سٌنه ٌم خوشحال په روڼ تندي کۀ

* * * * * * * * * * 
السه تل ؼرځنګ وو په زړګً جانان دشوخ  ٌود

سمنـدر دلتـه ژور شـوو  دٌـاره الړه مسـتً چې 

* * * * * * * * * * 
 درته په زړۀ کښې کړي رڼا راخوره کۀ ټوله شپه

په سحـرخېـز کښې دارمـان ډٌوه انجـام ته رسً 

******************************
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 ٌار

 شتلٌو کوي څۀ بل شان ګې نن دې ستر
 تـورې شـوې  چې بٌـا بٌـا دي پـه کجـل

 
 دې راښکلً يدا لـٌنـدې چـې زمـا لـور

 ګـلواره ؼــشـً پېــوسـتــه لـګــً ګـــو
 

 ستـا َدمـخ دؼې جـلـوؤ تـه نـه ټېنـګـېږم
 مثـله ـپ ېړـک سـاِحـله ـپ مې ړۍـۀ بېـک

 
 ه پـاړو ته به َورزؼلـمرم ټک لـوم کوک

 ٌـار ُزلـفوکـړي چٌچل تـارچې د ٌو هـر
 

  كـړي ـهقـتــل َبَهــان ـا دزمستـا سنګـار 
 مــا لــٌدلـے بـې اجــلــه خــپـــل اجـــل

 
 کـړمه بادشـاهۍ بـانـدې ورن ملنګً بـه
 ٌــار ُدرشـل ٌـار کوڅه دَ  دَ وي خـوچې 
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 دٌـدن د ٌـار د ســر پـه  بـدلــه شـً  ۀـک
 قبول كړے مې په عشق كښې دا بـدل

 
 ښخېحسرت نن دي سترګې دهرچا په 

 قتـل ستـرګـو کـړو تېؽـه َد ٌـاربې  چې
     ٦٠٠٢جنوري  7٢ نېټـه

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
************⌂۩⌂************ 

 بدنام

 چې قـدم مې کـړو په عشق کـښې دا ورښخ
 بـل  مـقـــام  تـه  نـظـــر  کلــه  ځـً  زمــا

 

 زٌـزه  هــر بشــر تـهده عـنېک نـامـً خـو
 زۀ بـدنـام ٌمـه خـوشحـالـه عشق کښې ستـا

 

 ګـرځم ـًلـتپه  رـس ٌارهعشق کښې  ستاپه 
 بېـلـلـے پـه  رضــا چــا دے  ســر! واٌــه 

 

 يړـك زار يه تـانـه  دارـمال و جان مې ٌ
 واــپخ نّ كـړے  قـربـاٌ   ځيګـر يې ۀ زړ

**************************** 
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 صـَنـَم

 ـمتـس ُدنٌـا دهــر د  هؼـم ؼـم کـړمـه بې ستا
 دلــبره اې صـنم ےا مـه ــره ؼـه تر دـدا س

 اـه تـلې ب نهوخٌال ، نه نهونه فکر ، نه سوچ
 ستاپه دم کښې زما دم ده َسا کښې زماَسا ستا

زؼـلًور  ٌاره لور ستا پهقـدم چې اُوچتٌږي 
 ښائً اُوچتٌږي چې قـدم رالزړۀ ورته ُخوږ 

 هدـپه سج تندے كړمکۀ   نهسـوالکړم ته ُدعـا 
 د کـرم  پـه اُمېـد ٌـم  ه ؼـواړمـَرب د بـس تـا 

 كړې ـره د ماسنسبت ٌـوکړې  جفا تلتۀ کۀ 
 ؼمويڅۀ  کۀ ېږهـلرا مې سمندر لهستر زړۀ

ولً چل اؤ َبَهانې ،دې پرېږده لېون توببس 
 ته راشه په ٌودمخوااُورپه رقٌب بل کړه نن 
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 الر ولېٌن  درته ما ٌار مېدرو ېرېچ ۀتۀ ک
 ُهم ُجنمبل ً ُتلونک راپه   پرېږده الداجهان 

 
 هرٌاپه رضاې شې مل چٌاره ښۀخوبه وي دا

 ٌې زړۀ بادشاه به دې بولم خوَدپخواسر زړۀ
 

 وپناه شُ  بهَداؼېارو كښې سالکړوپه به  سال
 وهم ٌادونه دخپل چمبه پـرېـږدےکورکلخپل 

 
 وسېږواُ به هلته مونږ ويچرته چې نصېب مو

 الـمز و وسـُدنٌـا  د هـېـره بـه ُدنٌـا کـړوبس 
 

 ۀتـ به پـه ننـداره ماز  ۀز بـه پـه تماشـه ستا
 مـه مـنـب ےس تـړلاله وائې ـڅۀ چې رات بٌا

 
  ځان سره ګنړېږېشوے چې دلېونے حسرته
 صـنم ےدتصوركښې دې راؼلےي ېږښکار

 
     ٦٠٠٢جنوري  7٦ نېټـه

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
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 نٌمګـړے

 دي  زړۀ  پّ ېــي خ كړيـدې ښ وــــڼب د   يـشـّ غــــدغ

 نكّ ګم وي چاټويبهےدكيكرتېـرو ازغـوكښې

 

ې ــي  ذٌــــدي  ـريــآخ  ارېږيــايب  اورېـخ اــًــپ

 اوكړِ

 وكښېښريدېكفٍ پّكړِيې ښكمتۀاشّرراشّ

 

 ورا  ق پّــد عش ېــچوئېم  اــتاتّ چ هــحسرتاې

 ږِــــوزېـس

پتُګ پّــــني او دې ووــې اَجــچ  وـًبـن سرو  ذنې د 

 كښې
       7٦٢٢٢ نېټـه

 وو اؤ ۍ کښې لٌکلےدا هؽه نٌمګړے ؼزل دے چې کوم ما په ځوان
 وخت چپو پوړل څۀ نه چې ما د شاعرۍ ابتدا کړې وه نور رانه د د 
 اؤ صرؾ دا درې شعرونه د ٌادونو سره ځلمې پاتې شول اؤ کوشش  

 ګٌرنې په طورشامل کړمدمې دادے چې دا اشعار په دې مجموعه دٌا

 
››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
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 جانان

 جهـان ښکارٌـږي ټـول تـهارزؼـً ابٌـا 
 دوه سـترګې َدجـانان چې نه ښکارٌـږي

 
 هو رڼــا  ژونـد الرې َد  مې   ستـرګې آ

 بـې رڼـــا ٌـم لکـــه ُړونـــد پــه بٌـابــان
 

 همنـزل مې بې مقصـود هـربې جـانـانه 
 روان مــهشوـا ـخـطـنـه   رېور لـهــد 

 
 شووزمـا په سـر ګام  هـر پهَ ښتـونه ېازم

 ـکارٌــږي امتحــانښ  واړه ژونــد راتـه
 

 ې تـه لـَولًمزک تل َد بـامـه څـٌز هـرٌو
 جهـان ځـان ښـکارٌــږي دَ پورتـه مـاتـه 

 
 ګور تورې تٌرې شوېدمنزل  حسرتد

 انـه ارمـپانـســان  تـل د جهــان تـلے  
 ٦٠٠٢اپرېل  ٦١ 7نېټـه              
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 ؼرے تنده

 رهـس خـوشحالـو خـندا اؤٌـاره  ېکلـه به راځ
 رهـس ته کتو ېرالخوشې دې رمانًا ډېرشوم

 
 وـشول ګودر په تشېـدو دا ګـرهمٌماز وتېـرشو

 رِــس وـًـسونـو ِجيُکـْ هې دــَغ را ۀـت  ارِـي

 
 ٌم جل وهلے  ې اؤمېخـان دَ  روَ په  پروت ٌمه
اته مې  رهـکـُوزو س ېساقً ډک كړه دهـتن نن م 

 
 ننےد جنونٌا ده نًنادا ده مدهوشً کۀ هوش

 رهـُکزېدوسضً ته ما شولېۀ َدزړ مې کېړس
 

 وـشول ه ٌې فناـردونـګ مـهُ  تېرې قـافلې شوې
 رهـورکېدوس نهمنزل د  وسراب شوته رګوتس

 
 وشو تهُخلېَدزړګًحال بس ٌم شاعرنهحسرتزۀ

 سـره ېونـوـل  ږهـږي داسې ُمـونٌه کــه کلـکل
               ٦٢٢٢نومبر7 نېټـه          
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 ونرخُ ـګٌځ

 ـږيٌـبه ېـم ستـرګـو ورپسېګـرخون ٌځ
 بٌاُهـم په حال مې نه پوهٌـږي

 

 َد الســـه ســتـمـګــــر  دې ډېـره شـوخـه
 ِسرې ګرېوان مې نه اُوچـٌږي

 

 راُؼـــزستـرګـو د ستـا ےخـوړل چـا هـم 
 پـه طبٌبــــانو نـه رؼــــــٌږي

 

 ګرداب ته َدعشق يد يشو ګډ ك چېوڅ
 صٌږيخال نهترې اتش په ژړ

 

 راشه خو سوا ےد بس ےدرمان اارمان
 روح  مې َدتـنــه روانٌــــږي

 

 راشې مرګـهله پـس ٌو وارې  ۀـک !خـېر
 زمـا ٌادٌــږي حسرت ےاُو                 

 ٦٠٠٢نومبر  7٦٢ نېټـه         
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 زړګے

 دلے نه دےؤچـ ال زړۀ  مې َد ؼمـه
 سـوزېدلے نه دے الڅـېرسکارۀ په 

ـره وٌـَره  ګـورېتـه په و مـا  ولې  ٌَ
 نه دے  خـودلے ه الـتزړۀ مې ُدنٌا 

 وـَد تصـور په ځـانګ ستا َد وصـال 
 دےنه  لےوتـېد ټـالـه پرال مې ـخٌ

 کړلته ؼشً نخښـې هتا چې بې وار
 نه دےےدلمونۀ زړپه ګوګل بٌا مې 

 اـملـ ووپه چل ول  ےهؽه چې  ُوړ
 دےنه  راؼلے رتهـبې ګےزړ زخمً

 ړې دهـک ُسـوز مــدام ژړا دَ  حسرت
 دے نه ٌې تلے ىخوئوالً  ماشوم دَ 
  ٦٠٠٢اپرېل  7٦١ نېټـه  
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 تنده

 لـنــډه  الره کـړه راتـه َد ګـور  عـاشقـۍ
 ورلـه په مـنـډه خطـا  وارمې زؼـلـوي 

 
 ا کـړېـډېـرې هـلـې ځـلـې َد وفـ ۀکـ مـا

 ـډهپه ټن کړلول کچکوه ـتار نصٌب مات
 

 ږيـٌخـو تـل خـور وېـمېد  ټےبوـم وائ
 شــولـه  شنـډه مـا تـه َوَنــه بـاري داره 

 
 ووـحت شه مصلِ ـپ ٌـانازـؼم ان اؤـرقـٌب

 ؼـنـډهپه َدوۍ  ړوـک رقٌب را ماته نوم دَ 
 
 ـږمېورٌتـکښې نه  وـواٌـه څنګـه به لـمب

 ګـاونــډهې ـچ ٌـدلـےـل ٌـار  مې ه َوتـوـپ
 

 شونډو په داراؼلے  ےد مېُچپ  ٌوبس 
 ښکارٌږمه بربنـډه كـړم کۀ د ُخلې ګفـت

 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



                                                            وـن وـت رـسـح 

 63 

 وے شم نه دې مٌنـهښـخپله پرٌ   نه ُپښتو
 هډـه څنـمړـک چې  رضا خپله ۀتـ هـاٌښـ

 
 حسرته اے کړم نصٌب په صدافسوس دې

 ډهــډن  لوې د  ېٌ ًُرخصت جـل وهـلے
 ٦٠٠٢مې  7٦٣ نېټـه             

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 
 
 
 

************⌂۩⌂************ 
 يار

   ښكاريار ګوګم كښې ـچاتّ يخ  د ي کۀ

 دزړګً تـل کښې  ښکاريدا ته خو  ما

  ىـيُو كښېتصـورِ پّ خيـال  تم يې پّ
 ښکاري كښې لـُ ګ هـر هـترا ل ـبلبه لـكـ

****************************** 

 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



وـن وـت رـسـح

64

اؤسترګې زړۀ

 قصورو ـسترګې چې کتـل کړي دؼه نه دے د هؽ
 زړګو قصور ږوخُ دنظرکړي دؼه دے چېګل ته 

 څۀ ورته ښکارٌږي بس سترګې خولٌدۀ کا چې دا
 د جـوارو قصور  زړونـه مـالمـت دي تـل کـوي

 ـلساداګانې  ها د نـاز کړـٌ هړخاندا ک سترګې خو
 قصور  ٌارانـو ه دے دـدؼ  ړهچې ژړا ک زړونه

 ُحسن په دامخ کښې دجمال نخښه سترګې ُخودے
 قصور ېدوړژ د ےدؼه ً دشۀ رڼــچې را ېتورٌ

 ؼـرچرته تٌګه کاڼے نه د زړۀ ُهم آخر زړۀ دے،
 قصور پېؽـلكودے د  هـدؼدے  رـزهٌا چې تـل د

نه کۀشته ۀ واٌه په سٌنه كښې دې زړ حسرتهاے
 قصور د َوَتـو ګـوګـل نه  يكـړ دے ًئهواهم  اد

 ٦٠٠٢دسمبر  7٦٢ نېټه  
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 لـُوبـه

 زمـا آه و زاري  ًظظونه بې لوستا لـو
 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور

 د پسـرلً ستـا اننګً ګـاُللً دوه ګلـونه 
 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور

 د ساقً نه جاموه دوي ُخمارګې ستر ستا
 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور

 عمـل فقٌري ـامز  شاهً ديستا نازونه 
 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور

 لوګًي کړمې  سرترپښو يستاُحسن بازار

 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور

 ا کلًِ کلـَولًِـزم ستا رنګـونه پېښـوري 
 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور
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 چل چلولً کړي زخُمونه پرهري دا ستا
 دا بـَلوي ده پرېږده اشنـا په مـا اُورپرېږ

 
 زما مٌنـه ارمانً  نًٌو رنګـمستً ستا 

 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور
 
 ه مـا شــړيـَد وطـن  ستا خپـل اؤ پـَردي

 دا بـَلوي پرېږده پرېږده اشنـا په مـا اُور
 

 يړوا كخاحسرت  پهګري جاُدو کوډ ستا
 دا بـَلوي په مـا اُورپرېږده پرېږده اشنـا 

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 ونوشعـر هود
************⌂۩⌂************ 

 دے ډک د زهرو کنډولےدےڅۀ مې  ژوند
 نــوي سـحــر تـه ا خــوږٌــږي  د اُمٌــد ر

* * * * * * * * * *  

 دا داؼـونـه په زړګً به مې شمـار نکـړې
 واړه ستـوري  د اسمـان چـا دي شمـارلً

***************************** 
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 خاطر

 کالرٌږي ؼاښ نه كښې مې داچې وٌنمه رقٌب خلۀ
 وسېږياُ  مېکښې رـره په خاطـخاطدې مخ دَ د ستا 

 
 کم دي ههومر يما اُوکړه پنه څومره ستمو کۀٌار 
 پرې ځـئٌږيه ـنوـالبـسې  ه سمنـدرهـؼټ لمېزړۀ 

 
 ښخېږي ؼوندې ًزؼاتل راته په سترګو  ؼماز دا
 ٌږيندخ منځ كښېازؼود  شًنظر ېم ګل تهوچې خ

 
 لوري د هؽه سحـربـاد  پرېږده ٌار  د دا دٌدن خو

 ُټوکٌږيمې ه لګً زړۀ کښې وٌنې راتچې وجوده پ

 
 په لمن کړم  پورته،خاؤرې َدر خځلېد  د جانان
 ٌږيرې كالرپ روحما ز ،ونهقـدم ًِاخ ٌار پرې

 
 ه صبرُومهٌار دۀ  زړ هـرنګسل په  حسرت زۀ
 ږيٌژړ ؼوندېشً دماشومنٌمے شپه چې په ولې

               ٦٠٠٢دسمبر  7٦٢ نېټـه        
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 خبر

 دے مــازٌګــر نن سوړ ٌخ لمبې د انتظار دي 
 زهـردے د ٌې هرګوټ ېچ دحلق كله تېرٌږي

 
 ه په ماتمد شـپـه  واړه ژونـد دعـاشـقـانـو دؼـم

 دےخو د وصل هرګهـړۍ په عاشق ُنورسحر 
 

 مــاـپـه س  رعـده دپـړك ده عـاشـقً کمـه نـه 
 دے دؼـرمـو دؼـه نـمـر وےس پـه لمبـوتل  ٌا

 
 پـه نېـزو وـتـېـرو څُوک د سترګـو َد بـڼـو د ٌـار

 نشتـردے دا خود په خلقـهزړګے خپلما پېرلے
 

 جانه دقـصـَده زما چې کړه تا رقېب سـره خاندا
 دے بـېسئ ؼـر نه هؽه ورځارتـولے دې پـمـاَ 

 
  همقتولبسمل ؼوندې ې قاِتلې زۀ د ېٌارسترګد 
 دےنظرهرسترګوه مې ُپوروتےدمړوګرٌځۀ زړ
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 ځنې په سترګو حسرتدرڼـا  پړكښکاري  راته
 دے خبر د ٌار رېبار نن چې راُوړې ٌم ًګمان

          ٦٠٠٢دسمبر  7١ نېټـه        

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
************⌂۩⌂************ 

 سرلً نه،زما زارشه د ژوند دشتهُحسن دپد ستا
 سپېنلً دلته زرؼون دي دههلته کلۍ مسكۍ کۀ 

**********⌂۩⌂********** 
 قسمت

 نظـر  هـکـړم ؤري ـم  دې د ل ـګ په   چې

 رـخبـ م ـش  هــنګـڅ زۀ   ٌې ه ننصٌب   د

    دے مســرت د   نوٌــد  کۀ  ےد  زٌنت دا 

 رــبــق  په شً   دےـلٌ  ـره کښې بهـٌا سه

 يې خوېږيۀ چې زيړيخ تّ يې َظركړو زړ

 رـوَتـك نّ يرَګ بذل ش يېٍ ـٍ ګوشيـشي

  ************************ 
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 اشنا

  کــړم  دې  ٌـادونــو  لـېــونے سـپېـلـنے

 مـا تـه  د  شــُونــډو نـه  ټکــور را کـړه

  ســــره  وفــا  جـفــا  بـه  ژاړو   دواړه

 و نـه څـۀ  نـور را کـړهمـا تـه د سـتـرګـ

  تېــر شً  ونـهچې لـېونتـوب  مې د ُجـنـُ 

 د لـېــونـً  پـه  نـوم  پېؽــــور  را کـړه

  ٌې  اُوښکـو سېـالب  نه ســـړويتل چې 

 درٌـاب د عـشـقـــه را تـه  اُور را کــړه

  په احساس معشوقـو زرؼون دشوو درب 

 کـړهمـا لـه اُوس الره  نـور د ګـور  را 

  ډوب په دلـدل د تنهائۍ کښې دے پروت

 ژونـد لـه راته شـور را کـړه حسـرتد 
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 چپې

 سوزم  دې په مٌنه بې انګاره وٌلې کـېږمه رهاٌ
 ځان کلـه پوهـېږمه دا پـهشـمع   ۀ زۀک  پتنګ ٌم

 
 شً څوک ږم زماؼم کله لٌدےېخاندم خوشحال بس

 اشنـا پسې ژړېـږمه زړګً ؼـلے کښې دَ  لـتپه 
 

 شول په ؼاړه  راته  بېوار وارنٌا سوزوؼمونه دُ 
 ُمسکېږمه هم کښې ازؼو چې تصوردےرنګٌنه 

 
 نه تمامٌږي بس سترګو،انتظار توردَ  واوبۀ شو

 چپـو کلــه صبرېږمه د،   ابـاسٌـن ٌمد ُخـوٌــه 
 

 نن کړه ٌخس لوري کاروان دلوې ستم دې دخٌبرپه

 ږمهـٌرـسنګـدلۍ کلـه وٌ ړو  زلمے ٌمــه َد شـا
 

 نومه رانٌولے دے دَ  ٌار د رتـحسدا نوم مې دَ 
 کلـه ُورکېږمه ٌم په اؼٌـار واـسرخط َد پښتونخ
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 ګـُمـان

 راته نۀ ښکارېکښې  ُدنٌا په،كړم په ُدنٌا چېنظـر
 بٌاچې ٌونظرکړم په هرخواکښې راته تۀ ښکارې

 
 تـۀ مې شـه لېمـۀ زۀ بـه بـاڼـۀ درته دربـان کړمه

 به راته تۀ ښکارې فضاپه   هپرېږد خوال مـزكـه
 

 ګل شې زما ٌاره چې نؽمو كښې دې تل ستاٌمه
 راته تۀ ښکارېڅېر د بلبالنو هر صبا به راته 

 
 نورګرشه ٌځ روح مې َد وجود شه زما ځان زما

 په َشابه راته نۀ ښکارې بٌا ګېشوې سترکه پټې 
 

 به مجنون د ځانه جوړ كړمهۀ ز ىلېل تـۀ مې شـه
 ښکارې  راته تۀ صحـرا به ېچ څۀالرې كوڅې 

  
 تـا پسې فنـا شـولـو  لـه ســره حـسـرتشولـو  ـرېت

 نۀ ښکارې  تـۀ سنګـٌنـه په وفــا کـښې راتهٌـاره 
 ٦٠٠٢اپرېل  7٦٢ نېټـه     
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 کله کله

 شً  اُوچت  هـن  ًـزړګ دې  کلــه کلــه تّصـور
 ورتت تصوٌرَدسترګووړاندې بٌاپه اُوښکوکښې شً

 
 څۀ زړې خوږې خبرې کړمه دٌـدار لحظې څـو
 زړۀ سېـزلے حقٌقت  اريطـلـړزان شً بٌـا  ٌو

 
 لـمحـه هـرهد دٌـدار   حـسٌنـه  ده  نه ًپسـرلـ د
 په منـزل چې شً راحت  ته مسـافـر ه ستړيکل

 
  پړک  سپوږمۍ د اختر ساعت وي دَ وصل دا  د

 ونه شً زحمتـول وختـرې خورې شً ټـدوباره تٌ

 
  ؼـمه ـزمـا پ دي ؼمګٌنً ـا د کلـست واړهخـلـق 
 قتفر پهخوشحال ٌې ٌې اے دلبره چې  تۀ صرؾ

 
 کلــه  اثــر کا نصٌحـت پـه عــاشـق د نـاِصـحو 

 تحقٌقـډه الر د ــښـائً لـن ور  ځـلـهزار هـۀ ـک
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 وـَد تېـرو ُتـورو په څُوک چا چې کړے دے دٌدار
 اعتُجر ېدؼ نُپښتود ے دمو كارناډک د تارٌخ 

 
 په دولت رنګ ٌې عشقچې د خوشنصېب ٌېحسرته 

 ، دا متـاع دے کۀ ُشهـرت بـاقـً پـاتې دا ُدنٌـا ده
                ٦٠٠٢دسمبر  7٦٠ نېټـه      

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 
 
 
 
 

***********⌂۩⌂*********** 
 هجانان

 ستا په څـېرمې بل جانان نه دے لٌدلے

 راؼلے لـان د بـه مې ارمـه زړګً تـن

 ےلـٌـدل  کلـه نـه ې ٌېچې م وجـلو په

 اے جـانـانـه ځـان جهـان مې دربېلـلے

************************** 
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 ٌاد

 اؼلےٌېرمېته جوړزړګًےدګرېوان مېچې لُوند
 ٌې راؼلے لېونً ته چېونه ـزخم ۀدې کړ وٌـښ

 
 ه بدلېـدل هسېـوسمـونـم  وختونهډېـر  وُشو تېـر

 ٌې راؼلے ېچي ته خوږړۀ ډېر وختونـو پسته ز
 

 نشً بلچاپه  نورؼرض مې شوې راسره چې مل
 ته چې راؼلےٌې ـًلـکلے دے  ګـوګ ه هـرـا تـت

 
 وړو وړو ګٌــلو بانــدې پهو نظــــر مې ـتېر شول

 چې  راؼلے  ٌې  وفـائً تـه وه ـهــېره ُجـدائً ش
 

 موُ همېش درته په تمــه وخو اے خـوږه ِمېـلمـه زۀ
 ته چې راؼلے ٌې ًنـسپېل رلُــوګے شـم نـن به د

 
 کـړېه ا نرسومې  نهبېا د  ل اُوسهـل راسـره تـم

 ې راؼلے ٌېچ ته ائًـتنهکښې  هشپ هر تورـحج
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 دے چې ګـوګلــه بېا َبَهــرنشې اوسـه دا دې کور
 راؼـلے ٌې ً کښې چېسلوت مېخـوا نـه َد اشنـا 

 
 ؼم ٌې تامشؽل کړلودا  چېدےحسرته دېممنون

 اؼـلے ٌېر چېته  ٌې ؼـم خـادياشنـا د ـۀ تـۀ ښ
                      ٦٠٠٢دسمبر  7١ نېټـه      

**************⌂۩⌂************** 
 ُګفت

 تله ٌې په تول باندې  کړې چې ُخلې ګفتد 

 مـانه بٌا پرې وړاندېستوهسې نه چې شې 

 تېػ  شً  کاري زخـم خـو به روغ د تېــرۀ

 باندې ـهبژ  يوچې زخمً   ږيـرؼـې  هـن

 ريږيـّ تيـَ  ّـالړې حهقخوف خطـر كښې 

 كاَذې ۀـت كـهـّ  مـب ّ ـورِ چې پــزور يې ګ

 ټكانـې  پـّ يحفـم كـړې چې بـم پـورې  ۀـت

  چې پرې خاَذې دې ياتّ شّ ْـى دغّ  خلــۀ

******************************** 
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 سترګې زړې

 په زړو سترګو ا ـا  اشنك  ۀـتكـا خوې و وارـٌ
 په زړو سترګو اشنـا   كا ۀن ۀـت ۀکخېردے  بٌـا

 
 کېنهراته وړاندې  كښې سنګ په راشه َدرقٌب

 په زړو سترګو ا ـاشن  کا  ۀلمـبې بـلې  پـه  د
 

 كښې ٌـاره په پـرده اے دي لـَرټ ستا قبول مې
 اشنا په زړو سترګو كا ۀڅ ۀـتكښې دا لـمحف

 
  ،وجود له مخه شًزما له تن نفرت ۀڅ ۀستاک

 سترګو ا په زړوـاشنكا  ۀ  زمـا د زړ خـاطـر
 

 دې مٌنه كښې ګرځېږم ےځٌګر چاق،زخمً
 سترګو اشنا په زړو كا   ۀچـاپېـر را نـه السـ

 
 سـرخـم  درته بسمل ٌم د مٌنې انتهـا ګـوره 

 اشنا په زړوسترګو   سرۀ کانن دې  ـونـهالس
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  لشو ۀبكښې اُواوښكوالړدرپسې مې توردسترګو

 سترګو ا په زړوـاشن  كا ۀـتل سېپرسپٌن هم د
                   ٦٠٠٢اپرېل  7٦۱ نېټـه        

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
***********⌂۩⌂*********** 

 عشق اؤ حسن

 ُحسن کړې سل ځله خپل په کۀ رورـتۀ ؼ
 هارـزار بــم هـپه دا عشق ٌ  ؼـاوره  زۀ

 

 ورځو  د  ستا د حسٍ دا پسرنے پّ شًار

 ِدر كـُــار  ےد سًـُـذر  نّزيـا عشـق  

 

 ييُـّ اي ستو بّ َّ يعهـويـّ چې ترڅو

 ِايـسـار ےجُوٌ َـّ د دا پـّعشـق زيـا 

 

************************** 

 ًـپال  وم دےـلـه دا خپل نصٌب معـاتـم
 ورېـپ هؼـرض ـلـپـخ ٌې  ًمطلـبـۀ ـت

************************** 
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 خبرې

 نورې دي ېزما خبر  اؤ ې ا خـبرې نورست
 ُدنٌا خبرې نورې دي دَ   چې ه اشنـاـوام کـپ

 
 جان قُُبوله نا مې په سرسترګو دهېستاهـره وَ 

 خبرې نورې دي واقهرمې په دادے چې َدخ
 

 کله لګٌږي مې بس کړه اے ناصحه په داؼوږ

 ديې نور ېخبر ُښکالد  وخُ ! نصٌحتزار د 
 

 اچ ےالندې کړ ےد نهر ـپه جب محبتمٌنه 
 اؤ َد رضا خبرې نورې دي ُحسن ته َد ُزور

 
 عاقل کِسً نجام ته ٌېابس عشق ُخوسمندردے

 َد المبـا خبرې نورې دي دلته ډو بېــدل دي 
 

 َد سرابه ډک يهرنظرکړده  جنوندَ دا َدشته 
 انتها خبرې نورې ديد  ، ء رنګـٌن ٌې ابتـدا
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 ه څۀ خـبرنٌـتـ دَ  قـاتـل دَ   ناُزک ؼټۍ ٌې ۀت
 بـورا خبرې نورې دي ُبلبـُل اؤ دَ  دَ  ګـُل ته 

 
 لور پهجنون  دَ  عشق مزل دے هبتداءدَ امٌنه 

 نورې دي ېَد جفـا خبر ښـه به وي وفا ُخو
 

 حسرت آ ۀفٌصله شه چې دې داخوښه کنن خو

 خبرې نورې دي عقباد ُخو وي ُدنٌاه بښکلې 
 ٦٠٠٢مۍ  7٢ نېټـه          

››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹›› 

 
 
 
 شعـر يـو

****************⌂۩⌂**************** 
 ژونــد هــره ٌـو ګهــړۍ مې ده چپـه د سمـنــدر 

 ې دےسباٌ ،داؼرځنګاضً تهمځً شاتګ ٌې 

****************************** 

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



                                                            وـن وـت رـسـح 

 81 

 چارې

 ا دےـوؼـرؼٌـهـرعاشق په اسٌرۍ کښې و
 ُچپـه ُخلـه ګـوٌـا دے په ٌـو شـاِعـردے چې

 
 مې پـه روح داسـې چـارې کـړې ۍعــاشقـ

 په ځـوانۍ کـښې نـن په ُضعـؾ مبتــال دے
 

 ٌې دے نٌـولـے ٌوزړګے دے چې ستا ٌـاد
 رڼـــا دے ېد  ستـا َد مـخ پـه دا ځــال نــده 

 
 پېـمـانــه  ده عـــاشـقـً خــو بـس َد صبـــر

 دے  ه بـادشـاهــه فــراق هؽـچـامـونـدلـې پ
 

 ووـراجلوه شكښې ۀ ٌارت په مخ چې ښکلے
 ضٌـــا دے مــا لېــدلـے تــوره شپــه نمـــر

 
 س په زړۀ سرپه زنګون ٌمالپه َدرکښې ستا

 ــدن وېـــړٌـــا دےٌد اورېــدلـً مـې بېــګا 
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 بولًمخکِښېچې ځان وړاندېدے څۀحسرت
 ســرخـوړلـے د پخــوا دے وٌو ښـکلـٌښـکلـ

                 ٦٠٠٢دسمبر  7٦٢ نېټـه         

››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 
 
 
 
 

*************⌂۩⌂************* 
 هوا

 تـۀ مؽـلوب کـړې  بـه  ومـمظـل پورېترڅو 

 به خوارخولوکښې ډوب کړېپورې  رڅونو

 کړېد  كـردار  پنـاه  پـوشـً    هـب  ترڅـو

 عـٌـوب کړې  بېګـڼـلے   ځـان  هـب ترڅـو

   كــرم  ٌې د  اؼـٌــار  نـظـــر  ه ـب  ترڅـو

 ځـان محـبوب کړې ته ارستعمبه  ا ترڅـو

 مکــبــــــــّره  ٌـې  پـه هـــوا تــرڅــو بـه 

 ېشره منسوب ـسخس و خاك به  زر ډېر

****************************** 
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 وسوسې

 وسوسوسره ورمل شومهې د رنګرنګ وسوسې
 شً شـوګٌـروسره ورمل شومهصباسترګوکښې 

 
 مېده کـۀ جــنون ســرته خـتلـے وِهــم بېمــاري

 سره ورمل شومه ؤتېــــر وختونـوهېــرو اشنـاٌـ
 

 ځــان سـره ګنـړېـږم واېـې خلـق دېـوانـه شـولــو
 لېـونـو سـره ورمل شومه د   ښکاري لـېونتـوب

 
 څښلوپاره تشې اُوښکې مې دے خوراک تل ؼم مې

 شـوم لُوګے لُوګے د سپېنـلـو سـره ورمل شومه
 

 دون ُسرورونژدرنګٌنً،نه نه  ،مې اوس خندا نه
 ژاړمـه په دے خـاورې ِاٌـرو سـره ورمل شومه

 
 ټول نمٌوپه شكل جـانان دچـرتـه چې نظـرکـړم 

 آئٌنــو سـره ورمل شومه دځـل بٌـــا  لـګـً َېـو
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 نه پرې ورتېرشومهن سپېرۀخزا،باد ُوم دپسرلً
 شومه ُؼل ُؼـلـو سـره ورمل ســرپه ګـړنګــونـو

 
 وهـڅ نه شو دا پـاتې خو بستېـره تمـاشـه شـوله 

  ورمل شومه  سـره د تٌـرو  ه شـوهتماشـختـمـه 
 

 چــرته ٌې ُدنٌـا دې قــدردانـه شوه هحـسرت  اے 
 مهشوصوسره ورمل ٌق ستا کښېلټوندې ستاپه 

 ٦٠٠٢دسمبر  7٦٠ نېټـه       

 
››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 

 شعـر يو

***************⌂۩⌂*************** 
 اے حسرته بس کړه شاعري نوره کړې څۀ له

 ځً پـه بلــه پـه  ٌو ٌې  فکـر تا نه  ۀـت ـهروان

******************************* 
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 مخ

 په بې ننګـه دې دنٌا م ـش به ُمسکے ـېنګـرڅ
 اهـرچد  اؤ سـل سپېـړې دے زما مخ  ٌوچې 

 
 وے  مـونـهواړه ستـ ټول  مې اـُدنٌد  به  رېهـ
 کتـلے وے اشنـا  ۀـکات  خـواږۀ ٌـو وارې   کۀ

 
 اسوېلو نه دے خبر ، د خلۀ ګونګ ده هت فرٌاد

 د محلونو دے اشنـا  بام  اوچت په   ناستتل  
 

 تار  په تار  شوه لمن سترګلشن مې  ـو دـنؼپه 
 مې شې َزخـُمونه په ُمسکا ګل په ځاۓ لٌدےد 

 
 ولـنـوز  ج پـهروا  ً دـتـړل دي مې السپښې 
 جفـا د اشنـا جـور و برسېـره   دهنه   نګرٌوا

 
 ډوب په حسرتونو دے ژوند شً اُمٌد مې به څنګ

 ته تنها ؼمونورـوٌ  مـڅوك هخداٌه نکړې  اے
 ٦٠٠٢فروري  7٦٢ نېټـه      
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 مجروح

 ـر وي  څۀ به خوب کاـره  د  دلـبــ چې  آ زا

 کاچې حجـران په لمبو سر وي  څۀ به خوب 

 چې تېػ ښخ ٌې په ځېګـر وي  څۀ به خوب کا

 چې ژوندون ٌې در په در وي  څۀ به خوب کا

 وي  څۀ به خوب کا مــرـک په   چې بســر ٌې

 وي  څۀ به خوب کا ښکـرـل  چې چاپېره ترې

 به خوب کا وي څۀ سر چې زندان کښې ٌې دا

 چې په نخـښــه د نشـتـــر وي  څۀ به خوب کا

 څۀ به خوب کا  وي بشـر دېـچې مجنون ؼون

 چې دٌدن پرې لوې اختـر وي  څۀ به خوب کا

 چې نـاســُوره ٌې پـرهــر وي  څۀ به خوب کا

 چې خوږ ٌـار ترې مرور وي  څۀ به خوب کا
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 چې نـا اهــلـه ٌې پـســــر وي  څۀ به خوب کا

 چې باؼبـان د پوخ  ثمــر وي  څۀ به خوب کا 

 څۀ به خوب کا  منتـظــــر وي تـهچې سـفـــر 

 څۀ به خوب کا  ـر ويـٌې نظ  چې عقبـا کښې

 وي  څۀ به خوب کا هر ګام ٌې په خطــرچې 

 وي  څۀ به خوب کا چې شهـٌــد ٌې ټـول ټـبـر

 وي  څۀ به خوب کا چې مـاتـم کښې ٌې سحــر

 وي څۀ به خوب کار وؼم پروت ورته په چې 

 وي  څۀ به خوب کا ؼوندې اوتـر حـسرتچې 

 ٦٠٠٢اکتوبر 7٠٢٦٠ نېټـه       

****************⌂۩⌂**************** 
 ېد زهــرو راکـوه کۀ مې ظـرؾ ګــور جــام 

 څۀ مشروب چې په مات زړۀ ويقبول نه مې 

******************************** 
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 ارمان

 کښې  ژړل سلګـوتـه  هـر ٌـو ارمـان را
 کښې  ژړل لـېمـوه ـمـا ستـا ارمـان تـه پ
 

 پس لـه ُموُدو چې مې په زړۀ شوې ٌـاره
 ژړل  كښې  اسـوېـلـو  هـپۀ  زړ هـنـادان

 
 ُخود مې بېُخوده  شوو اؤعشق مې جنون
 نن مې  بې اخـتٌـاره لـېـونـو کښې  ژړل

 
 ې هـر څوک شوو خبرمد زړۀ  د حـالـه 

 و کښې  ژړلـشېب تـه ٌارور په مې چې 
 

 پـه  مــاد کلـً  واړه  خـلـق  خــانــدي  
 ځکــه مـې نـن ٌـاره  پـردو کـښې  ژړل

 
 ٌو ؼمے نه دے  چې بـاڼـۀ ٌـې اُونٌسـً
 وارخطـا اوښکـو په جـرګـو کښې  ژړل
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 لـمـبې  د هـجـر وې  اؤ شـپـې  د  ژمـً
 الرو کوڅو کـښې  ژړل حـسـرتنـادان 

 ٦٠٠٢دسمبر 7١ نېټه             

 
 

 

 
 

****************⌂۩⌂**************** 
 پروا

 اُپخـال ک  کـۀ كاش  مې   اشنـا نـه مـرَور ٌمـه
 اپروا ک  ـۀڅ حسن  ُحَسن د  عشق همېش تابع

 

 يسَوزېږ له دېځان ه ٌار خفه دً کۀ شڅوك 
 اک  پروا ۀ د نـه  دګل    اک  بلبـل پروا  َد ګل

 

 چې همېش دې سرخَوړلے دې حال دے عشقه دا

 اپروا ک ۀړدزۀ څدا ُحَسن مست ښکال کښېتل 
 

******************************** 
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 ؼـزل

 دې  سپے کـړمهچې شـړلے در ٌاره 
 دؼې بې ُرخۍ دې نن  سـړے  کـړمه

 
 ټول ۀ ې پتنګ ؼوندې ستً کړٌخلق 

 زۀ دې شـاعـرۍ بٌا نه زلـمے کړمه
 

 هـر ٌو ُپښتـو وائً  ُپښتـو کلــه کـړي
 کـړمه ننکـٌــالے   پت  ُپښتـو د زۀ 

 
 کور نسً كښې  زړۀ  ارمانونه ًئوا

 زۀ خو ٌو ارمان ځان ته لوګے کړمه
 

 دا سترګې  د سبـا په لـور دي هـرچا 
 زۀ خـو تېـر وخـتـونـو  لـېونے کـړمه

 
 نن راتـه زړګـً  زار و  قطــار ژړل

 ُسورے کـړمه ۀښكلٌـو زولـې دې په 
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 وائً مې  دا سترګې  هؽـو سترګـو ته
 ازؼے کـړمه دې سترګوله نورو ـۀ څ

 
 كړو د زلفـانـو ګـُلساز ٌاره ځان دې 

 دې  ځان ته  سوے سپېلنے كړمهۀ ز
 

 بس کړه اے حسرته دومـره  ډېره  ده
 ډېرې  دې قٌصو دې ؼرڅنے کـړمه

  ٦٠٠٢دسمبر  7٢ نېټه                
››››››››♦‹‹‹‹‹‹‹‹ 

 
 

**********⌂۩⌂********** 

 ! غني

 سـپٌـنــې  مکـــړه  سـپٌـنــې! ؼــنــً

 دا زړګــے مـې  بٌـــا  ُخـــوږٌــــږي

 د  اُمـېــــــد سـحـــــر   ُورکــٌـــــږي

 تـٌــــارۀ نــــوره هـــــُم خــورٌــــږي

************************ 
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***********⌂۩⌂*********** 
 اــجف 

 ُګل کښې کۀ ُسرخً ده ښکال ګانې دي

 دي ټـول عمـر ٌې وٌـنې زمـا څـښـلً

 چـا ته به پسـرلً وي  ولـولې د ژونـد

 مـا تـه ٌې پـه زړۀ  ازؼـً کـرلـً دي

 تـل مې د ٌـو څـاڅکـً  د  وفــا پسـې

 زړونــه  د جهــان  مې  لـټــولـً  دي

 نشته دے خلوص په زمـانه کښې بس

 دي  هــرچا  راهـنمــا پـه  دار تـړلـً

 بٌا ُهـم  د منـزل په لـُور ګامـزن ٌمـه

 هر خوا کۀ پـراتۀ  د ارمـان څلً دي

 ٦٠٠٢دسمبر  7٦٣ نېټه               

  ************************ 
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 شاعـري

 لېـــونے خـو ښـــکارېــدمــه د احـــوال
 شـاعـرۍ راته حالت کـړو نور بدحـــال

 
 ـوان ِســري مـې نٌــولےېګـر، ببـرســر

 الپـه سـبب دشــاعـــرۍ ٌـمـــه پــامــــ
 

 وخت بې وختـه لـېونً ؼونـدې ګــڼـېږم
 دٌــوانـه ومجـنـون ښـــکارم په اشـکال

 
 هــم تنـهـــا ٌـم د ٌــارانــوكښې  مجلـس

 لکه نوي څوک ژوندون باندې خوشحال
 

 خته ٌم بل څوک مه شهادا زۀ چې  پرې
 جنجـال ېچـرې ګـــډ دشــاعــرۍ پـه د

 
 ــــدلــےېدا خـــبربــا تحـقـٌــق مـې اور

 ُپچ کـالمـــه شـاعــرسپـے دے د پـاتـال
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 ےدً لوې کمال ئګوڅوک وائً شعرۀ ك
 واٌم رنـځ دے مـانـه ورک شـه داکـمـال

 
 بل شـاعـرٌې په هـرشعربانـدې تنقٌـد کا

 مـالل ےد رېګـرځوي پ هرنګـزر په 
 
 لګــٌــا ٌې ۀوائې څـ ۀاے نـــادانــه داڅـ

 ذوالجـالل  دا احســاس دے چې درکـړے
 

 د شـاعــرمقــام خـو پـورتـه قـلـــنـدردے
 که بـادشــاه وي هـېــروي جــاه وجــالل

 
 فکــرسـوچ ٌې شـً وسٌـع تــرکائٌنــات
 شـاعــري چې حـقٌقً کـړي نه دخـٌــال

 
 هــرشـاعـردمعـاشـرے خپل عکاسـً کا
 ښــۀ ته ښــۀ اؤبــد تـه بــد وائً اعـمــال

 
 ـه بٌـا بـل ته ګـرٌـوان ښــائًاول ځـان ت

 کـړي احتصال ېمعـا شرپه سل رنګ د 
  ٦٠٠٢مۍ  7٦٢ نېټـه            
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