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 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

د سريزي پر ＄اي
و پيښو دانعكس غوره او مهمه وسيله ده د ټولنيز ي شي داسي وسيله چې كوال. شعر او شاعري

د پيښو او پديدو ما هيت په ښكلو الفاظو او كلماتو بيان اود هغو واقعې تصوير په هنرې ډول

.روښانه كړي

د توليد اصلې سر چينه ده په داسې حال كې چي ټولنيزژوند اود ټولنې واقعياتد هنرې اثارو

د ژو د خپل كيفيت له نظره چېد طبيعت، ټولنې او انسانې تفكر رو څيړ نوله الرې خو هنر پخپله

د شاعر فكر او احساس عوا طفاو. او اوښتون كې بې اغيزې نه دي پيد كيږيد ټولنې په بدلون 

د شاعر دټولنيز دريځ سره ژور. انديښنېد پيښو دانعكاس ښكلې هينداره ده خو دغه هينداره

د شاعر احساس او افكار دپديدو طبيعې رنګ، ښګال،.ارتباط پيداكوي   ښايست او كله كله

د ستاينې او بيان وسيله ګرځې د عيشونو او بدمستيو د ټولنې رنځ او درد،. جمال مګر كله بيا

د عواطفو په هينداره  ستونزې او كړاو وونه او په لسګونو خوا شينې كوونكې پيښېد شاعر

.كې انعكاس مومې

د هغه په پر مختګ سر ه ورځ په ورځ درڼايې الره زموږ ټولنه چيد ثور انقالب په بريا ليتوب او

د شعر او هنر، شاعر او هنرمند نړېد دغه ژوند بځښونكې انقالب پرا نيزې، ښكاره ده چې زموږ

د ټولنې په اوسنيو شرايطو كې چې دبا. دانقالب دالرې روښانه مثالونه دې دارما نو نو او  زموږ

د د رنځيدلې انسان بريا ليتوبونو غږ او ددوې هڅنده دارې او ستاينې وخت او زمانه تيره ده او

د سايسو سره سره دنوي ژوندد لوړو پړا وونو په لور  د توطيو او كاروان دار تجاع او امپر پاليزم

د رومې زموږ شاعران ددغه پر مختلونكې كاروان غوره تر جمانان اود هغوې احساسات او عوا 

ق. طف دنوي ژوندوپلوشو منعكس كوونكې دي د مسلحو د رندوې نه دهيواد واوو په تيره بيا

د دوي درزمې او حماسې آنارو منځته روړل زموږ داو  د داسي شاعرانو پيوستون او ليكو سره

ا نګيزه ده د هڅولوله پاره مهمه .سنيو قهرمانو سر تيرو، ساتنمنا نو افسرانو او نور ومنسو بينو

و بخښې او هغه يات شور او ځوږ ددوې رزمې او حماسې آثار كوالې شي تاودو مور چلونو ته الز

د زړه ورو او قهرمانو سر تيرو او افسرانو په وجود كې جريان لرېال انقالبې مينې ته چې زموږ

.شور او قوت وركړې

د داسې آثارو له جملې څخه دې )) ډالۍ((د او. اثر هم موږ په داسې حال كې چې ددې شاعر اثر

نو څخه چېد دوې قلمونه دانقالب دارما نونو په دفاع احساس ستا يو دنورو ټولو هغو شاعرا

كې قرار لرې، هيله من يو چې دانقال بې رزم په ډګر كې زموږ دسر بازانو ساتنمنا نو او افسرانو 

 مينه او درنښت. غږ پورته او په خپلو آثارو كېد هغوې حماسې رهبرې كړې

د څاندوېد نشراتو اداره
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 سباوون
 راكــاږو ســباوون پــســې ځـــو ارو زړو نــهمونــږ لــه تــيــ

 لــټـون پسېځو ولــو لــمــره سـتا وريــځــې پــه ســتـورو

و آســمــانـي څـوكـو تــهد زړو  ډيــوې پــه الس كــې خــيـژ

د بندي سپوږمۍ خالصون پــسېځونه داملهد شپول

 ـوټــيــو مـيــن زړو نـــه لـــرو يـــو پـــه غــ مــونــږ عــاشـــقان

 پسېځو گلگون څيرې زړه څــــوكــــو بــــاندېد اغـــزو

 لــــــټـــــو وهــــو پـــسـې صـــــحــــرا لــــيــال لــيـــال نــــارې

 چې مجنون پسېځو ګوريد مـــجــنـون ملګري مــونــږ

مـ رابـــلـــې: ويـــنـــو  ــشـــال شـې، څراغو نه موشېشــې،

 پسېځو تــكل مــو كـــړى تـــورو شـــپـــو كــې نـــوي يون

 يې نه كړو غونډ يې نه كړو يــو يې نه كړو راټول څو چې

د دې  پـــسې ځـــو خــلكو پــيــوسـتـون تيتو خورو مونږ

 پيل كړو لوبي سـره چـــې ســـرو نــو مــــلګـــرو پـــاڅـــې

 او اوښـتـون پسېځو راځــې راځـــې چـــې يـــو پـــاڅـــون

 ��١٢ـ٣ـ١٢ كابل
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د وينوالر
د ويـــنــو مــشــالــونـــــــه كـــې خــوا ځــلــيــــږي هــره  مـــو

 بــيــرغــونــهد شـــهـــيــدو گــــورې دا ســـره تـــوغــــونـــه

 چـــې پــه ويـنو مو وينځلي تــــه گــــوري الرو ســــرودې

د ژونـــدا نــــه تـــــه  نـــښــانــونـــه كلـــي ټــــا مــــو مــنـــزل

 بــه پــرشانه ځـو څـــښــوخــو يــو قــدم ويـــنـــې بـــهد زړه

 ســــم او غــرونه زور بـــه الرې جـــــــوړ وو پــــهد ســـر پـــه

 داورو نـــو ســـيــن كېال مـــبـو ســــره لــــوبـــو ســـرونــــو

 كــــړو ارمـــانونهد ويـــنـــو پـــه الر ځــــو چـــې څـــو پــوره

د مقصــود لــكـه سپـــوږمــۍ پــه  هــوا ځــلـي لـــيــال مـو

 زنځــــيرونـــهد ماتـــوو تــوروصــال تــه يــې پــه بـنــد بـنــ

 څـــوكـو ته رسېد انـــقـــالب مـــو آســـمـــانــې كـــاروان

 زلــمــې ســرونــه دا خــپل پـــه هـــر قــــدم كـى ږدو ورتـــه

د دښــمــن داســيـــل  پـــه خـو نـه سـم كـړو دغـــضــبــو بـــه

 ــوي دغـــه ســـر كـــښـه تــنــدرونــــــه ســـوځـ يـــې پـــه اور

 پـــه نـــره اخــلـى هــــر قـــدم زه مــــو جــــارشــــم مـــلگـــرو

 مـوچــلــونـــه نـــوې نـــوې زمـــرو پـــه شـــانـــتــه نـــيـــسې

 ١٣�٢ـ�ـ٨ كابل
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 زما مينه
 زمـــــــا وطــــــــندې ــــا عــــــــشــــقزمـــا مــــــيــــــنـــــه زمــ

 دا مـــې تـــــــندېدې دې دامـــې روح ځـــــــان دا مــــــې

 بــــــه وايـــــــم څــــــــــو ژونــــــدې يــــــــمــــــه وطــــن وطــــن

 ــــتـــــــندې جـــــنـــــــت دا مـــــېخ دا مــــې دا مـــــې بـــــڼ

 الهـــو شــــم ســــرو ويــــنـو كـــــه پـــــه پـــــــروا نـــــشــــــته

دې ســــيــــند كـــېال مـــبـوزند ويــــــنـــــو مــــيـــن هـــــر

 ســـتـرگـــېد غـــلـــيـــمـــو ړنــــــدې نـــــه كـــــړې كــــه مــې

دې ډارناو تــــــوكـــــړې چـــــې بـــــې نـــنــــگــــهـهراتــــــ

د هـــــغــــه  يــــم زوى رښـــتــــــــيــــــني پــــالر نــــيكـــه زه

 ســور كـفندې پــــروت كـــې مـــردانــه چــــې پــــه ګــــور

 ١٣�٣ـ٢ـ٨ لغمان
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＇ا مو رندويانږ  
ب جــــــداوطن كــــــــه نــــوړ اوېد جهانــړو لكه  

 موږ څارندو يان

 موږ څارندو يان

ن وــــــځونــــــــو درنـــــــــړنګه به دنيا كړو دغمو

د وذلت وـــــــــــــونــــــــــوراني به كړو څلې دنادو

م وـــــــــونـــــــــزلــــــــلنډه به كړو الره ددې منډو

وـــــــــدونـــــــــرسو به منزل ته دخپل هيلو، امي

هــــــــلكوږه مال تړ دف ته يو روانــــــــــــــې دي  

 موږ څارندو يان

 موږ څارندو يان

روـــموږ جنګي لښكرو دز يارايستونكو داس

س كشـــموږه الر ښوونكېد پــــــوتـــر انوــــــــو  

د ان ققالـــــموږه مخكښان لوــــــــــــــافــــــــبد

د خپ لـــــــــــموږه خادمان پــــــــويــــــــلو رګنوـو  

 موږه ددې وطند هسكو غرونو شنه زمريان

 موږ څارندو يان

 موږ څارندو يان

ي ګــــزمـــهوډ مو وسپنيې دې، تندر وزارونهــو  

مـــــهيلېم ګونهــــــــوجنــــو سپيڅلې، مقدسه  

پ تر مرګه مــــوچلو نــــــــــه سنګــــرو نـهريږدو نه  

 ايښې مو السو كې قربانې ته خپــــــــل ســــرونه

 جنګ سره موجنګ دې امن او سوله مو ارمان

 موږ څارندو يان

 موږ څارندو يان

 كابل
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 ١٣�١/ جدى١/

 دپا＇ون بهير
 دټوپان دراتلو زوږ دي

 ګړندې سيلې چليږي

ېتورې وريځې لويې لوي

 پټې پټې ويلي كيږي

* * *

 په هر ګوټ كې لګيدلې

 دپاڅون غړانده اور دې

 خس خاشاك پكې سوزيږي

 دادنوې ژوندون شور دې

* * *

د دې توري شپې سينه كې

 دارمان ستورې پيدادي

 ژربه وځلې په بيړه

 دانو خيال نه دې رښتيا دې

* * *

 غوږ كې چغار كړېد وطن
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 دتغير بدلون سندرې

 دهيواد انسان ته ښيې

د قيام په څون خبرې

* * *

ر جكړې را اوتلې  سو

 په مستې مستې چليږې

 ليرې ليرې به كړې دوړې

 دايې عزم داپيمان دې

* * *

 كه څه شته مخكې سكرو ټې

 پكې ښورې سره اورونه

نګوپه ميړانه ورته دا  

 خير كه وخورو خپل سرونه

* * *

 موږ به داورانې ويجاړې

 وچې دښتې وچې شاړې

 په خپل سرو وينو اوبه كړو

 كه مو غوڅې شي پرې غاړې

* * *

دوينو سندكې) شهيد(د  

د خو نحورو كور ورانيږي
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 همدغه سپيڅلې وينې

 بې كساته نه پاتيږي

* * *

 ستر سيالب مو په شڼا دې

 رابهېږې مست سيندونه

 تندر تندر غړ مبهار كا

 لړزوې ځمكې هسكونه

* * *

 دننګونو په الر نيسو

 نوي نوي سنګرونه

 دپاځون بهير روان دې

 غواړې نوې مور چلو نه

 بغالن

٨/٢/١٣�٧  
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د انقالب چيغه
 تل به تور تم نه وي

شيژر به رڼا

 كه شپه اوږده شي اوږده

 بيا به سبا راشي

 دتوپانو كاروان به

 په ځغا سته بياراشي

 بيا په مستو څپو
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 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

د هيلو ب０
 ورژيــــــــده ـريـــوان گــ پـــه زړگــــې شـــــو راتـــــــه ويـــلى

 ورژيـــــــــده بــــــــــاران لـــــكه مــــى پــــه مــــخ ككــــونـــه

د هــــجـران جــــــرس د بـــيلـــتون او  چـــــــى پـــــه غــــوغــا

ه ورژيد بـــــــــاده بــــــــــــى خـــــــــــزاند هــــيــــلــو بــڼ بـــى

 ويـــنو غــوټىد ســـرو نــــه مـــــرورى شــــــوى گـــوگـــــل

 ورژيـــده گــــلـــــستان بـــلبـــل يــــــى فــــــــــريادى شــــــــو

د زلـــمى عمر اسرى! شــــهيــــدى مـــى شــــــوى خـــدا يه

 ورژيـــــدهن مــــى ورو ورو له آسمـــا ستــــورىد ژونــــد

 ژړا مــــــــى كـــه پــــه ښــــكلـــو بـــــانــــــدى نـــــه كــوى اثـر

 خـــــو زمـــا مــــړ او وســلگـــيـــو تـــــــــه جــــهان ورژيـــــده

 نــنګيالداوس راشـــــى لــــږ خــــو وپــــوښتـــى لــه حــاله

ى پـــــه هـــــيلـــو گـــورستان ورژيـــده يـــــڅـــــنـــګهچـــــى
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 زما هوډ
 كــه مــې ســر پــه بــيخ كــې غــــوڅ شـــــى لـــه تـــنى نــــــــــه

 وځــــې لــه ســــيـــــنى نـــــــــه پــه مــنگــولو كـــه مــې زړه

ر كــــه مــــــى دواړه ســــــترگــــــې  ابـــهــــــر شـــــى ســــر نـه

 ټـــــتـــر شــــى پــــه گـــولــــو كــــه مــــى ســـــورى ســـــورى

 چــــــاړو لـــــــــــــه حــلــقـه پـرىشى كــــه مـــــې ژبـــــــه پــــه

 را خـــــــورى شـــــى كـــــه مــــې ســــرى ويــــنـــى رگــــونـــه

 پــــه نـــنگ دا ټــــــــول پــــــــه ځـــــان مــــنــــــــــــمهد وطــــن

 پـــــــوره كــــومـه يـــــــــــمه خــــــپــــــل هــــــــوډ زه افـــــغان

***

 لـــــــه پــــــلــــــر وده مـــــيـــړانـــه راتــــــه پــــــاتــــــــې پـــــت

ده راتــــه ــــــنگ، هــــمـــتنـ  مـــيـــراثد پـــــالر نــــيكــو

د شـــــــــرنــــــــگا پــــه ډگــــــــر د تـــــــــورو  لــــــوى يــــــم زه

د ســــــــترهـــــــــسكو د څــــــــوكـــو زوى يــم غـــــــــــرو زه

د  غـــــيرت درس راكــــــړ شـــيدو كـــــېمــــــا تـــــــه مـــــور

 روزل شــــــــوى يـــــــم پـــــه غـــــيـــږ دتــــــو پـــا نــــو كـــــــى

 ســــــــــــيالوونــــه ويــــــښـــــومــــــه زه تــــــوپــــــــان يــــــــم

ډ پــــــوره كـــــومــــــــهزه افــــــغـــان يــــــــمه خـــــپـــل هــــــو
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***

د بــــــــــچو كـــــــــور دى  دا وطــــــــــــن زمــــــــــا او زمــــــــــا

 دا وطــــــــن مـــــــــېد انــــــــا او بـــــابـــــــــا گــــــــــــــــور دى

 يــــنـــه دا مــــى تــــــــــندىدا مـــــــــــى مــــيــــنه دا مـــــىو

 زړه او بــــــــــــــدندى دا وطـــــــند هــــــر افـــــغـــــــــــــــــان

 جـــــنـــــگيــــالـــــودى تــــــورو دا ټــــــــا ټــــو بــــىد بــــاد

د غــــــــيـــــرت مـــــنـــــو پــ  ــر گـــــــنــــــــودىدا زانــــــــگــو

 زه بــــــــــه دا وطــــــــن پــــــه ســــــــرو ويــــــنو ســـــاتــــــــــمه

 كــــومـــــــه پـــــــوره هـــــوډ يــــــمــــه خــــپل افــــــــغان زه

***

و ځــــالـــــــــــــهز دا وطــــــــــن مــــىد گـــــور بـــــتــــو  مــــــر

 ور كــــــــــــوم چــــالــه پـــــــه ټـــــول جـــــــــهان دا وطــــــــــن

 ســـپـــيــڅلېدهد ســـــــــيالب خـــــــــــوړونـــــــو خـــــاوره

 ـاړلـى جـــــهان بــــريـــــښـى ويـــ يـــــى پــــه كـــار نـــامـــــى

 تــــر مــــــعـــــراجــــهد غــــــيرت غـــــږ يــــى جــــگ شــــوى

 يــــى دى پــــه خـــــاوره كــــې تــــا را جــــه هــــــر غـــلــــيــــم

 زه يـــــى پــــت ځــــيـــــنى خــــپـــــــل ســـــــر قــــــربـــــانـــومه

 پــــــوره كــــومــــــــه ـــــمه خـــــــــپل هـــــــــوډزه افـــــغان يـــ
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 سپينک３ مخ
پـــــــــــــن مــــوهيــــــــه كــــــــــږم دادې ه آفتابـــــخ دي

نــــــــــــېميـــــچ چـــــــــن زړو لـــــــــه  كه حبابـــــــــوي

نــــــــين رخســـــــسپ  رشيندې په ګلووــــــار دې هسې

اخــــــــه ورځيــــــــياللــــــــچ تــــــــنې ابــــــــــلې آبو

ل ښكـــــــد مـــــلې سبيــــــــه كـــنكې  ړې شرمــخ ځينې

پـــــــچ شپــــــــې ه كې ځان ظاهر كاندې مهتابـــــــــه

پــــــې نظر دې دګلبــــچ پــــڼ يـــريـــه ګلو ېوځــوځې

پــــــم پــــــــخ پـــــــاڼــــــــه كـــــټــــــو ګــــــول ګـــا البـل

ســـــــست د لبـــــــا نـــــــرو چـــــو  دلېـــــاليـــېمـــشه

مـــــــاوسپ كـــــــه تــــــــا كـــــــــاثــــله  ړې خم شرابـــير

بـــــانــــــــدان دزمــــــــزاه زهــــې هيـــــه ر كړېــــــــد

ښكـــــك نـــــــه  ړې له حجابـــورتكـــــــازكصــــــــاره

مــــــــم مــــــــــړاوې راتـــــــــړاوې ه ګوره ويريږمــه

مــــــــچ نـــــــــې كـــــې بڼــــــــه د پـــــړې ه سيخ كبابــــو

قـــــزه دېخ پــــــــــاورېد ستــــــــدم مــــرګــــه مـــوښـــو

مـــــــــت پــــــــــې وژنــــــــه چـــــــــــې لـــــــه قصـــاړو ابـكه

شـــــــزه دېج وګـــــــم درنـــــــار م زر وارېــــــــــــــرځـــــــه

مــــــــل نـــــــــاتــــــېســـــــــږ هجــــــــــه د لـــــــور ه عذابـــر

 كابل
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 زلم３ حسن
م كــــــــــدا پــــــــې زړه دې ســـــــه  اب ــــــــويكبــــــــه اور

پــــــــن يـــــــــوهيـــــــه سپــــــــــږم  غــــــې دي يا حبابرــــا

يچې لمبــــــې مــــــــېد ګـــــوګـــــــل لـــــــه څــــــوكو خيږ

 داغــــــــذابد محبـــــــــــــــــت دي كــــــــــــــــه ثــــــــــــواب

 پــــــــــــه مستـــــــې مستـــــــې يــــې عقل نـــه بهــركـــــــړم

 ټنـــــــــــګوې زمـــــــــــــا دســــــــــــــوي زړه ربـــــــــــــــــــاب

 اره مـــــــــې پـــــــه وينــــونــــه مــــړيــــــــــږيلـــــــــه خمـــــــــ

 پــــــــــه مـــــــــــــزه مــــــــــــزه يــــــــــــې څښې لـــــكه شراب

 پـــــــه مــــــــال لـــــــــوخمـــــــارو ستـــــــرګو مې وژنــــــــې

 يــــــــم لــــــــه ويــــــرې ضطرابســــــــر تــــــــــر پـــــايـــــــه

 دزلمــــــــــې حســـــــن لـــــــه مــــــا صــــدقـــــه غـــــــواړې

 قتــــــــلــــــــوې مــــــې پـــــــــه بڼــــــو لــــــــكه قصـــــــــــاب

د محبت په خــــولــــه وانـــه  خــلمنــــــــور بـــــــه نـــــــوم

 ووت لـــــــــــه دي غمــــــــه كـــــامياب) ننګيال( كـــــــــه
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 دجنو الره
شـــــل)) هرګز به توبه نه كړم (( شـــــــرابـــــــه يمـــرابـــو ې

خمــــامــــېجـــاقــــــــس  ارېيمــــو نه راكه چې خراب او

جنـــــــــزاه د تــــپتـــــــد دي تسبيحات كه تـــه مهــــــمه

م ســـــــــله يــــــــا څـــــــره ه دې زه په خپله دوزخېيمــــــې

د كب تــــــــابمــــــپروا د و زوښې راكهــــونـــــاكـــــــكړه

غ بــــــــوښــــــــدزړه يمـــــــې ه خورمه هم كباب هم كبابې

خلــــــــه واخــــــل رانـــــداعق  داى له پاره مې فروشهــــــه

د مينـــــــــې سمنــــــــــدر كــــــــــې ياغې شوي توپانې يم

 كعبــــــــه مــــــــــــــــې ميكده ده زما له نورو سره څه دى

 دا ځـــــــــكه لـــــــــــه ازل نـــــــــــــه دې كعبه كې زندانې يم

د جنون پـــــــه لــــــــويه الرهدرنـــــــه ځمـــ) ننګيال(  ـــــه

 لـــــــه ټــــــــولـــــــو سترګـــــــــو ليرې يو اغزې بياباني يم

 كابل

٧/١٣�٢/ ١٧ 
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د بز－ر خونه
هـــــــــــرونـــــــپه نړيدو شول زاړه قص

ب هــــــونــــــيرغـــــپه رپيدو شول سره

پ وــوكـــڅهـــــــددنګو دنګو بنګولو

غ هـــــــــلې او رونــــــــپه لګيدو شول

منـــــځوانې څپې شوي په من ډوـــډو

بـــــپه ويښيدو شول وي هـــادونـــــــده

ېــــــــاتــــــنېمــــهتكړې ماتې، زول

 هرونهــــليرې شول زموږه له خولېم

 اڅېــــاباسين مست شو هندوكشن

پــــپه غوريدوش  ندرونهـــــــټتــــول

شـــهيلېت كــــوي بيا راټـازه  يږيـــو

كـــسينو كېش ځـــــور  پلې زړونهــــا

و الرېــــــې دوينـــــنورې شوي وران

خ د بزګر هـــــــــــونـــــــسپينه رڼا شوه

خ كوــــلـــــلنډ كړل له بيخه غضبد

هـــــونـــــېالســــونــــناولې چارېخ

 راژوندې شويد غيرت چيغېبيا

هــــادونـــــريــــداد عمرو نو چوپف

چيــــملګېو وايې په چي غوــــــــــغو

هــونـــالبــــــــتل دې ژوندې وي انق

 پلخمرې

٢/١٣�٧/ ١٠ 
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 خوشپه سبا شوه
 دآسمان ستورو تورو شپو كې ستر ګكونه وهل

 سپينې رڼا ته يې مطربو ربابونه وهل

 دپاو او ښاخونو سرهبلبل

 بورا نازكو سرو مخونو سره

 نسيم دګلو له عطرونو سره

 زما په زړه يې ويده اور دعاشقې ويښاوه

 لمبې خورې شوې

 ساقي په الس كې راته جام دميو ناب ښوراوه

 آشنا په خولې كې راته سرو

 شونډو شراب زبيښاوه

 زه دنشو خوږو خيالونو سره

 دخوږې مينې مكيزونو سره
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 په غيږ كې دخوبونو سرهديار

 دادمستيو په ټالو كې زنګيدم زنګيدم

 دوصال شپه وه

 داله مستيه زما غيږ كې ښوريده ښوريده

 زه له خوښيه ددې غيږ كې تخنيدم تخنيدم

 زه يې له تنكو تنكو لبانو سره

 زه يې دزلفو له مارانو سره

 زه يې خمارو سرو چشمانو سره

ل ،  وبيدمپه پټه پټه غلې شانته لوبيدم

!!خو شپه سبا شوه

 كابل

٧/١٣�٠/ �١ 
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 پروا نشته
 كه هر څــــــه په درد او غم كې تار په تار يم

 هسې نه چې ستــا له مينـــــــې تو به ګار يم

 په باران دكاڼي كرښـــــــه نــــــه ورانيــــــږي

يم زه دكاڼـــــــي كرښــــــه  هســـــې استـوار

 ديـــــار غــــــمه پــــــه مــــــــــا اورهاوره اوره

 وراتـــــلو تـــــه دې شپـــــې ورځې انتظار يم

 له سوزه نه كړم ډار او تــرس كوكې كوكې

 سوځه سوځه ما پــه اور ســوځه تيــــار يـــــم

 دتيرو سترګو خنجر كه مې پـــــه زړه كـــــړې

م څو ژوندى يـــم  نت بار يــم ستـــا دلطف به

 كـــــه وفـــــا نه كړي جفا كړه پـــــروا نشــــته

 خـــــو همــــــدومــــــره راته وايه زه دې يار يم

 بغالن

٩/١٣/ ٣٠�� 
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 وطنه پا＇ه

، ژرشـــــه ويښيــــــــږه  وطنــــه پاڅـــه

 ارمـــــان ته رســـي، سره اميـــــــدونه

 ـه، نسيــــــم راوړېبيـــــا دې ګلشن تــ

 سره غـــوړيدلي، تنــــــكي ګلـــــــونه

*** 

 ولس ويښ شوې، خلك ويښ شــوي

 ســـــــره يــــــو شـــوي، خواره كامونــه

 لښكر لښكر شـــــــوې ،دزمـــرو ډلې

 دتورو بريښ دى ،دننګ ســـــــازونه

*** 

ت ، خپـــــــلو بچــو هوطنــــــــه ګــــــوره

، پيغــلو زلمـــــــو تـــــــــه  دې ننګيالو

 ګــــــــوره چـــــــې المبي، دځان په وينو

 ګــــــوره چـــــې دانګـــــي، داور څپو ته
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*** 

، ستـــــــرګې رڼــې كړه  وطنـــــــه ګـــــــوره

 زلــــــــزاې ښوري، سكــــــوت ماتــــيږي

، زولنې څه شوېهتــــــكړې څـــــه شوې

، پښــــــو كې شــــرنګيږي  اوس دحاكمو

*** 

و لمــــــــر نـــــوراني شو  ځمــــــــكه تاوده

، مـــــــو تو پاني شو  تنـــــــدري قـــــــــهر

 غضــــــــب مــــو وسول، دعيش قصرونه

، تور ګودالـــــو نه  تـــــــور زنــــــــدانو نه

*** 

دىوطنــــــه ، څـــــــــه شــور او زوږ  ګوره

 چــــــــــې رانـــــــــړي ږي، دستــــــــم بارې

، ظالـــــــم بر باد شو  ظلــــــم بربــــــــاد شو

 له زړو يې څا څــــــــــــي، دوينـــــــو دارې

*** 

، ستـــــــا په لمن كې  وطــــــنه ګـــــــــوره

 ـــګې نڅــــــــيږيغوټۍ غوړيږي، څانـــ
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 ستــــــــا پــــــــه دروكې، ستا په رغوكې

، ډيــــــــوې بلــــيږي  دنيكــــــــمرغـــــــيو

*** 

، ترې سپيلنې شــــــم  زه ترې لوګې شم

، باتـــــــــور بچـــــيانــــو  ستا له اتلــــــو

، زه ترې قربان شــــــم  زه ترې قربان شم

 دو ستـــــــا له غـــــــازيانــوستا له شهي

*** 

 پريږده چې ټينګ شي، زموږ په وينـــو

، ستا سنــــــــګرونــــــه  ستا مورچلونه

 پــــــريـــــږده چې ځلي، ستا په هواكـــې

، سره بيرغونه  دننـــــګ تـــــــوغـــــــونه

 كابل

١٣�١/�/ ١٧ 
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 ن３ غو！３يدم
 دناز خوږه خندا وليده ـــــډوكېچې مې دې شون

 مامې ژوندون ســـــره قســـــم دى چې سودا وليده

 خـــوږې مــــــوسكا ســــره چې تا ويش دغمو كولو

 اوس مې په زړه كــې دخپل غم برخه رښتيا وليده

 تا چې شراب دسركو شونــډو بــې بهـــا راكــــــول

 ــا وليــــــدهنن مې په شونډو عالمــــه دزهرو بيــ

 دزړه په وينو مې دمينـــــې غـوټۍ وغـــــوړيـــــده

 نن مې هاغه غوټې په باغ كې دبــــــل چـــــا وليده

 هغه مهرو چې تر قيــــــامتـــه مې دځـــان ګڼـــــــله

 اوس مې دبل سره تـــــرڅنــــــګه په نـــڅا وليــــــده

 لغمان

�/١١١٣�٢ 
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دنوې سرو
 دوطن دهسكو غرونو

 په دا جګو جګو څوكو

 دپامير هندوكش سركې

 دآمو هلمند په تل كې

 بيا دلمر وړانګې ځليږي

 تورې وريځې ويلې كيږي

*** 

 دهلمند سيند په شڼا دى

 ستر موجونه يې نڅيږي

 ځي كوكچه په غورځو پرځو

 له مستيه غړمبهار كا

 ابا سين كې شور اوزوږ دى

 له خوښې ځنې ګډيږي

*** 

 يوه نوي سرود سازدىد
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كې چې غږيږي  په فضا

 ګوټ په ګوټ سيمه په سيمه

 دآسمان جرقو بريښنا كې

 وركې زيرۍ ولسو ته

 دسبا څړيكې شوې شپو ته

و دې خوارو پرګنو ته

*** 

 مړاوي زړونه راغوړيږي

 په سينو دزړو ځوانو

، كسب ګرو  دلو ګرو

 په ګوګل دكارګرانو

 دې خورو ورو كامونو

 اولسونوخوار ځپلو

 ځان له خاورو رابهر كړو

 كونډو رنډو يتيمانو

*** 

 ستر جكړ را الو تلې

 په مستې مستې چليږي

 ددې خاورې په فضا كې
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 په دې زړه دايشيا كې

 مړاوې هيلې را ټو كيږي

 ولولې مو راويښيږي

 تلوسې مو هوسيږي

 بيا يوه نوې ساه خپره شوه

 تش كالبوت داريانا كې

*** 

 اڼېدتاريخ وياړ جنېپ

، پرتمونه  غورځنګونه

 دسوبمنو پت ميړانه

 توره ډال دغيرتمنو

 كار نامې دشهيدانو

 دغازيانو نيكه ګانو

 بيا له سر ځينې تانديږي

 تير يادونه ژوندي كيږي

 كابل

١٣�٩/�/ �٢ 



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

)١(د شاعريشه
 داستبـــــــدادپـــــه ســـــــرو اورو كـــې كړيدلې شاعر

 مـــــــو خوړلــــــــې شـــــــاعــــــــردپرګنو او دولـسغ

، كونډو رنډو ميــــــن  دادزيــــــار كښــــو بې وزالنو

 دارنځيــــــدلې، زوريـــــدلې، درديـــــدلې شاعــــــر

*** 

 ده په ټول ژوند كې رټل شوي انسانان ستــايـــــلي

 ده دولس ښادي خوښيو كې مدام خنـــــــدلـــــــــــي

 داو دخلكو چـــو پړي او پـــــاړكيــــــوال ستـــايوال

 ده په ژړا ماتــم دخــلكو هـــــــر زمـــــــان ژړلــــــــــي

*** 
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 دادرزمــــــونـــــــو پيــــــكارونو سرو اورونو اتل

 داد وطــــــن او انقــــــالب پــه مينه مست قهرمان

 ــــونـــــو داوږدې الرېملدادمــــــرام او ارمــــانـــ

 داددې خلكو درنځـــــونو او دردو تر جــــــمـــــــان

*** 

 داد ملـګرو شهـــــيدانو پـــــه الر تلــــلې شــــهيـــــد

 وينولت پـــت او لمبيدلې شهيـــد دا په خپل سرو

»سنـــــګر« دادهمرزمو همسنګرو قربـــان شــــوې

 ستر او وياړلې شهيد» وب محب« دادوطن خلكو

 ١٣�٠ كابل

ته)١( .محبوب سنګر
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 دشون６و 請راحي
 اشــنايه نـــــن دې مـــــاته څـــــه راوړي دي كه نــه؟

 دميــو په بازار دې څــــه ساتــــــلي دي كـــــه نــــــه

 له ډيــرو بې صبــريو مې دسترګو كسي سوځـــي

نهتـــه ګــــــوره چــــ  ــې له هجره مې ژړلي دي كــــه

 دزړه خــــــونــه مـــــې وسپـــړه داغونه پكې شماره

 تڼاكې پكـــــې ګـــــــوره چـــــې چاودلي دي كه نه

 صراحي تر سركو څوكو پرې مــې ږده دشـــــونډو

 چې مـــــې ورنه په غــــــالكې چا رودلي دي كه نه

 ـــــه ترشــي ويــنمدسترګو په كاسو كې دې عجيبـ

؟  رقيب خــــــو دې غــــــوږو كــې څه ويلي دي كه نه

 ��١٣/�/٩ بغالن
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خ  راتونهيدبو سو
 يار راسره مل شو دنيشو پـــــه جنتــــــــونو كـــــــې

 ډكو جامونوكې داڅه جادو پروت دى دســــــاقي

ي حسنرايې كړلې شونــــــډې نذرانه كـــــــې دزلم

 شونډې مې مړې شـوي دبوســو په خيـــراتونو كې

 تړمې تړمې اوښكې مې له سترګو مرغــلرې شوې

 زيرې دوفا كوي آشنــا په سترګـــــكونــــــو كــــــې

 نا څم له مستيـــــه دهـــــوا ياغـــــي مــــرغه شومـه

 ګرځم يې دزلفو دباغچو په ســـــرو ګلــــونـــو كــې

 يې پتـــــنګ شــــــومــــــه دلبو يې بورا يمـهمخ ته

 اورونوكې كاشكې چــــــې لمبــه شمه ددواړو په

 دځـوانې په هوسونوكې ډوب شــــوم لــــه مستيه

 اوړم ګنــــاهــــونو كې را اوړم ګنـــا هونـــــو كــــــې

 ١٣/٩/١٣�٧ بادغيس
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غميدم  ن３
 دا دمينې غم شــوچې مې زړه كې راپي

 سپيلنې شو لو غـړن قــــلم قـــــلم شـــــو

 محبت يې زه په هسې رنځ اخــته كـــــړم

 چې عالج ته مې طبيب له عقله كم شــو

 مينه اور دى په دې اور يم ستي شـــوې

 هر سپرغۍ يې كله تيغ او كله بم شــــــو

 دمردكو په ږليو كې ژونـــــدون كـــــړم

 زړه په سترګو دصنم شـــوچې مين مې

 په نظر كې له ورايـه جـــــادو نغـــــښتې

 سحــــــر طلسم يــــــې پـه ما رقم رقم شو

وم ســــاده دل وم  لــــه انجــــامه خبر نه

 اوس ارباب راته دظلـــــم او ستــــم شو

 ما يــــې مينـــه رښتيـــانې رښتيـا ګڼله

، دريغه چې ګوهر را  ته شبنمشودريغه

 ٣٠/١٢/١٣�٣ لغمان
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 ږده مزلونه او
 ســـــوځـــــمه داور پـــــه لمــــبو سوځمه

 انـــګارونهدي هــــــرې خــــــواته ګورم

 زړه كـــــې مــــې دغــم او انديښنو څپې

ه  زنځيرونـــهدي پښو كې مې چار پير

وينه پو هيــږم دا الره بــه څــــــومـــــ  ـره

 څومره چې پرې ځم اوږده مـــــزلونه دي

 نه خيږي فرياد مې له خولې نــــه خيژي

 راته مهرونـــــهدي ايښي يې پــه خولې

 ويروى نه شــــي دا هــراسمې... نه نه

 انقــــالبــــــونـــــهدي مخ ته مې نـــژدې

 ��١٣/ حوت/٢١ كابل
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 －ل３ راشه
شيبېـــــله تــــــ  ــا مـــــې دزړه صبرو قـــرار نه

 ګلـــــې راشـــــه چـــــې مې اوږد انتظار نه شي

 زه بــــــه الره پــــــه بـــڼــــو درتـــــه جـــارو كــړم

 چې نازك خــاطر دې چيـــــرې آزار نــــه شـــــي

 مادهجــــر پـــــه اور مــــــه سيځــــــه ظالــــــمې

 سن دې ګوره خــــونكار نـــــه شــــــيداتنكېح

 زړه مـــــې ستــــــا دميـــــنې ډكــــه خـــــزانـه ده

 ستا په شوخو كتو پام چــــې انــــګار نه شــــي

 ړنــګه بنګه مې په غيــــږ كــــې راخـــــوره شـــو

 نــــور مـــــې ويــــره لــــه رقيب او اغيار نه شي

 ــام كــــوه چــــــې ورو ورو ،راچليــــږهبــاده پـــ

 تــــورې زلــــفې يــــې په مخ شب وتار نه شـي

 له مينې تـم كړي) ننګيال(كوم قد غن به يې

 څو منصور غوندې په دار او سنګسار نه شي

 ١�/١١٣�٢ كابل
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 رومهيتاه
 بيا مې په زړه كې غمونه ګډ شول

يبيامې له سترګو اوښكې څڅيږ

 بيامې دعقل ستنه كږه شوه

 جنون له ورايه راته مستيږي

 بيمې مغزو كې ليونې شور دى

 هيلې مې مړاوې مړاوې رژيږي

 اى زما مينې، ليونۍ مينې

 نوردرنه ځمه

 تاهيرومه

*** 

 ماوى چې ته به مې دزړه كور شې

 ماوى چې ژوند ته به مې رڼاشې

 ماوى چې سترګې به مې رڼا شي
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 دواشيزخمي زړګي ته به مې

 ماوى چې مړ به راځنې اور كړي

 خواته به راشي تل به زماشي

 اى زما مينې، ليونۍ مينې

 نور درنه ځمه

 تاهيرومه

*** 

 دعشق په الر كې دې آيته كړم

 تا په سينه كې داغونه راكړل

، خوږو خبرو  تا په څو نرمو

 دميو جام كې زهرونه راكړل

 تاراته چل كې له سوركو شونډو

خ  وله كې اورونه راكړلماته په

 اى زما مينې، ليونۍ مينې
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 نور درنه ځمه

 تاهيرومه

*** 

 مينې ما پريږده چې درنه ځمه

 خير كه سوځيږم خير كه ويليږم

 يوداغ دې شته دى زما په زړه كې

 زه به تر مرګه پې مشغوليږم

 پريږده چې خيال كې له تانه لرې

 ستا له يادونو سره لوبيږم

 نۍ مينېاى زما مينې، ليو

 نور درنه ځمه

 تاهيرومه

 ��٢�/٩/١٣بدخشان
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 خماري تنده

 واخــــــــله نو خمـــونه تشوم ســـــــــاقـــــــي پيمانه

 بهوم رګ رګ كــــــــې مې دميـــــــو دريابـــــــــــونه

 له ســـــــوزه دخمــــــــار او دســـــــاړه عقــــل دالسه

 ــه نغــــــــري بانــــــــدې اورونــــــــه بــــــلومدزړه پــــ

 پـــــــروا دزاهــــــــد مــــه كړه ساقي ژرشه راكوه يې

 دوزخ راتــــــــــــه راښيــــــــــه جنـــــــتونـــــــه نــــــــړوم

 احتياط چې كوم يو مټ له دې قطاره خيانت نه شي

 قيامتونه ويښــــــومكه يو څاڅكې ترې كــــــم شي

ده زمـــــا خمـــــاري تنــــــده  دڅــــــو ورځــــو تنده نه

 ډيـــــــر دردونــــــــه تيروم ددى تنـــــــدې لـــــــه زوره

 يوداغ نه دى په زړه كې چې يې څو پيالـــــې دوا شي

ه رغـومخمـــــــونـــــــــه تشــــــوم پــــــــرې پـــــــرهارون

 ٩/١١/١٣�١ كابل
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 زما －ونده
 يه زما زما سپيڅليه ګونده

 زما ننګ زمـا نا موســـــــــه

 ته مې پت ته مې عــــزت يې

 ته شرف تـــه مــــــې ايمـــــان

 تا دځــــان پــــــه وينو ساتم

 سر ښندل زمـــــــا نــــــاره ده

 كا شكـې ومرم ستا له پاره

 مې شي ارمــــــــانڅو پوره

 دامې عزم دامې هوډ دى

 دامې دنده دامې پريكړه

 دژغورن پـــــه الر دې ځمه

 دامې لـــــوړه دا پيمـــــان

 ستا په عشـــــق او مينه پايم

يم تابه وايم  تـــــــا به ســـــتا

 ستا په پت كــې زما پت دى
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 ستا په شان كـې زمــــا شان

ل  پارهزړه مـــې خوځي ستا

 سر بـــه ښـــــــندم ستا لپاره

 شهيدان بـــه دې ګـــــټمــــه

 كه مې ځــاى شي ګورستان

 ستا درنه غيږه كې لوى شوم

 تا دژوند درســـــــــونه راكړل

 تا عا قل كړم تـــــــــــا اګاه كړم

 يې له موره راتـــــه ګـــــــــــران

 ـــــه وياړمزه دتــــــا پــــــــه نــــــــامــ

 زه پتنګ ته مـــــې ډيــــــــوه يـــــــې

 پريږده پريږده چې مې ژوند كړم

 ستا له مينې نـــــــــــه قــــــــــربـــــــــان

 مــــــــا منــــــلي ستــا پهعشق كې

 سترګو درد او مرګ په دواړو

 كه ايـــــــرې شــــــــم ستـــــــا لپـــاره

 ــــــــــــه هــــــــــم ګڼــــــــم ارزاندابـــــ

 ١٣�٨/ جدي//١١ كابل
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م  ني سوزيد
 لكه ماته چې دمينې ســـــــوز رسيـــــږي

 هسې كله په اور شمعې ويــــلې كيــــږي

 هر سپر غۍ داور زما دزړګي كـــورشــو

 هډ هډو كې راته سيـــځي ايــــره كيـــږي

 ربه چاته ګريوان څيـــــــــرې كــــړم وژاړم

 چې مې يار راته دبـــل په خوله لمسيږي

 كه هر څومره بار دخـاورو په سر باد كړم

 خو فرياد مې دچـــــــــا غوږ ته نه رسيږي

 هيڅ اثر مې دژړا وربــــــــــــانـــــدې نه كا

 مسخرې كوي په اوښكو مې خــــنديږي

 نه زړه ته وكــــــــــــــړمكه هر څه نصيحتو

 په څيـــــر ژړيـــــږي ليونۍ شي دماشوم

 خوشې غــــــولولدي مينه نه ده خوشې

 نن زما سبـــــــــا دبل غيږ كې نڅيــــــــږي

وي نه پوهيږم  ددې عـــــشق انجام به څه

 دا اوږده الره بــــــه څـــــــو راتــــه لنډيږي

 ١�/٩/١٣�٣كابل



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 ＇ه ＊ه شپه وه
 څـــه ښه شپه وه مى خوړل وو خنديدل وو

 څـــــه ښـــــه شپه وه نڅـــيدل وو ګډيدل وو

 څــــه ښــــــه شپـــه وه درندانو پا چاهي وه

 څــــه ښـــــه شپــــــه وه دخمونو تشيدل وو

*** 

 څه ښـــــه شپـــــه دګلرخــــو ځـــــــليدل وو

ووڅه ښه شپه وه دسرو  شونډو زبيښول

 څه ښه شپه وه دجامــــــونو شر او شور وو

 څه ښه شپه وه ښكــــلول وو تخنــــــول وو

*** 

 څه ښـــــه شپــــه وه راته پيغـــلې ګډيدلې

 څه ښه شپه وه تـــورى زلفــــې ښــــوريدلې
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 څه ښه شپه وه څومره مست وم څه بې خوده

 ګيدلـــــېڅه ښه شپه وه څـه پايزيبـــــې شرن

*** 

 څه ښــــــه شپـــــه وه درنـــــــدانو ليونتوبؤ

 څــــه ښــــه شپـــــه وه دمستانو بد مستوبؤ

 څه ښه شپه وه څه بــــــازار ؤ، دعيشـــــونــــــو

 څه ښه شپه وه بې هوښي كې هوښيار توبؤ

*** 

 څــــه ښــــه شپه وه څــــه تارونه غږيــــدلو

 وه ويده زړونه ويښيــــدلوڅه ښه شپه

، آرامي وه  څه ښه شپه وه بې غمي وه

 څه ښه شپه وه يار مې غيږ كې لوبيدلو

*** 

 څه بزمــونه څه شيبې وې څـــه يادونه

 څه ګډاوې څه ســـازونه څه شپې وې
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وه څه شيبې وې  څه ديار ميـــنه خــوږه

 څه شيبې وې څه يې غيږه كې خــوبونه

*** 

 وه مـــا يــــې زلفې لوبــــولېداويــــده

 رودلې داويده وه ما يې سرې شونډې

 داويــــده وه دحيـــــا لـــمـــن كــــې پټــه

 وه دحيـــا لمــــن كــــې پټــــــــــه داويده

*** 

 اوس زما جهان دمينې! ربـــه څـه شو

 ارمان دمينــې دازما! ربــــه څـــه شو

ا ليونــــۍ څــه شــوهربه څه شوه دازم

 ولى راغى بيا په ما خــــزان دميــــنې

 ��١٣/�/١٣ كابل
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هيغول تهيدلو  واد والو
 يه وطوانوالو، يه هيـــــوادوالـــــــو

 يه لرې لرې، يه پـــــرديســـــانـــــــو

 يه غـــــوليدلــــــو دوطن خــــــلكـــو

 ـرانـــــويه دبل كــــور كې، مساپـــ

*** 

، يـــــه ږيــــــرورو  يـــه شــــــمله ورو

، همت مو څه شو  شمله مو څه شوه

 ولې سوداشوې، دبل په لمڅـــــــه

، غيرت مو څه شــــو  برم مو څه شو

*** 

 اوس راته رسي، دغرو له ها خوا

 ستاسو له پښو نه دزولنو شور

، په غوږو اورم  په سترګو وينم



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 ونه، داتكړو شورستاسو الس

*** 

 اوس دبادونو مستــــو څپوكې«

»ماته رارســــي ساســــــو غوږونه

 ګورم چې لـــوړ شول دآسمان زړه ته

 دتاسو چيغـې، كړيكې آهـــــونـــــه

*** 

 ګورم چې څنګه ددام مرغۍ شوې

 دښكاري الس كې به حالليــــږي

 ستاسو پت وينم چې درنه تښتي

 په دې ډاريږم چې رسوا كيــــــږي

*** 

 لغړو يــــه وږيــــو تــــږيو لـــوڅو

 يه دعمرونـــو رنــــځــــو وهـــــلو

، يه كـــــړيـــــــدلــــو  يه درديدلو

 خــــوږمنو خلكو غمــــــو خوړلو

*** 

 داڅومره ننګ دى دا څومره شرم
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 چې افغانان دې له وطن تښتـــــي

كا كومدابه نو  يو عقــــل قبــــــول

 چې بلبالن دې له ګلشن تښتــــي

*** 

 داوطن ستا وو، داوطـــــن ستـــادى

 دا وطــــن پـــــاتې لـــــه پالر نيكونو

 دامــــو ګټلې دامـــــــو ســـــاتــــــلــــې

 دځان په غوښـــــو دزړه پــــــه وينـــــو

*** 

تهراشى پـــه مينه دوطــــن  غيـــــږ

 دوطن ستـــرګۍ درتــــه كــــږې دي

 اوس مو په خاوره سباوون ښوري

 دانقالب پرې سپيدۍ خــــورې دي

 ١٣�١ دلو/ �١
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 ن３ ＄نکندنيدم
 څومره سخت ساعت دى دغم كاڼي را اوريـــــږي

، دريغه چې اشنا رانه بــيليـــــږي ، دريغه  دريغه

 داشنا مخ كې ليـــــدلهكهما خــو دژونــــد څړيـــ

 پوه شومــــــه چې اوس مې دژوندون پاڼه رژيږي

 فكر او عقـــــل واړه رانـــــه الړل او ياغـــــي شول

 بـــــاد دليــــــونتوب راته پــــه سر او مخ لګيږي

 مينه مې په زړه كې په سلګو شوه ځنـــكدن كړي

 ــال ژړيـــــږيكاڼي بو ټــــــي ګوره چې زما پــه حــ

 مه تميږه مـــــرګه رارسيــــږه خـــــداى له پــــــاره

 دابه څه ژوندون وي چــــې بـــــې ياره به تيريـــږي

 نور په شرم او پيغوركې» ننګياله« ډوب شومه

 هر څه ته چې ګورم ورنه سترګې مــــې شرميــــــږي

 ٧/١٣�٨/�٢ بادغيس
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 دابه م３ سزاوي

ه په زړګي كې مې لمبې لــــګينن

 مستۍ ليونۍ دغم څپـــــې لګـــــي

 شوركوي په زړه كې مې غوغا كوي

 ساز كوي، اواز كوي نڅـــا كـــــوي

 اوس ليــــونـــــۍ كيــــــږم

 ميـــــنه شـــــوه خداى چې مروره رانه

 اوس مې نو خوراك دزړګي وينه شوه

 كـــــړمـــــهڅه وكړم ګريوان چاته پـاره

 چاته دازخمي زړګې ښـــكاره كــــړمــــه

 وه ژاړمه چــــــاوته نـــــــاره كـــــړمــــــه

 اه مې هيڅ څوك نه اوري
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 خيــــر دى ديار عشق كې سودايي ښه يم

 اوكلي سودايي ښه يـــــم ورك لــــه كور

 پريـــږده الدغم پـــــه اور كباب شـــــمـــه

 وســــوځم لمبــــه شمــــــه خو ناب شمـــه

 ومــــرمه زړه چـــاودې شم حباب شمـــــه

 ســــزاوي دابــه مـــــې

 ١٣�٩/ دلو/� كابل
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 نجل９

د مطرب په نوا مسته ده نڅيـــــــږي نجلــــۍ  بيا

 پاې زيبه مه يې شرنګوه چي رسوا كيږي نجلـــــۍ

 ميـــــــګونې شونډى يې خمار دمې خورو ما تــــوي

 مسكې شي وخاندي غوټې غوندې غوړيږي نجلۍ

ب  ريښنا شر مويځلين رخسار يېد آسمان زيب او

 سپوږميه بريوزه چي رڼا ته دې خنـــــديږي نجلـــــۍ

د نرګس اوال له رنګ مړاړى زبيښلې ښــــكارې  بيا

 ځګه په لښتو يې شوخـــــې كــوې لوبيږي نجلــــــۍ

د ټـــــو پومـــــه وباسه  زړګيــــــه غلـــــې شــــــــه آواز

ي نجلـــــــۍبيا به په منډوشي حياور ځي شرميـــږ

 بغالن

١٢/ ��١٣/�
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د مغان خرابات
د مغان په خرابات كې  بيــــــا څـــــه شــور ده څه غوغا ده

د عشـــــق نغمې غـــږيږيد مطربو پـــه رباب كـــــې  څــــه

 څــــــه كـــــړ نګار دې دجامونو څـــــه بازار دېد مستيــــو

ې ديد ساقي په ميــــو نابكېڅه خــــــــوږې نشــې پــرت

د بې غميــــو  بـــــې هوښـــې دې بيخـــــو دى دي جهـــــــــان

 غم اندوه لره ځاې نشتـــه درندا نو په كــــــتاب كـــــــــــې

 اې زاهده اى نا صـــحه ما ته وعظ نصيحت مـــــــه كــــــړه

كېهسې خوند چې دلته شته دى نه مسجد او نه محراب

 ساقې راكړه پيالې راكـــــــــړه راكــــــوه يې را كوه يــــــــــې

 څو چي ډوب شمه الهو شم داد سرو ميودريـــــــاب كــــې

د خوښيو ميخانه زما مســـــــكن كـــــــــړه  دا مې كور كړه

د نشو سيل او سيـــــــالب كــــې  څو ژوندې يم پكې پايم

 لغمان

٢/٣٠/ ١٣�٣
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د پ＋تو خبره
 آشنايه ګوره خــــــوا ته دې په غال راغلې يم

 ديدن ته دي په پټه پټــــــه بيا راغلــــــې يــــم

د چو غلو له هراسد رقيـــــبـــانـــــو و همه  له

 ترڅنګ دې په اهللا او بسم اهللا راغـــــلې يـــــم

 نن بيا دتنكې حسن غوړيدلو بــــاغيچو تــــه

 ندې په چيغو پــــه ژړا راغلــــې يــــــــمبلبل غو

د آدمخورو، ليونو، مخمو رو ستــــرګو  په ياد

 مجنون غوندي له دښتو او سارا راغلـــې يــــــم

 يو جام دميو راكه له سوركو ميګو نو شونـــډو

 په ډيرې بې صبرې او وار خطا راغلـــــې يــــــم

د تل  ـــــو خبرې مه كړهد خداى له پاره نور را تــــه

 داو ښكو له جرګو له جرګو سره همرا راغلې يم

 رټـــــلد عـــــاشقــــــانـــــو دپښتــــو خبره نه ده

 ننګيــــــال درتــــه پــــه عـــذرو په دعا راغلې يم

 كابل

١٧/ دلو/ ��١٣



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 ساقي
 وخوړمه خدايږو داغمجنــــې زمـــــانې ســــــاقي

 پيمـــــانې ساقــــــــي دمستيو ته راوړهراوړه را

 وبــــــه چو له غـــــــمه اشنـــا جګي جګي ژركوه

 ډكې كړه په بيړه له شرابونه پيــــــالۍ ساقـــــــي

 ستــــــادې دشــــرابو په پاكې او تقــــــدس قسم

 مكړه راته مكړه دومره دومره بهــــــانې ســــاقي

د  جنـــــــــــــون الرې راوښيــــــهعقل رانه واخله

 ومې سوځه زړه كې دغمــــونو خزانې ساقــــــــي

 نور به توبې نه كړم كاشكې داتوبه مې ماته كړې

 كوربه ميكده كړم راكړه ځاى په ميخانۍ سافي

 داسوال مې قبول كړه نور دزهد په الر نه ځمــــــــه

 ـــيخوښ په خرابات يم مناجات نه مې توبې ساقـ

 لغمان/ كال ١٣�٣



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 دبهار شپه
 دبهــــــار رنګينــــــه شپــــه واى

 زه اوتــــــه ســــــــره هـــمــــرا واى

 دمطــــــــربـــــو تـــــــرانـــــې واى

 ورتــــــه دواړه پــــــــه نڅـــــــاواى

*** 

 كنـــــــډولـــــۍ واى دشــــــرابو

 پيـــالې مو كړنګوالىشنـــــــۍ

 بلـــــبــــــالن پـــــه چغيــــدو واى

 دګلـــــــزار پـــــه تمــــــاشـــــاواى

*** 

 داوبــــــــو پــــــه شــــرشـــــرو كې

 ګــــــډيـــــــدالى لـمبـــــيـــــدالى



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 هيڅوك نه واى هيڅوك نه واى

 پـــه قــــهقـــا واى په خنـــدا واى

*** 

 په شنـــــو بو ټـــــــو غزيـــدالى

 ورو اوريــــــدالى شبنــــــم ورو

 شپــــه الهـــم پســـې اوږده واى

 نه رڼــــــا واى نــــــه سبـــــا واى

*** 

 ستا دزلفو سيــــوري الندې

 خوبو ويـــــده واى په خوږو

 تا پــــــه مينـــــــه نـــازولـــــى

 يــــــــال واىنه اندوه نه واو

 لغمان كال ١٣�٣



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

ډ وېيدحسن

 زړه مـــــــې دتــــــــا په ديــــدنو موړ نه شو

شو باغ په دا  ډيرو پسرلو مـــــــوړ نــــــه

 څو يـــــــې راپـــــــورته كړل داور جامونه

 ساقي په ډكو پيمانو مـــــــــوړ نه شــــــــو

ا  ور سيځلې ميـــــنستــــــا دښــــــكال په

 لكــــــه پتنګ په سوځيدو موړ نه شـــــــو

 زړه مـــــــې شبنم غوندې دګل په ځــــولۍ

 ستــــــــا په سينه په ويد يدو موړ نه دى

 دسرو شــــــونډو غوټۍ لـــــږ رانـــږدې كه

 وږى خــــــاطــــر مې په بو سو موړ نه شو

 بيښل شوې بورادكلـــــــو غيـــــــــږ كېز

 دســــــــره ګالب په اننګو موړ نه شـــــــــو

 لـــږ راتـــه بلـــــې كــــــړه دحســـــن ډيــــــوې

 يې اور كې په سوځو موړ نهشو» ننګيال«

 ٨/٨/١٣�٩ كابل



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

الريدم  ن３

 داجمل خټكد دې غزل په اقتفا

 ـــــوكه په متقل الره تيريږي په مقتـــــل ورځــــــ

 داځل جــــــانان پســــــې ملګرو تر منزل ورځــــو

 ورځو ور ځو ديار در شل ته پـــــــه برغل ورځـــو

 موږ يې ديدن پسې دوينو په بـــــــدل ورځــــــــو

 پريږ ده چې خوځي هره خواكې داجـــــل وزرونه

 مونږه سر تيري يو په خواكېد اجـــــل ورځــــــو

 ايه يېد حسن ډيوي بلې نه شـــيڅو چې له ور

 تر هغو پورې به دزړونو په مشعــــل ورځـــــــو

 خير كه په دغه الر كې ټول له پښو وغورځيږو



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 دزړه په سر باندې دمينې په تكـــــل ورځـــــــو

 دمغرور حسند مغرور جمال ليده پـــــه تـــــمه

 دآد مخـــــوروخوني سترګو په مور چل ورځـــو

 كه يېد زلفو تروږمې ويد تلو الره نـــــــه وي

 او بل ورځـــــــو موږ يېد ټيك درڼا يې په جل

 چې يېد شونډو دګر مې په تصور مستيـــــږو

 كه مو په سترګوراښكاره شي په متقل ورځــــو

 كابل

١٠/ دلو/ ١٣�٢



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 زمازړه

 زما زړهربه څـــــــومـــــــره نــــــا قــــرار دى

د چا غـــم كــې ګرفتـــــــــار دې زمــــــــا زړه

 نه پوهيـــږم چاپه كوم تقـــصير نيــــــولـــــې

 چي اليــــق يېد سنګســــــار دې زمــــا زړه

 دابـــه څـــوك وي چېد غـــــــم پيټې راليږي

 چې هــــــــــــردم ورنـــــــه آزار دې زمـــــــا زړه

 چا په سينــــــه ناســت ښكاري بازاندېداد

 چــــــې زخمــــــــــــې يې په منقار دې زما زړه

 زمـــــــا خــــــــدايه دا خــوني سترګېد چادي

 چـــــــې ګــــــــولو كـــې يې حصار دې زما زړه

 داد كــــــومـــــــې دلـــــــر بادشونــــډواور دې

 يـــــــې په انــــګار دې زما زړهچــــــې ستـــــــې

 نه پوهيږم دانا دودې پــــــه مــــــــا څــوك كړې

 چې هميش تــــــرې نـــــا زار زار دې زمـــــــا زړه

 جالل آباد

١٨/ حوت/ ١٣�١



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

و  ږمهد بهار
د بهار وږمه چليږي ګډ وي څانګې ښاخـــونـــــــه

 ـــــــونــــــهزړه ځمګه ځوانه شوې ښكلوي ګلو مخ

د بهار مستو شيبو كې په دې ښكليو باغيچو كې

 مطربان سره ټول شوي غـــــږوي دزړو تــــــــارونـــه

د خمار په وينو لژندجادوګر ماښام مســــت شوې

 دافق په شونډو خښ دي تخنوي دستورو زړونــــه

 دسكروټو جام په الس كې ساقې اور سره لوبيږي

 هير وي پې خپــل غمــــــونـــــهتشوي داور خمو نه

د بيـــخوديــو  يو بازار دېد مستيـــــو يو جــــــهان

د هــــــر بـــــوټې له شـــا خيږي دپيغلو ټو آوا زونه

وو مادلې دلــــې راوړي د اللـــــه  ســـــــره ګلــــــونه

 ونهښكلــــــو مــــــه يـــــې پـــــــه پاڼود شهيدو مزار

 كابل

١٢/٢٨/ ١٣�٢



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 ارې دوديد
:د حميد مومند ددې غزل په اقتفا

 يار راځينې الړه پسې نه مرم ژوندې پايم

 تو زما په مينه چېال پايم بـــــې وفا يــــم

ال پـــايــــم پـــــه دنيــــــا  يار مـــــې مساپــــر شو زه

فازمـا )) تو زما په مينه (( و  پــــه عشــــق او پــــه

 نه مې ځان حالل كړ نه مې وسو ځـــاو په اوكــــــې

 نه پــــه ژړا ســــر شـــــوم نــه مې هيره كړه خــــنـــدا

 نه مې ورته پلد هر قدم په سترګو ښــــكل كــــــړ

 نه يې شـــوم ملـــــــګرېد سفــــر او نـــــــه هــمــــرا

م  ـــې ســـــر له كاڼــــو سره وجنـــګاوه په زورهنـــــه

 نه مـــــې ځــــان الهو كړ په كوم سينداو پــــه دريا

 دا بــــې حسه زړه مې څه له كاڼو شــــګــو جوړ دې

 نه په چيغو سر شـــــو نـــــه پـــــرې وشــــــوه څه بال

و چـــې لــــــه غمــــــه ليــــــو  نې واىدود ديارې دا

 نه له غمه مړ شوم نـــه ملنګ كچكـــــــول تر شــــا

 زما په شان بې پته محبت كې مونــــده نـــــه شي

 نشته عــــــاشقې كــــــې مـــــا رسوا غوندې رسوا



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 ور＄３ درزم
 اوښــــــكې مـــــې ليمـــــو ځنــــــې پـــــه مخ دوچيدو نه دي

 نهدي مــــــــې دزړه په رغيدو ـــارونـــهســــــوي پــــــــرهـــــ

 دشـــــعر پـــــه ژبــــــــه مه غواړې مـــــانــــــه دبــــهـــــار وږم

 دازخمـــــــي حـــــــواس مــــــې دبـــــهــــار او پـــسرلونــه دي

 ما دحســـــن بـــــاغ او دسپـــــوږمــــۍ جلـــــوو ته مه بـــولې

 اغمجنې سترګې مــــې دحســـــن او جــــــلــــــوو نـــــهديد

 پريږدى چې سرې شونډې دسره جام په شونډو خښې شــي

 زما داترخـــې شونـــــډې دشــــــرابــــــو دنـــشــــو نـــــــه دي

 زه بـــــه څنـــــګه دار بانــــــدې دزلــــفـــــو ښــــكال وليـــكم

ش  ــــعـــــرونـــــــه دي دزلــــفـــــــو دمســـــرو نـــــهديداد دار

 درزمـــو تـــرانـې جوړې كړم پـــــريــــــږدى دار پـــــه غـــاړه

 دبــــــــــزم او ميــــــلـــــو نــــــــــهدي داد رزم ورځــــــــې دي

٩/١٣�٨/ ٢٢ 



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

ک３يدحسن ＇７
 ووځـــي ځليــــــږي پســــې له وريځو لكه سپوږمۍ

 راشــي پټيــــــږې پســـــــې دزلفو سيورى يې په مخ

 پسې پورته شي نيوې يې نه شــــــي دزړه مرغۍ مې

 چغيــــــږي پـــــســـــــې ويلې شي وڅاڅي نارې وهي

 ما وسوځوې اى دحـــــرمـــــــان لمبــــــو راپريوځې

 چې سړيږي پسې ـــې تاوده كړېميېنـــــه ويـــــنه مـ

 مـــــې پســـــې ستړې شو ديدن لټوي زړه ليـــــونې

 وړې سلـــــګۍ وهي ژړيږي پسې لكه مـــــاشــــــوم

 دزلفــــــو جـــــال يې ونـــــــــړوه نسيمه جار دې شـــــم

 بليـــــــږي پســـــــې چې يې دحسن څړيكې وځغلــــي

 دملنګۍ كچكول خالي رانه وړي» يال ننګ« نور به

 پــــــرزيـــــــږي پــــــسې لټوي غورځي ديدن دمينې

 ��٢�/٩/١٣ بدخشان
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 دوزخي عمر
د څښو جامونه راكه  ساقي خداى لپاره وسوم څه

 دګمراه عــــــــقل له پښــو مې دجنون وزرونه واكه

 ونۍ كړيـــــكېكــــــړوي مــــــې كړوي مې دخمار لي

 جګــــــې جـــګې ساقي جګې په نشو يې وار خطاكه

 تـــــــويوم درته په خدايږو په خمُ خمُ ګوهر داوښكو

 پــــه بــــــدل دهريو خمُ يې راته يو څاڅكې اهداكه

 دژونـــــــدون ستـــړې بيړۍ مې واهللا په ډوبيدو ده

ه پورته په هواكهدنشـــــــــو پـــــه توپــــــــانو يې رات

 دګنـــــاه خبـــــــرې پريږده زه رسوا ګنهكار خوښ يم

 ما دتا لمن نيولې ټول عـــــــــالـــم كې مې رســــــــواكه

 دوزخي لنډكې عمر مې دمرګ پو لــــــــې ته بيــــــايي

 دا وروستې شيبې، لحظې مې له مستۍ سره پخالكه

 ٩/٩١٣�٢ كابل
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 نو مشاليدو
د خطا په ګناه  قصاص كه اخلي څوك له چانه

 ته خو مې وژنې خداى له پاره دوفا پــــــه ګناه

 ژبه مې ګونګه شي له ويرې څه ويالې نه شم

 چې مـــــې رټــــــې هـــم دخندا هم دژړا په ګناه

 دزړه دوينو مشال بلوم زه دې ديـــــدن تـــــه

 ـــا په ګنـــــاهته مــې شړې له ځانـــــه ولې درڼـ

 زه لكه شمعه تاته ژاړم پـــــه زړه اور لګـــــوم

 ته مې په مخ وهې داوښكو دلمبا پـــــه ګناه

 لږ مې دزړه داغونه ګوره هم دذهن پــــرهــــار

 بيا مې لمبو كې سوځوه ديوه رسوا په ګناه

 ١٣�٩كابل
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پ  ال３يان／وري
 ستوري دسحـــــــر په راختلو دي

 ټۍ په غوړيدلوديشونډې دغو

 زړونـــــــه تخنـــوي دپســـرلي وږم

 زلفــــــې دسنبل په رپيــــــدلو دي

 خانــــــدي راته جام دګالبــــي نشو

 ګوتې دساقي دمچـــــولــــــــــو دي

، دميو سرې پيـــــــالې  حسن دبهار

، چې ژوندى دتيرولــو دي  خدايږو

 ـولېنن مې په زړګي كې دزخمو پـــــ

 ښكاري چې نواوس درغيــــدلو دي

 داميګونې شونډې انګوري پيالې

 خولې كه دزبيښلو، ويلولــــــو دي

 دادغم لښكرې دعمــــــــرو ميلمۍ

 زړه نه دننګيال په وركيـــــــــدلو دي

 كابل

 ١٣�١/ دلو/ ٢٣
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ميل نهيون３
 ستـــــا پـــــه محبـــــــت زما قســــمدى يــاره

 يوه شيبـــــه دهجـــــر په مــــــا غـــــمدىچې

 هســــــې زه بــــې صبــــــره تــــږې دليدو يم

 لكــــه تـــــږې مړاوې ګل چــــــې دشبنم دى

 بيـــــا دې ميــــه ليــــونې شوه ځنډنې شوه

 نه پو هيږم دانــــو څه ظلـــــم او ستــــــم دى

 به خوره شوه چې مې زړه كې ستا دعشق لم

 اوس نو ځكه لوغړن قــــــلـــــم قـــــلـــــم دى

 كه فرمان مې دمرګي راشــــي فــــــرق نه كا

 خو هراس مې ستا له عشقــه دم پـــــه دم دى

 ستا دمينې بنـــدګـــــي كـــــــړم څو ژوندى

 ما منلې ستا په عشق كې هرمــــــاتـــــم دى

 ��١٣ لغمان
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 مزاردانويدشه
 داچــــې خوځي په هوا كې په مستې مستې رپيږي

 ســـــره توغــــــونه دي وياړلي څومره فخر كا نازيږي

 داتــــلو دانــــــارې دي دشــــــهــــيدو نښــــــــانـــــونــه

 دغيرت غــږ ترې جګيږي سرې لمبې دي دسرو وينو

*** 

 ــــــاليــــــو دننــــــګي قافله دميړنو ده ستر كاروان

 دادپت، همت بچــــي دي دا لښكر دتورياليـــــــو

د اولسونــــــو سر ښندونكي دوطن دي  مينـــــان

 وياړ په داسې جنګياليو شهيدان دي دټاټوبي

*** 

 دوى اتل او باتوران دي ميړني قهرمـــانــــــان دي

 داوطنو دوى ته شمعه دوى يې سوي پتنګان دي

 طن له پته قربا شوي نثـــــــار شـــــــويدوى ددېو

، دارښتيني افغانـــــاندي دارښتيني افغانان دي

 دشهيدانو غونډې كابل ١٣�١
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 دانقالب جشن
 دا ښكلې او زيبا جشن داجشن زموږ جشن

 دازموږ دخلكو دننګونو او رښتيا جشـــــن

، درزمونو دځال جشــــــــن  دامو دجنګونو

 ام دارمانونو دوفــــــــا جشـــــــندامو دمر

 دا مو دې زخمي ستړي وطن ته دښكال جشن

 داددې هيواد دخپلواكې او دبقــــا جشـــــــــن

*** 

 دلته راته جوړ ښكلي بزمونه اټنونه شــــــــــول

 راژوندي مو وياړونه شول هيلې مو تازه شوې

وللنډه مو شوه الره بريالي مو ارمانونه شــــــــ

 دلته مو سر لوړي تكلونه او هوډونه شــــــــول

، سنګرونه شــــــول  دلته مو پياوړي مورچلونه

 دلته جوړ دښنه وو دښمنانو ته قبرونـــــــه شول

 دلته آبادي دلته ښادي دلته ډولونه شـــــــــول

 دلته سره يو زمونږه ژمنى او بولونه شــــــــــول



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

*** 

ـ ونونــــــوكېجګه شوه ناره دانقال ب مو ولسـ

، كروندو كې دوطن په سمـــــو غرونو كې  كليو

 مو په رګـــــونو كـــــــــې وخوځيده وينه دغيرت

 شور دازادې مو لور را لور په غرو رغونو كــــې

 هسكې مو پګړۍ شوې دپلرونو په ملكونو كې

 زوږ دخوشحالې راته نڅا كوي ســـرونو كــــــــې

*** 

ز  ماوطنهال پوره دې ارمانــــــونــــــــــه شـــــــــهيه

 وسپنيز دې سنګرونه شــــــه يې سر لوړي تل دې

 بريالي دې غورځنګونه شــــــــه هيلې دې كا ميا به

 هسك دې په دنيا كې دبريو بيــــــــرغــونه شـــــــــه

 ــه اورميږونـــــــه شـــــــــ غوڅ دې دغليمو له تنونه

شه يه وطنه جار مو ستــــــــا له كاڼـــــــــو  نه سرونه

 هر ځوز او اغزې دې دجنت، ښايسته ګلــــــونه شه

 ١٣�١/دلو/� كابل
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 پسرلی
 يو خوا پسرلې دى بل دښكليو بوى لګيږي

 بيا په ميكده كې بادې خم په خم تشيـــــــــږي

نش ګوره ه شـــــول له مستې نه چې هرڅه نشه

 ودې چوي هغه زړه چېال اوس هم نه ګرميږي

 باد دسبايې دبد مستيو غيږې پرانيستــــــې

 پاڼودګالب سره غوټۍ ناڅــــــي لوبيــــــــږي

 وژنــــــــــي دلته بهاري وږمه دزړه سوزونـــــه

 څوك به ليوني وي چې غميږي نه مستيـــــــږي

 دګناهونو دعشاقودېڅيــــــــرې شــــــــــوې پر

 شونـــــــډې دمينــــــــو ســــــره يو پربل خښيږي

 ورځې دمخمورو شونډو بيــــــــا دمسيدو شوې

 داسې مستانه ورځې به بيا كلــــــه رسيــــــــــږي

 كاڼي بو ټي واړه زما سترګو ته غوټــــې شـــــــــي

ږي مې اباسين شي په زړګي مې رابهيـــــــــ شعر

 ٢/١/١٣�٩ كابل
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!ه می فروشهيوا
 توى كړه ساقي توى كړه ستا دخم درياب وچيږي نه

 څو پيالو بانــدى ماتيــــــږي نـــــه زما خماري تنده

 وسپړه دخم غوټـــــه چــــــې زړه پــــــكې الهــو كړمه

 پـــــه كاســـــــو باندې مړيږينه دادعمــــــر تــــــږي

 دســــاړه عـــــقــــل راباسه ــــالـــــــه دې قالبــــــهمــ

 داليــــــونــــــۍ ذهــــــن مې په بل رنګه صبريږي نه

 زه دې جارشمه ساقــــــي جانه! وايه مې فروشــــــه

 تــــيريـــــــږي كه تيـــــريږي نه؟ الره دجنــــــون دلــــــته

 كابل

١١/٣/١٣�٢ 
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 آرام جنون
 راسې چې جامونه سره پـــــورته كړو

 دادخم اورونـــه سره پورتــــــه كــــــړو

 راشې دنشــــــو په لمبــــــو وســـــوزو

 سره سره انګارونه سره پورتــــــه كړو

 را پــاڅـــــوو راشــــى دا ارام جنـــــــون

 مست مست اوازونه سره پورته كـــــړو

 وبيږو دخمار په ډنـــــــــډګورې چېډ

 پاڅى چې سرونه ســــره پورتـــــه كړو

 راشى داسړې وينې راګرمــــې كـــړو

 مړاوي قـــدمــــونه سره پورته كـــــړو

 لږ خو سره تاو كــــړو دربــاب خوږى

 وناڅو غږونه ســـــره پـــورته كـــــــړو

رهړنګه كړو يارانـــــــو دتقـــــوا ديــــــ

 سر په سر خمونه ســــره پــــــورته كړو

 بغالن

١٢/١٣/ ١٣�� 
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 ８دۍيپر
 پريــږدې چې داخړې وريځــــې والوزي

 پريږدى چـــې دلمر كلى روښــــــانه شي

نه پريږدى  دآسمــــان له دوزخــــــــي زړه

 پيغله سپوږمۍ پورته شي روانـــه شــــي

*** 

 ــــړې ټنډۍنهپريږدې دآسمان له خــــــــ

 سپين ستوري راووځي بې حجابه شي

 دازړه ځمكه هم وخـــــــــاندي پريږدې

 شبابهشي ځوانه شي، سمسوره شي

*** 

 پريــــــږدې چـــــــې له ګـــــل سره ګلبڼو كې

 بيا خــــزان وهلــــې بلبل ونــــــــــــاڅـــــــــي

 پريږدې چې دســــرې غوټۍ په مخ باندې

 اڅــــــــكي دشبنــــم به ورو ورو وڅاڅيڅ
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*** 

 دهر بـــوټي له شاځينــــــې پريږدې چې

 پــــورته دپيغلټـــــــو اوازونــــــه شــــــــي

 پـــريږدې له هـــــــر ګـــــټ له هرې تيږې نه

 پورته دشپونــــــكي شپيلې سازونه شي

*** 

 دروازې خالصېشي پريږدې چې دخم

ه ترې ساقي داور جامـــــــونه كړيپورت

 شي ماتې دعمروتـــــــوبې پرېږدې چې

 جــــــــــوړ پــــــه محتسبو قيامتونه كړي

*** 

 پريږدې دسپوږمۍ سپينې ډيوې الندې

 هر عاشق معشوق غاړې تر غاړې شــــــي

 پريــــــــــــــږدې دازړې دګنــــــــاهو پردې

 كــــــــې ويجاړېشيغيـــــــږو دمينــــــو
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*** 

 پريــــــــږدې دامو سپينـــــو قطرو سره

 ګډ دمعشو قو دتن عطرونــــــــــه شي

 پريږدې دآمو دغاړې هر بـــــو ټـــــــــې

 زلفو دجنكيو ته ګلونـــــــه شــــــــــــي

*** 

 پـــريـــــــــږدې دا زما انقــــالبي وطـــــــن

 ـــــتي وكــــــــــــړيوخاندي بهار سره مس

 سپيلـــنۍ خاوره پريږدې چې دا ســــــوې

 ونا څي، موسكا وكړي خوښي وكـــــړي

 ١�/٣/١٣�٣ حيرتان



 اروښاد اسحاق ننګيال ډالۍ

 خماری عقل
 راځې چي سره ووځو يو ځل بيا په سيلد ګلــو

 يو شور دمستې ساز كړود جامو په كړنګو لو

ې زيـــــرېد بــــــهارنن باد دسبا وايـــــي زيـــــر

 راځې چي بهار مست كړو دنشو په ګرمــــولــــو

 واهللا چي له خماره خمـــــاري عقــــــل مــې وژني

د هيرولو سا قيــــــا د ځــــــان  توفيق راكــــــه لږ

د هجر  رقيب خو مو لمبـــــو كې سو زوي په اور

 په كتلوراځى چي لږ ستـــــــي شود پــــــې مخو

 ساقي زما زړګې تــــه دوږمـــــــو خبـــــــرې راوړه

 دشونـــــــډو په مــوسكا كېد غوټېد خنديد لو

د خاموشــــــــيد بيلتـــــــا نه راځنى يوسه  دالويه

د هجــــــــــران او بيليدلو  خبــــــرې راتــــــــه مه كړه

كهاى باده زما خوا ته لـــــږ څه مشك دز  لفو خور

 تســــــل به مــــــې دزړه شــــــي دآشنــــــا په يادولو

 بهاره داځـــــــل ما تـــــــه دوصـــــــال يو زيري راكه

 داغم راځينې واخله خـــــــداې له پــــــــاره دسيځلو

 كابل
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 ډال９
 زړه راته مست شو اټنو نه كوي

 په بې صبرې رانه پرواز غواړي

 كــه چي والــــوزيګوګله الرور

د بازغـــــــــواړي  هوا بازي لكه

***

 بيا مې مغزو كې څه غوغاخــوره ده

 غواړې چي مست او ليونې مي كړي

د كومــــي مينــــــــي او وفــا په خاطر

 غواړې چي سوې سپيلنې مــــې كړي

***

 ستـــــــورو تــه ګورم سترګكو نه وهې

 ــــغله پــــه ګډا ښكاريدآسمــــــان پيــ

 ځمكــــــې تــــــه ګــورم چې نشه نشه ده
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 غرونه رغونه په موســــــكا ښــــــكاري

***

 آسمـــــــانــــــه ووايه څـــــــه زيري لري

 دبــاد له غيـــــــــږي نـــــــــه پيغــام راكه

 زه دې قربـــان شم له درا نــــــــه سكـوته

 كـــــــوت مات كړه ترې آرام راكهيوس

***

 ستا له درنې او له نــــــــا پــــــايې فضـا

 ما ته ګونګې شا نتې آواز راځي راځي

 ستــــــا ددې مستــــــو تــــوپانو له څپو

 يو نوي شور او نــــــوي ســـــــــاز راځي

***

د خداې  له پــاره آسما نه پـــوه مې كړه

 په ګونــــــګې ژبـــــه پوهيږ مه نــــهستا
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د  هــــــــن غـــــــوټــــــــــــې لږ راته وسپړه

 نـــــــږدې دي شــــــــونډو ته رسيــږ مه نه

***

 آسمـــــــان ولـــــــــــــې راتــه حال نه وايــې

 چې خلك پاڅيـــــــدل وطــــــن ويــښ شـو

 ره ولــــــــې فريـــــــاد نه كويولــــــې نـــــــا

 چــــــې خزانــــــــي مړاوې ګلشن ويښ شو

***

 ولــــــــــې دانه وايـــــــې پـــــه چيغو چيغو

 چېد ظلمت ماڼې نســــــكوره شــــــــوله

 ولې دانه وايـــــــــې په مستــــــــه ژبــــــــــه

 ــــــــا توره شولهچـــــــي دعيشــــــو نو دنيـ

***

 ولې دانه وا يـــــــــــې چــــــــــې ونړيـــــــــده

 داد عمـــــــرونود ظلمـــــــــونو زنــــــــــدان
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 ولې دانه وايــــــــې چــــېو پـــــــرزيـــــــــده

 دبد مستيــــو اوبـــــــزمــــــــــــونو سلــــــطان

***

 ـــــــه ووايـــــــه چـــــــي ما تــــــې شولېآسمان

 الس او پښــــــــو نـــــــــه دپيـــــــــړيو كــــــړې

 وايه چې راغلــې په مســـكيو شــــــــونـــــــډو

 دســــــــرو زرمـــــــونـــــــــو دبــــــريــــــو ډالۍ

***

 ــم درو ګــــــر ځمهآسمــــــانه ځـــــــار دې شــــــ

 خلــــــكــــــــو تـــــــه زيـــــــــــرې دبدلون وركه

 ټـــــــولـــــــــې دنيـــــــا او دنيــــــــاوا لــــــو لره

د پـــــــاڅــــــــــون وركــــه  خبـــــــــر زمــــــــــوږه

***

پ  ان وخوځوهآسمــــــــــان ويــــــښ شـــــــه تـــو

 آوازه دې تنـــــــــدر تــــــــــه دېز ور وركــــــــه

 چـــــــا تــــــــه پـــــــــه قــــــــار شه چاته ومسيږه

 خپـــــــلو تــــــــه شــــــــور دښنو ته ګـــور ور كه

 بغالن

�٧/٢/٩ ١٣
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 ادومهيتا
 ډير مې ياديږې په رب قسم دې

 خوږې خبرېستا نر مې نر مې

 ډيرمې ياديږې په خوب او ويښه

 ستا پستې شونډې لكه شكرې

***

 ښكلې بهار دې هر خوا ګلونه

 ورو ورو خوځيږې، څانګې ښاخونه

 په ګلو اورې دشبنم څاڅكې

 په چكرو تې بيا مستې نجو نه

 زاڼو هوا كې اميل جوړ كړې

 چوغكې ګرځې ډلې خيلو نه

 مسته هواده مسته فۍا ده

 يږې خواږه عطرونهله ګلوخ
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 ميندو پلرو له السو نيولې

 خپل نازولې تنكې بچو ڼه

 زه غمو وړې

 په حيرت تللې

(يوازې ناست يم تا يادومه( (١(

 يه زو يه زو يه ګال لې زويه

 زه به دي هير يم كه دې ياديږم

 زه چې هر څو ځان مشغولومه

 خو ته راياد شې نو بيا ژړيږم

 وينمچې ستا په شانته كوم كو چنې

 زه لكه شمعه ورته ويليږم

د څڼو كاږه په زړه كړم  چې ستا

 كله مو سكې شم كله غميږم

 كه هر څو زړه ته ډبرې ميدم

 نه مې هيريږې كه هم بيديږم

 زه غموړوې

 په حيرت تللې

)يوازې ناست يم تا يادومه(

 كه هر څو مله مې وخواته راشې
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 رالره جوړ كړې تاوده بزمو نه

 كه غيږ كې نيسېهر څو مې ښكلې

 څو په مامو ښى جوړه تيو نه

 كه ځو يې لمس كړم غوښن ورنونه

د ځوانې تود شي  هر څو كه بزم

 هر څو كه تش كړم ميو خمونه

 هر څو نشې مي له عقله خالص كړې

 هر څو مې مست كړې خواږه عشقونه

 په رب قسم دې چي ته راياد شي

 په ما شي زهر واړه خوندونه

 زه غمووړې

 تللېپه حيرت

)يوازې ناست يم تا يادومه(

 ورځ خوال ښه وې په دنده بوخت يم

 لعنت په شپې شه بده تيريږي

 اوړم را اوړم قرار مې نه شي

 بستر مې او ښكوال ندي ډوبيږي

 خو كه يو ځل مې پريښاتې يو سې

 له ځايه خيزكړم زړه مې درځيږي
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 مې لوڅوي) آرش( وايمه نه چې

ږيوايمه نه چې ساړه بې كي

.ها خوا او دې خوا ته مې الس اوږد كړم

 خو په بچې مې الس نه لګيږي

و خورم  له ويرې پاڅم يو ټكان

 شپه مې همداسې ټوله تيريږي

 زه غمو وړې

 په حيرت تللې

)يوازې ناست يم تا يادومه(

 جالل آباد

١٨/ حوت/ ١٣�١

.داليق له يوه شعر څخه نقل شويدي)١(
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.خيص يې نه دې اخيستې او په داوطلبانه توګه څارندوې په ليكو كې پاتېديهغو ته چې تر

د انقالب ساتونک３
ګـــــمل نهــــــــــــــګرو  ورې دې خورو درو

تـــــــــــاه زلميـــــــــــــدش  رانې راځېــــــــو

همـګورې چي ويښش د ت بچوړېـول

كــــــدغرو لهڅ ځېو زمز مېراـــــــــــو

***

 دل وخوځيدلـــــــــــګورې چي وښو ري

 ګورې چي مستي شوي زمريانو ډلې

ه تـــګورې چي وا لوتل په ړوـــــسكو

ب و ډلېـــــــــــــازانـــــــدا دشا هينو او

***

لېــــــــــــګورې له تيكو تورې ووت

ف ضاــــــګورې چي وبريښيده خړه

و ټوك  يدهــــــګورې چې وغوړيده

 په غرورغونوكې موسكا موسكا
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***

 نو الرې ــــــــــګورې چي ورانې شوي دوي

د و چاوديده) پانګوال( ګورې چې زړه

 ګوري چي هلته ارتجــــــاع بـــــــــوره شوه

 يدهـــــــــــــــګورې چي دلته ۍلمتو ړنګ

***

 يدېــــــګوري چي توري وريځې وتښت

ګذ آسمان پي  له ــــــــدا راغـــــــــــــــغله په

و ګورې چي ونڅ  يدلــــــــــــــستورو ته

لهــــــــدا راغــــــد ځمكې شونډو ته خن

***

 ري سكروټېـــــكورې چې بلې شولېس

د ډال بچــــــــپكې ايرې شول  يانــــــــــرو

د پيغلو اوښكو سين كې  ګورې زموږ

ې پرنګيانـوطنډوب شول الهو شول

***

ه ډوـــــــلو شونــــګورې په وچو ګردو

لهــــــله راغـــــخوږه غوندې خندا راغ

ل وـــــــــو زړګـــــــګورې په سو يوكړيد
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لهـــــــــا راغــــجذبه دمينې او وف

***

ګــــــــګورې په وچ  ردو هلو شوندوــــــــو

 له راغلهـــخوږه خوږه غوندې خندا راغ

و زړګوــــــــدلـــــــړيــــــګورې په سويوك

د مي وفـــــــجذبه لهــــــــا راغــــــــــــنې او

***

 يانـــــينېبچــــــــ رښت ګورې ددې وطن

د خپلې خاورې سا تندوي شول كه نه؟

 الېـــــګيــــــــګږرې په خپله خوښه دانن

ك ه نه؟چي داو طلبد څارندوى شول

***

ن  كې زلمېـــــــــدغه اتل او سر ښندو

 ول كه نه؟ــــګورې هادې دانقالبش

ب نــوره زامــــــــاتــــګورې ددې وطن

 حامې،حافظد نوي باب شول كه نه
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 ثور انقالب دالرې شهيدانو ته

و  نو سروديد
ل ه دړهـيوــــــــــلهــــــويــــــــآسمانه ستا په

څــرې لمبــــــــــوايه داس ديــــــــېد اور ه

وبــــــــــداچې تا سو ځې درن  اسېــــه زړه

پ څـــــــكړيكېد تندر لور دېـــــــه لور ه

***

پ ه څه مست شويــدا جا دو ګر ماښام

ل  ډو رنګ اخلېـــــــه شونـــــچيد افق

ي ولېېدــــاغـــــــدا توپاني سيلېي

لېــــــالنګاخــــــــچي بر او بحر نهق

***

ب  دلېــــــولې دوريځو شوي جامې
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 كاريـــــداخړې خړې ولې سريښ

 دغه تور سريد عمرو نو كونډې

د ناوو پلو شي ښك  ارېـــــــــلكه

***

 يو سترګوــــداد فلك له سرو خون

فـــــــــولې دو وي  وارې اورېــــــنو

خېدا  آسمان په څه ژړيږي دوز

 ټوټې ټوټې قطري قطري اورې

***

 دهسكو غرو رغو نوتلكې دغه

م آمـــولې دا و په سينوــــــــړې اود

 داد هـــــلمنــــــــد اود آمو په سينو

دېــيـــــــــلې څپې ونڅـــولې داغ

***
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 دا ليونې برښنا په څه پړه كيږې

ه ده او زور ښيېــــــــــله قهره ډك

ن و چړيـــــــولې راباسيد او رو

 وريځې شړي توپان ته لورښيې

***

هــــــــآسمانه ووا يه قربان دې شم

 دا ليو نې طبيعت ياغې دي ولې

 لږ خو مېو سپړه دامړ اوى ولې

 ګردان جهان باغي دې ولېدا سر

***

.خو

ل نهـــــــــــزه دې ه سوې در ديدلې زړه

تـــــــــداغ ې اورمـــــرانـــــــــــــلې غلې

ب دـــولـــــــته چې مدام ې دوينو سرو

نـــــــــزه دې همدغ  ارې اورمـــــــلته

***

ا خورويـــــــدا بريښنا نه ده چې رڼ

 داشفق نه دې چې ګلګون ښكارې

ې وينيــــــآسمان دادې ځوانيمرګ
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يكې ژوندون ښكارغوټيو چي يې

***

غـــــــــــــآسمانه وغ ړ  ږوهـــــــــــږ وه

ل نهــــــد  وى فتحو او رز مو سازو

 ان ته ووايه چي ورپويــــــوپــــــت

 رونو بخملې تو غونهــــد سرو قب

***

ق به شهيد له وينوــــــــــــــد ستا شف

ن ه اخلې او ځليږي پسېـــــــــرنګو

د شهيد له وينوا شفقــــــــد ست  به

و نه اخلې او ځليږي پسېـــــــرنګ

د تندر او ټوپان زړه كې به د ستا

ن ه لوييږي پسېـــــــد انقالبو

 كابل
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و پو＊ته آسمان نه
 زه هغه زلمې يم چې له سرنه تير يدلې شـــم

 زه مې ككرې باندې ميچنې ګرځولې شــــم

د ځان په وينو لوبيدلې لم  بيدلې شـــــمزه

 زه تورو باروتو كې داور تخم كرلې شــــــــم

 زه مې په منګولو كې اورونه اوبولې شـــــم

 وپوښته غيرت مې له آسمــــان او كهـــــكشان ځيــــــنې

 پورته له آسمان ځينې ښكته ټـــــــــول جـــــــهان ځــــــــنې

***

و پوښته آسمان نه چي يې ځومــره ازمويلې يم

 څومره يې په تورو په ننګو نوكــې ليدلــــې يم

د دښمن په سر لويدلــــــېي مڅومره لكه تندر

 څومره لكه اوسپنه اورو نــو كـــړولـــــې يــــــــم

 څومره سرو ګولو ته لكه غر هسې دريدلې يــم

 كو مې فلكې كړيكې له هوډه ګرځولې يـــــــــم؟

 زما په يوې چيــغې اسرا فيــــــــل رالــــــړ زيدلــــــې دي

 زما پــــــه يـــــــوه قهـــــــر بانـــــــدې تندر ريږ ديدلې دي
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***

و پوښته آسمان نه چــــې يې بل څوك خم ليدلې دي

نهكوم چې ياغې شوي سيــــال  مهارولې شـــي؟ وو

 يادو ينوسين كې لكه مســــــت او توپانې ماهـــــې

 اړخ په اړخ را اوړي ګــــــــډيدلې لمبيدلـــــــــې شي

 داسې قيامتې لكه داور او دسينــــــدو نو خـــــداې

 كوم چې دوزخو نه خورې سكروټې هضمو لې شي

 آيا بل به وي داسې انـــــسان پــــــــــــه انسانـــــــانو كــــــې

د ټــــــــول جـــــــهان قهـــــــرمـــــــانانو كې؟  داسې قهرمان

***

 وپوښته آسمـــان نه ور ته ووايه چې ووايــــــې

 دغه انسان څـــوك دي دا اټل او قهرمان چيرې

 داد دنيا وا لو دنيــــاوو دســـــــــرونــــــــــو تاج

 داد غيرتونو، همتـــونو پهـــــــــلوان چيــــــــرې

 وپوښته آسمان نه دابــه چيرې روزل شوي وي

ن  سل او نــــــيا كان چــــــــــريدادده ټټوبې دده

 دا هغه افغان دې چې يې ټول جهان كيسې كوي

وي ځمكه پرې نازيږيد غيرت يې تما شـــــــيك
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