ټول هغه دوستان چې ما نه زما کتابونه غواړي  ،او زه بیوسه انسان نه شم کولی چې کتاب ورورسوم
،نو زما لومړي کتاب د ګلپاڼو اتڼ له دې ځایه کاپی کولی شي
په مینه
ستاسو
جالن

( د ګلپاڼو اتڼ ) لومړۍ برخه
د درد موسیقي
خیر که غریبان یو یا کوو په سادګۍ کې ژوند
ګله ! جنت بویه د ضمیر په ازادۍ کې ژوند

وار دی د طبعیت د خندیدو جانانه زور کوه
ښه په شرنګ غږېږي د سپرلیو په شپیلۍ کې ژوند

ځي ورپسې واړه ژوندي سري د امید پر پښو
سپور دکاینا ت د ښکالګانو په بګۍ کې ژوند

ته زما د روح د غوټۍ شونډو کې خوږه موسکا
ته لکه هنر زما د درد په موسیقۍ کې ژوند

دا مو د حیا سمبول دی د ا مو دسینګار ګاڼه
تاته لوپټه کې ژوند او ماته په شړۍ کې ژوند

نن به دې جالنه غرنی خوی رومنتیک کړمه
کېنه چې د ژبې غوندې درکړم په خولګۍ کې ژوند

وری۵۸۳۱ / ۶/
اریوب ځاځي خېرمېنه

یو وجود
ګرد یم كه غباریم دپښوپل ته درنږدې یمه
تاپسې دخپل زړه غوندې وتې له پردې یمه

ستاخوږوخبروته جانانه دومره تږى یــم
ته وا تلوسه دمینانودكیــسې یـــــمه

څه ساده باده یم دومره ستربدلون كې پوه نه شوم
اوس هم شاګردۍ كې دپیمخې زمـــانې یمه

زه اوته دمینې په یوه وجود كې ژوندكــوو
ته یې د ډیوې رڼا اوزه بیخ دډیوې یـــمـه

هسې دخپل روح خوارو اوږوباندې ورباریمه
وجالنه ! سیورى دژوندون دجنازې یمــه

مرغومى۵۸۳۱/ ۱۵/
کابل

د زمانې بادونه
د زمزمو په اوبو مینځم مینه ناکې کیسې
لکه یاسین داسې خوږې دي د عشق پاکې کیسې

غرونه مو منځ کې دي خو غرونه به خدای ونړوي
زه کوم تاته  ،ته کوه ماته  ،دعا کې کیسې

په لوپټې کې دې جانانه څڼې ښې پټوه
د زمانې بادونه هم کوي بېباکې کیسې

د ستا پر شونډو سره ګلونه کیسې سرې سکروټې
زمونږ پر شونډو وینې وینې او تڼاکې کیسې

ستا جالن هم کله سندرو کې څه داسې وایي
لکه زلمی ناوې ته وکړي شررناکې کیسې

کب۵۸۳۸/ ۵۱/
اریوب ځاځي خېر مېنه

د ښکال اینې
ته مې ژوندۍ کړې که ما خپل وجدان ته مړینه ورکړه
ستا په خاطر مې د خپل سر قاتل ته وینه ورکړه

منې ! اوبو هم ترې تصویر ستا د ځوانۍ وغوښته
ما چې چینې ته ستا په نوم هینداره سپینه ورکړه

نن خو سکڼي ماښام ته ډېر خېر پېښوې ملګرو
جانان د سرو شونډو وعده له ماسپښینه ورکړه

د کایناتو د ښکال اینې ژباړمه اوس
چې تخیل ته مې رڼا ستا له جبینه ورکړه

جالنه ! دومره اسان نه دي پسرلي د څڼو
مونږه یې سیوریو ته هم غېږې غېږې مینه ورکړه

سلواغه ۵۸۳۸/ ۱۸/
د ځاځي بابا ادبي غونډه

نكریزې
کېنه چې شیبې دې اختریزې کړم
پاڼې د ګالب درته نکریزې کړم

تاومې کړه له غاړې نه رڼې لېچې
پرېږده چې هیندارې ماښامیزې کړم

دا ځل که په سره شړۍ کې راغلمه
نجونې د ښاریو به غرییزې کړم

خدای که مې همداسې شرنګ کې وساتي
ډېرې زمانې به سندریزې کړم

ګرځمه جالن د ترنم پر غرو
مړې سترګې دیار چې څلوریزې کړم

۵۸۳۱
) اریوب ځاځي خېر مېنه (د لوی اختر شپه

بله ډېوه

د خپل ارمان غوندې یم وړاندې ځمه شاته راشم
د جګ غره کاڼی شوم چې وخوزم بیدیا ته راشم

زه چې څېړل د ژوند د هرې فلسفې شروع کړم
په نتیجه کې یې ضرور د ستا ښکال ته راشم

د څڼو رنګ چې مې شي ساز د طبعیت درو کې
د ذات اوبه شم د شپې تور رګ کې سما ته راشم

لمر چې سر پورته کړي د بلې ډېوې رنګ واړوي
داسې چې زه د زړه نه ولوېږمه تاته راشم

یون مې د غشو پر سرو تکیه په خدای جالنه
مور مې هم مړه ده دعا چانه واخلم چا ته راشم
تله ۵۸۳۱/ ۵۱/

افغان ادبي بهیر کابل تایمني

د ښایست ګلدره
سره د مخ کاسه دې له غروره کړه
ګرانه ! نن دې بیا د چا مور بوره کړه ؟

ولې ؟ دې وژلو د ا وژلی كس
تا خو سره په مړه ښامار کې توره کړه

بیا د کوم ښایست ګلداره ویښه شوه؟
چا مې نن دا ښۍ سترګه رنځوره کړه ؟

ښکلې مې کړه اخ توبه مې ښکلې کړه
نن مې د خمار د پښو مزدوره کړه

سپینه اینه یې تپي تپي کړه
وخت چې د جالن مینه توروره کړه

لړم۵۸۳۱/ ۵۱/
کابل

کلیمه داره
هلته ساینسدان د لوړ تخنیک په تار ډبره تړي
دلته ګل ژبې سمندر په یوه خبره تړي

خود به د شپې پر پاسني مخ ټوله شپه رڼا وي
دنګه د لمر غوندې رڼه ټوټه له سره تړي

غرونه که هر څو لوړ شی مخه د لمر نشي نیوای
وخت څه نادان دی زولنوکې مې سندره تړي

.په بنګالیو کوډو نشي دوزخ مخیه ! واوره
پېغله زمونږ کلیمه داره له ټټره تړي

د ایینې د سپین ورغوي د پړک پیڅې پسې
جالن ورک یارته د مین زړه مر غلره تړي

چنګاښ۵۸۳۸/ ۱۱/
.کابل رشاد ادبي کره کتنه

وژني مې ګام په ګام

عجب کیفیت لري دا زړونه ځکه زر پټوي
خوږو لیمو کې چې ګل دښت ګل دښت نظر پټوي

خېر دی که کېناستم د ستا د لوپټې سیوري ته
واورې هم کله کله غېږو کې سپین غر پټوي

خوله یې په پښو کې ده په یو چړپ زر هیندارې ژویي
اوس د جوهرو پسرلي یو جادوګر پټوي

وژني مې ګام په ګام خو بیا هم مینه ناک دی جانان
د سندرغاړي سل عیبونه یو هنر پټوي

کاږه شکست کې جالن تمه د ژوندون نلري
بیړۍ چې ماته شي ضرور یې سمندر پټوي

مرغومى۵۸۳۸ / ۵۱/
کابل پوهنتون

د اوښکو ژبه
جانان چې کاڼی شي د غوښې له قالبه ووځي
زمونږ له سترګو نه د سپینو اوښکو ژبه ووځي

ګرانه ! بیلتون دې زمانې لره پیکه کړم داسې
لکه د ځوان شاعر غزل چې بې مطلبه ووځي

چې پسې وژاړم ښه وژاړم د مه مې وشي
لکه ناروغ نه چې په یخو اوبو تبه ووځي

یاغي جذ بې دې له خیالي ځوانۍ نه وښویدې
لکه تیرې تیرې لیشې له پاخه کبه ووځي

جالنه ! بیا به دې پښتون ایمان کې څه پاتې شي؟
د مینې وړانګه که د مینې له مذهبه ووځي
زمری۵۸۳۸ / ۱۱/
کابل

غنم رنګ ستورى
ستا د سترګو سیوري مې لیدلي دي
دوه غنم رنګ ستوري مې لیدلي دي

ځه چې پر ګالبو دې نن ولمانځم
اى ! د بڼ پر لوري مې لیدلي دي

ګرانه ! د رڼا د مینارې پر سر
ستا د نامي توري مې لیدلي دي

یو شاعر غالم بل تخیل غالم
دوه تنه كمزوري مې لیدلي دي

وړي جالنه ! زړه پوښتنه نه كوي
دې چم كې سر زوري مې لیدلې دي

سلواغه ۵۸۳۱/ ۵/
كابل

د ګلپاڼو اتڼ
د ښكاري نظر د تورو غشو ښكاریو
د دردو په څېر په سرو پرهارو بار یو

څو سیكې ستا د مسكا لرو په زړو كې
شكر سختې غریبۍ كې هم مالدار یو

موږ ساده یو خو په خپله سادګۍ كې
د شړیو د تارو په څېر ګلدار یو

مه مو وژنه د ښایست مور به كړې بوره
مونږ بچوڼي د سپرلیو د سردار یو

په تڼاكو پښو په كاڼو په ازغیو
رسیدلي د سپینچكو تر بازار یو

د دیدن وړانګین السونه را اوږده كړه
د ارمان په ګړنګونو كې ایسار یو

د ګلپاڼو په اټن پسې جالنه
لیوني یو خپلو زړو نه راګوزار یو

وري۵۸۳۸ / ۳ /
رشاد ادبي كره كتنه تایمني كابل

کټ مټ
ستا لیونۍ سترګې له سپینو کاڼو تور اخلي
د فلسفو خبرې ځکه دلته زور اخلي

د دیدنونو مسلمانې شیبې څومره ښې دي
زه له ګالب ،ګالب ،ګالب ځېنې ټکور اخلي

پرون یې تاپسې دنیا چڼ کړه خبریې کنه؟
.سپینچکه ! لمر درنه یو څو جلوې په پور اخلي

زه بې سواده یم په ټکي باندې نه پوهېږم
جانان د خولې ازمېیښت هم لکه کانکور اخلي

کټ مټ جانانه ! وهللا ستا قهر ته ورته ښکاري
د ستا جالن ځکه په غبرګو لپو اور اخلي

لیندۍ۵۸۳۱/ ۵۱/

کابل

د یادونو سوداګر
نظر د مینې مې د حسن سیپارې تخنوي
لكه سحر نسیم د ګل شونډې پستې تخنوي

زړه را نه غواړي د پستو څڼو وږمې ملګرو
بیا مې د اوښكو په رڼو ګوتو لیمې تخنوي

ستا د یادونو سوداګر زما د تن كلي كې
اوس ښه بلد شو د زړه پټې دروازې تخنوي

كه مې په ژبه وكرلې دا څه شرم نه دى
زېړوكى لمر هر مازدیګر كې ګلدرې تخنوي

كله مسكى شي كله غونډې جلوه ګرې پیڅې
دا شوخكى نظر د چا دى؟ ایینې تخنوي

دا چې مې سترګو كې راشین شو د سكروټو ګل فرش
د خوب لمن راته جالنه شوګیرې تخنوي

لیندۍ۵۸۳۱/ ۱ /
اریوب ځاځي

ښكل یې كړه للو دي

ستا د مخ جلوې كه پېغلتوب ته رسېدلي دي
زما هم امیدونه زلمېتوب ته رسېدلي دي

چم ته د جانان چې ښایستونو غېږې وركړلې
پوه شوم چې سپرلي هم مینتوب ته رسېدلي دي

پام كوه د شوخ نظر خاونده غضب مه شینده
دلته ګریوانونه لیونتوب ته رسېدلي دي

ښكل یې كړه للو دي د چا یاده تخنوه یې مه
اوس ،اوس پرهارونه ایله خوب ته رسېدلي دي

هغه دي جالنه د ادب د ایینو پیڅې
څومره په هنر ،هنر اریوب ته رسېدلي دي

لړم ۵۸۳۱ /۱۱/
اریوب ځاځي خیرمېنه

.یادونه :دغزل مې دشپې په خوب کې وویلو .کله چې ویښ شوم ټکي په ټکي مې یاد وو او ومې لیکه

لپې له سخا ډكې
د ښتې دغاټولو یې روانې دمخ رنګ پسې
غرونه په ګونډو ګونډو ښویېري په یو دنګ پسې

دې ته تعجب سترګې مې شوې لپې له سخا ډكې
اوښكې وروړي در ګرده كور ته په ملنګ پسې

سرمو په تلي وي مونږ د ځان قتل غوښتونكي یو
تل ګرځوو زړونه د قاتلو سترګو جنګ پسې

څه ماشوم عادت لرې له ځانه څه خبره شه
دا دې شیخ توبې تړي ،دستا د بنګړو شرنګ پسې

زر شه ساقي جانه ! د مودو تندې اخیستي یو
ترك زړونه موچوي خدایګو ،نور د جام په كړنګ پسې

لږ تم شه جالنه یو غزل په حسن ولیكه
اوس راځي ملكه د ښایست د رباب ترنګ پسې

ورى۵۸۳۵/ ۱ /
اریوب

بابواللې
رب چې خورې كړې په فطرت د ښایستونو څڼې
مونږه به هم لولو همیش په نظرونو څڼې

سپرلى په شونډو له مستۍ نه بابواللې وایي
پاسته نسیم ته اوړي را اوړي د ګلونو څڼې

زاهده ته پوه شه او خداى پوه شه چې خوند نكوي؟
دا چې كږې وږې پرتې دي په خالونو څڼې

پكې تصویر مې د ښكلوكې جانان لولپه شو
د خیال هیندارو كې مي شنې شوې د اورونو څڼې

لمر د شغلو په ګوتو بیا د كنډو زړه تخنوي
پر زړو مو و غزیدې بیا د امیدونو څڼې

په هغه وخت راځي غوږو ته د مچكو خرپ خرپ
دا لوړ چنار چې لمبوي په ګودرونو څڼې

اوس مې جالنه د شهید ارمان مزار په پیڅو
ډیوې د وینو بلوي د پرهارونو څڼې

چنګاښ ۵۸۳۱/۷/
اریوب ځاځي خېرمېنه

بې كچې ټكور
د ایینو په دښتو اور ورېږي اور ورېږي
ال پرې هغه مړ شوى نه وي چې بیا نور ورېږي

د لمر سپینوكو وړانګو ټولې كړئ لمنې ترېنه
هسې نه تورې شي په دې كوڅو كې تور ورېږي

ملګرو لویې حوصلې كړئ د غرور كلى دى
دلته د هر یوه لفظ لفظ ځنې زور ورېږي

لږ پكې ونغاړه كرم چې نور مې نه ځوروي
ستا د نظر تندر خو زما د زړه په كور ورېږي

خدایه ! دا كوم ښكلي ګلونه د خندا شیندلي ؟
نن مې دردونو باندې بې كچې ټكور ورېږي

ټوټې ټوټې شي د جالن په ویر لړلې ټنډې
هلته خاموشه خاموشي ده دلته شور ورېږي

چنګاښ۵۸۳۱/ ۱۳/
اریوب ځاځي خیرمېنه

د شیدو جام
د ګلو بدرګه چې ګام په ګام ورسره ځي
په مست او سندریز تګ مې ګلفام ورسره ځي

د مخ له ایینو نه یې ګېډۍ جلوې زنګېږي؟

که پیڅه کې د سپینو شیدو جام ورسره ځي

دا دوې کوترې دي د نامعلوم جادوګر لوڼه
د سرو پاپیو تلو کې روغ بام ورسره ځي

!دستا د کلی خوا ته چې هر څوک درځي جانانه
زمونږ له خولونه خامخا سالم ورسره ځي

اشنا چې د نازونو جامې واغوندي جالنه
دنګ غرونه د ښایست په احترام ورسره ځي

لړم۵۸۳۵ / ۵۶/
اریوب ځاځي خېرمېنه

خدای دې راپېښ کړه
تاپسې نظر ګرځوم تا پسې زړه ګرځوم
ستا په ځوانۍ پسې هروخت دوه تنه غله ګرځوم

راټولومه د جانان د راتلو نښه ترېنه
.د فا ل نیلی د هرسړي پر اووم پله ګرځوم

بې کاره نه یمه دا هم لوی مصروفیت ګڼمه
ستا په وړو وړو خبرو پسې خوله ګر ځوم

هسې للو شم د سحر د بانګ نه لږ څه وړاندې

د سحر لمونځ ګرانه ! همیش په لمر خاته ګرځوم

مینه به زر په تا ناتوان جالن تاوان کړي اشنا
خدای دې راپېښ کړه تاته الس کې تیار مړه ګرځوم

لړم ۵۸۳۱ ۱۱
افغان ادبي بهیر کابل تیمني

زېرى
په ایینو د نرګس ستا د انځور رنګ را درومي
خود به د وخت د ښایستونو تر منځ جنګ را درومي

بال دې واخلم زېرى واخله د فطرت ښاپیرۍ
ستا د سندرو په ځونډي بوى د لونګ را درومي

زاهد دې وپیي تسبې د حورو شنو خالونه
مونږ ته دا بس دي چې په لوړ غږ دجام كړنګ را درومي

هر مازدیګر زما د زړه د وینو تږى جانان
د خپل قلنګ پر غوښتو بې كچې بد رنګ را درومي

په سرو ګوتكیو د جالن د زړه ټوټې ټولې كړه
د روح السو ته یې د مرګ د زنځیر شرنګ را درومي

د وري ۵۸۳۱ ۵۳
ځاځي اریوب خیر مېنه

د روح كنډول
په تورو څڼو مست سپرلى څومره عجب غږېږي
لكه د مینې پر كېسه د شاعر لب غږېږي

خود به له چین نه ښاپېرۍ را لېږي ګل د خندا
د سندریز تار په زړه وړونكي تر نګ مطلب غږېږي

د مازدیګر په زېړ جبین به ګل ،ګل وكرل شي
دا ځوان ګودر به اوس د نجونو په مذهب غږېږي

راځئ په مینه ،مینه واورو نوراني خبرې
زما د جانان په طالیي تندي كې رب غږېږي

خدایه ! سرۀ ژبه د لمبو یې پرې كوه په توره
زمونږ فردوس ته جهنم ډېر په غضب غږېږي

ګستاخ باڼه د جالن روح كنډول كې مست شور كوي
لكه د پېغلو په السو د بنګړو ژرب غږېږي

دلوه د اختر ورځ ۵۱۷۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

دوې همزولې پیغلې
واه واه د خندا په توره وار كوي زړه ورېبي
دا خو عجیبه د هنر كار كوي زړه ورېبي

یا د اداګانو جادو ګرې جامې واغوندي
بیا خو خامخا سینې ته الر كوي زړه ورېبي

ګرانه ستا اوبلن نظر چې ستا پر اننګو ساز شي
لكه تود ګبین د خوږو تار كوي زړه ورېبي

دوې همزولې پیغلې په یوه رنګ د یوې كوڅې
بس د شیبو سیوري ته سینګار كوي زړه ورېبي

ستا ساده جانان ساده اجل جالنه پام دې وي
كله كله یونیم خوى هوښیار كوي زړه ورېبي

وري ۵۸۳۸ ۵۱
افغان ادبي بهیر تیمني کابل

غمازګره سوله
غواړم تخیل ته مې دشوخو نازو رنګ راوړم
اور شه چې غزل ته مې نوښت راوړم اهنگ راوړم

څه ساده انسان یم كشمالیو پسې الړ شمه
پوه نه شم چې بیرته راځم غیږې غیږې بنګ راوړم

بیا یوې تور پړوني نغمه ګرچم را خاموش كړلو
ځم د لمر مطرب نه د جلوو د رباب ترنګ راوړم

ستا دهنرمند نظر وړوكى شان شاګرد خویم
ځكه دمین احساس ورغوي باندې چنګ راوړم

اى ! وچې موسكا كې مې د ویر لكیرې ولوله
اوس هم انځورونه د دردونو د كړنګ راوړم

اوس چې غماز ګرې سولې زړونه را تړلي دي
خدایه د څلورو ګلو منځ ته څنګه جنګ راوړم ؟

غشى د اوبو چې مې د زړه پر غرمه وګرځي
ماتې ماتې اوښكې د نظر د جام په څنګ راوړم

سوال كوه جالنه چې د مینې پسرلى شمه
تا ته به دعا هم د سندرو له ملنګ راوړم

ورى ۵۸۳۸ ۶

كابل

څوك دى؟
د ګل مخ باندې اوده ښكلوكې څوك دى؟
د ښایست په لباس پټ پستوكى څوك دى؟

شغلې هم په سپینو شونډو ترینه مۍ څښي
دا د مستو میو مست ډنډوكى څوك دى؟

دا د غوڅ زړګي پرهار باندې چې پښې ږدي
د غرور په الر روان مستو كى څوك دى؟

روح مې پروت د عزرائیل جانان په دركې

خلك وایي دا ماشوم وړوكى څوك دى؟

د مخ پړك یې د نښترو څڼې ښكل كړې
د كنډو پر سر والړ سپینوكې څوك دى؟

واه نظر له مې خورا شیرین شیرین شو
اى جالنه ! د ګبین كنډوكې څوك دى؟

مرغومى ۵۸۷۱ ۱۶
اریوب ځاځي خېر مېنه

شومې شپې

مونږه تړي كړۍ كړۍ دي لومې لومې شپې دي
د درد لمبې زېږوي ښې را ته مالومې شپې دي

كه تورې تورې پښې یې هر څومره په شونډو ښكل كړو
رنګ د جانان د څڼو نه راوړي څه شومې شپې دي

وایي دوه ستوري سره غېږ په غېږ شي سوال قبلېږي
اى تور پړونې بوډۍ ! وایه هغه كومې شپې دي؟

هغوى خو تل زمونږه قتل ته لمنه وهي
هغوى چې تاسو ته پر پښو رغړي مظلومې شپې دي

زمانو ډیرې د رڼا پیڅې په خولو كې وركړې
خو پېغلې نه شوې ال همغسې ماشومې شپې دي

تور ومه سپین یې كړم جالنه چې یې ولمانځلم
د یو چا تورې تورې سترګې هم معصومې شپې دي

كب ۵۸۳۸ ۱۱
افغان ادبي بهیرتیمني کابل

بسم هللا وایه
په خوله ټپه او مهین الس چې په چمبه لګوې
دا خو ګالب زما د ژوند په ګریوانه لګوې

!پى مخي مخ كې د غصې كرښې ساده جانانه
څه تور خاپونه دجنت په دیواله لګوې

منم چې ما به د جانان په نامه نه بولې ته

بیا د نظر منګولې ولې مې په زړه لګوې ؟

د ترنم دا ژوبله ژبه مې راوړې ځكه
وایي چې ته پرې د موسكا خواږه ډېر ښه لګوې

ته كه هر څومره جامې واغوندې د وركو شیبو
لكه هنر مې داحساس په شونډو خوله لګوې

وخت ډېر سپېره دى درنه ناز د مینې ونه لوټي
بسم هللا وایه چې بڼو سره باڼه لګوې

هله به ښكل كړې د جالن تندى دخیال په شونډو
چې مړه ډېوه د اسوېلیو پر لمبه لګوې

کب۵۸۳۱/ ۸۱ /
رشاد ادبي كره كتنه تیمني کابل

دروند سیوری
وویشت د مرګ کاڼو له کاله مو لوی ور ولوېدو
دروند سیوری د پالر مې هم خالقه له سر ولوېدو

اوس د ژوند اغزنه کږلېچنه الر ال ګرانه شوه
یوړم د تیارو ګرداب له السه مې لمر ولوېدو

اوښکو مې د زغم د دېواله ډډه ورسته کړله
ړوند شومه له سترګو مې روڼ اندی نظر ولوېدو

امر دی دخدای چې مور او پالر یې رانه واخیستل
زور راکوي دا په ستړي غږ مې خنجر ولوېدو

داسې جالن پړمخې نسکور د درد څپېړو کړو
ته وا باراني طوفان کې خرپ شو نښتر ولوېدو

کب ۵۱۳۱ ۵۱
اریوب ځاځي خیرمېنه
د ګران پالر د مړیني پر وخت

ګېډۍ ګېډۍ لمبې
یو څو زاڼې د زاڼو له قطاره ووتې
ګېډۍ ګېډۍ لمبې مې له پرهاره ووتې

!د بل کهکشان غېږ کې چې جلوه جلوه شوې ستوریه
ګېلې مې له ستومان ارمان مداره ووتې

په غشو ګوتې پرې شوې د ښایست د مطربانو
نغمې د تورو څڼو له هر تاره ووتې

سیالۍ کې د رندانو مې جنون ونه ګټلو
ژوندۍ ژوندۍ توبې مې له خماره ووتې

پیمخې زمانې چې غنم رنګې شیبې راوړې
ما ویل که د بنګ څڼې له کوکناره ووتې

که ژرنده دې د پالروي هم په وار د هر چا وار وي
جالنه لیونیه ! ته له واره ووتې

غبرګولی ۵۸۳۵ ۱۵

اریوب ځاځی خېرمېنه

له نازه ډک فلم
اوس مې د زړه دهوسۍ مرګ ته په خیال شک تېرېږي
ستا د نظر بوڅ غوږی پړانګ چې داسې څک تېرېږي

له نازه ډک فلم دې وینم د لیمو په پردو
ستا هر باڼه د اداکار پر مټ ټوپک تېرېږي

خدایزده د کومې رڼا لپو کې ښېرې د تیارو؟

لمر مو د کلي په سر تور واوړي چابک تېرېږي

د مستانه زړه لېونۍ خندا په کټ کټ وکړي
سرو پرهارونو کې د سپینو تورو پړک تېرېږي

دیدن مې بار کړو د امید د زلمي ولوباندې
خالقه ! خیر د رقیبانو په پاټک تېرېږي

که ګستاخي نه وي یارانو د جالن پر شونډو
.قافیه یې شوخه خو ردیف پرې ډېر نازک تېرېږي

تله ۵۸۳۵ ۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

پوستكـى تور
مونږ زړونه مینه ناك لرو مونږ ګورو تصویرونه
مونږ ګورو په ګلپاڼو كې د ستورو تصویرونه

مودې وشوې لیمو نه مو پوستكى تور ښویدلى
ماښامه ! راوړه لږ د څڼو تورو تصویرونه

را ځه جانانه ! ورك ورك شو نظر كې دیو بل
په نورو كې چې رنګ رنګ شي د نوروتصویرونه

د حال په ژبه وپوښته ماضي ده پرې خبره
دې چم كې ولي شوي د سر زورو تصویرونه

د خیال پرایینو د شوخ زمان له ټسه اوس هم
جالنه ! ګرځوو د اور د سیورو تصویرونه

كب ۵۸۳۱ / ۱۵ /
رشاد كره كتنه تایمني كابل

مهربانه شپه
سترګې په تکه سره غوسه مینځي لمبه راکوي
په ډبرینو جامو پټه ده خوله نه راکوي

د کال په شپو کې یوه شپه تر پخې شپې وروم
دا مهربانه شپه پوره د کال خواږه راکوي

جانان وعدې کوي راتلو ته یې تاله پرته ده
غشي د ځان سره ساتي تشه لینده راکوي

د ژوند په پل کې به یې وکرم ځواني په نذر
خو که جانان د ناز په لپو کې اوبه راکوي

ورباندې ګران یم او په زړه کې یې ځای هم لرمه
خو بیا پرې دومره باور نلرم چې زړه راکوي

یو سور کافر به هم جالنه داسې کارونکړي
لکه دا غرونه غرونه درد چې پښتانه راکوي

وري ۵۸۳۱ ۵۵
کابل

د سپېڅلتوب خاطر

د درد په سرو وزرو ګر ځمه ټکورنلرم

لکه یتیمه مرغۍ مورنلرم مورنلرم

منم چې دښت یمه د غره په شانې لوړ نه یمه
خو خپل ضمیر ته مې د وخت د خولې پېغور نلرم

ستا د حیا د سپېڅلتوب خاطر ،خاطر کې لرم
دا چې په سپینو تورو ټوک ټوک یمه شور نلرم

ترکیب مې خپل او خیال مې خپل ،غږېږو ټول په پښتو
د چا پور نه منم او زه هم په چا پور نلرم

یم بې سندرو له مودو د تخیل نغري کې
جانانه ستا د ګل غوټیو سترګو اور نلرم

ها پخوانی نه یم چې غر به مې په غېږه کې وړو
جالنه اوس خو د یوې څپېړې زورنلرم

لیندۍ ۵۸۳۱ ۱۱
کابل

ډالۍ
دا سایل څوک دی؟ په زړه کې راته ناست دی
پښتونخوا غوندې په خوله کې راته ناست دی

د نغمو پالر مستانه کاروان یې بولې
د سندرو شنه ځنګله کې راته ناست دی

پسرلی د تفکر فلسفې وایي
د هیندارو راڼه غره کې راته ناست دی

دا د نیا مو د پښتو بې زوره مه شه
دروېش ویښ د ننګ شمله کې راته ناست دی

اخ اکبر مې د زرینې میني برج دی
د نوښت په لمر خاته کې راته ناست دی

انځور ګر د زمانو لیوال مې خوښ دی
د شریعت په ښي مټه کې راته ناست دی

د ښایست دسمندر غاړې جالن شوم
یو ړنګ بنګ د ناز څپه کې راته ناست دی

۵۸۳۱زمری ۱۱
افغان ادبي بهیر کابل تایمني

د پښتنو حجرې
راړنګه شه پخې شپې د دیدار له پاره وي
ساړه ساړه وختونه خو د وار له پاره وي

د زړونو راکړه ورکړه ده په مینه کې اړینه
په ژوند کې خو سړی پیدا د کار لپاره وي

د غم کاڼي راوله چې مې ژوند پرې ښایسته وي
جانانه نغری خو د انګار له پاره وي

په تاسې کې خو ستر خلک وي سترې سرمایې
په مونږ کې خو د سر سړي د دار له پاره وي

د چپ ناستي دې ځار شم څه خو ووایه جانانه
حجرې د پښتنو خو د بنډار له پاره وي

په شوق یې د راتللو اوږده الر څاره جالنه
مینې سترګې تل د انتظار له پاره وي

سلواغه ۵۸۳۱ ۸
شمشاد تلویزیون کا بل

غوڅه زرکه
ملګرو ځکه موځوانۍ د مستۍ اور نه کوي
الرې ګونګۍ دي قدمونه پکې شور نه کوي

د زمانو له ګړدابو مې رایستلی شي خو
جانان له دوو ګوتو نیولی یمه زور نه کوي

زه وم چې زړه مې د غرور بیرغ ته نذرکړلو
ګنې وښیار خلک په جګو غرو کې کور نه کوي

زړګیه ! ژویه د احساس پر شونډو سرې سکروټې
دې چم ګاونډ کې څوک د سپیني خولګۍ پور نه کوي

زما رباب د ستا خاورین منګی د ګوتو الندې
د احساساتو ژباړې اوس په ټنګ ټکور نه کوي

جالنه ! ځکه لکه غوڅه زرکه تول نه کوم
ست دخوږې میني د مړاوو سترګو تور نه کوي

۵۸۳۱چنګاښ ۱۳
کابل نوې کارته

تول  :دزرکې په پښو خوځښت چې ډېره چټکه روانه وي

مات غمی
یادېږي مې ډېر زیات د وړانګې پل غوندې جانان
راپېښ کړې خدایه ! نن دګل غزل غوندې جانان

د زړه د مات غمي شونډې مې تل لولي ملګرو
د ستړي الروي د ورک منزل غوندې جانان

د شپې په تور بخملو اننګو کې راته خاندي
د ګورو غرو په منځ کې د ځنګل غوندې جانان

چل بازې زمانې څه په خواږه کشمکش یوړ
د زړه له افغانستان نه د کابل غوندې جانان

د ښار د ښایستونو مینارې پسې نسكورې
جالنه جنتي ژوند دی شډل غوندې جانان

۵۸۳۱غبرګولى ۱
کابل

د رڼا میندې
زموږ ماشوم غږ په میړانه هر ډګر وړى دى
هر چا له دې چمه په هر مهال مات سر وړى دى

زموږ د كلى له اسمانه هر چا كړې ولجه
چاترېنه لپو كې سپوږمۍ وړې چا لمر وړى دى

خداى خو لرو یتیمې اوښكې به رڼا میندې شي
خېر دى كه تورو ماښامونو مو سحر وړى دى

اوس را ټوكېږي نیم وزري ګالن دلته ځكه
یو ستمګر باد د سپرلي نه پوست وزر وړى دى

سلواغه  ۵۷كابل ۵۸۳۱

د لمبو ژبه

پنجې لګوي اوس په كشمالیو انګارونه
راوړي دي د وخت ځیږو سیلیو انګارونه

اوس ژبې د لمبو شولې جنډې پر قبرو رپي
شیندي خاورو كې ننه په كوپړیو انګارونه

غوټۍ د تودو وینو د پرهار خوله كې وریتېږي
كفن شول جنازو له د ژڼكیو انګارونه

د مړې زمانې مړو زلمو پاڅون او وحدت وكړئ
ځیږې ګوتې تپې پر ماللیو انګارونه

سپرغۍ چې د جلوو د پښو له تلو را تویږي
اغوستي دي د لمر سپینو كودیو انګارونه

پر كلك زنځیر یې وتړل نیم ژاوندي سحرونه
بې كچې زورور شول د تروږمیو انګارونه

خبر یې؟ د ګلپاڼو موسكا وینې غورځوي
ژوولي په پستو شونډو سپرلیو انګارونه

پوښتې مو نو نور څله چې ژوند څه دى حالت څه دى

جانانه موږ للو كړل په زړګیو انګارونه

لیندئ ۵۸۳۱ ۱۱
د ځاځي بابا ادبي غونډه

په ګستاخ ګلبڼ د سپرلیو تماشې
مونږ د طبعیت پرتندي تل د وخت تندرو نه خورو
څه وكړو د شوخ نظر په جام كې سره اورونه خورو

سر شلوو ګرېوان شلوو څپېړو باندې مخ وهو
هم د لیونو په څېر تاوكړي زنځیرونه خورو

موږ ستا د ګستاخ ګلبڼ سپرلیو تماشې كوو

نه له تا ښایست ژویو او نه دې ګلكڅونه خورو

هغه د توبو جنازې الړې د ژوند مټونه
اوس خوبه د لپو په كنډول كې شرابونه خورو

موږ سړیخواره نه یو مطربه نغمې سازي كړه
موږه په سازونو د روحونو تصویرونه خورو

ویر ،د ویر كیسې دي د رڼو اوښكو په ژبو مو
مه پوښته موږ مه پوښته بس پرېږده چې خپل زړونه خورو

اوسه مطمئن زموږ هر لفظ د كاڼې كرښه ده
موږه ښكلي نه یو چې وعدې خور قسمونه خورو

وړاندې چې د عشق ډګر ته شو نو بیا دي دوې كیسې
یا جانان ګټو یا به جالنه پرې سرونه خورو

دلوه ۵۸۳۱ ۶
اریوب ځاځي خیرمېنه

د ستورو کټوری
شاعر زړګي ته مې خمار د تودې مینې ورکړه
چې مرورې زمانې درته سپرلي راوړي

د شپو پر بام مې جانان ایښي ګل بخملې پاپۍ
د سپینو ستورو کټوري نه به غمي راوړي

که نه یې زړه کې مې یې ګرانه پښتنو کې رواج
مړي قبرو ته وړي واپس ترېنه پټکي راوړي

ته چې پروته شوې په مټو مې خاپوړې کوې
زما شړۍ به هم د سرو ګلو ځونډي راوړي

د بنګاوو د یاغیستان ډېوې به ال مستې شي

که د خیرنو رڼاګانو رنګ زړګي راوړي

اه دنګ جالن دې په چاکو پرې شوې پاڼه بوله
د بېوسۍ سیلۍ یې یو خوا بل خوا وړي راوړي

مرغومی ۵۸۳۱ ۵۸
افغان ادبي بهیر کابل تیمني

دپښو ښكالو
څه شوه خالقه څه شوه څه شوه ړنګه بنګه وړانګه
نن مې په زړه باندې بیا اوري هغه دنګه وړانګه

دپښو ښكالو ته یې تر سپین سحره ویښ اوسیدم
بیګاه ونه ګرځیده ستورو باندې چنګه وړانګه

ښایي د لمر له پا چاهۍ یې ور ته زېرى راوړ
بیا د كابل له اوږو تاو شوله قشنګه وړانګه

دا چې د څڼو رنګ ټومبمه د رڼا پر تندي
ملګرو ډېره مې خوښېږي غنم رنګه وړانګه

اوس د ځوانۍ ولولې پیو د بیلتون په تارو
د زړو د بام څخه مو والوته خوشرنګه وړانګه

دا به تر څو د اشارو په ژبه رمز غږوي
خالقه ! تا كړه خبر بوله دغه ګونګه وړانګه

د غرور څلي څه نظر پرې د كرم ونكړو
ګنې څو ځله یې له پښو تاو شوه ملنګه وړانګه

كب ۵۸۳۱ ۵۶
اریوب ځاځي خیرمېنه

غزل
ګله ! تاوده ساړه وختونه تا ته یاد دي كنه ؟
د فطرتونو اتڼونه تا ته یاد دي كنه ؟

چې د تاوكړو جذبو غېږ كې به لمبه لمبه شو
ها ! غوړیدلي ګلكڅونه تا ته یاد دي كنه ؟

د عشق ملكو به چې راوړې جنت ګرې شیبې
مست محفلونه ربابونه تا ته یاد دي كنه ؟

د روح ګلدان كې به للو شو پیڅي پیڅې خمار
په توبو را به غله جامونه تا ته یاد دي كنه ؟

مچكو خرپ به له ښایست نه ترنم جوړه وو
د خوږو مینو تصویرونه تا ته یاد دي كنه ؟

د لمر شغلو به د كنډو پر ټټر و تپلو
د شنه نښتر كاږه السونه تا ته یاد دي كنه ؟

زېړ مازدیګر به د چینې پرمخ شو شاولې واولې
شول په نڅا به چنارونه تا ته یاد دي كنه ؟

نظر به هم نظر كږلیچ باندې تیندك خوړلو
ډېر پكې مات شول تنكي زړونه تا ته یاد دي كنه ؟

زمري ۵۸۳۱ ۵۱
خېرمېنه
د څلي د غونډئ په سر

د ګلپاڼو پړونى
رنګ د محبت په شیبو پروت ښه دى
څه سرور په ویښو جذبو پروت ښه دى

للمې چې د زړونو كړي خړوب خړوب
مخ دې دښایسته پر اوبو پروت ښه دى

غېږ كې د شوګیر اوسم په سرو سترګو
خوب مې دموسكا په تمبو پروت ښه دى

ستا پر سر پړونى د ګلپاڼو ښه
زما پر سر څادر د لمبو پروت ښه دى

را د نرګسي میو پیالې ساقي
پرېږده زاهدجان په توبو پروت ښه دى

ځوږ ځوږ چې جالنه شي خاموش ماحول
غږ ،غږ د ټپو په چمبو پروت ښه دى

ورى \ ۵۸۳۵\۵۳
اریوب ځاځي خېرمېنه

د ارمان تنده
خاورې ایرې شوم د الفت له ژونده پاتې شومه
چې بې جانانه شومه څه بې خونده پاتې شومه

د دیدنونو پر اوبو مې شونډې نه شوې لمدې
د ارمان تنده ومه تنده تنده پاتې شومه

سنګین پوالد وم په پلكونو به هم نه ماتېدم
یو ځل چې مات شوم نو بیا بې پیونده پاتې شومه

نن یې لمن ته توېدم زمانې پرې نه ښودم
بې اسرې اوښكه وم لیمو كې بنده پاتې شومه

را نه خوښي د ژوند یو دوو وښیارو سترګو یوړه
زه لیونى جالن د غم پر دنده پاتې شو مه

سرطان ۵۸۳۱ ۱۱
درییم مكروریان كابل

در مات شوى یم
كله چې زه دعشق په ذات شوى یم
له هغې ورځې نه میرات شوى یم

دهر ارمان له جنازې نه چاپېر
هروختې وېش په څېر د سقات شوى یم

اوس دې د سترګو سیپارو كې اوسم
د لیونۍ مینې ایات شوى یم

راشه چې غبرګ زړونه كړو غاړه غړۍ
ګرانې ! را ماته شه در مات شوى یم

زمرى ۵۸۳۱ ۵
اریوب ځاځي خیرمېنه

دكږو څڼو پستې پښې

مین احساس شوم د نغمو پښو ته په رمز غږېږم
ته وا د ژوند د ګلكڅو په پښو ته په رمز غږېږم

خود به غرور خولې لګوي ستا د ښایست پر شونډو

ستا د كږو څڼو پستو پښو ته په رمز غږېږم

نازك خیال راوستم په خوند خوند د ساحل غیږې ته
لكه شنه څانګه د څپو پښو ته په رمز غږېږم

ګونګه چمبه وم د پیغلوټو په الس ورغلمه
خود به بې دریغه د ټپو په پښو ته رمز غږېږم

ترینه مانا د ستا د نوم د پاكو تورو پوښتم
لكه نظر د ایینو پښو ته په رمز غږېږم

جالنه وخت چې په ګلكرو شیبو وتپلم
پښتون غزل شوم د پښتو پښو ته رمز غږېږم

تله ۵۸۳۱/ ۵۶ /
ځاځي اریوب خېرمېنه

وړانګین مړوند
پر دښته د امید مو كوږ كږنګ را ولویدو
دامن په پسته لمن كې جنګ راولویدو

د خولې د هر پوكي نه یې خنجر د اجل ځغلي
د كور انګړ ته دا رنګې بدرنګ را ولویدو

د لمر زرینې پیغلې له وړانګین مړوند نه اوس اوس
په څلي د ایرو یو بنګړى شرنګ را ولویدو

دا چا رانه پستو كې غوندې تور په ولجه یو وړو ؟
په لپو د لیمو مې سپینچك رنګ را ولویدو

ګلدان ته مې د زړه د سیلۍ غېږي نه یو بوټى

جالنه كشمالى دې او كه بنګ راولویدو

د لړم ۵۸۳۱ ۱۸
ځاځي اریوب

د اریوب غوندې جانانه

د پخي شپي خواږه خوب غوندې جانانه
وخ در ځار د مینتوب غوندې جانانه

چا ڼ،ي مي خیال په تالپې توركاڼي
د شړي د ساده توب غوندې جانانه

د لمبه لمبه زړګي دي را نه غواړي
د اوبو د پیغلتوب غوندي جانانه

د عقلونو فلسفي در نه قربان شه
د ځوانۍ د لیونتوب غوندې جانانه

جالن مرمه پسرلي ته مي زړه كیږي
غیږه را كړه د آریوب غوندې جانانه
دلو1383/ ۳/

هله پیڅه كې مې نیسه
څڼې لویشه اوبه راکړه د قاتلې تندې شور شوم
ته د شنو د ښتو سپرلی شوې زه د وچو غنو اور شوم

شوخ نظر دې ګل پلوې د وریتې مینې نشان کړم
ښایي اوس پاک مسلمان شوم ښایي رګ رګ كې دې خورشوم

!هله پیڅه کې مې نیسه چې تویېږمه جانانه
د شلېدلې ایینې غوندې د پرې وړانګو انځور شوم

اوس مې وړي پرکږلېچونوخدایزده کوم ګړنګ مې وخوري؟
اوس د باد پر اوږو سپور شوم اوس د ماتې پاڼې ورور شوم

لکه دنګ سپین غر یاغي وم خو بس ستا د ښایست پښوته
لكه څلې د مړو خاورو دا څه چل و؟ درنسکور شوم

اوس دې ګرد پاکوم ګرانه له ګلچین ګلچین نظر نه
د لیمو نه لږ څه پاسه د بڼو الندې دې تور شوم

ځان کرمه ځان رېبمه عجیبه غوندې جالن یم
اوس د خپلو جذ بو فصل اوس د خپلو جذبو لور شوم

وږی ۵۱۳۸ ۱۳
اریوب ځاځي خیر مېنه

تورې ګوتې

ځان ساته ګل څانګې د تور وخت د اور لمبه دې خوري
ګرځي هره الر باندې د وږي نظر غله دې خوري

ال دتوروږمیو تورې ګوتې دلته ویښې دي
ورو راځه سحره هسې نه چې رانه وه دې خوري

پام دې دى مغروره خپل غرور دې زیږوي ښېرې
تا چې خوري نوخپلې شوخې سترګې شوخ باڼه دې خوري

ستا څه دي رقیبه ! یار زما او زه د یار یمه

مینه خو زمونږ ده ضرورت څه دى چې زړه دې خوري

اى ! د تورې دښتې پاچاه تور لیوان دې خوشي كړل
ستا انصاف هم دا دى چې رمې دې خوري شپانه دې خوري

ټول كړه د جالن خیاله د ښكلي جزیرې پیڅې
شور كوي د تور سمندرګي ځېږه څپه دې خوري

لړم ۵۸۳۱ ۵۱
اریوب ځاځي خیرمېنه

غږ مې ورک دی
غږمې ورک دی مورې مورې ستړی غږ په چا وکړم
اخ په خدای نیمګړی شوم نیګړی غږ په چا وکړم

ای ادکې ! ووایه بچیه ! راته ووایه
اوښکې اوښکې زړه مې دی راوړی غږ په چا وکړم

خوله د ښیرازۍ مې په ډبرو د وخت ماته شوه
مینه مینه ژوند مې اوبو وړی غږ په چا وکړم

درد مې له یاغي ځوانۍ نه څلی د ایرو جوړ کړ
ډېر یم طبع خړی طبع خړی غږ په چا وکړم

بیایي مې جالنه اندیښنې د ژړا غرونو ته
ستوني کې مې پروت د سلګو پړی غږ په چاوکړم

۵۸۳۸
اریوب ځاځي خېر مېنه
د خوږې مورجانې د مړینې په وخت

په دې زه هم نه پوهیږم ؟

څه د سرو سلګیو وخت دی چې ترکېږمه وریتېږم
د لوګي سکنی ورور شوم د لمبو په سر ګډېږم

ته مې هم په صبرلمانځې زه هم صبر صبرغواړم
دا چې نه درنه صبرېږم په دې زه هم نه پوهېږم ؟

په شیبه شیبه قاتل یې پېژنم دې پېژنې ځان
ته مې وژنې زه ځان وژنم خو دا ولې نه مړکېږم؟

دا مې لویه سرمایه ده د دردونو د ژوندون
د خپل مات ارمان په پښوکې اوده کېږم بیدارېږم

دا بایللی بخت جالنه د مالګین صابونه الر شوه
پرې غورځېږمه پاڅېږم او چې پاڅېږم غورځېږم

کب ۵۸۳۸ ۵۵

کابل ازادۍ ریډیو

غزل
درد مې د فن جامې اغوستي غزل خوان دى
اوس مې زړه دیوه حسن ترجمان دى

ټول بدن یې دستم د كفر كور شو
یو لیمو كې یې نظر ناست مسلمان دى

په خوږو پستو كیسو كې زمونږ مرګ دى
اخ د سرو غشو باران زمونږ درمان دى

دیو چا مرګ كلى دارنګې خاموش كړ
ته به وایې چې یو چولى بیابان دى

لټوم دې د ګوتكیو په كوتو كې
ستا السو كې پرون ورك را نه ګریوان دى

اوسوو یې د زړه غټ منځ كې جالنه
وا جانان پر موږه ګران لكه ایمان دى

سرطان ۵۸۳۱ ۱۳

كابل كالچه

غــــــزل
څومره په نازدزړوپربام ځې چې راونه غورځې
جینۍ ! كمكۍ یې په سترګام ځې چې راونه غورځې

مخ په مړوند كله پټېږي په دې ښه پوهیږم
ته خپل مین ته په سالم ځې چې راونه غورځې

دځوانۍ نوى اور دې زړه دلمس په شګوولي
كه داوموشیدوترجام ځې چې راونه غورځې

نن دزیارت نغرى بیاغواړي دنذر ډوډۍ
ته دجمعې په شپه مدام ځې چې راونه غورځې

ها لیونى جالن په مینې پسې ځان مړكوي

هلته به ته ډېره پر بام ځې چې راونه غورځې

لیندۍ– ۵۸۳۱ – ۱۵
شمشادټلویزیون كابل

پښتو
ټول بدن د غوښې خو د زړه غوښه خو غوښه ده
ژبې خو دي ډېرې خو پښتو مې ډېره خوښه ده

دې ته سور غرور هم ګونډه ماتی شي سجدې کوي
دا د پسرلي شړۍ د لمر پر اوږو خښه ده

وخت څومره ساده دی چې ټپې مو په رسۍ تړي
چا پر شګو رېګو د دریاب نیولې مخه ده

ماترې د زړګي جنت جنت کابل جوغدي راوړو
دا بره کوڅه خو راوتلې له دوزخه ده

هوډ دې د قاتلې تندې مات شو چې حالل دې کړم
څنګه ده جانانه اوس دې اور اور سینه یخه ده ؟

نن خو یې د څڼو په پستو ګوتو کې ماته کړه
ستا جالن د ستا لمن کې پروت لکه شنه پخه ده

۵۸۳۱
کندهار د هوتکیانود غورځنګ ۸۱۱مه کلیزه

زرینې شګې
لکه انار چې ناوې وار کړي په دیوال مات شي
داسې مې ستا د بڼو سیوري الندې خیال مات شي

د سپیدو ستوري د ابجدو په زور خولې په خولې کړم
چې ستا د نوم تر کلي راشم رانه فال مات شي

پام کوه ډېرډېر د حیا پر سپېڅلتوب چېرې نه
پېغلې هیندارې نه تصویر ستا دجمال مات شي

لکه د غرو پر سر چې باد کې باراني څپې وي
کله دې داسې په درنو څڼو کې شال مات شي

بیا به د اوو چینو زرینې شګې څوک پخې کړي؟
که د یار سترګو نه د کوډو تور بنګال مات شي

جالن دې دارنګې پیکه کړم پښتانه ضمیر ته
لکه نقاد نه چې منطقو کې مثال مات شي

وری ۵۸۳۱ ۵۸

افغان ادبي بهیر کابل تیمني

انځوریز ورغوي
ای ! راته وګوره په سترګو کې دې ستوري ژباړم
د لوی ښایست د خوږې ژبې نه څو توري ژباړم

د پسرلي خوږې سیلۍ ترې لوپټه جګه کړه
د یار د څڼو ماښامیز ماښامیز سیوري ژباړم

هلته څلور جهانه زور دلیونۍ مینې دی
هغه دوه کوره د غونډۍ پر سر چې ګوري ژباړم

د کایناتو د ښکال وو انځوریز ورغوي
د طبیعت په ایینو كې مې چې ښوري ژباړم

د درد پر سرو پاڼو چې کاږمه جالنه کرښې
ارماني ژوند په احساساتو له هر لوري ژباړم

۵۸۳۱سلواغه ۱۳
کابل ا فغان ادبي بهیر

غزل
لمربه له ګریوان نیسم د پښو پوړۍ به غر کړمه
ګورې به چې څنګه الس په لوړو باندې بر کړمه

هله دې زه ومرم چې ټیکری مې د خوږې پښتو
بس چې د ستورو زمانو ته ورپسر کړمه

وخته ! د هنر په تماشو کې به مې وستایې
یار چې ګوړه ګوړه کړم او زه ځان مرور کړمه

هله به یې زړه ته زور د میني الره ومومي
زیړ زیړ اننګي چې یې پر شونډو بختورکړه

و جالنه ! ډیرې جنکۍ به لیونۍ کړمه
زه چې شړې واغوندم اتڼ ته مټې ور کړمه

چنګاښ ۵۸۳۱ ۱۱
دشمشاد تیلویزیون کابل

غزل
له كاڼي جوړه كړي هینداره پوخ كمال هم لري

د غرو شډل بډل شاعر مې داسې خیال هم لري

بال دې واخلمه اشنا د زمانو قاتالن
كه سر كې كبر ګرځوي پښو كې زوال هم لري

د جمعې لمونځ څنګه په دې كلي كې نه دى روا؟
مال نه واخله تر دې پورې چې كالل هم لري

د چاپه څیرو ګرېوانو پسې په كټ كټ خندل
تا ته به ډېر خوند در كوي مګر وبال هم لري

دا ځل مې داسې د سندور پېغله وموندله
چې د ښایست تر څنګ پر څڼو زرین شال هم لري

د زړه درې نه مې تیارې نه پاكوي جالنه
ګنې په ښي الس كې د وړانګو سپین د سمال هم لري

سلواغه۵۸۳۱/۱۱ /
كابل كالچه

بغاوت
مینه زرینه وړانـګه بـولم دفـطرت دكـالـه
زه پـه ښكـالمین مـدام ښكالتـه ژوندتېروم
كـه څوك مې تورداغ لګوي پرلمن باك یې نشته
دانـسانـیـت دفلـسفې رڼـاتـه ژونـدتېروم

نـورمـې جـذبې دغـالمۍ وختونه نه قبلوي
!نـوردبـې ځـایـه حوصلولړۍ شلوم زمانې

دخاموشۍ دپـردوشاته اوښـكې نـه تـویـوم
!نـورپـه خندا خندا ضمیرپـه چاړو وړم زمانې

دبـې ګنـاه مـاللـوسترګـو پسرلیز رنګونـه
نـورد دردونـو پـه خیرنـو پـاڼو نـه لیكمـه
دچـادمینې ترشاه پـاكې مینـه نـاكې هیـلې
دتوروكـاڼو قـاتلیز محیط تـه نـه ژبـاړمــه

كه لمر راخیژي له بل لوري بس راودې خـیژې
نوردهیندارو پـیروي كـاڼـوتـه نـه منمــه
شپې دې داخپلې زورورې سترګې ښې برنـدې كړي
خوتورې پښې یې دسحر پر پاڼـونـه مـنمـه

څـوك چې معصومـې خنداګانې په ژړااړوي
زه یـې دښـمن دصـمیمیت اومـحبت ګنمـه
دوى د ژوندون دنزاكت په مانا نه پوهېـږي
بس الرویـان یې دظـلمت اودوحـشت ګـنمـه

چې دحیـااوشرم نـوم الندې یـې پټ تېروي
ددې ټولنې بې مـانـې مـنفي رازونـه سپـړم
دزور او واك په تورقالب كې یې چې څه بندكړي

نور یې نړۍ ته داجاهل جاهل كـارونـه سپړم

داچـې پـه منځ دعاطفوكې لكـه اور والړدى
تـوكل په خداى دخداى په زوردغرورغراړوم
نـوردپښتوجـام كې اوبـه د رواجونو نـه څښم
نـور د سپېڅلي بـغاوت شـراب پـه سـراړوم
لړم ۵۸۳۱- -۵۶
شمشادټلویزیون كـابل

په اوبو کې رانجه

ته خو شاعره د طبعیت شاعره
ته له خپل ځانه ناخبره ولې؟
لکه رڼه هینداره
د مخ پر پاڼو دې سندرې قدرتي کښلې
لکه لونګ وي په نکریزو النده
د یوې خوږې شاعرۍ بوی دې له ځوانۍ الوزي
! ای ! د طبعیت شاعرې
ته د ښایست لباس کې
ځانګړی سبک لرې
که خپه کېږې نه یو خواست کومه
د ځان په ګټه نه د ستا په ګټه
راشه کتاب د دې سندرو چاپ کړه
ګرانې پوهېږې کنه ؟
د ا شاعري خو د شاعر نه د عوام حق دی
کنجوسي مه کوه حق ورسوه
د زړونو ژبې ته خدمت وکوه
د ارمانونود لوستونکو سترګې
اوبه اوبه کړه تندې وتښتوه
.....
!ای د طبعیت شاعرې
ته پرې هیڅ څه له ځانه مه ورکوه
د چاپ مالي لګښت یې زه اخلمه
زه هم غریب یم چندان وس نلرم

خو دځوانۍ سیکې پریمانه لرم
څومره چې وړې درسره یویې سه خپل کار پرې وکړه
.....
!ای د طبعیت شاعرې
زه یوه پته درکړم
د وفاښار کې
د هیلو چم كې
او بیا په ښي اړخ کې د میني په نوم
په کتاب ځای کې دې سندرې چاپ کړه
ګوره کمپوز یې نکړې
د مخ پر پاڼو دې سندرې فطرتي کمپوز دي
هم په کتاب د زمانې سریزه ونه لیکې
ځکه کتاب باندې سریزه اوس څوک نه خوښوي
خو
دغه یوه خبره یاده لره
چې د پښتۍ انځور یې
د یوې تازه شني زر غونې وکاږه
ځکه چې شنه زرغونه
په رنګارنګ لباس کې ډېر څه لري
د کتاب نوم دې کېږده
! ګرانې
 .اوبو کې رانجه

چنګاښ ۱۳ ۵۸۳۸
اریوب ځاځي خېرمېنه

ګیله
زما د شړۍ زما د شملې په سرکې سره ګالبه

زما په مینه کې روان څپه څپه ګالبه

ما د هیندارو په اوبو کې ستا نظر بلوه
ما د سندرو په خوږو شرابو ډېر لمانځلې
ما دې ښکالو ته بدرګه له ترنمه راوړه
ما دهنر د خوږو څڼو رنګ کې هم پېیلې
د یو خواږه احساس پر ژبه لکه نوم دجانان
په خدای چې ګرانه ما خو ته کرلې ته کرلې
د پښتني عادت له مخې مې غېږ پرانستله
ما د نښترو او د غرونو شاعر وبللې

څنګه دې مخ د مرور سپرلي په څېر واړاوه
خدایزده د کومې زوروې ښکال رنګ یوړې ؟
له ټولنیزه محبته دې الس ومه خېژه
د ځان ځانۍ په لور د کومې ادا شرنګ یوړۍ ؟
سندریز غږ دې د چمبې په شانته شور نه کوي
ښایي اشنا د زمانې د غرور زنګ یوړې
مستا نه ! اوس دې د حسینو جامې هم اغوستي
رنګ دنکریزو که خواږه بوی د لونګ یوړې؟

ګرانه ! ته ګرم نه یې چې زه چاته الس وغځوم
الس مې پرې کېږي په مړوند کې څوک مې الس نه نیسي
زما د ځان غوندې جانان هم ما د ژوند الره کې

له پښو ونیسي له غوږ څخه مې پاس نه نیسي
هو دادې حق دی چې مې زړه د اور په کاڼو ولې
څوک چې ښیښې پرې کوي غلی پرې الماس نه نیسي
د بخت په تورو ګردابونو کې مې ساه بنده ده
د ژوند کتونکي مې نظر نیسي احساس نه نیسي

منم چې زه به په سندروکې څه نلرمه
د تخیل په مینارو به الس بری نلرم
خو ما دمیني جانانه پېغله چینه وبوله
څه که اوبو ته د چا لپوکې منګی نلرم
که څوک مې ځوانې هیلي رېبي لکه شنه فصلونه
کومې کینې ته په سینه کې ګرانه ځای نلرم
عمر دې ګل مه شه شاعره ګله ګل واوسې
زه په خپل ژوند كې بې دمینې بل كوم شى نه لرم

وږی ۵۸ ۵۸۳۱
د شمشاد تلویزیون کا بل

دلمر جامې

عجیب قاتل دى
عجیب هنر كوي
دلمر جامې واغوندي
را نه چاپېر تاوېږي
د ژوند ځوانۍ نه مې
دمینې سیوري
په رڼا ماتوي
۱/ ۵۵/ ۵۸۳۱
كابل وزیر اكبر خان مېنه

وریته غنم
سالم سالم په ډېره مینه سالم
د نوي کال دې مبارک شه ګلې
د پسرلي په شان ته شین ټیکرى دې
په ګلورینو وړانګو ډک شه ګلې

زه چې سحر له خوبه پاڅید مه
ما د لمانځه نه پس یاسین ولوسته
تا ته مې ډېرې دعاګانې وکړې
خوږو خوږو هیلو امین ولوسته

سږ کال خو کال په جم او جوش کې راغی
څنګه دي ستا د طبعیت ګلدرې؟
ژوند به دمینې ساز کې و نڅوي ؟
د خوږ نظر جنت جنت ګلدرې

نن فولکلوریک روایت وکاروه
نن دې دښې سترګې کجل بدل کړه
د زمانې په کږ لیچونو باندې
ښایست لمبه کړه ناز پر ګل بدل کړه

څڼې دې ځوانې اداګانې کوي
ښایي هنر دې په زړګي ژوند کوي
په سرو السو كې د غمیو ګوتې
دا کلیوال عادت دې ډېر خوند کوي

پام کوه ډېر د وخت له وږیو سترګو
په هر څپک څپک سپیره ورېږي
سپېلني ډېر دود کړه زیارت ته چې ځې
د چا پر چا ښه ځواني نه لورېږي

هو ! رانه هېر وو دا په ډېره منه
یو څه مې تاته لیونۍ راوړي
د خړ څادر په خړه پیڅکه کې مې
وریته غنم درته ډالۍ راوړي

وری ۵ ۵۸۳۱

د نوي کال ورځ کابل

 :زما خوږې مورجانې ته

هغه
!هاغه پورې شین بخونه غونډۍ ګورې

چارچاپېره ترېنه شنې ونې والړې
هلته پروت زما ارمان زما جنت دی
بام د میني ته د زړه ستنې والړې

چې د سرو شنو مرغکیو سیل پرې ګرځي
د خوږ لفظو اوازونو پرې اتڼ دی
پستور پرې له شینکي اسمانه اوري
د قدرت د رحمتونو پرې اتڼ دی

هغه شنه جنډه چې رپي نري باد ته
پرې لیکلې مې سپېڅلې کلیمه ده
ها زما د خوږې مینې سر چینه ده
د ژوندون د تصویرونو اینه ده

هغه دوې شناختې او څلی چې ښکارېږي
.په وړو وړو زرینو شګو رنګ دی
چې د ژوند د وږمو ساز کې یې زه ساز کړم
ها ،ګالب هلته د مرګ کړۍ کې زنګ دی

رانه الړه ته وا خوب كې مې ساه الړه
د ژړا د غرونو سرته یې یاغي کړم
اوس چینه د یوې زرینې شاعرۍ شوم

د دردونو په سندرو یې غني کړم

د جمعې په شپه خو خامخا ورځمه
پاکه مینه یې په مینه مینه وایم
ایینې پرې د رڼو اوښکو کرمه
.د یاسین په زمزمو یې خدای ته ستا یم

د  ۵۸۳۱لمریز كال د سلواغې ۱
د لوی اختر ورځ
اریوب ځاځي خېرمېنه

د ګل پاڼې
نن یو ګل څېړمه
ملګرو دار نګې ګل
بال ګلپاڼې لري
یوه ګلپاڼه نوراني
سپوږمۍ ده
د دې ګلپاڼې په سر تورې كرښې
یو سندریزه غوندې رنګ لري
نغمه نغمه ده
دوې ګلپاڼې یې دوزخ زېږوي
دوې ګلپاڼې یې جنت زېږوي
او دوې ګلپاڼې یې كوثر زېږوي

بله ګلپاڼه د ښایست غونډه كۍ
بله ګلپاڼه یې ملكه د ژوند
هم یوه بله ګرد كۍ ګلپاڼه
چې پر ټټر یې یو وړانګین تپى دى
خوا ته یې دوې ګلپاڼې نورې
اخ لكه د عشق جامونه
هم له دې ګله دوې ګلپاڼې ځوړند
په یوه رنګ دي خو ګلپاڼې جدا
لكه د لمر یوه طالیي وړانګه
چې په اوبو كې له هیندارې نه مچكې واخلي

۱۱وری ۵۸۳۱
اریوب ځاځي خیرمېنه

جهانونه مزلونه
ړوند خو نه یې نه نه ړوند مه شې جانانه
په السوکې مې کلپونه دي جانانه
په لیمو کې مې دوه نیم کتابه لوست دي
په احساس کې مې اورونه دي جانانه

د قتلونو غبارونه ترې چا پیر دي
د جذبو په اتڼونو خنجر ګډ دى
چې دمیني سرې پټۍ وې پرې تړلې
اوس پر هغو ارمانونو خنجر ګډ دى

ډبرینو غشو ژبې دي ایستلي
زمانو کړلې د زړونو چینې وچې
غېږې غېږې څڼې نه شي کیښوی سر ته
د خوږو خوږو خوبونو چینې وچې

د سکروټو فرش څپک په څپک خور دی
په تڼاکو په زګیرویو کې مو ژوند دی
جهانونه مزلونه مو تر منځه
د بیلتون په سرو کړیو کې مو ژوند دی

د مو سکا ګلدارې بې کچې خپه دي
د باران له ترنم نه مرورې
دردوونكي غږ ته یې نشته ځوابونه
بتخانې دې له صنم نه مرورې

نو د زړه د غوښتو خوله مې ده پرانستې
د خوږې میني سیندونه پکې مینځه
موده وشوه تخیل مې پیکه شوی
د نظر د مالګو غرونه پکې مینځه
کب ۱ ۵۸۳۸
کابل

لمبه
شپه كه هر څومره
دتیارو تي
د شیبو جام ته لوشي
تي به وي تور
زیږوي سپینې شیدې
پوهیږې؟
سپینې شیدې
د رڼا یي نښه ده
د وري  ۸كابل كالچه ۵۸۳۸/

زما ځواني مرګ ورور
 :سید غني غني ته

په دې ګومان مه شې چې هیر به دې کړم

زه چې کوم دنګ یا غي پښتون ووینم
د ژړا خوړین غر شمه ته رایاد شې
د پښتانه احساس ځیږه رنګ کې مې
لکه سپرلی راشین شې ګل اباد شې

!پر ځوانې مرګې الرې تللیه ګله
څنګه دې غېږه کې دنګ سر یوړو
ماته دې غرونه غرونه درد پریښودو
تا د ګلونو سمندر یوړو

!وخت بې ګوناه راته ثابت کړې ګرانه
ته پر اسالم ته پر پښتو مین وې
ته ددې خاورې یو رښتونی بچی

ته په دې دښتو په دې غرو مین وې

تا د حماس په برج کې ژوند تېراوه
لوی مبارز لوی مبتکر انسان وې
تا غالمي سور جهنم بللو
د ازادۍ د جنګ سر تېر انسان وې

په دې ګومان مه شې چې هېر به دې کړم
!نوم دې کرم د زړه پرځمکه ګله
د حال ،ماضي پردو کې نه راښکارې
!په یو مجهول جهان کې ورکه ګله

که زمانو د رمز هینداره راکړه
ستا دقاتل تصویر به وژباړمه
خاموشه ژبه به یې سره تبۍ کړم
د شپو روان بهیر به وژباړمه

بیا به د وړانګو نه جنډه جوړه کړم
ستا پر خاورین څلي به ورپېږي
شعار به دارنګې پرې ولیکمه
بد مه کوئ ځکه بد نه زړېږي

۱۱مرغومى ۵۸۳۱
کابل د صالحینو شهیدانو هدیره
زما د ورور قبر

!ګرانې
سترګې دې وایي
چې په مینه باندې تیږه کېږده
! ګرانې
باران چې اوري
ځمکه به نه لمد ېږي؟
تله ۸ ۵۸۳۸
اریوب ځاځي خېر مېنه

دوه پړکه سپوږمۍ

که د جام نسکوریدو ته خوله د ګل شوې
پر اوبو به زرین شرنګ د زمزمې شې
بیا به ځي درپسې ټول د ګلو غرونه
بیا به پېغله شنه لمن د زمانې شې

د نازونو د سپرلي پر لېچو اوړه
چې پر څڼو دې طبعیت شال د خندا شي
زره چاودې حوصلې مو کړه راغونډې
چې مین مین ماښام مو په نڅا شي

که سکروټو له خماره څکه وکړه
بیا به ګورې چې لذت کې مړینه څه ده
چې دې زړه د زړه په خوله کې مین خوب شي
بیا به ګورې چې ژوند څه دی مینه څه ده

ګناهونه به په منډو درته راشي
چې لمده دې په خولو باندې سیلۍ شي
بیا دې ګوره د ټټر سپینې روپۍ ته
ناڅاپي به پکې دوه پړکه سپوږمۍ شي

!نو راماته شه د لوړ غرور ملکې
چې یاغي زور دې ډېوه کړمه د فکر
پر جبین دې د مچکو سجدې غواړم
چې جذبې دې څانګې څانګې کړم د ذکر

چې نظر دې د خوږو سترګو راخوږ شي
دې احساس کې د هیندارو ماڼۍ المبي

د خامکو په دسمال کې مې چینه ده
پکې ستا غوندې سپین چکه ! نجلۍ المبي

زمری ۵ ۵۸۳۱
شمشاد تلویزیون کا بل

درېمه برخه
افغانستان
جام د کوثر که د شهید پر شونډو پروت و بیا هم
د خپل وطن د ازادۍ اوبو ارمان کې به و

خدای که په دې دنیا جنت وای پیداکړی چېرته
زه په ایمان وایم چې ګران افغانستان کې به و
ورى۵ - ۵۸۳۵ -
كابل

چې د خدای سره غږېږم
راوړه سترګې دې زما سترګو کې کېږده
چې لوړ غرونه درته لوړې ایینې شي

چې د خدای سره غږېږم ته رایاد شې
د ا ګوناوې دي جانانه تاپسې شي
سلواغه ۱ ۵۸۳۱
کابل نوې کارته د برقی کال

اووم براعظم
اور اور شي غوښتنې اخ چې خام نظر په خامه خوله
مینه شي د ګلو کتا بونه غېږ کې ونیسي

اوس چې شو اووم براعظم د ښکال ځوان جانان
اوس به د سپرلیو هیوادونه غېږ کې ونیسي
وری ۵۷ ۵۸۳۱
کابل نوې کارته د برقی کال

کاڼي چې مین شي
خدایه ! مستانه سترګې یې واوښتې له غرونو نه
چاته به دمینې خوږې الرې ترېنه جوړي کړي ؟

مه کوه زمونږ د ځوانو زړونو د مرګي هڅه
کاڼي چې مین شي خدای هیندارې ترېنه جوړې کړي

۵۸۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

بد نصیب
د سرو لعلونو خزانه وي خو چې الس وروړو
مونږ بد نصیبو ته د مړو ایرو کندو وخېژي

مجبور یو الس د میني بیا چاته ونه غځوو
په چا چې واچوو سالم هغه هندو وخېژي

زمری ۱۶ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

ګوناه به وکړې
!شډل به ښکارم چې پښتون یم لیونۍ زمانې
لباس د خښتې لکه خټه په قالب کومه

ښکلیه ! ګوناه به وکړې پام نظر مې ونه تروړې
زه ستا په سترګو کې دیدار د ښکلي رب کومه

تله ۵۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

تڼۍ تڼۍ
پسې الماس د شعر د ژبې ښه تېره ګرځوم
په جامه سپین لکه ښیښه د ریا پیر لټوم

بیګاه په خوب کې په تڼۍ تڼۍ مې نوم د جانان
نن دیو ښکلي په لیمو کې یې تعبیر لټوم

تله ۱۱ ۵۸۳۵
ځاځي بابا ادبي ټولنه
اریوب

ملک بال خوړلی
په ښه او بد پسې به نه ګرځې بال دې واخلم
دلته چنډخې هم په پښو کې د اس نال ګرځوي

هغه زمونږ د کلی لوړ ملک بال خوړلی
د ملکۍ پټکی په سر اوس یو کالل ګرځوي

تله ۸ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

د ایینې ټټر
زه چې نغمې د هر پرهار په شونډو سازې كړمه
د ګل تصویر د ایینو پر سپین ټټر وخاندي

مونږ یې تړلي د حاالتو ددوزخ په زنځیر
څه که جنت ددې نږدې کنډو پر سر وخاندي
وږی ۱۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

تاتا
د انګار غشي مه وله د ښېرو ګوډي به یوسې
ګوره دې خړو کوڅو کې ملنګان د نغمو شته دي

ماشوم خیال مې په تاتا او په خپوړو ورځي ځکه
د ګلپاڼو په تیونو کې شیدې د وږمو شته دي

لړم ۵۳ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

کومه وجه
ګل د كاڼي په پرهار کې غېږ کړه خالصه
ستا د شونډو په تمبو کې موسکا نشته

د لمبو نه تاو په کومه وجه بېل شو؟
په نظر کې دې نن شوخه ادا نشته

لړم ۵۱ ۵۸۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

څه ګودر خونه یم
ډېر به مې هم نه وهې د شوخ ناز په ځیږه څپړ
زه لکه ماشوم په نه خبره مرور یمه

وړې رانه همېش په لپو لپو د تن سرې ویني
ګرانه ! څه ګودر خو نه یم هسې یو پرهر یمه

لړم۵۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

دا به یې ښیګڼه ګڼم
لکه لیوه د پیري ښکار له ښه بیدار والړیم
خو وخت پر ما هیڅ دوبره د زړګي غل نه راوړي

چې خپل تندی مات کړم پرې دا به یې ښېګڼه ګڼم
جانان دې کاڼی ماته راوړي خیر که ګل نه راوړي

زمری ۱۵ ۵۸۳۱
کابل
سترې خولې
د وخت بال وو راته سترې سترې خولې خالصې دي
ګڼې په غشو د ښامار ویشتنه ګرانه نه ده

که مونږ نه ویني ځي له دوی هم شیدې نه بهېږي
 .بس ګوزاره کوو د ځان پوښتنه ګرانه نه ده

لیندۍ ۶ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

تڼاکې
پښې د تخیل مې پرې تڼاکې شوې

د ښته د ښایست دې اورورینه ده

شونډې دې د موم په شان ته نرمې دي
ناسته پرې خبره ډبرینه ده

وری ۵۸ ۵۸۳۸
کابل

د دوزخ لوڼه
خود به یې سترګې د ناترسه دوزخ لوڼه بولو
چې په اور اور نظرو غرونه پورې ورې شلوي

په شنه پړوني کې یې سپینې ایینې مه ګڼه
هغه تمامه شپه له شنه اسمانه ستوري شلوي

وږی ۵ ۵۸۳۱
کابل نوی ښار

ونیوم
هسې څه زړی مې قبول و ګنې ستا د السه
لیونتوب وړی وم خو کلک خپلې پښتو ونیوم

لیونۍ میني ته دې څو ځله قایل شوی یم
دا هم منم چې زمانې ته دې له پښو ونیوم

زمری ۱۱ ۵۸۳۱
کابل
دم ختلې هیلې
ما یې رڼا ته د خپل غوڅ زړه پرهارونه ګنډل
لکه ډیوې مې پخو شپو کې بلولې هیلې

ستا د ښایست تر لوړې څوکې چې ونه رسیدم
بېرته مې راوړې ماتې ماتې دم ختلې هیلي
وږی ۱۸ ۵۸۳۱
کابل

للومې کړه

ښکلي به بدرنګ کړې ایرې مه شینده
ناست مې په لیمو کې تصویرونه دي

راوله نظر پرما للو مې کړه
سترګې دې خواږه خواږه خوبونه دي

لړم ۱ ۵۸۳۱
کابل
رشاد ادبي کره کتنه کابل تایمني
زما خوی لري
د خیال کوپړۍ مې شوه ډنډوکی د باران اوبو ته
پکې د لوړو غرو سرچک مرغان مښوکې وهي

ګړنګ هم غوږ لري او خوله لري زما خوی لري
کوکې مې اوري په ځواب کې راته کوکې وهي

لیندۍ ۱۸ ۵۸۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

نا ممکنه ده

دا نا ممکنه ده چې ننګه زمرۍ
څوك دهوسۍ بچوڼی خام ته لوېشي

د ګل تیونو نه شیدې د وږمو
په تورو ګوتو د اور جام ته لوېشي

۵۱لیندۍ ۵۸۳۱
د اریوب الر
!مدام سړی ښه خوی کې سړی ښه نه وي زړګیه
د عشق د لیونتوب په الره کله کله ځه
خدای مه کړه چې تصویر دې د یار سترګو کې تت نشي
جالنه د اریوب په الره کله کله ځه
لړم ۵۱ ۵۸۳۱
کابل

روان پوه
وخت روان پوه شوی دی هیڅ راز د میني نه ساتي
ګوره خپله ښۍ سترګه دې پټه پټه پویه کړه

ما ورته د زړه ددروازې غېږه پرانستې ده
خدای دې دا وړه خندا په شونډو زر رالویه کړه
مرغومى ۵۱ ۵۱۳۱
افغان ادبي بهیر کابل تایمنی
!لوړه نښتره
د ستړو زړو دمه مو نه کېږي په بل چا باندې
دا ته که مرګ یې او که ویر یې خو بیا هم ټکور یې

په سپین ټټر دې د تېرو غشو خاپونه ناست دي
لوړه نښتره ! شاید ته هم د مینو ورور یې
۵۷لیندۍ ۵۸۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

زما سیوری
د لمر غوندې جامې چې ورته وانه غوندې ګرانه
په تورو او په کاڼو زما سیوری نه ماتېږي

!که ژبه رانه پرې کړې نو ګونګی به شم رقیبه

احساس نه مې د یار د نامې توری نه ماتېږي
سلواغه ۱ ۵۸۳۱
کابل وزیراکبرخان مېنه
د غرور لمر
ما دلیمو کتاب ستا مخ ته غوړولی و خو
ای د غرور د اسمان لمره ! درنه هېر شوم ولې؟

دا خو دنیا ده خلک ښه منظرته سترګې نیسي
ښکلیه ! ستا مخ ته چې مې وکتل کاپر شوم ولې؟

۱۵غبرګولى۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمینه

په ښیرو کې مینه
کله نا کله په ښیرو کې مینه هم یادوه
وریځې هم تورو برګو پیڅو کې باران ځایوي

!له جادوګر نازه دې سل ځله لوګی جانانه
لکه ښکاري په یو نظر کې بیا بان ځایوي
۱۳مرغومى ۵۱۳۱
افغان ادبي بهیر کابل تایمني

دنګه میناره
سلګۍ سلګۍ شیبې وې چې دوربین کې د خواږه خیال
لیدله مې د وخت له یو کړنګه میناره

له ځان نه غېږه تاو کړم او په ځان مې دمه وشي
ځواني د جانان هم ده لکه دنګه میناره
لیندۍ ۱۸ ۵۱۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

زما زړه
هرڅو که د خپل تن په غوښو موړ دی زما زړه
بیا هم د مینې ورور دی سړیخور دی زما زړه

د خدای د کایناتو ایینه کې چې یې ګورم
کټ مټ سپینچکه ! ستا په شان ته جوړ دی زما زړه
لړم ۱۱ ۵۸۳۱
کابل نوې کارته
تڼۍ

شاعر به شم ملګرو د جانان غوندې سندره
پیدا مې کړه د ګل د ګرېوانه یوه تڼې کې

پوهېږم چې په سر باندې مې خاورې ایرې نولې
خو تاته به ژوند غواړم د نرګسو په ماڼۍ کې
وږی ۱۶ ۵۸۳۱
کابل

زمونږ ژوند دی
زمونږ خوښېږي زمونږ ژوند دی ژوند همدغه مانا
د حورو لپې شي سرې شونډې دموسکا لباس کې

شرم نیولي ګنې ټول مړه دي په مینې پسې
هر څوک مین دی څوک شاعر څوک د مال لباس کې

چنګاښ ۱۱ ۵۸۳۸

کابل

بارانیز ماښام
سترګې دې واغوندي جامې د پسرلي د چینو
چې له بڼو نه دې ګلچک ګلچک نظر الندې شي

رایاد شې ته  ،لویه هینداره منځ کې بله ډېوه
چې بارانیز ماښام نه څوکه د سپین غر الندې شي
وږی ۵۱ ۵۸۳۱
کابل

د زړونو کیسې
زمونږ د چم په اینو باندې غبار مه کره
زومړیه ! مات به دې کړي دا خلک میرات خو نه دي

!د مینې رمز کې څوک راګډ نکړې ساده جانانه
دا خو د زړو کیسې دي څه انتخابات خو نه دي
۵۸۳۱
افغان ادبي بهیر کابل تایمني

شلیدلی جام

خیر وکړې غرور دې د لیمو په پیڅو اور اخلي
لمر چې په لوېدو شي نو د غرو له څوکو والوزي

زړه شلیدلی جام بوله چې مینه مروره شي
عقل خو باید چې د مغزو له څوکو والوزي

۵۸۳۱
افغان ادبي بهیر کابل تایمني

رحم
زړګیه ! ځان محکم کړه د ژوند په هره دښته
دې وخت کرلي الرې بېلې بېلې دي د اور

منم د ګاللیو سترګو رحم دې اشنا خو
اوبه که خوږ نعمت دی خو قاتلې دي د اور
لړم ۱ ۵۸۳۱
کابل

د شیدو غوندې نظر
ګله ! زړه یې مات نکړې د مینې بختور یې کړه

دنګ ملنګ که سپینه شونډه وغوښته نو ور یې کړه

ال دې د شیدو غوندې نظر په سترګک پوه نه دی
.ال خو ګاللی ماشوم دی ځوان یې کړه راستر یې کړه

سلواغه۸ ۵۸۳۱
کابل نوې کارته د برقی کال

خامخا
ته مې د رنګ د توریدو پوښتنه ولې کوې؟
بس ویلې کېږي څوک چې وازده په انګار ونیسي

څوک چې ښایست ترڅنګ مغرور شي زه یې ګرم نه ګڼم
ګل چې زلمی شي خا مخا السو کې خار ونیسي
غبرګولى ۵۱ ۵۸۳۸
کابل کالچه
ما پرې قانع کړه
ګرو به کېږدو په دلیل او په منطق غږېږو
ما پرې قانع کړه چې حساب ته دې حساب ووایم

شکر پوهېږمه د ستا په خوله ځان پړ نه بولم
کېنه پښتون ته چې هر سوال ته دې ځواب ووایم

لمریز كال ۵۸۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

ډالۍ
زما په لیدو زما ګل رنګ په ځان کې داسې ورک شي
لکه ماهي چې بېخ ته لوېږي د اوبو له با مه

شاعر جانان مې ماښامونو پسې ډېر لګېږي
خدایزده څه ټکه پرې لوېدلې ده د شپو له بامه
۵۸۳۱
اریوب ځاځي خېرمېنه

ګیډۍ کمیس
خود به ستا غرور ما غرني عادت ته واړوي
جام چې له منګي څخه ګوزار شي ضرور کړنګ کوي

زړه وکړه ګل څانګې په ګېډي کمیس کې پلې شه

تاته انتظار یو څوک د هیلو پر پالنګ کوي

۵۸۳۱
کابل

د نظر غېږه
ګل ورغوي کې پیاله د وږمو ایښې
خبر نه دی د لمبو له انقال به
!د نظر غېږه را پرانېزه جانانه
لمبه کېږم د جذبو له انقالبه

۵۸غویي ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

تخیل
جذبه جذبه فطرت مې سرو لمبو ته غېږه ورکړه
په داسې لیونتوب مې لیونی تخیل مړ کړ
سندرې تویدې ترې لکه پاڼې له چناره
یو څو شوخو بڼو زما زلمی تخیل مړ کړ

غویي ۵۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي

ځونډی
لمر لکه د وړانګو ځونډی پروت یې په ټټر کې دی
څه جنتي کیف په دې شډل پډل بشر کې دی

لپو نه مې زېړمازدیګر توی دانه دانه شو پرې
څه عجیبه زور یې د ماښام غوندې نظر کې دی

۵۸۳۱
اریوب ځاځي خیرمېنه

ورغوي
وختونه کوي لوبې د وختونو په ورغوو
دردونه وروي زمونږ د زړونو په ورغوو

کوم دې دیدنونه څه په تورو تورو شپو کې

را اورې مې جانانه ! د خوبونو په ورغوو

غبرګولى ۵۸ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

راپېښ
تر سپینې ایینې چرمې ګلکرې غزیدې
ستا مخ ته د زلمي شاعر سندرې غځیدې

ناڅاپه چې راپېښ شولې جانانه څومره ښه
پرون مې ستا په نوم پسې خبرې غځیدې
غویي ۸۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

څانګه
ساز مې سپیني څړیکې شوې پستو پستو رګونو کې
اخ د ګلو څانګه شومه لمرته غېږه غېږه شوم

بیا مې د خمار په اننګیو توبه ښکلې کړه
تاو شومه راتاو شومه ساغر ته غېږه غېږه شوم

غبرګولى ۵ ۵۸۳۵
اریوب ځاځی خېرمېنه

دمیني اوبه
تا چې په تورو کاڼو پلې کړې د میني اوبه
زمانې وایه اوس دې هره ادا وړم پر اوږو

ستړې دعا مې د امین په اوږو داسې بار کړه
لکه جانان چې وعده بار کړي د قسم پر اوږو

غبرګولى ۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

شپه یې بار کړه
جانانه شپه یې بار کړه د مال د بانګ په ولو
در ځار شم له ګل څانګو نه سرپورته کړه سحر شو

تعجب ! د لیونۍ زمانې بېل غوندې انصاف دی
پرون یې په سر تار نه و نن څومره څڼور شو

غبرګولى ۵۱ ۵۸۳۵
اریوب ځاځي خېرمېنه

ژبه
پخپله ژبه د وعدو ژبه تڼاکې نکړې
جانانه پام چې د پښتو ژبه تڼاکې نکړې

د تخیل د انځورګر ګوتو بال دې واخلم
د ماللیو د ټپو ژبه تڼاکې نکړې

وږی ۱ ۵۸۳۱
کابل

د لمبو ډال
خوږې خبرې دمین مینه ناک خیال ښوروي
که یې پستې څڼې نری نری شمال ښوروي

د خپل نظر غشي په كوم هنر وروشړمه ؟
.ښکلی د ځان سره هر وخت د لمبو ډال ښوروي
تله ۱۳ ۵۸۳۵

اریوب ځاځي خېرمېنه

د شعور زیرمې
د زمانو د نفسیاتي څېرو كې داسې کیسې
مونږ یې د ذهن د پردو شاته هم پټې لولو

سړې دې نشي د سالمې سیالۍ ګرمې جګړې
د شعور زېرمې ډکوو بلې سکروټې لولو
۵۸۳۱
کابل نوی ښار د غزل ماښام مشاعره

یوه شپه
څه وکړم لمبو په مخه کړی یم
څنګه تاته تېرې کیسې وکړمه
خدای دې یوه شپه جانانه راوله
بیا به درته ډېرې کیسې وکړمه

کب ۵۱ ۵۸۳۸
اریوب ځاځي خېرمېنه

