شاعر او سوله
ھو زه شاعريم :
دھغه ما شوم په موسكا مين شاعر چې دمور په تې يې ل ه موس كا ډك ه خول ه ايښ ې اود ھغ ې خ وږ او مھ ر
بانه نظر يې تخنوي .
زما دشعر رنګينه دنيا په مينه او محبت و دانه ده  ،زه دجھان په ودانۍ او په كې په درنګا رن ګ ګلون و پ ه
خندا مين يم دانسان خوښي او خوشحالي  ،نيكمرغي  ،ھو ساينه او سو ك الي زم ا دش عر مض مون دى  .زه
دھغه چا مقام په خپلو سند روكې ډير او چت ستايم څوك چې دانسان له سره ش راوافت  ،ك ړ او او مص يبت
كموى او دايې ھيڅكله په چا نه لور يږي چې جھان جوړوونكي او بېوزلي نيكمر غه ك وونكي م ا غ زه ي ې
دجنګ او جګړې په سوز وونكو لمبو كې په ايرو بدل شي .
څو مره چې جھان ښكلى او ښايسته وي  ،څو مره چې دانس ان جھ ان ج وړوونكې مټ ې دخپل ې ن ړۍ دښ كال
اود خپل ورور په نيكمرغه كوونكي كار ب وختې وي څ و م ره ب ه زم ا ش عر ښايس ته او ل ه رنگني و څخ ه ډك
وي  ،څو مره چې دنړۍ په مخ سوله ،امنيت او كراري خپله ھوسا كوونكې اوله س و ك الۍ ډك ه لمن ه خپ ره
كړې وي  ،ھومره به زما دشعر رنګين ه ن ړۍ مس ته وي اود ھ ر بي ت بيل ې بيل ې كلم ې ب ه د مص يبت ځپلي و
خولې له داسې خندا څخه ډكوي چې ازانگې به بې دلمر په نوراني ښار كې خوښي او خوشحالي خپروي .
نو ځكه له عدالت خوښوونكې او سوله دوستې نړۍ څخه د خپل شعر په خوږ وجملو كې غوښتنه ك وم چ ې
دبشريت ځوروونكي جنګ او دن ړۍ تب اه ك وونكې جګ ړې دت ورو ل و خ ړو پل وى  .ت ورد ي و ګون ډ ه ك ړي او
پرې نږدي چې دنړۍ دورانو لو او دما شومانو په ش ونډو د مل يح تبس م دو چول و پ ه خ اطر لي ونى خوبون ه
ووين ي پري ږدئ چ ي ت ل س وله وي او دور ورول ۍ او ص ميمت  ،مين ي او محب ت ن ه پ ه ډك ه فض ا ك ې دلم ر
خوشحا لوونكې وړانګې دنړۍ پر مخ وځليږ ي .
پريږ دئ چې انسان دخپلې نيكمرغۍ لپاره دانسان دھو سايني او سو كالۍ له پاره خپله نړۍ نوره ھم ښكلې
او ښايسته كړي او زما دشعر عندليب په كې دسولې او دوستۍ سندره دس تو روروښ انې ن ړۍ ت ه ورس وي
ي.

ياد د ښت
ادب له معنوي اړخه يوې ټ ولنې ت ه ښ كال او ځ الور بخښ ى او ارزښ ت ي ې پ ه دې ك ې دى چ ې ي وازې او ي وازې د س مون ،
اصالح ،ويښتيا او بيدارۍ  ،ھڅونې  ،ورور ګلو ۍ ،مينې او محبت او په ټوله كې په يوه واقعي ھنداره كې د ژوند دبيال بيل و
اړ خونو دانعكاسو لو په توګه ګارول شوى دى  ،او ھغه څه ته ګوت نيون ه ك وي ،ك وم چ ې د معاش رې دپ ر مخت ګ ،ھ و س ا
ينې او مصئو نيت او د وروسته پاتې والي څخه دژغورنې وسيله گرځي چې ددغې ارزښتنا كې پا نګې بډايه برخ ه ش عر دى
.
شعر د نورو ھنرونو ت ر څن ګ ھغ ه ھن ر دى چ ې ش ا ع ران خپل ه مين ه  ،فك ر ،خي ال او احس اس  ،خپ ل مل ي او انس اني پيغ ام
دشعر په ژبه خپلو خلكو او ټولنى ته رسوي .
شا عران دټولنو انځ ور ګ ران دي  .ځك ه چ ې پ ه خپل و ش عري انځ ور ګري و ك ې د پ ولى او س رحد پرت ه د خپ ل س الم و ج دان
دقضاوت پر بنسټ په ادبي ژبه دبشري ټولنې حاالت  ،پيښې اود خلك و د بي دارۍ او پ و ھول و ب يال بي ل اړخون ه بي ا ن وي او د
ټولنې د وګړو تر منځ د نف رت  ،كين ې  ،حس د ،ب دبينيو  ،ت ر بګني و ،ت او ت ر يخ والى اورن ګ رن ګ بيلت ون او ت و پي ر ديوالون ه
نړوى اود واقعي انسانى ژون د الرې چ ارې ورت ه پ ه ګوت ه ك وي  .دا ځك ه چ ې ش ا ع ر د طبيع ت ښ كال او واقعيتون ه پ ه ډي ر
ښكلي انداز او ظرافت په ښا يسته شا عرانه الفا ظ و ك ې چ و ك اټ بن دي ك وي اود ټ ولنې وګړوت ه ي ې دقض اوت لپ اره م خ ت ه
ږدى  .ھمدارنګه شا عر د احسا سا تو او جذ با ت و ت ر جم ان وي ،ج ذ ب ات پ ه ب دن ك ې ګرم ى او ت ا ورا پي دا ك وي  ،حرك ت
راولي او احساس خو بيا د ژوند نښه وي چې دآدب يو مخكښ شخص يت او ادب د اوږدې الرې الروې چ ې د ځ وانۍ ن ه ي ي
تر بوډا توب پورې مزلونه ووھل او ستړى نه شو .
استاد قتيل خوږياڼى دى چې زموږ د ھيواد دادبيا تو د تاريخ په فرھنګي او عرفانى چارو ك ې ي ې ن ه ھيري دونكي خ د مت و ن ه
كړى دي  .او تل يې خپلې ليكوالۍ او شعر په وسيله د پښتو ادب پا نګه بډايي كړى ده .
د استاد ګڼ شمير علمي او ادبي آثار چاپ شوي او ټولنې ته وړاندې شوي دي ددغ ه چ اپ ش وو آث ار و پ ه ت ړاو دادې داس تاد
يو بل اثر يوه شعري ټو لګه چې د )سولې پيغا مونه( نو ميږي تر سر ليك الندې چې تر ډيره بريده ي ې مطال ب وطندوس تۍ ،
آزادۍ سولى او لړنورو برخو ته ځا نګړى شوى دى ديو ارزښتناكى ټولګى په توګه د ادب مينه والو ته وړاندى كيږى .
دسرحدونو  ،قومونو او قبا يلو چ ارو وزارت د پي اوړي او س پيڅلى ش ا ع ر قتي ل خوږي اڼي ش ا ع ري او دقل م س پيڅلتا  ،ل وړ
ھمت  ،دادبي او عر فاني خدمتونو ھڅا ند ژوند ستايي او در ناوى يې كوى.
استاد قتيل خوږياڼى ته چې تل يې د ھيواد رسنۍ په خپلو ادبي  ،نظم ي او نث رى ليكن و ډك ې ك ړې دي  .دروغتي ا او س ال متي ا
تر څنګ داوږد او نيكمر غيو ډك ژوند ھيله من او غوښتوونكى يم  .پر يږدۍ چې د اس تادد ) س و ل ى پيغ ا مون ه( ت ر س ر لي ك
الند ې اثر چې دسولى اوورور ولۍ داحساس ډير ښه اوپه زړه پورې مطالب پك ې نغښ تې دي  ،د پښ تو د ادب د ب ڼ ښ كال ال
تازه او ددغه بڼ دمينه والو ادبي تنده ماته كړي .
 1391كال د لړم مياشت
په درنښت
عبدالمالك " صديقى "
دسر حدونو ،قومونو او قبايلو چارو وزارت سياسى معين او سر پرست

تقر يظ
زه له ډٻر پخوانه د محترم استاد قتيل له نامه سره آشنا او بلد يم  ،چ ې ش اغلي اس تاد پي اوړى ليك وال او
ښه شا عردى ،په شا عرۍ كې اوږده سابقه لري  ،ډٻر اشعاريي د ھيواد په مجلو ،جريدو او ورځپا ن و
كې خپاره شوی دی .
د استاد )) دسولې پيغا مونه(( په نامه اثر مې له سره تر پايه وكوت ،دغه اثر په يوه داس ې س ريزه پي ل
شوى چې دټول كتاب د اشعارو غايه او ھدف پك ې پ وره روښ انه ش وى او تقريب ا د ش پږ ش پېتو )(66
سر ليكو نو الندې ډول ډول اشعار پكې شته  ،چې د ھر س ر لي ك ش عر ځ انګړې منځپ ا نګ ه او پ ه زړه
پورې پيغام لري او ھر پيغام يي زموږ مظلو مو خلكو دزړه غو ښتنه ده .
په كتاب كې دوطن سره مينه ،دآزادۍ سره مينه  ،دس ولې س ره مين ه  ،دب ې وزل و ل ه نېكم ر غ ۍ س ره
مينه ،دوحدت او يووالي سره مينه او نور په زړه پورې مضامين په ساده او روان و الف اظو ځ اى ش وي
دي .
سره ددې چې زه شا عر نه يم  ،خو دشعر ،شا عرۍ او شا عر په قدر او اھميت پو ھي ږم ،خ و پ ه ك وم
شعر ؟:
ھغه شعر چې د ژوند لپاره وي او دوخت د مقتضى او غو ښتنې سره سم ويل شوى وي .
شا عر يعنې كوم شا عر ؟  :ھغه شا عر چې :
)) طوفاني در ياب ګڼي د مظلوم او ښكې

ددنيا بحر ډنډو كى ورته ښكاري

چې خپل نفس نشي وژلى كه سل وژني

ډٻر ضعيف او وير ندوكى ور ته ښكاري

ددنيا واړه عيشو نه نعمتو نه

دسپي مخكې پروت ھډو كى ورته ښكاري((

كه شعر نسبي  ،مطلق او نسبي مطلق وګڼو  ،نو و يالى شوى چې :
نسبي شعر ھغه دى چې دوخت او مك ان د تق ا ض ا س ره س م وي ل ش وى وي  ،خ و كل ه چ ې ھغ ه وخ ت
تېر شي  ،نو شعر ھم ورو ورو له پا مه غور ځيږي  ،دغسې شعر ته معا صر شعر ھم وايي.
مطلق شعر ھغه دى چې تلپاتې او ھر وخت دلوستلو وړوي چې داډول شعر د كال سيكو اشعارو په ډله
كې حسا بيږي.
نسبي مطلق شعر ھغه دى چې پورتني دواړه تعر يفو نه پكي د تطبيق وړوي يعن ې چ ې ھ م تلپ اتې وي
او ھم دخپل وخت پيغام پكې شتون ولري  ،چې معا صر كالسيك شعريې ھم بولي .

داستاد دغه ش عري جون ګ پ ه معاص رو كالس يكو ش عرونو ك ې راځ ي  ،ځك ه س وله ،وط ن  ،آزادي او
نور په ھر وخت او زمان كې دانسان دژوندان ه د بھب ود او پ ر مخت ګ لپ اره ض روري او حتم ي پدي دې
ګڼل كيږي .
ش عر ھ دف ن ه دى  ،ھ دف ت ه در س ېدو وس يله ده  ،ن و داس تاد ش عرونه ھ م دس ولې او ن ورو انس اني
ښېګڼو درامنځته كېدو لپاره ديوې ښې وسيلې حيثيت لري اود سولې د غوښتلو لپاره ښه الره ده .
زه په پاى كې سر بېره پردې چې د محترم استاد قتيل خوږ ياڼي تېرې ادبي او فرھنګى چارې ستايم
 ،دژوند او ږدوالى ورته غواړم او ددي كتاب چا پول دپښتو ادب لپاره يوه گټوره او په زړه پورې زي ا
تونه بولم .
په در ناوي
څيړنپوه عبدالواجد واجد
دژبو او ادبياتو علمى مركز رئيس

الھي !
داپه اور سوٮستي وطن زما دى
له جنگو نو قرباني وطن زما دى
داچې وينې يې بھيږي له ټپونو
داپه زړه باندې ټپي وطن زما دى
خوږ زړګې يې چې كابل دمينې كورؤ
له ښكل اځنې خالي وطن زما دى
دشملو ځو انيمرګي پړوني ژاړي
جوړ دسرو وينو لښتي وطن زما دى
څو به پت دغيرت سرته كړي ويرونه
داپه كوم تور تو متي وطن زما دى
زياتي سوله كې خوندي موور ورولي كړه
په دې ھيله الھي وطن زما دى
چې دمينې غيږې خالصې شي يو بل ته
په اميد دھر كلي وطن زما دى
دوحدت مينه مو بيا زړه كې پيدا كړه
ټول خوړلى زور زياتي وطن زما دى
))دقتيل(( دسوى زړه اميد قبول كړه
چې دسولې ارماني وطن زما دى

شملې شملې وطنه
وطنه په غيرت او په ايمان به دې ساتم
له ھسكو ځنې ھسك خپلواك نښان به دې ساتم
شملې شملې وطنه خپلواك كوردگر بتا نو
په توره مېړنۍ داكبر خان به دې ساتم
شملې دې كوزې مه شه دپتمن پړوني شانه
پگړۍ مې دبابا يې په )امان( به دې ساتم
ميوند كې دې ژوندۍ دماللۍ نره ټپه ده
غور ځنګ دايوب خان ستر قھرمان به دې ساتم

ټا ټوبى دافغان دى آريانا كه خراسان دى
نوځكه ھميشه افغانستان به دې ساتم
وحدت دميړنيودبلو سگرو مال كړه ماته
وطنه مېړنيه يو افغان به دې ساتم
ته راز دژو ندانه دمېړنيو افغانانو
ته مينه يې الفت يې په ښه شان به دې ساتم
ميراث مې د بابا يې تل ازادا وسې وطنه
))قتيل(( دې يم ھيواده لوړا سمان به دې ساتم

سيلۍ
دگل په زړه كې
دژوند ون ھيلې راو نڅيدې
اود ژوند ون نندارې ته يې كړكۍ خالصه كړه
اليې كتلى نه ؤ
اليې ليد لې نه ؤ
چې له حرصونو ځار شو
دارماني ژوندانه
دجناز ې په پښو كې
سيلۍ يې ځانه سره يوړې پاڼې
كابل
1369/3/14

ناورين
داد كوم حرص ليو نتوب دى
دا تنكي تنكي گلونه
داد ھيلوډ گې څا نگې
چې رژيږي
او ما تيږي
دادكوم حرص ليو نتوب دى
له سپين غر ډگې شملې مو

چې ول ول دمرگ په غاړه
دفنا پښو ته
كوز يږي
دادكوم حرص ليونتوب دى
چې دھيلو پر يښتي مو
دي پر تې مړاوې څانګونه
تاندې مينې
په اور سوزي
دادكوم حرص ليو نتوب دى
له شيدونه ډك تيونه
دماشوم دشونډ وگل كې
دغضب
په ناورين سوزي
دادكوم حرص ليو نتوب دى
دادكوم حرص ليونتوب دى
كابل

1368/8/7

وير جنې شيبې
دزلما دبڼ گلونه
دبلوغ په سروشيبو كې
دراتلو نكې سبا ھيلې
دآرمان په لور روان زړه
دبېوزلې مور په غېږ كې
دناروغ ماشوم در مل ته
دډاكتر نسخه په الس كې
بوډا پالر په اند يښمن زړه
ددوا په تكل سردى

درملتون له پښوا وباسي
له يوه ځنې راوځي
او په بل شي وردننه
له ستړ يا پس يې پيدا كړل
ددرملو څو قلمه
دروغتون په لور په منډو
تلو چې زوى له مرگه خالص كړي
چې دگړزاو ډم اواز كې
سره لمبه پرې را غوټه شوه
پښه پښه پر يو تو په گلو
دشيطان حرص قربانې شول
كابل

1368/9/6

ژوند ى اوسې وطنه
دزړه ھره كتره مې ستا له خا ورې نه قربان ده
وطنه داستا مينه غوره برخه دايمان ده
ته پت ته مې عزت يې ته مې شان ته مې شمله يې
بچوته توده غيږ ه ددښمن په سر حمله يې
دفاع دې زما ژونده فريضه دھر افغان ده
وطنه داستا مينه غوره برخه دايمان ده
غيرت دې په ھوا او په نعمت باندې ژوندون دى
ھمت دنو مياليو ستا په پت باندې ژوندون دى
وزرته دګور بتو دې فضا شوكت او شان ده
وطنه داستا مينه غوره برخه دايمان ده
ژوندى اوسې وطنه ستا شمله دې وي او چته
كابل به دې دزړه په شان پر ينوزي له ھيبته
ھمدغه فيصله دميړ نيو په جھان ده
وطنه داستا مينه غوره برخه دايمان ده

كابل به دې ژوندى وې څو چې زړه وھي ټوپوته
زانګو دميړ نيو ده كړي وياړ پرې غورزنګونه
نامه دې خوږ وطنه ترانه دزوړاو ځوان ده
وطنه داستا مينه غوره برخه دايمان ده
دسيمې ھره برخه دې پړونى دپښتو دى
خپلواك را پاتى شوى داټا ټوبى له پلر ودى
داخاوره مې ))قتيله(( ھم غزله ھم داستان ده
وطنه داستا مينه غوره برخه دايمان ده
كابل
1369/7/18

دآزادۍ ناوې
داستبداد د تورې شپې په زړه كې
دلمر د تورې شان خنډو نه څيرو
در ومو پر مخ ځو
دوحشت سره ډغرې وھو
دسبا وون ددر خوالر څارو
دا تور كارغان چې توره شپه خپروي
ددوى په سر
دنور دغشو گوزارونه كوو
چې دا لړلې كړ غېړنې څيرې
زمونږ ديون الركې خنډونه نه شې
دغير تو نو دوحدت قافله مخ په وړاندې
دچا له ويرې پر ته گام پورته كړې
دتورې شپې بگوې
خپلو سمڅو لره كډه وكړي
دآزادۍ ناوې خپاره څانګونه
لكه دلمر
لكه دلور
لكه سبا په شا نتې
په ټول وطن باندې كړي وړانګې خپرې
چې مود كلي ھوسۍ
چې مود يرې دشملو
چې مو حجرې دپلرو
او دوچو بي په تر خو څيړو مړاوې ګالن
دورورو لۍ فضا كې
په سپيرو وچو او چا ودلو شو نډو

دډاډ موسكا خپره شي
دډاډ موسكا خپره شي
كابل
1369/5/31

دآزادۍ سمبول
زه سمبول دازادۍ يم
دھيواد د عظمت نښه
دزلميو غير تونو
له غيرت ډكوسرونو
دختيځ تاريخ له پاره
زه شمله يم دميړانې
د))امان(( دغيرت توره
د))غازي ادې(( پړونى
دعصمت او پت ساتونكى
زه سمبول دآزادۍ يم
دپتمنو دسرونو
دسرووينو سيال بونو
زما خټه جوړه كړې
دننګونو
دميړانې
دغيرت او ھمت درس ده
دغاز يانو شھيد انو
دغيرت ژوندى تاريخ يم
ماساتلى دي وياړونه
له ھمته ډك نومونه
ما وياړلي دي ميړونه
زه سمبول دآزادۍ يم
دننګيال غيرت دتورې
سر ښند نې
ستر محصول يم
دبريا سپيڅلى ځان كې
ھسك والړ ليدلى نه شو
ھره خښسته يې ميړانه
ذره خاوره دو جود مې
ددښمن دسترگو خاردي
دژوندي وياړ دښمنانو
زما تن سورى سورى كړ
رانه غوڅ يې كړل څانگونه

خو ما څوك وژلى نه شي
زه به ھسك مدام والړيم
په خپلواك افغانستان كې
زه سمبول دآزادۍ يم
زه سمبول دآزادۍ يم
1369/5/23
كابل

دو سپنو ږلۍ
داما ينو نه چا كرلي
چې ريښې دژوند ون ريبي
دادكوم ھوس تسكين دى
چې وروري پيوستون ريبي
دسرو وسپنو ږلۍ ده
دژوندون په سروريږي
دسر ووينو سيال بونه
تا ندو ھيلو نه بھيږي
دادكوم جنون طغيان دى
چې دمينې مضمون ريبي
دلته مينه وه وروري وه
غيږى خالصې وې يو بل ته
دزړه كورله پيرزو ډك ؤ
يوته نه چې يو په سل ته
داد وينې دښمن څوك دى
چې پيمان او تړون ريبې
دميرويس نيكه بچيانو
ملك دبل په لمسون وران شو
سكنى زوى دابۍ مو
ستر دښمن دورور دځان شو
څوك ټوټې ټوټې ماينوكړ
څوك دورور په شبحون ريبي
كه ژوندون په دغه شان وي
له دې ژونده به څه جوړشي
چې دمور خوږ و بچوړو
له يو بل ځنې زړه موړ شو
ډير افسوس په داسې ژوند شه
چې وطن كې سمون ريبي
راځئ زړونه كرونده كړو
په كې تخم مينه نال كړو
مالوې وتړو ))قتيله((
را او چت پر يوتى حال كړو
دھغو جرړې تباه كړو
چې دا بوټي زرغون ريبي

كابل
1369/1/25

دغرو نو شملې
دوينو په ذروكې يې داستا مينه پر ته ده
وطنه په پښتو كې مې داستا مينه پرته ده
درې دې خاطرې دي انګازې دغير تونو
دعرونو په شملو كې مې داستا مينه پرته ده
تاريخ دې دميړ انې شمله ھسكه ده ساتلې
دپيغلولو پټو كې مې داستا مينه پرته ده
نښتر نښتر قدونه سنګر ونه دميړانې
رپاندو سرو جنډوكې مې داستا مينه پرته ده
پرګي دې دڅېړيو ددښمن سرته ګولۍ دي
تور ځنو ميړ ونوكې مې داستا مينه پرته ده
له سره ځنى تير شه دناوړه نظر ستر ګې
په مستو سردرو كې مې داستا مينه پرته ده
ته مينه يې وطنه ته ايمان يې ته مې ژونديې
غور ځنګ او په سلګو كې مې داستا مينه پرته ده
شعرونه مې داستا له شمله ورونه قربان شه
غزل او ترا نوكې مې داستا مينه پرته ده
))قتيل(( دې يم وطنه تا بښلى راته ساه ده
دزړونو په ټوټو كې مې داستا مينه پرته ده
كابل
1368/1/16

آرماني رازو نه
دا او رونه چا بل كړي
چې دھيلو كورګى سوزي
وطن څه چې زړونه يې وريت كړل
دار زو تنكي رازونه
آرماني رازونه سوزي
ودان كور شو لوټي لوټي
ھستي ټوله په كې الړه
دااورونه چا بل كړي
گلكڅو نه يې تاال كړل
ھغه ګل چې ما ساتلى ؤ په مينه
دالفت په خوږ وڅاڅكو
ماھر وخت خړو بولو
پاڼې پاڼې مړاوې بڼه
په زلمي قبر ور خپور شو
دااورونه چا بل كړي
چې لمبې يې نه مړ يږې
په زلميوګال ليو
په مينو ارزوګانو
په آرمان دار ما نجو
په غرور سره تاويږي
ټول وطن يې لو لپه كړ
دااورونه چا بل كړي
دقاتل غوږ ونه خالص كړه
دالمبى او دا اورونه
به له زوره ځنې پريوزي
دوحشت په سره بټۍ كې
خو ټيدلې دزړه وينې
دوطن دليال خپور او جړ اوربل ته
به د مينې سره ګالن شي
به دمينى سره ګالن شي
كابل
1368/8/15

تو پان
دگلو نو ريژ ندوى به
قتلو ي نورسې څانګې
شنه سمسور سمسورباغونه
دژوند څا څكې څاڅكې مينه
درحمت په سره پرده كې
دخندا په ھيله باندې
ميا شتې شماري شيبې شميري
جوړوي خوله غوربدوته
چې غدۍ پرې راغوټه شي
مينه وژني الفت وژني
آرمانجنو پر ښتو ته
تور زړوكې ور په سر كا
دسرووينو سوداګر به
دھمدې ))توپان(( خوراك شي
كابل
1368/9/15

ھيواده
له غير ته ډك ھيواده
دخپلو اكوګو ربتا نو
اود ھسكو شملو كوره
ھسكه غاړه به ژوندۍ وي
ستا شمله به وي او چته
اودلمر كورته به رسي
ستا لمنې نه ورك كيږي
له غيرته ډك ھيواده
دځوا كمنو مټو ځالې
ستا نښتر نښتر قدونه
ستا دتړو پا سوالې كا
ھغه سترګې به ړنديږي
چې په بدودرته اوړي

ھغه زور به اوبه كيږي
چې په تا سوداګري كا
له غيرت نه ډك ھيواده
شمله ور به په ميړانه
ستا د ھسكو عظمت ساتي
دپتمنو لو پټو ضد شيطانان به
دشملو په زوررسواشي
ستا به سر مدام او چت وي
دميړانې عزت كوره
ته به تل وې
ته به تل وې
كا بل
1368/12/24

دسو لې پسر لى
بيا سپرلو په ګلو
دوطن كلي بانډې
دغرو لمنې د ښتي
اود پتمنو پيغلو
تور اور پلونه ښكلي
دميړ نيو پګړو
شملې ښايسته ښكار يږي
بيا دپسرلي په ګلو
شي ھر كلى د مينې
دګل په غوږكې بلبل
سوي راز ونه سپړي
دګل ډنډ باندې نا ست
اظھار د مينې كوي
له تورو لړو لرې
په ترا نود سولې
دغوږ پا لنه كوي
راشه چې زړونه پاك كړو
له ليو نيو خيرو
او دبارو تو په ځاى
سره ګالن ډالۍ كړو
دپسرلي د كاروان
دھر كلي له پاره
غيږې كړو خالصې سره
دروغې تيږه كيږدو
سپرلى په سوله پيل كړو

سپرلى په سوله پيل كړو
كابل
1368/12/6

دا شملې شملې وطن مو
دا شملې شملې وطن مو
دزمرود بچو كور دى
دخپلواكو ګر پتا نو
دعزت او پت ټا ټو بى
څو مره ھسك څو مره او چت دى
ھره تړه يې ھيبت دى
ددښنه په سر ګوزار يې تند رونه تو يا نونه
داشملې شملې وطن مو
د سوري دبرم نښه
داپړونى د ))ماللې((
ھره موړګه
ھريو غر يې
د))ايوب(( دپګړۍ ول دى
د))ميرويس(( نيكه ھډونه
ددښنه په سر گوزار يې تند رونه تو پانونه
داشملې شملې وطن مو
دانښترنښتر قدونه
داځو ا كمنې قوي مټې
دغيرت له وينو ډك زړه
دپتمن ژوندون عزت ته
دوحدت دبچو توره
دامور چلې سنگرونه
ددښنه په سر گوزار يې تندرونه تو پا نونه
داشملې شملې وطن مو
څو مره نازي څو مره و ياړي
پرګنې يې ميړنۍ دي
ھرز لمى يې ))اكبر خان(( دى
ھره پيغله يې مال له
دخپلواك ژوند پاسوالي كا
دبګو وقدمونه
او
ددوى ناولې ھڅې
دلته ساه اخستى نه شي

دې ننګونو
دې بريا وو
دوطن داھسكه غاړه
چې وحشت ته ټيټه نه شوه
ورته نا څي آرمانونه
ددښنه په سر گوزار يې تندرونه تو پانونه
كابل 1368/11/ 24 :

دوينو سودا گر
په سره اور پاندې سوز يږي
دوطن ښايسته گلونه
تو دې وسپنې وريږي
ديژ وي ځوان آرمانونه
داته څه وايي چې څه دي
داژړدا فرياد ونه
دااورونه له كوم خوا دي
وچوي چې زړه كې ھيلې
دانا ز كې تاندې لښتې
چې ماتيږي مړاوې كيږي
دمغرور انسان له السه
معصوم زړه معصومې ھيلې
په سرو وسپنو ور يتيږي
داتى خورى ماشو مان مو
په مرګ كوم جرم محكوم كړل
دا معصومې پر ښتې مو
څه ګناه لري انسانه
چې سرو وينوكې شټيږي
داله ھيلو نه ډك زړونه
له كوم غيظ نه قربا نيږى
دادكوم تجار متاع ده
دبارو تو شنې لو خړې
دعقد واور لمبور دى
دانسان په سر بليږي
سره اورونه راوريږي
سړ يتوب په كې سوز يږي
تاسې واورى تاسې واورئ
دسرووينو سودا گرو
ددې وينو ھر يو څا څكى
به ميړ انه شى غيرت شي
دقاتل په مغرور سر به
يو تو پان شي يو آفت شي

كابل
1367/7/17

دوطن ھسكه شمله
دوطن ھسكو غرو نو څو كې
دافغان د عظمت نښې
داتر شنه آسمان دالندې
له جنت ښكلې باغونه
داد ٻر ى مو دپلرونو
دا حجرې دمېړ نيو
داميراث د بابا گانو
دننګيا لو غير تونو  ،دننګونو د بچيا نو
له عزت ډكه ډالۍ ده
داكه خوست كه ننگرھاردى
دافغان د غاړې ھاردى
ھر بلو سگر تر ينه قربان شه
ھر غرور ترې صدقه شه
دافغان ژوند ون تړلى
دوطن په ژوندون پورې
دوطن ھسكه شمله به
په ھمت او چته سا تو
دغه ځاله دګر بتو
په غيرت او چته ساتو
دننګيا لو غيرتونو د ننګونو دبچيانو
له عزت ډكه ډالۍ ده
دسپېڅلو ماشو مانو
په تنكيو شو نډ و باندې
تبسم په نڅا ساتو
درحمت د مال يكو
توده غيږه مھربان زړه
چې څوريږى  ،ټپريږى
دوطن په بچو با ندې
دادلمر دكورپه لوري
داوچتو شملو يون به
دننگيا لو غير تونو ،دننگونو د بچيانو
له عزت ډكه ډالۍ ده

داله مينى ځنى ډك زړه
چې ھر رګ كې يې له وينى سره يو ځاى
مينه مينه په ټو پو ده
ھر غور ځنګ يې دھمت دى
ھريو خيز يې
ھستوو نكى دي پتيال دى
دھمد غه مھربان كور
ھره ستنه ھره تيږه
په الفت باندې والړه
دانسان په غم څور يږې
دزړه سوۍ په وينو باندې
دده خټه اخښل شوې
دننگيا لو غير تونو د ننګونو د بچيانو
له عزت ډكه ډالۍ ده
دابه نه پر يږدوچې ړنګ شي
دخو نخور انسان له السه
كنډ واله شي ورنه جوړه
دبارو تو په بټۍ د كۍ
دلو ګيو  ،دلو ځړو
دسرو او سپنو خوراك شي
مھر بانه پر ښته شي
با ندې بوره  ،لو غړنه
نازولې ودر يږي
دمغرور ودر واز وته
داننګو نه ننګو ومو نږ
دا ډالۍ به ناز وو مونږ
كابل
1366/11/19

زما تكل
زما تكل
بيا دسپيدو او د لمر ونو په لور
دتورو شپو
دتور تمو په تندي الره و ھي
زما تكل
دتنكو ھيلو
دغو ټيود مو سكا په خاطر
دپسر لى د قدم الره څاري
زما تكل
دارزو گانو

دپتمنو نھيليو
تورو ګوروور يځو
دڅير وونكي سباوون په ھيله
دبر يتو رو شمله ورو مټو ځواك ويښوي
زما تكل
دآرما نجنو دآرمان نړۍ كې
دبور وستر ګو
د تسل له پاره
دلمر دسيمې در وازې ټكوي
وي چې دھيلو زمو لل شوي گالن
له خر وار ونو خاورو سر پورته كړي
ماتم خپلي زړه ونه وخند وي
ماتم خپلي زړه ونه وخند وي
كابل
1368/10/4

مست غور ځنګ
پر ې چې وطن وخا ندي ګلونه شي
سره يې دسپيرودښتو مخو نه شي
بيا خزان خپلې غوټۍ و خاند ي
وينه دسپر لي په كې دو دونه شي
بيا دسولې زركې كركړي و كړي
مست د شمله وړو غور ځنګو نه شي
وسا تي شملې د خپلې مور ټيكرى
بر يد يې ھر دښمن ته تو پا نو نه شي
زيرى يې خپه زړونه خو شحا له كړي
پورته د خندا وو او ازونه شي
خو لو كې د كوتر و دبر ي زيرى
مست پر ې او چت غرونه پلن دښتو نه شي
زيرى د جھاد د ښكال پيغلې شي
جوړ پرې دو ختو نو پر ھارونه شي
مينه شي الفت شي ورورو لي شي بيا
شعر د مينه ناك نظر كيفونه شي
داسې پسر لى )) قتيله(( غواړ مه
زړونه دخو ږې مينې كورونه شي
كابل
1368/12/26

د ځوانۍ گلونه
زما د مينى ښكلى پا ڼې
چې دسبر لي ښكال پرې ښه ښكاريده
په مرمر ينو ليچو
خوب ته يې سرنه ټيټا وه
دپښنتي عظمت نشه يې
پر ته خټه كې وه
دغه غر ور يې دپيړۍ پير ونه مات نه شو كړاى
كړل صدقه يې له زلفا نو
دځوانۍ گلونه
خو دغه تور ماران يې
ھيڅكله دغاړې اميلو نه نه شول
چا يې دپا ڼو رژيدا
په شپه كې ونه ليده
په ځوا نيمرګې مينې
دچا خمارې خولې ستر ګې
باندې غمجنې نه شوې
خو د ځوانۍ گلونو
دچا ناز كو پښو ته
پاسته فر شونه جوړ كړل
كابل
1367/5/20

څا څكى
څاڅكى څا څكى
چې را څاڅى
درو مان د بڼ له منځه
دزاړ ه شراب خمونه
دوختو نو ډمې نا څي
بې مترى مې مين زړه ته
دپيغور مترو كه وركا
دتسل په تكل پر يوزي
مغرور سر
د ښكال پښو ته
كابل
1368/7/30

مخكښې به ځو
قدم به په اغزو او چتوو مخكښې به ځو
له ستو نزو ډكه الر به لنډوو مخكښې په ځو
له تورو شپو وتل په ځانځا نۍ كې محال ښكاري
ال سونه به يوبل ته وركوو مخكښې به ځو
اغزونه ډكو دښتو كې مزل دقدم وياړ دى
په ځاى به يې ګالن زرغونوو مخكښې به ځو
باك نشته كه ځوانۍ دسرو ګالنو مو خزان شي
ژوندون له بېوزلۍ نه خالصوو مخكښې به ځو
شملو دلو پټو د پت په الره كې سرا يښى
سرونه به په پت قربا نوو مخكښې به ځو
دنر ميړني ھوډه وطن پت درځنى غواړي
غرور د جا برانو تاوو مخكښې به ځو
شملو ته چې سپك ګورى په ټيكر وسو داګري كا
غوږ ونه دو ختو نو ماتور مخكښې به ځو
په ھوډ دشملو رو مې سوګند دى پورته كړى
)) قتيله(( خپل آرمان پوره كوو مخكښې به ځو
كابل
1368/3/12

د ژوند الړه
پرې چې مرور وختو نه و خاندي
و خاندي دوخت ټپونه و خاندي
كړي چې دشپو كور دسولې ځل رڼا
بيا په كې ښايسته مخونه و خاندي
بيا دبورو ميندو زړونه و خاندي
پرې چې دسوري ګوګل شھيد زړونه
جوړه شي پټۍ زخمونه و خاندي
قبر كې شھيد زلمى خوشحاله شي
مست شي د جنډ وسرو نه و خاندي
ګل دغزل زلفې د خو بانو شي
وخاندي ژوندى شعر ونه و خاندي
پورته شي له خاورو ځوانيمرګ زړونه
مړاوي د قبرو ګلونه و خاندي
جوړې شي ديرې حجرې تودې شي بيا
بيا يې در باب تارونه و خاندي
مينه احترام د ژوندون الره شي
بيا د شاه زلمو بر يتونه و خاندي
پرې چې د ګلو نو اميلو نو كې
بيا د مستو زلفو ولونه و خاندي

پرې چې د ))قتيل(( شعر مستي وكړي
بيا په كې دوخت رازونه و خاندي
كابل
1367/9/8

د ننگيا لو ھوډ
دغه مينه مينه خاوره دا غزل غزل جھان مې
دغه وينه وينه زړه مې دغه تن مې دغه كان مې
داد ژوند شھيد ه ھيله د بقا الر كې سر لوړې
داد بيټ نيكه سندره دا غور ځنګ دپھلوان مې
دظلمت تورې لو خړې دي دتورې لمر څير لي
دماللې پاك پړونى د ټوپو نو نر ميدان مې
داد نر مېړه سلګۍ مې چې خندا خندا كې الړه
تر ينه ځار تر ينه لوګى شه داھستي مې دا روان مې
ھلته پاس دزور كو پړۍ كې د خالد بابا ګوزا ر دى
دغه ھوډ دننګياليو دا غيرت مې دا ايمان مې
داغيرت غيرت وطن مې ھره لو يشته يې ھمت دى
د)) قتيل(( دژوند ټا ټو بى له مېړانې ډك داستان مې
كابل
1371/8/23

سوله
پر يږ ده چې انسان از اد ژوندون و كړي
ځا نته د ورورۍ د نيا و دانه كړي
پر يږده چې ښايسته جھان تل ښكلى وي
سوله مو ژوندون ډك له خند انه كړي
پر يږ ده چې انسان ځانته جھان جوړ كړي
ځانته له جھانه ګلستان جوړ كړي
پر يږده چې بېوزلى انسان وخاندي
سوله كې دژوند سرا و سامان جوړ كړي
مه ورانو ئ دا جھان په جنګ سره
دا جھان په سوله تل ودان ښه دى
وركې دې لو خړې د جنګونو شي
دا جھان په سوله تل ودان ښه دى
وركې دې لو خړې د جنګونو شي
سوله كې خوشحاله تل انسان ښه دى
داد انسان زوى د ژوندون حق لري

پرې چې يې په شو نډووي مو سكا خپره
مه وژ نه ظالمه انسان مه وژ نه
پرې چې ترا سمانه شي خندا خپره
كړي چې دبشر د نا بودۍ فكر
ورك شه له جھانه شر مشان واړه
سرى چې يې منګولې د خوار وينې كړې
مړه دې وي نابود دې وي ليوان واړه
سوله كې دي دغه جھان ښاد اوسي
سوله كې دې دا جھان اباد اوسي
تل چې دنړۍ د تخريب فكر كړي
ژوند دشر مښا نودې بر باد اوسي
تل دې محترم وى دانسان مقام
ھسك دې وې دسولې اودوستۍ بيرغ
ژوند په مينه مينه باندې ښه ښكاري
تل دې وې رپانده دورورۍ بيرغ
يو افغان په بل باندې وژل څله
منځكى يې دجنګ اور بلول څله
غيږ مې درته خالصه راتر غاړې شه
))بيل(( ))قتيله(( دلته او سيد ل څله
كابل
1361/7/19

سوله
جنګ دې ورك شى صحرا جوړه كړي ګلزار نه
كنډ واله او كنډ ر جوړ كړي له لوى ښار نه
نازولى د جھان په كې تباه شي
شتمنى يې قربانى كړى له سور نارنه
ھره خوا تورې لو خړې پوته كيږي
ماشومان د مور په وينو كې شټيږي
جنګ وحشت دى خدا يږ ولوى بربر يت دى
دودان جھان له پاره ستر ،آفت دى
وچ النده دواړه سوز يږى د جنګ اوركې
دانسان دژوند له پاره مصيبت دي
بېوزلي له جنګ جګړي ځنې زيږ يږي
چې ھر څه په مخه ورشى تباه كيږي
جنګ انسان په بده ورځ باندي اخته كړي
دټول عمر زيار محصول يې ابته كړى
جوړ وجو دد جنګ له السه شل او شوټ شي
لندې غوښې په سره اور باندي برته كړي

زه په سوله امنيت باندې مين يم
زه انسان يم محبت باندې مين يم
نيكمر غي دانسان غواړ مه جھان كې
په ورورۍ اوصميميت باندې مين يم
چې انسان په كې ښاغلي پاتې كيږي
ځكه سولې لره زړونه ھو سيږي
محترم دې دانسان عالي مقام وي
ددوستۍ سولى بيرغ دې لوړ مدام وي
چې موسكا په وچو شونډو خپره كاندى
د))قتيل((دى په ھغه باندې سالم وى
چې پرې تل لمر په جھان باندې ځليږي
نوراني وړانګې يې ھره خوا خپر يږي
كابل
1362/3/16

د جنګ سره جنګ
زه د جنګ سره په جنګ يم
جنګ زما ښايسته نړۍ كړي
په لو خړو تكه توره
ښايسته ښكلى ماشوم وي
دمور غيږه كې لوبيږي
مور يې وتخڼوي مينه
لغتكى كړي مستيږي
بم د پاسه را غوټه شي
دمور وينو كې شټيږي
مينه وچه شي په زړه كې
زړه ټو پونه ودريږي
نه خندا او نه مو سكا وي
فواري وي دسرو وينو
دانسان له زړه خو ټيږي
جنګه ورك شي جنګه ورك شي
زه له تا سره په جنګ يم
ښايسته ګالن خزان كړې
دښته جوړه كړې له كوره
مور دزوى سر ته ژړ يږي
زوى د پالر پسې ګر ځيږي
ھمدا چيغى وي ھر ځاى كې
ھلئ پالر مې ھلئ زوى مي
ھلۍ ساه مې د مور خيږي

چې لمبه پري بله را شي
شنه تخته شي و غز يږي
ښايسته ښكلي مخو نه
داسې واړ وى په بله
چې ھر ګز پيژندى نه شي
بل الڅه چې دى په خپله
خالصه كړې چې تا خو له ده
او لسونه دې خوړ لي
جنګه تا سره په جنګ يم
تا ښكال ته مې د مينې
ده ور كړې ٮبڼه نوره
ښايسته ځوا نان دې ورك كړل
ددنيا له ښكلى مخ نه
ښه سو غات دې شل او شوټ دي
څوك بې السه څوك پې پښو وي
جنګه ورك شې تور ښامار يې
دانسان دسر قاتل يې
نه دې زړه په چار حميږي
نه دې مينه را پا دينه
داته څه لوى مصيبت يې
دمغرور انسان افت يې
اوراو وينه در سره دي
دښايسته نړۍ له پاره
ته لوۍ تندر يې ھيبت يې
ځكه تا سره په جنګ يم
جنګه ورك شي له دنيا نه
چې ژوند خالص شي ستاله اوره
تل دې سوله امنيت وي
چې جھان ټول محبت وي
ھر خوا مينه وى خندا وي
را خپره په وچو شو نډو
دغريب ماشوم مو سكاوي
تازه ګى او طراوت وي
ھره خرا ښكال ښكال وي
ھره خوا زينت زينت وي
ژړا ور كه وي او له خولو نه
ښه ورورۍ صميميت وي
ژوندون خالص له بېوزلۍ وي
محترم انسانيت وي
جنګ دې ورك شي تاال نګردي
سوله تل دې ژوندۍ اوسي
زه دجنګ سره په جنګ يم

جنګ زما ښايسته نړۍ كړي
په لو خړو تكه توره
كابل
1362/4/1

زما مينه
زما مينه دبيو زلو نيكمر غي ده
دزيار كښو بزګرانو ھو سايي ده
چې رټلي د بابا )) بى بى(( ټول عمر
د ھغې مجبورې كونډې سو كالي
زما مينه درد ځپلو ته خدمت دى
دشھيد په يتيمانو مر حمت دى
چې ټول عمر بل له پاره خدمت كاندي
زما ژوند دى زما عشق او محبت دى
زما مينه ده چې ټول جھان ودان وي
له لوخړ و دجنګو نو په امان وي
چې خپره كاندي خندا په وچو شونډو
زما ژوند دې له ھغه ځنى قربان وي
زما مينه دنيكمرغ پا يښت دوام دى
يم خوشحاله چې انسان چيرې آرام دى
چې په ګرد كى يې ذرات دتو پير نه وي
يم مؤمن د ھغى خاورې پاك مقام دى
زما مينه دزيار كښو خو شحالي ده
دجھان د محكومانو آزادي ده
سستې شوې نور كړۍ داسارت دي
دغور ځنګ په ھريو خيز كې ابادي ده
زما مينه بېوزلي كتلى نه شي
اسارت دسړ يتوب زغملى نه شي
چې سپيره په خاورو خړ ماشوم موړ نه كړي
دھغه ځواك اقتدار منلى نه شي
زما مينه د ټو لنې جوړيدل دي
استثمار په كې له سره وركيدل دي
كرامت چې دانسان په كې خوندي وي
دې نړۍ كې داسې ژوند اباد يدل دي
زما مينه دكارګر  ،بزګر و حدت دى
ورورولي  ،برابري  ،صميميت دى
چې په تن باندى ټول پټ په نس ماړه شي
بس ھمدا مې خوشحالي او مسرت دى
زما مينه ده چې سوله كې ژوند ون وي
امنيت ھم سر نامه دھر مضمون وي
چې مصئون په كې انسان انسانيت وي
دې نړ ۍ كې دزيار كښو پيو ستون وي
زما مينه سړ يتوب ته احترام دى
زما مينه دانسان عالي مقام دى

زه انسان يمه له مينې مې زړه ډك دى
زما مينه سوله  ،امن او سالم دى
نو!
زما مينى د ))قتيل(( زړګى تسل شه
ته ملګرى مې د مينى د منزل شه
دانسان په بېقدرۍ مه راضي كيږه
زخمي زړه له خاور و پورته كړه درمل شه
1362 /4/7
كابل

سوله
سوله امنيت مې دبېوزلي زړګي ھيله ده
تانده په دې ھيله دحساس زړه ھره نيله ده
پرې چې دنيا ښكلى وي  ،سمسوره وي ګلونه وي
پرې چې ددوزخ په عوض ھر ځاى جنتونه وي
پرې چې ابشارونه وي مستي وي او خوند ونه وي
پرې چې د بد مستو پيغلو مست مست اتڼو نه وي
دې مستو دروكې د تنزرو او ازونه وي
ژوند وي له وحشت آزاد
عشق له مصيبت آزاد
تل وى محبت آزاد
دغه زما ھيله كه كثيره كه قليله ده
تانده په دې ھيله دحساس زړه ھره نيله ده
سوله كې ژوندون دوطن پال زړګي آرمان دى
مه پر يدۍ چې وران دغه جھان شي په ما ګران دى
داشاعر زړګى مى مين شوى په انسان دى
ځكه چى انسان خدايږو معمار ددې جھان دى
دينه د بزګر دګل په رنګ كې ګلستان دى
زيار دبزګرانو دى
شور دبلبالنو دى
ځمكه كې په سوله تيره شوي ھره كيله ده
سوله امنيت مې دبېوزلي زړګي ھيله ده
جنګ دھستۍ ضد دى له نيستۍسره ملګرى دى
دغه ستر آفت دبر بادۍ سره ملګرى دى
اور دى اوربيخي د نابودۍ سره ملګرى دى
چاوې چې اتوم بم له ھستۍ سره ملګرى دى ؟
يا كومه ګو ښه كې له خوښۍ سره ملګرى دى ؟
چير ته چې لګيږي اور
درومي پر اخيږي اور
زر كله سړيږي اور
اورته داتوم تيښته ملګرو بى دليله ده
سوله امنيت مې دبېو زلي زړګي ھيله ده
چيرته چې اوربل شى بلوونكى به اول سوزي
خدايږوچى دښمن دژوند انه به په كې تل سوزي

چير ته كه يو سوزي فير كوونكي په كې سل سوزي
جنګ چې جوړوى ھغه تورديو به لومړى ځل سوزي
دا اور بلوونكى ستر وحشي دى پكې شل سوزى
بيا تر ينه خالصيږي نه
روغ به پاتې كيږي نه
تيښته كې بجېيږي نه
دغه سره لمبه له دوزخي اوره ذليله ده
سوله امنيت مې دبېوزلي زړګي ھيله ده
زه دانسان زوى يمه انسان لره ژوندون غواړم
مينه محبت كې دې جھان لره ژوندون غواړم
خو ند دشاعرۍ ته ګلستان لره ژوندون غواړم
زه دشاعرۍ رنګين بيان لره ژوندون غواړم
زه ھر يو وھلي دخزان لر ه ژوندون غواړم
مه وژنه انسان ګوره
تل دي وي جھان ګوره
مړه يې دښمنان ګوره
سوله نعمتونه كې او چته بې بديله ده
سوله امنيت مې دبېوزلي زړګي ھيله ده
پرې چې دماشوم خولګۍ وي ډكه له موسكا ځنې
پرې چې دانسان بچې څه خوندواخلى دنيا ځنې
پرې چې مصيبت اوآفت كم شي له ھر چا ځنې
پرې چې ژوند خوښي شي دنيا ډكه شي خندا ځنې
مينه شي وروري شي  ،محبت شي ھرې خوا ځنې
مرګ په ځاى ژوندون اوسي
سوله كې سمون اوسي
دادژوند مضمون اوسي
بيا نو بال وركه له شعرونو د ))قتيله(( ده
سوله ،امنيت مې دبېوزلي زړګي ھيله ده
كابل
1362/8/29

دخلكو آرمان
سوله  ،پيوستون  ،ورورى آرمان د خلكو دى
دې كې ھر آفت نه خالص جھان د خلكو دى
زه ګوره انسان يمه انسان ته زندګي غواړم
وركه له نړۍ نه جنګ ،جګړه او بندګي غواړم
سوله دزخمي زړونو در مان د خلكو دى
جنګ ښكلې نړۍ په كنډ واله باندې بدله كړى
تانده او څپانده ھيله كوركى دزړه شله كړي
كورد تاند و ھيلو ته نيران د خلكو دى
څنګه يو انسان دبل انسان په مرګ خندا كوي
ياد كوم مظلوم انسان په وينو مشغوال كوي
ديود استبداد په كور تو پان دخلكو دى

ښكلى ماشومان د مور په غيږه كې موسكا كوي
خاندي خوشحا ليږى له خو ښۍ ځنى نڅا كوي
بم پرې راغوټه شي جنګ قتالن د خلكو دى
زه ټوله نړۍ كې تامين سوله امنيت غواړم
ژوند غواړم ،وروري غواړمه مينه محبت غواړم
سوله ده چې زړه په كې خندان د خلكو دى
واړه دجګړې طرفداران له نړۍ ورك ښه دي
دغه دانسان دښمنان ټول په سپكو سپك ښه دي
دوى باندې لعنت ،نفرين باران د خلكو دى
پريده چې مستي وى  ،خندا ګانې وي ګلونه وي
پريده چې دژوند ټولو اړخونو كۍ خوندونه وي
دغه شان ژوندون كې او چت شان د خلكو دى
پريده چې خوله ډكه له خندا دماشومانو وي
پريده چې ښايسته ښكلې دنيا دماشومانو وى
زړه په دې نړۍ زيات مھربان د خلكو دى
پريده چې مقام دسړ يتوب ته احترام وي
زيات له ھر مقامه ځنى لوړ دغه مقام وي
ژوند باندې مين انسان انسان د خلكو دى
پرې چې دشاعر زړه په ګلونوكې مستي وكړي
وخاندي خوشحاله شي خوندونو كې مستي و كړي
سوله كې )) قتيله(( لوړ عنوان د خلكو دى
كابل
1363/9/12

لمره!
دجھان د ھسك د پاسه  ،تل ځليږه
دژوندون بھبود له پاره
راخپرې كړ ه خپلى وړانګى
مخ په وده يې ژوندون كړه
ھره خوا سمون سمون كړه
نفاق ورك كړه پيوستون كړه
دتودووړانګو د ال ندې
دجګرې لو خړې وركې كړه جھان نه
شر كړه لرې له انسان نه
انسان ساته له تو پان نه
تل ځليږه د ھسك لمره
ژوندون وژغوره له شره
چې ھر اړخ دژوندوي سوله

دجنګ نوم ورك وي له خو لونه
دجګړې په ځاى خندا وي
دخوښۍ جوړه دنيا وي
له ورورۍ ډكه فضا وي
دجګړې اور بلوونكى
خپله وسوزي په اوركې
ددې اور په بټۍ وريت شي
ھره خوله له خندا ډكه
تل ځليږه دھسك لمره
چې ژوند خالص اوسي له شره
ټول ژوندون خندا خندا كړه
دغموريښې تباه كړه
زه شاعر يمه دسولې
زه مين يمه په سوله
دا آرمان مې دزړګى دي
داز ما دعشق ليال ده
دامې مينې ته پيدا ده
زه په دې مينه ژوندى يم
تل دې ژوندوي دھسك لمره
انسان وژغوره له شره
لمره نور ھم وړانګو رشه
تياره وركه كړه له ژونده
چې جھان رڼا رڼا شي
خوشحالي دژوندون سا شي
ژوند مستي او خوشحالي شي
ھر يو اړخ يې ورور ولي شي
چې بې غمه لو بيدا وي
دكو چنيو مشغو الوي

داسې ژوند زما ارزوده
تل ځليږه دھسك لمره
ژوندون وژغوره له شره
دازرينى خير بخښو نكې
وړانګې تيتې كړه خپرې كړه
ټول دښتونه مې ګالن شي
كروندې شي ،ګلستان شي
شي باغونه ،چمتو نه
دژوندون واړه اړخونه
ډك له سولې امنيت وي
مساوات او عدالت وي
د))قتيل(( دا تمنا ده
تل ځليږه دھسك لمره
چې تيارې دژوند رڼا شي
كابل 1363 /10/15

دبېوز لو نيكمر غي
دا په مونږه را تپلې چا جګړه ده
چې افغان په كې له السه دافغانمري
داچې وچ په كې باغونه دژوندون شول
او په كې مود ژوندون خدمتګاران مري
دا جګړه ده كه بال په مونږ ناز له
چې په كي موټول سپين ږيري ماشومان مري
څه سو غات دى د رڼا ددښمنانو
جوما تونه سوزوي او عا لمان مري
داكنډ ر وطن به خا مخا جوړ يږي
دښمنان ددې وطن به رسوا كيږي
داچې مونږ په كې مړه كيږو وژل كيږو
دما شوم دشيدو جام مو چپه كيږي
چې تي خوري مري د ميندو په سينو
تاندې خولې يې چې په تى پورې وچيږي
دلته څه جرم دى خلكو زمونږ كړى
چې په مرګ يې ددښمن زړه نه يخيږي
دغه څه عظيم جرمونه مو نږه كړي

چې افغان ځنې دښمن راته جوړ يږي
دوطن په آزادۍ باندې نازيږو
ديو بل په خوشحالۍ باندې نازيږو
دغريب بزګر دزوى په وچو شونډو
آزادۍ را خپره كړي ده مو سكا
د ظالم الس د مظلوم له ګريوان لنډ شو
را نسكوره شوه تخته د نا رواسا
دكلونو مزدوران دي خوشحاليږي
مفت خورانو ته يې كډه كړه په شا
دظلمو نو زنځيرونه دي ما تيږي
تياره خونه دبېوز لو شوه رڼا
دښمن غواړي چې خوښي راځنې واخلي
دا خوښې او خوشحالي راځنې واخلي
دا خپلواك وطن موو پلوري په نورو
له نقشې ورك تاريخي افغانستان كړي
دوطن دمور پړ ونى كړي بى پته
در بارونوكې غالم زوى دافغان كړي
بيا د ځوان د مټوزور د ځان خوراك كړي
ځان ھوساد غه د خېټې پھلوان كړي
دغريب دالس پولۍ دځان خوراك كړي
رنګينه ددوى په وينى دستر خوان كړي
بس په دې نيت وطن فروش تړلې مالده
دنيكمرغه ژوندانه په سر بالده
دھيواد ننګيال بچيه وطن ساته
دوطن دسر حدونو نګھبان شه
مخه وتړه دغلو داړه مارانو
ځوان قوته ددښمن په سر توپان شه
دھيواد بيبيا نې وساته پتمنې
ددښمن السونه لنډ كړه پھلوان شه
پولى وساته د ھسكو غرو سر بازه
سوله ساته د ))قتيل(( زړګي در مان شه
چې دسولې امنيت څوك دښمنان وي
تباھۍ ته مال تړلي يې ځوانان وي
كابل
1365/7/10

د مومند بابا پر ليكه

غزل
خوږ نظر دې را نه زړه او لړمون وكيښ
دا جادوؤ كه دستر ګو افسوس و كيښ
دنظر ناوې په مينه را خوره شوه
له ميانه يې سترګو فراق او بيلتون وكيښ
بيا مې مينه په جاموكې نه ځايږ ي
))اھو چشمو(( يې آرمان د جنون وكيښ
وروه ور باندې نمشي د بڼو دې
چې ياغي مينې مې ځان له سمون وكيښ
پر يشانى د توروز لفو په مخ ګل شي
خودله سده پسى سرا فالتون و كيښ
داغزن نظر باران ته به څوك ټينګ شي
نوميالى يې د زمان له ازمون و كيښ
دنظر په اوريې زړه را ته كباب كړ
خود له ستر گو يې زما نن جيحون وكيښ
دوطن ليال ښكال نه دې قربان شم
ليوني آرمان دستر گو تړون وكيښ
دزلمو پټكى به ښكل دوطن گل كړي
چې يې سرله گريوانه دھا مون وكيښ
گلې ستا له ناز ولى پير زو ځارشم
چې دې ښار دتوروز لفو گلګون و كيښ
زما مينې اى زما دوطن حورى
ستا )) قتيل(( داستا په مينه مضمون وكيښ
كابل
1366/3/27

كابل
له دوستۍ ډكه فضا لري كا بل
ژوند بښو نكي ښه ھوا لري كابل
ھر طرف په كې دگلو نندارې دي
نازنينه محبو با لري كابل
دميو و او دگل مخو سيال يې نشته
خوږنظر د مسحيا لري كا بل
ود مينو مرا دونه )كې(  ،حاصل شي
دغه راز خوا جه صفا لري كابل

نند اره يې له كيفو نو نظر ډك ٰ
كړ
دگل مخو تما شا لري كابل
داز انګو د محبت مسكن و مينې
دټپى زړونو دوالري كا بل
ھر يو ستړ ى يې په خوږ نظر ھو سا شي
خدا يږ وداسى دلر با لري كابل
دبيو ز لو ارزو ګانو تسال ته
خوږه غيږه د ليال لري كا بل
له ګل مخويې قربان د))قتيل(( شعر شه
دغه حق خدايږو په مالري كابل
كابل
1366/4/25

دا د سولې پسرلى دى
ھر يو پير مي د نظر دى له كيفونونه ډك شوى
كه زما دزړه جھان دى له گلونونه ډك شوى
دادلمر له ھسكه كوره دي گلونه وريد لي
چې نظر دنظر باز وله خوندونو نه ډك شوى
كاروانونه دي باريږي له ھر كوله ھرې سيمې
رنګ اوبوى يې دى بار كړى ټول رنګونونه ډك شوى
دغه عام بخشش د چادى چې وطن ټول ګاللى دى
دادسولې پسر لۍ دۍ دادسولې پسرلى دى
پسر ليه ته دې ښاد شې دانا ښاده زړه ونه ښاد كړه
داريجاړ كنډر كورونه بيا ودان كړه بيا آباد كړه
اغزي وباسه له بيخه چار چاپيره زما گل كړه
چې ګلونه ريژوي څوك ته ھماغه كس برباد كړه
چې بديوپسې ګرزي دھغو نيكو ته پام كړه

چې دا ورانې كړي و دانې دټينګ عزم ټينګ بنياد كړه
بيا د پيغلو پيغلو ھيلو له ګلونو ډك كالي دي
دادسولى پسرلې دى دادسولې پسرلى دى
چې وطن مې شي باغونه په وحدت ديرې تو دې شي
دلته ګل شي ھلته كل شي په الفت حجرې تودې شي
ورور دورور سره پخال شي زوۍ د پالر دپګړۍ ګل شي
له يوبل نه ځاريدل وي په عزت ديرې تودې شي
دښمنيو په سينو كې ددوستۍ زڼې زرغون شي
دپلرونود نيكو نو دغيرت ديرې تودې شي
ھره پيغله مې پتمنه ھر زلمى مې پتيالى دى
دادسولې پسرلې دى دادسولې پسرلى دى
پسر ليه افرين شه كه په مينه ملك ودان كړې
په قدم قدم كې ګل شي پرې راجمعه بلبالن كړې
چې كشور دافغانانو له عطر ونوځنې ډك شي
))دھر شعر ھره مصرع مې خورې زلفې د خوبان كړې((
ھر شاعر مې پسرليه څوك خوشحال كړې څوك رحمان كړې
په دې ھيله مې نيولى ستا دركاه ته خپل تالى دى
دادسولې پسرلى دى دادسولې پسرلى دى
كړه د مينې تند ه ماته په زلمو زلمو ګلونو
خوشحالۍ مو په نصيب كړې نور مو خالص كړې له غمونو
له فيضو نو ځنې ډكه ماال مال له بر كته
داپښتو را سره وكړه اى مخكښه درنګو نو
مينان په مينه كښيني ديو كور يوې چيرګۍ كې
خوشحا لي له مستۍ ډكه شي ماړه په ديدنونو
غيږه خالصه ھر كلي ته په خندا موھرزلمى دى
دادسو لې پسرلې دى دادسولې پسرلى دى
داچې ايښي دي وربل كې رنګارنګ ښايسته ګلونه
دبزګر دوينو رنګ دي ښكلي كړي دارنګو نه

چې له كيفه پرې ډك شوى دى نظر دمينا نو
دادكار او زيار محصول دي له تڼا كوډك السونه
چې ژوندۍ پري ساتل شوې د))قتيل(( دزړګي مينه
دپښتو دليال حسن شي كيفونه شي خوندو نه
مرور زړونه پخال شول په ګلونو ھر كلى دى
دادسو لې پسرلى دى داد سولې پسر لى دى
واصل آباد
1367/1/10

دسولې پر ښته
چې دسولې پر ښتى وي
خپاره كړي خپل څانګونه
دټوپك وسپنيز اورته
نيول شوي نه وي زړونه
چې طاغوت دكينې كركې
ګونډه شوي وي انسان ته
چې دظلم و استبداد ديو
په كينه نه وي جھان ته
چې دژوند ښاپيرۍ پيغله
له زندۍ نه وي ازاده
چى نړۍ دانسانانو
وي الفت باندې آباده
دوحشت له لتې خالص وي
دماشوم دشيدو ډك جام
چې موسكا په شو نډو نا څي
دمور غيږه كې مستي كړي
دجګړې لمبې وي ټپې
دزورزوروي اوبه شوي
احترام وي سړ يتوب ته
وي لمن دژوندون خالصه
دقدرت دليو نيا نو له وحشته
نو كار ګر به په ھو سازړه
دماشين څرخو نه تاوكړي
نوپولۍ بۀ دالس ګل شي
دښايست رنګين اوربل ته
مست به شعر شي غزل شي
په مستۍ به كار ګران شي

بوخت په كار دخپل جھان شي
دتوليد سطحه شي لوړه
بېوزلى نه خالص په يو مخ
داز مونږ افغانستان شي
كابل
1368/2/8

د مور پړونى
يو مو ټى خاوره دوطن به په جھان ورنه كړم
دوطن مينه مې ايمان زه به ايمان ورنه كړم
دغه له پالر ځنى خپلواك را پاتې شوى وطن
دغه نا موس دغه عزت به په ھيڅ شان ورنه كړم
وطنه ته مې دپتمن ژوندون دسر سيورى يې
ته ميراثه يې دافغان زه به افغان ورنه كړم
درګووينه مو داستا په مينه زړه كې غورزي
ماته له خپله ځانه ګران يې زه به ځان ورنه كړم
ھسكې شملې نښتر قدونه به دې ساتي عزت
دځوان غيرت دمينې كوريې زه به ځوان ورنه كړم
زما دژوند شمله په تا باندې او چته ښكاري
ستا سپېرې د ښتې به دبل په ګلستان ورنه كړم
اى ھميشه افغانستانه ھميشه به اوسې
په ھيڅ قيمت به دافغان ژوندون داستان ورنه كړم
ذليل دښمن درته دامونه د فساد ايښې دي
دعزت كوره ستا وجود به په زمان ورنه كړم
ته مې شمله يې دبابا ته مې پړونى د مور
ته مې ميدان يې دشرف زه به ميدان ورنه كړم
داستا ھر بوټى به دزړه په وينو تاند سا تمه

د ))قتيل(( مينې ستا ذره به په دوران ورنه كړم
واصل آباد
1371/4/22

فخر كوي
اشنا په ميړني زړګي بدن فخر كوي
زلمى چې ننګيالى وي پرې وطن فخر كوي
چې خاوره دوطن مو په مردارو باندې پلوري
نا مرد د خا ينانو په ديدن فخر كوي
چې ځاريې له اغزيو دوطن شي دسروينه
په داسې ميړ ينو خپل مدفن فخر كوي
چې ننګ په تيره توره دادې پړونى ساتي
په داسې تور ياليو تل مسكن فخر كوي
چې وي راټوكيدلي د ميړانې له مزاره
پرې واړه ګلكڅونه او ګلشن فخر كوي
وطنه ميړ نيه ھسكه غاړه دې شمله شه
شمله دې ټيټه مه شه پرې ھر تن فخركوي
باك نه لري چې حرص په كنډ والو باندې بدل كړي
خپلو اكه كنډواله كې ځنګدن فخر كوي
دنر ميړني كوره په ميړانه به دې ساتم
ګوزار دميړ نو باندې زيستن فخر كوي
ھردم او ھر قدم مې صدقه ستاله اغزوشه
ھر كلى دې عطار دى پرې ختن فخر كوي
))خادم(( چې په اخالص وى څوك دملك اود ملت
وطن يې پس له مرګه په مدفن فخر كوي ((

دزلفو په وريښمو چې كفن ورته تيار شي
شھيد زړګى د مينې په كفن فخر كوي
چې ويښ كاندى وطن كې داخپاره ويده دستونه
)) قتيله(( په شعر وبه دې دمن فخر كوي
جالل آباد
1374/6/18

دژوند ون ښاپيرۍ
كومې ګنا ه باندې ځوريږي د ژوندون ښاپيرۍ
چې په لغتو وھل كيږي د ژوندون ښاپيرۍ
دغه څه ټكه پريو تلې ده زمونږ په كلي
چې په اغزيو را كشيږي د ژوندون ښاپيرۍ
له دغه كلى جنازه ده دزړه سوي وتلې
په سكرو سرو ټو كبا بيږي د ژوندون ښاپيرۍ
دلته نو ولې څه عزت دسړ يتوب نشته دى
خدا يږو له ھرې خوا سوغيږي دژوندون ښاپيرې
دسړ يتوب په سر سودا او معا مله روانه
په توتو دوه توله خو څيږي د ژوندون ښاپيرۍ
دابده ورځ دسړ يتوب به كوم سړى وژاړي
په خپلو وينوكې شټيږي د ژوندون ښاپيرۍ
وحشت څه لو بې شروع كړي دآدم په بچو
دا ستبداد په اور سو زيږي د ژوندون ښاپيرۍ
درنې پګړۍ دسړ يتوب ريښكى ريښكى پر تې دي
له شرميد لو نه شر ميږي دژوندون ښاپيرۍ
دنګى مانۍ  ،عالي قصرو نه دي وحشت نيولي
په كنډرونو كې اوسيږي د ژوندون ښاپيرۍ
پتمن پړونى د بيبيانو بې عزته پروت دى
دبې حيا الس كې لوبيږي د ژوندون ښاپيرۍ
نن ليونى و حشت بيخي له ګوزارې و تلى
اغزنو دښتو كې ګرځيږي د ژوندون ښا پيرۍ
نن د وحشت د استبداد او نا رواله السه
ويرې اخيستې ده لړ زيږي د ژوندون ښاپيرۍ
چاپيريال ټول له بى وسيو بې وزليو ډك دى
دغرور پښتو كې حال ليږي د ژوندون ښايرۍ
عدل وانصاف له پښو نه ځوړ نددى كو كارې وھي
له ظالمانو  ،نه خال صيږي د ژوندون ښاپيرۍ
))قتيله(( نور ه يې دصبر كاسه ډكه ښكاري

ملي پا څون ته تيار يږي دژوندون ښاپيرۍ
جال ل آباد
1374/7/22

لو نګين
دا نه دا نه شو لو نګين د ژوندانه د نا وي
له وحشتو نو شوزړه خوړين دژوندانه د ناوې
ھغه پړونى داغزنو د ښتو يون و خواړه
چې به ھر چاته ؤ سنګين د ژوندانه د ناوې
درنې پګړ ۍ ريښكې ريښكې شوې دبيد يا بوټو كې
ناست دى بآباورته غمګين د ژوندانه د ناوې
دګر يوانو نو ټوټى يووړې دو حشت منګولو
په ژړا ژاړي نازنين د ژوندانه د ناوې
ښكاري پتمن غيرتي ژوند په بې وسيوكې ګير
نه په کې سور شته او نه شين د ژوندانه دناوې
داڅه وحشت څه ليو نتوب او په ژوندڅه لوبې دي
))قتيله (( سر شو په كې سپين دژوندانه د ناوې
جالل آباد
1374/7/29

ملى خفګان
دا چيغې فريادونه دا نسان با ره كې دي
داسوې سوې ساندې دافغان باره كې دي
ژوندون دلته مظلوم دى پرې دپاسه اور بليږي
دزړه مھربان كوركې ارزوګانې دي شټيږي
په زړونو باندې ربه ډول ډول لوبې كيږي

په زړه معا ملې واړه د جھان باره كې دي
داسوې سوې ساندې د افغان باره كې دي
داوراود باروتو په ډيرۍ كې انسان ګير دى
بشر په غم ككړدى ورسره نن افغان ګير دى
دوينو په حمام كې خدايږو ھريو په ځان ګيردى
اھو نه دزړګي مۍ دآسمان باره كې دي
داسوې سوې ساندې دافغان باره كې دي
انسان دلته ځوريږي څه ګناه ده ورنه شوې
له مرګه نه خالصيږي څه خطا ده ورنه شوې
په ژونديې لوبې كيږي ناروا ده ورنه شوې
پر يشانه انديښنې مې دخپل ځان باره كې دي
داسوې سوې ساندى دافغان باره كې دي
جنګو نه دي لو خړى دي سرې وسپنى وريږي
داټولې ددې خوار افغان په سر باندې ښخيږي
ژوندون په غم ككړدي تاندې ھيلې دي سوزيږي
پولۍ دزړه په سرد مسلمان باره كې دي
داسوې سوې ساندې دافغان باره كېدي
افغانه مسلمانه دا غريب د خداى انسان دى
په ژونديې ور حميږه څو شليدلى يې ګريوان دى
ريښكى ريښكى پټكى يې اللھانده سر ګردان دى
شعرونه د ))قتيل(( ملي خفګان باره كې دي
داسوې سوې ساندې دافغان باره كې دي
جالل آباد
1374/7/29

لو
دوطن په شاه زلميا نو لو ګډ شوى
ببر سرو ليو نيا نو لو ګډ شوى
دالفت د بڼ ګلونه ټول تاال شول
دچمن په سرو ګالنو لو ګډ شوى
دبلبل ځو انيمر ګى ژاړمه خلكه
چې د حسن په يارانو لو ګډشوى
آرمانى د محبت راز و نه ښكاري
چې په زلفو د خو بانولو ګډشوى
د)) وطن(( قتيل به سر زيري كې وركړي
كه چاووې په وحشيانو لو ګډ شوى

جالل آباد
1374/6/18

دسو لې بر ياوې
دسړ يتوب دكرامت خوندې كيدو له پاره
داستبداد دديو پنجونه خالصيدو له پاره
دما شومانو دسور كو شونډو دگل د پاسه
دمور د مينې انعكاس يې په موسكا كې ښكاري
چې دشيدونه ډك جامونه يې چپه نه شى نور
دمور دغيږې دژوندي پا يښت دعا كى ښكاري
دجنګ جګړې تورو لو خړو دودوھلى ژوندون
له قا تالنو دخالصون په تمنا كې ښكاري
دھوسا ينې  ،نيكمرغي اوسو كالۍ په ښه خاطر
انساني ھڅې بريالۍ په ھرې خواكې ښكاري
دمينې كورد ظالم زور دى له نفرت ډك كړى
دژوند دښمنوسره كركه په ھر چا كې ښكارى
سوله ،وروري ده دشريف ژوند او سيدو له پاره
داستبداد دديو پنجو نه خالصيدو له پاره
دچا په لمسه دانسان په مينه اورولګيد
داڅه تو پان نن دبېوزلي ژوند په كورو لګيد
دا بې قدري دسړ يتو ب ژوندون ته چاراو سته
دا تپل شوى جنګ په مونږ له كوم خو نخور ولګيد
په دغه ځاله كې راټولې جنتي مر غۍ وې

دكوم ظالم ښكاري په دغه ځاله زورولګيد
پرې چې را ټول دا ښايسته ښكلې مرغۍ شي سره
كاشكې كه بيا يې جنتي ځاله كې شور ولګيد
كاشكې چې بيا دخپلې خوښې ترانه شروع كړي
دغه اواز دخوږ وطن پتمنې مور ولګيد
په يوه خوا بآندې د ټولو ټوليد و له پاره
دسړ يتوب دكرامت خوندي كيدو له پاره
دغه دور ور وينو ته تږى په لمسون د چا شو
تي خوري وژنې د مور غيږكې دا مجنون دچاشو
نه دجرګې  ،نه دشورا ،نه دسپين ږيرو منې
دومره بې الرې اوبې سده په افسون د چا شو
دخود غرضود زامنو سات تيرۍ له پاره
افغانان وژنې په افغان حالت زبون دچا شو
دوطن زويه  ،دميرويس او احمد شاه بچيه
دروښان ننګ دخوشحال توره نو مضمون دچاشو؟
دچا له پاره دې ټو پك راخېستى څوك پرى وژنى؟
دلته ھم ته  ،ھلته ھم ته يې داتړون دچا شو
چاړه را اخلې خپلو جرړو دويستو له پاره
بشر دښمنو ديو ه سات خند يدوله پاره
افغانستان باندې به مرو افغانستان به ساتو
له ھر نښان نه به تير يږو خپل نشان به ساتو
چې مودښمن ورته اوبوكې خوله كيږي ظالم
دھسكو غرونو د ټاټوبې ګلستان به ساتو
ھغه څه سردى چې ګريوان نه ددښمن پورته شي
سراو ګريوان په خداى قسم دى چې افغان به ساتو
دښمن دښمن دى له دښمن ځنې خپل نه جوړيږي
كه ساتو وروره ددې خاورې ښه دوستان به ساتو
ديرې حجرې به دپلر ونو له خندا ډكې كړو

په خپلو مټو دغه خپل وطن ودان به ساتو
))قتيله(( ټول به كار كوو دلوړ يدوله پاره
داستبداد دديو پنجو نه خالصيدو له پاره
كابل
1367/4/7

وحدت اوورورولي
سمون دخپل ژوندون ته په يووالي مخكې ځو
په دغه الره يون ته په يووالي مخكې ځو
ټپي،ټپي وطن ته به پټۍ دوحدت ګورو
ورورۍ اوپيوستون ته په يووالى مخكى ځو
چې مونږه بيلوي ھغه ال سونه لنډوو به
مونږ ټول دغه ازمون ته په يووالي مخكې ځو
ھيڅوك به بريالى نه شي اوبه په ډانګ كړي بيلې
ويجاړ وطن سمون ته په يووالي محكې ځو
نفاق چې مو په مخ كې اچوي زمونږ دښمن دى
غليم حالت زبون ته په يووالي مخكې ځو
السونه به يو بل ته وركووچې وطن جوړ شي
وژلو دبيلتون ته په يووالي مخكې ځو
وطن زمونږه كوردى نغرى مود بابا دى
ديرې حجرې جوړون ته په يووالي مخكې ځو
دمينې عاشقان يو ،پتنګان د محبت يو
په نره خپل پرون ته په يووالي مخكې حو
باوروكړه غمازه افغانان نوك اواورۍ دي
دخپل دښمن وژون ته په يووالي مخكې ځو
نفاق مو غيرت وژني دماشوم موسكا كړي وچه
بدبين مود تړون ته په يووالي مخكې ځو
وحدت اوور ورولي مولوى حامي دنوا ميسو
ددغه حامي شتون ته په يووالي مخكې ځو
وطن زمونږه ځان ،زمونږ جھان زمونږ جانان دى
ليال ساتو مجنون ته په يووالي مخكې ځو
دښمن دورورولۍ مال ماتو ونكى ځواب غواړي
دې شان اودې شؤن ته په يووالي مخكې ځو
ناالره د)يا قربان( به په وحدت پورته كوو
شپېلى به دخپل شپون ته په يووالي مخكې ځو
السونه د نفاق به دوحدت په توره پرې كړو
شړ لود ملعون ته په يووالي مخكې ځو
دنر ميړني ھوډه دافغان دپګړۍ ګل شه

ټول داسې اوښتون ته په يووالي مخكې ځو
يو تن او يو وجوديو افغانان سره ))قتيله((
دښمن باندې شبخون ته په يووالي مخكې ځو
كابل
1389/4/19

زما سندري
زما تنه خوږ وطنه زه داستا سندرې وايم
زه شا عريم ستا دغرونو دسما سندرې وايم
دسپين غرله ھسكو څو كو په پامير دورورۍ غږدى
ځكه زه داستا دځمكې او ھوا سندرې وايم
ھره خوا داستا ګالن دي سندريږه دې فضا ده
زه له مينې نه په ډك غږد فضا سندرې وايم
خوشحالخان ځنې دې ځارشم سپيلنى له مياروښان شم
تل داستا په دښمنانو دبر يا سندرې وايم
دريا خان دې پھلوان ؤ  ،ايمل دتورْ ځوان ؤ
دښمنان دپر نګيانو زه يې بيا سندرى وايم
په ښاپښ كې دي پراته دي غيرنونه ،ھمتونه
ستا ګزك دغيرت څلى خا مخا سندرې وايم
لته بندكې دې پراته دي دانګريز وراسته ھډونه
جګدلك دغيرت كوردى ورته داسندرې وايم
زه داستا دغرو بچو يم ستا په غيږه كې لوى شوى
ستا بچې يم ستا په مينه دبابا سندرې وايم
بلخ داستا ام البالد دى تمدن لره بنياد دى
جام جم دې ھميش ياد دى ديا ما سندرې وايم
ستا د بلخ په منارو كې په ر پاسره بير غونه
ستا نوروز دې تل ژوندى وى دسوما سندرې وايم
اوس ھم شور دګونګرو خيږي په نڅا بدرۍ جماله
ورته ناست سيف الملوك دى په خندا سندرې وايم
ميمنه دې ده ابآده دښكال مظاھرې دي
ورته ناست په تما شايم دښكال سندرې وايم
شبرغان كې دكار زوږدى )كې(  ،موزيك دكار غږيږي
دالسو ھره تڼا كه پر بھا سندرې وايم
ھره خوا كې دكندز دې ذخيرې د سپينو زرو
ستا بغالن خوږ لكه قنددى په بيا بيا سندرې وايم
دغورې ډنډ چشمه شير دې دلر غونى ښكال زيرى
نمونې د تمدن دي په رښتيا سندرې وايم
آى خانم دې په تخار كې د تاريخ د باب ښكالده

دھنر پھلواني دې داشنا سندرې وايم
دآى بك پھلوانان دې تل په تخت درستم ناست دي
باميان د ھنر ښاردې دبود ا سندرې وايم
ستا پروان له يو مخ بڼ دى شين بخمل پرى غوړ يدلى
زه بلبل دارغوان يم ھر سبا سندرې وايم
په كابل كې دې پراته دي عاشقان عارفان دواړه
دازا نګو دمعرفت ده زه )يى( په داسندرې وايم
بت شكن محمود دې پورته دغزنې له پلنو تړو
داياز دمستو سترګو دايما سندرې وايم
سنا يي  ،شمس دې ھيڅكله له تاريخه نه ھير يږي
د تاريخ دھرې پا ڼې ھرې خوا سندرې وايم
دزابل غيرتي لو ڼې ددښمن مخ ته سنګر دي
زه ددې غيرتي لوڼو دا داسندرې وايم
د ماللې ميړني غږ دانګريز تانګو نه سست كړل
دغازي ايوب دتورې دخر پا سندرې وايم
سور ميوند په كند ھار دانګريزدماتې غږدى
زه په ياد دميړ نيو تر سبا سندرې وايم
تيرين كوټ دتورې كوټ دى بر يتور ځوانان په كې دي
شمله ورچې را اوچت شي خا مخا سندرې وايم
چې دفاع د خپل وطن ته دزمرو په شان دريږي
دھغو زلمو په يادكې په بيا بيا سندرې وايم
ابو نصر فراھى دې دسيستان د علم كان دى
فريدون كال په برج ناست بى پرواسندرې وايم
دشھيد دوينو څاڅكي د ))يزده(( دبڼ ګالن دي
رنګينه پرې سر تر پا يه دفراه سندرې وايم
په ګدام داسيا كې سپيرې دښتې بوړ بوړكۍ دي
زه ددغو بوړبوكيو دور كتيا سندرې وايم
چې خوا ره واره دستو نه دغنمو كروندې شي
ځكه ناست يمه په مينه دبكو اسندرې وايم
چې نيمروز دې پوره ))روز(( شي اميد شته دى وخت نژدى
چې خپره شي په دې دښتو د ځال سندرې وايم
دھرات او غور پو ھان دې دفرھنګ بلې ډيوې دي
زه ددوى دعلم او پوھي درڼا سندرې وايم
دبادغيس تورځنې مټى تكيه ځاى دتاند وھيلو
دعروج په لوري يون كړي دبرښنا سندرې وايم
چې دتورو په سژ نګھار يې انګريز خالص شوله غوږو،نه
ھره مور ګه يې مور چل دى پكتيكا سندرې وايم
ميړ نۍ يې پر ګنې دي په قابو ددښمنانو
په اتڼ په دښمن غورزي دنڅا سندرې وايم
دنښترو څير قدونه ديوه زنځير كړۍ دي
پكتيا وال دغيرت غرونه د پكتيا سندرې وايم
كه منګل او كه ځدران دي  ،احمدزى كه نور خيلونه

دوطن پھلوانانو خا مخا سندرې وايم
كاپيسا كې دې باګرام ته تاريخ نوى باب پرانيستى
ارزستناك لر غون آثارو كاپيسا سندرې وايم
مھتر الم دې په لغمان كې دياغي تورو زمرى وو
د سمسورو ھسكو تړو دزلما سندرې وايم
په كونړ كې دې سا پيو د))غرور(( غوږونه تاو كړل
دمور چلود بچيانو په رښتيا سندر ې وايم
ستا ))سيد(( دشرق مشال ؤ دعرفان ډيوه په الس كې
زيات ملكونه يې رڼا كړل درڼا سندرې وايم
ننګرھار د ګلوھار دى سندريزه يې فضا ده
دادب علم زانګو كې تر سبا سندرې وايم
ګندمك دې سر تر پا يه دپرنګ په وينو رنګ دى
ھر تيرى دلته ماتيږى دبر يا سندرې وايم
ستا ګزك او لته بند كې دښاپښ دبريا زيرى
پر نګيان يې ريز مريز كړل قوم زما سندرې وايم
دغه واړه خوږ وطنه ستا ديو وجود اعضا دى
ستا سا تو نكي ننګيالى دي دننګيا سندرې وايم
تا به پورته كړي له خاوروتابه مخكى له ھرځاى كړي
چې داستا په په مينه ژوند كړي ورته داسندرې وايم
ستا اغږي ته چې بد ګوري دھغه په سر توفان شم
زه))قتيل(( دې ھر چمن كې په خندا سندرې وايم
كابل
د  1364كال د حمل  22نېټه

دسولې كوتره
سپينى كوترې په دې سيمه كړه خپرې وزرې
چې ځوريدلى ژوندون
دجنګ جګړو تورو لو خړو
سرواورونوكې وريت
داجل وھلې ھيلې
يو څه ھوساشي په كې
خالص له ظلمونو نارواشي انسان
شي دښكاري منګو لې وچې
اوله سيكه پر يوزي

دسوكالۍ او ھو ساينې دښمن
زور استبداد او به شي
له يوې ځالې الوتلې بچي
داديو بل وينو ته چا تږي كړل
غوښه چاړه شول سره
ګيرد ښكاري پنجو كې
دبې وزلۍ دنيا كې
بې وسه ساه وركوي
دغه دچا دخو شالۍ له پاره
دچا دزوى دسات تيرۍ ھوس ته
دخپلې مور غيږه كې
له موسكا ډكه خولګۍ
ماشوم په اوركې سوزي
دا مھربانه زړګى
دظلم كور ولې شو
دمھر بانه مور زوى
دوروردو ينو تږ ى
دژوند دښمن ولې شو
سپينې كوتر ې راشه
اى درحمت پر ښتې
خپاره كړي خپل وزونه
چې دلته سوله راشه
اوژوند ارزښت پيدا كړي
دژوند ما ڼۍ شي دنګه
ددښمنۍ بدل كې
ژوندون شي مينه مينه
دسولې سپينې مرغه
سوله داستا ډالۍ ده

سپينې كوتر ې
راشه
ژوندون كړه خالص له غمه
چى شي ھيواد زمونږه
ستا له خوږې ډالۍ نه
سولې او مينې نه ډك
غيږې شي خالصى سره
خوږه وروري جوړه شي
خوږه وروري جوړه شي

سوله جنتي ډالۍ ده
سوله دژوند انه ساه ده  ،دسولې اوروغې
جوړې په پاكه او سپيڅلې فضا كى دلمر زرينې
وړانګى مولل شوي اورژيدلي ګالن په ډپره
مينه تخڼوي او ددې جوګه كوي يې چې سرو نه
راپورته كړي او په خپلې له موسكا ډكې خولې
دځوريدلې او كړيدلى زيار كښ انسان په وچو
اوكړيدلى زيار كښ انسان په وچواو چاود لو
ژوند وخندا خپره او په زړو نو كې يې خو ښۍ
غزونې و كاندي .
سوله ھغه جنتي ډالۍ ده چې دكرامت او شرافت
نه ډك مخلوق يعنى انسان د مرګ له خولې
ژغوري او دژوندانه له رنګا رنګ ګلو نو
ډك جھان دروزاه ورته پرانيزي او
له كيفونو او خوندونو څخه يې د الډ كو لو
په غرض دتندي دخولو او د الس د تڼاكو قدر كوى
دسولې دښمنان دژوند دښمنان دي
اود ژوند دښمنانو ھر څوك كر كه
له دغې كركې زياتوالې په ھغه وخت په
څپانده توګه را منځه كيږي .چې بېوزله او
بې ګناه انسان دسروو سپنو په لمبو كې چې
له آسمانه يې دانسانيت دښمنان را غوزوي
ورتيږي او خپل نازولى ژوند ددغه اور
په لمبوكې په ډيره نا خواله توګه له السه وركوي
په كار ده چې افغان دافغان په
ژوند انه ور حميږي اوژوند يې له دغه راز

وريت شوي مرګ نه وژغوري  .او دغه پير زوينه
ھغه وخت كيداى شي چې دخبرو له الرې
افغانان دھغې را تپل شوې جګړې مخه
وحه نيسي چې افغان دافغان له السه په
كې وژل كيږي په كار ده چې دغووژلو
نه الس واخلو او په ھيواد كې سوله ټينګه كړو

دسو لې مارغه
پرې چې ګالن دارما نجنو ھيلو وغوړ يږي
په وچو شونډو يې موسكا خپره شي
ژوند له تور تمه ووځي
اود بارو ټو پسۍ
ارزوز ندۍ نه كا ندي
پرې چې ژوندون له مظلو متو به خالص شي
چې ژړ يدلى بچيان
ونيسي خوا پورې كلك
په مينه يې و نازوي
ور سره لوبې وكړي
پرې چې شپيلۍ دټوپك ماتمه پر يوزي
مينه دزړونو واكمني ونيسي
په ژوندون حكم وكړي
چې نور له وينو وو ځي
دجنګ بټۍ سړه شي
دقھر جنو زړونو
دحرص دنيا ړنګه شي
پرې چې دسولې مارغه
دژوندو په ولي كښيني
ټوله نړۍ ګالن شي
وطن شي واړه سوله
دژوند ھر اړخ سوله شي
او عند ليب د وطن
دخوشحا لۍ نغمو كې
داتر انه خپره كړي
چې ژوله ظلمه خالص شو
انسا نيت خپلواك شو
كا بل
1368/11/1

تا ال نګر
لكه يو ګل دما شو مانو د ھوس ګوتو كې
شي پا ڼې پاڼې دچا پښو ته پريوزي
لكه وجود چې السونه  ،سراو پښې يې
غوږ شي
لكه يو مست او بى پروا چې له خودۍ نه
خالص شي
دبابا ګانو دعزت شملې تر پښو الندې كړي
دګور بتا نو ځاله داسې تا نګرو
لوټ كړه
جالل آباد
1375/1/16

دا اور نه چا بل كړي
دا اورو نه چا بل كړي
چې د ھيلو محل سوزوي
وطن څه چې زړونه يې وريټ كړل
دارزو تنګي ګلونه
آرماني رازونه سوزي
ودان كور يې كنډوالې كړ
ھستي ټوله پيدا الړه
دا اور ونه چا بل كړي
ګلكڅو ،نه يې ژبه تاوه كړ له
ھغه ګل چې ما ساتلى ؤ په مينه
دالفت په خوږ و څا څكو
ماھر وخت خړو بولو
پا ڼه پاڼه مړاوې بڼه
په زلمي قبر ور خپور شو
دااورو نه چا بل كړي
چې لمبې يې نه مړيږي
په زلميو ګال ليو
په مينو ارزوګا نو
په ارمان دارما نجنو

په غرور سره تاويږي
ټول وطن يې لو لپه كړه
دا اور ونه چا بل كړي
دقاتل غوږونه خالص كړه
دالمبې اودا اورونه
به له زوره ځنى پر يوزي
دوحشت په سره بټۍ كې
خو ټيد لې دزړه وينې
دوطن دليال خپور او جړ اوربل ته
دښايست د بڼ ګالن شي
كابل
1368/8/16

سو له
سوله  ،ملى يووالى د قوتونو كور دى
دھيواد پا لود قوت اود ځواكونو كور دى
په دغه كور كې دځواكونو پيو ستون جوړيږي
چې قو تونه سره يوشي نو ژوندون جوړ يږي
سولې ،وروۍ ته د زوندون دعضمتو نو كور دى
په روغه  ،جوړه به ددغه كور بنسټ پخيږي
په سپيڅلتيا به قوې مټې دوحدت ټينګيږي
ټول به په سولې شورا ټول دوحدتونو كور دى
په ملي سوله به ددغه كور نشان او چت كړو
دغه نښان دورورولۍ به تر اسمان او چت كړو
دشمله ورو دميړانې  ،غير تونو كور دى
داورور ولي به ددې كور عظمت او شان لوړ وي
څوك يې چې الره كې خنډ كيږي ھغه ځان شر موي
))قتيله(( دادافغانانو ھمتو نو كور دى
كابل
1389/11/10

زما ګران افغا نستانه
زما عشقه  ،زما ژونده په جھان جنت نشانه
درنه ځار درنه قر بان شم زما ګران افغانستانه
دا يمل در يا خان كور يې
د خوشحال غور ځنګ ميدا ن يې
غيرت تا باندې كړي فخر
ته دٻره دميار و ښان يې
ھره تړه دې غيرت دى
ھره مور ګه دې ھمت دى
ستا له ھسكو غرو نو ځار شم
زما پت زما عزت يې
زه به ومرم په ما باندې
خوا وچت دې ستا نښان وي
تل ودان اوسې ھيواده
څو چې دا جھان ودان وي
زما ذره ذره دوينې
خدا يږوډكه ستا له مينې
ته له موره په ما ګران يې
مار ودلي ستا پۍ سپينې
چې ستا ځوزلره بد ګورې
بوټ ړانده ھغه چشمان شه
ھر اغزى دې ما ته ګل دى
ھر يو دښت دې ګلستان شه
زه بلبل ستا دھر ګل يم اې دمينې ګلستانه
درنه ځار درنه قربان شم زما ګران افغانستانه
تابه جوړ تابه ودان كړو
تا به سيال ددې جھان كړو
تابه دو مره پورته بو ځو
چې جھان در ته حيران كړو
لو تماران به درنه ورك شي
مفت خوران به درنه ورك شي
چې په غير يې خر څولې
تجاران به درنه ورك شي
زھر جنه فضا درومي
ھر طرف دژوند ھوا ده
ورور ولي سوله شي ټينګه
ھر قيمت كې دژوند سياده
زما كور زما ما منه
اى زما ګرانه وطنه
ستا په ھر طرف كې ګوره

ده كيږدۍ دژوندون پلنه
دجرګو مر كو كور يې
زما ژوند يې ،زما شور يې
تابه جوړ په نوې شان كړم
ته زما د مټو زور يې
تا به ښكلى او ښايسته كړم تا به لوړ كړم له جھانه
در نه ځار درنه قربان شم زما ګران افغانستانه
ته زما د ژوند ارزويې
ته مې ځان باندې پيروزيې
ته په لوړ ته په او چت شي
ته مسكن د ميړ نو يې
كه پښتون تا جك ازبك دى
ھزاره دې په ننګ كلك دى
كه تر كمن نورستاني دى
بلوڅ ستا په الر چټك دى
پشه يې دې نر سر باز دى
ستا دھسكو غرونو بازدى
ټولو مال ټينګه تړ لې
جوړ وو ته دې دمساز دى
ستا دښمن بولي دښمن خپل
دوى به ورك كړي له وطن خپل
ستا لمن به پا كه ساتي
پرې به نږدى مير څمن خپل
ټينګ وحدت اوورولي ده
دا خوږه عزيز ګلوي ده
دوى ھيڅوك بيلوى نه شي
بې خلله خپلولي ده
ستا له لو ټو بو ټو ځار شم د))قتيل((دژوندون شانه
در نه ځار در نه قربان شم زما ګران افغا نستا نه
كا بل
1663/9/5

پراته دي
دعز تونو ګريوانو نه په اغزو پرا ته دي
ډٻر ناز ولي صورتونه په اغزو پراته دي
چې له غروره يې غو ښتنو ته ځواب نه وا يه
ھغه نازو نه كړي سوالونه په اغزو پراته دي

چې يې د پت لمنه چا كله ليد لې نه وه
ھغه لمنې څادرونه په اغزو پراته دي
چې د كابل ھره كو څه يې وه په سرا خستې
ھغه مستۍ ھغه خيزونه په اغزو پراته دي
دزاړه ښار واړه كورونه يې كو لبه كړل سره
آد را ګونو محلو نه په اغزو پرا ته دي
ټول دستكو نه  ،دروازې يې په بازار خرڅې شوې
دغنيمت واړه مالو نه په اغزو پرا ته دي
دنوي ښار ښكالوې الړې خدازده څه پرې وشول
خود لو نګو اميلو نه په اغزو پرا ته دي
پل خشتي جامع جومات يې په تو پو وويشته
دخداې سپيڅلي كتا بونه په اغزوپر اته دي
له چھل ستون ځنې نيولي ما ھيپره پورې
ګزك ،پغمان تر منځ كورونه په اغزو پراته دي
ھغه كابل چې يې ښكال ته ووليو اله زړونه
په كې ډاريږي ھغه زړونه په اغزو پراته دي
تكيه خانو او پو ھنتون ده وازه خوله نيولې
تمام ښوونځي او مكتبونه په اغزو پراته دي
يو سردوه غوږه ھر سړى له كوره وتښتيده
كړي وحشت پرې ير غلو نه په اغزو پراته دي
غيرت يې دو مره ويرولى چې په اړخ نه اوړي
خو حيا ګانې لوڅ سرونه په اغزو پراته دي
چې ګلكڅو نه دننګرھار ور باندې ښه ښكاريدل
ھغه نازك ښايسته ګلو نه په اغزو پراته دي
وطنه وښوريږه الړې اباسين ته كوز شوې
ستا له غيرته ډك مېړونه په اغزو پراته دي
آبريتورځوانان دې څه شول څه بال وخوړل
چې لو پټې او عصمتونه په اغزو پراته دي

دابدالى اوبت شكن محمود بچيان دې څه كړل
اوس دې ھماغه عظمتونه په اغزو پراته دي
چې مو تاريخ پرې نازيده افتخاراتو باندې
اوس دپلر و ھغه ھډونه په اغزو پراته دي
ستا ار ځښتو نه ليال ميږي په پردي وطن كې
ستا دو ياړونو تاريخونه په اغزو پراته دي
ستا بدې ورځې بد حالت لره كتلى نه شي
خود ))قتيل(( خواږه شعرونه په اغزو پراته دي

د بېو زلو نيكمر غي
دا په مونږ ه را تپلې چا جګړه ده
چې افغان په كې له السه دافغان مري
دا چې وچ په كې باغونه دژوندون شول
او په كې مو دژوندون خد متګاران مري
داجګړه ده كه بال په ژوند ناز له
چې په كې مو دوطن ټول مزدوران مري
څه سو غات دى درڼا ددښمنانو
جو ما تونه سوزوي او عا لمان مري
دازمونږ د ژوندانه حساب كتاب دى
ھر افغان د خپل افغان دسر قصاب دى
دا چې مونږ په كې مړه كيږو وژل كيږو
دما شوم دشيدو جام موچپه كيږي
چې تي خوري مري د ميندو په سينو كې
تا ندې خولې يې چې په تي پورې وچيږي
دلته څه جرم دې خلكو زمونږ كړى
چې په مرګ موددښمن زړه نه يخيږي
دغه څه عظيم جرمونه مونږ ه كړي
چې ھر چا ځنې قصاب را ته جوړ يږي

دخوارا نو جوړ كړى خپل جھان دى
بس په دې جرم غوسه راته خاقان دى
دغريب بزګرد زوى په وچو شو نډو
افغانا نو را خپره خوږه موسكا كړه
د ظالم الس د مظلوم له ګريوان لنډ شو
را نسكوره مو تخته د ناروا كړه
كړل ټو ټى يي خنځرو نه دظلمونو
تياره خونه دبېوزلو يې رنا كړه
دښمن غواړي چې خوښي را ځنې واخلي
دخوارا نو نيكمرغي راځنې وا خلي
دا خپلواك وطن مو وپلوري په نورو
له نقشې ورك تاريخي افغانستان كړي
دوطن د مور پړونى كړي يې پته
در بارو نوكې غالم زوى دافغان كړي
بيا د ځوان دمټو زور دځان خوراك كړي
ځان ھو سا دغه د خيټې پھلوان كړي
دوطن اصيل بچيان مو غالمان كړي
رنګينه ددوى په وينو بيا خپل خوان كړي
بس په دې نيت ھر دښمن تړلى مال ده
دنيكمرغه ژوندانه په سر بال ده
دھيواد ننګيال بچيه وطن سا ته
دوطن دسرحدونو نګھبان شه
مخه وتړه دغلو داړه مارا نو
ځوان قوته ددښمن په سر تو پان شه
دھيواد بيبيا نې وسا ته پتمنې
ددښمن السو نه لنډ كړه پھلوان شه
پو لې وساته د ھسكو غرو سر بازه
سوله سا ته د ))قتيل(( زړګي در مان شه

چې دسولې امنيت څو دښمنان وي
تباھۍ ته مال تړلى يې ځوا نان وي

ملي سوله
سوله وحدت مو ديو شوو قوتو نو كور دى
دھيواد پالو د قوت اود ځواكونو كور دى
په دغه كور كې دځواكونو پيو ستونجوړ يږي
چې قوتونه سره يو شي نو ژوندون جوړيږي
سولې ورورۍ ته د ژوندون دعظمتو نو كور دى
په روغه جوړه به ددغه كور بنسټ جوړ يږي
په سپيڅلتيا به قوي مټې دوحدت جوړيږ ي
دشمله ورود مېړانې غير تونو كور دى
په ملي سوله به ددغه كور نشان او چت كړو
دغه نشان دورورولۍ به ترآسمان او چت كړو
دشمله ورو دمېړانې غير تونو كور دى
مصالحه به ددې كور عظمت او شان لوړ وي
څوك يې جې الره كې خنډ كيږي ھغه ځان شر موي
))قتيله(( دادافغانانو ھمتو نو كور دى

دزړه چيغه
سرې جنازې دي پورته كيږي نن زما كلي كې
خيالي ځوانۍ دي خزانيږي نن زما كلي كې
كلي خو نه دى كنډواله كې يې ګالن رژيږي
دي ارزو ګانې چې قتليږي نن زما كلي كې
زما دكلي ديوالونه په سرووينو ال مبې
وحشت په ژوند باندې لو بيږي نن زما كلي كې
داڅنګه كلى دى چې ژوند په كې بقا نه لري
لكه پسه چې حالليږي نن زما كلي كې
دغه وحشت له كوم ځنګله نه راوتلى دلته
چې په مرګونونه مړ يږي نن زما كلي كې
دڅه بال سيوري پر يوتي په دې خوار كلي دي

تور كنډرونه دې جوړيږي نن زما كلي كې
ھغه كورزنه چې ښكال ورته حسرت كو لو
اوس تور كار غان دي چې ګرځيږي نن زما كلي كې
چې يې ځوانيو ته حيران ؤو دنښتر قدو نه
په توتو دوه تو له خر څيږي نن زما كلي كې
له ښكال ډ كې آرماني ځوانۍ مو سپو وخوړې
دچا زړګى پرې نه رحميږي نن زما كلي كې
زماد كلي ارزځښتو نه ټول پر دو و خوړل
يوه پيسه باندې بدليږي نن زما كلي كې
دپالر نيكه په تار يخونو مو ملنډې كيږي
ټول كاسه ليڅي دي چليږي نن زما كلي كې
اى د تما مو موجوداتو د قدرت خا لقه!
څو به وحشت دو مره غور يږي نن زما كلي كې
دخپل ))قتيل(( سوي سوالو نه خويو ځل قبول كړه
دا ھم ژوندون دى چې تير يږي نن زما كلي كې

سوله داسې خوږ نعمت دى
دارزو په وچو شو نډ و دموسكا رڼا خپره شي
دظلمت پردې شي څيرې درڼا رڼا خپره شي
دبلبل د ناوې كور كې دخندا رڼا خپره شي
جل وھلي ستوني لوند شي كې )(1
دسا رڼا رڼا خپره شي
مرور زړونه پخال شي دالفت دنيا شي جوړه
ټول ژوندون شي مينه مينه اخوت دنيا شي جوړه
سوله داسې خوږ نعمت دى
سوله داسې خوږ نعمت دى
سوله مينه  ،ورور ولي ده ،سوله ژوند دكرامت دى
سوله تاج دسړ يتوب دى سو له خير دى شرافت دى
دتو حيد ښكلې نغمه ده خوږ نسيم مود جنت دى
ددښمن داجل توره دپتمن ژوندون عزت دى
دپر يو تي ژوند امسا شي د ھمت دنيا شي جوړه
ټول ژوندون شي مينه مينه اخوت دنيا شي جوړه
سوله داسې خوږ نعمت دى
سوله داسې خوږ نعمت دى
جنګ دې ورك شى له دنيا نه دانسان ژوندون تباه كړي
دالفت د كور په غولي لمبې بلې دوبا كړي
چې ھر څه په مخه ورشي تر ينه ژبه كړي را تاوه
له سمسوروطن نه جوړه خدايږ ودښته اوبيد يا كړي
سوله ژوند در مزاو رازدى محبت دنيا شي جوړه
ټول ژوندون شي مينه مينه اخوت دنيا شي جوړه

سوله داسې خوږ نعمت دى
سوله داسې خوږ نعمت دى
كروندې شي په كې تا ندې دمسيح دم په كې خپور شي
تبعيضو نه په كې ورك شي ژوندون يو تر بله ورور شي
دوحشي ژوې كينره شي زړه د مينې الفت كور شي
دې ټپي ټپي وطن كې د ))قتيل(( دزړه ټكو رشي
فضيلت په كې ژوندى شي اودپت دنيا شي جوړه
ټول ژوندون شي مينه مينه اخوت دنيا شي جوړه
سوله داسې خوږ نعمت دى
سوله داسې خوږ نعمت دى

دوخت نا ځواني
زما نې ګټو په ويشتي دي ښاغلي
كس نا كس ته يې در ګاه كې درولي
ھغه ورک شو چې غيرت پرې وياړ كو لو
تا له نورو اور يدلي ما ليد لي
زما نې په ميړ نيو شندې وكړې
ھمتو نه بې ھمتو دي رټلي
چې عصمت يې دټېكر يو تل سا تلو
بر يتور مو تورو خاورودي خوړلي
وخته بيا دې نا ځواني را سره وكړه
چې مردان دې په نا مردودي وژلي
ډير افسوس دى په پيرزو باندې كومه
دغيرت ابۍ شوه كونډه نا منلې
ډيرد رانده په سپكه تله تلل كيږي
ډٻرو ډير دي په ھمدې تله تللي
دګيلې ځاى مې ورك كړيدى ))قتيله((
وخت مېړونه په نا دودو ځو رولي
كابل
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كاڼي
دژوندانه په سيمه اوري دآسمان كا ڼي
تباه كوو نكي  ،ځوروو نكي د شيطان كاڼي
د محبت دكلي ساه ده زيندۍ شوى دلته
له ھرې خوانه راور يږي په افغان كاڼي
دانسان ځاله خرا بيږي دژوندون په ګناه
لكه سكر وټې را پر بوځي په انسان كاڼي
دا مونږه خوارو څه ګناه ده دې وطن كې كړې
لكه ږلۍ زمونږ په لوري را روان كاڼي
داور لمبو ته يې نيولي دانسان زړونه دي
وحشت غو سه دى وروي لكه باران كاڼي
))قتيله(( خداى دې په غريب ژوندانه ور حميږي
د بچيدو نه دي له سره د حيوان كاڼي

دسولې فضا
دسړ يتوب د كرامت خوندي كيدو له پاره
سپينې كوترې خپرې كړې دي وزرې خپلې
چې ځور يد لى ژوندون
دجنګ جګړ و تورو لو خړو
سرو اورونو كې وريت
لمبو وھلى ژوندون
يو څه ھو ساشي په كې
خالص له ظلمونو نا روا شي په كې
د باز منګو لې شي بى متره
او له سېكه پر يو زي

دھو سا يۍ او سو كالۍ ددښمن
زور ،استبداد او به شي
له يوې ځالې نه الوتي بچي
داديو بل وينو ته چا تږي كړل
ګير دښكاري پنجو كې
دبې وزلۍ دنيا كې
بې وسه ساه وركوي
دغه د چا دخوشحالۍ له پاره
دچا دزوى دسات تيرۍ له پاره
دخپلې خور غيږه كې
له موسكا ډكه خولګۍ
ماسوم په اوركې سوزي
دا مھر بانه زړګى
دظلم كور ولى شو
دغه د چا لمسون دى
چې ورور په ورور قتلو ي
دمھر بانه مور زوى
دخپل روكي دژوند دښمن ولې شو
سپنې كوترې راشه
خپاره كړه خپل وزرو نه
چې دلته سوله را شي
اوژوند ار ځښت پيدا كړي
د سو وساند و ټغر ټول شي ورنه
خولې له خندا ډكې شي
دسولې خښته كاندي
دژوند ماڼۍ او چته
دٻرې حجرې مود پلرو
بيا له خندا ډكې شي

ددښمنۍ په ځاى شي مينه ژوندون
دغه ديدن ته تږي
غاړه غړۍ شي سره
دپيو ستون له پاره ملي تړون ته كښينې
او
ژوند له غمه خالص شي

ملي وحدت
ملي وحدت مو ديو والى قو تو نو كور دى
دھيواد پا لو ميړ نيو دځواكونو كور دى
په دغه كوركې د ځواكو نو پيوستون جوړ يږي
چې قو تو نه سره يوشي نو ژوندون جوړيږي
سولې ورورۍ ته دژوندون د عظمتو نو كور دى
دسولې تيږه به ددغه كور بنسټ پخوي
په سېڅلتيا به قوي مټې دوحدت ټينګوي
دخداى په الره ټوليدل دوحد تونو كور دى
په ملي سوله به ددغه كور نشان او چت كړو
دغه نشان دورورولۍ به تر آسمان او چت كړو
دشمله ورود ميړانې غير تونو كور دى
په ورورولۍ به ددې كور عظمت او شان جوړيږي
څو ك يې چې الره كې خنډ كيږي ھغه خود شر ميږي
))قتيله (( دادافغا نانو ھمتو نو كور دى

دسولې پسر لي
گلو نه راوريږي ټول جھان مې پسرلى دى
غزل مې پسرلى دى اوداستان مې پسر لى دى
زنګو نه دي  ،خوندونه دي  ،كيفو نه اداګاڼي
زما ن مې پسرلى دى او مكان مې پسر لى دى
تن شوى د مشكڼو بارانو نه په وطن كې
زلمى مې پسرلى دى زوړاو ځوان مې پسر لى دى
دښتو نو او بامو كې دغا ټو لو ګالن خاندي
مزار يو ازې نه دى شبر غان مې پسر لى دى
سرې وينې دشھيد دي ګلكڅو نه پرې رنګين دي
ھر دښمن مې پسرلى دى حيران مې پسرلى دى
قربان دې له سلګو شم دوطن پھلوان زويه
ھر بوټى پسرلى دى بيابان مې پسر لى دى
سرو وينو دشھيد دښتې رغونه لمبو لې
غا ټول مې پسرلى دى ارغوان مې پسرلى دى
خمو نه دعطار دي چپه شوي په وطن كې
افغان مې پسرلى افغانستان مې پسر لى دى
دګل ،مر سل په څنګ كې د نارنج ګلو نه خاوندي
مرسل مې پسر لى دى ګلستان مې پسرلى دى
په سر باندې اخستى نن ګلو نو ننګرھار دى
دوران مې پسر لى دې او جانان مې پسر لى دى
))قتيله (( شھيد انو ته دسولې زٻرى وركه
دټول ھيواد په سيمو را روان مې پسرلى دى
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زمو نږه پسر لى
جنګو نو ځورولى دى زمونږه پسر لى
لو خړو سوزولى دى زمونږ ه پسر لى
ګلونو كې دوينو رنګ له ورايه معلو ميږي
سرو وينو لمبو لى دى زمونږه پسر لى
دا پر ښه نه ده داچې په ګلو نو را وريږي
ظلمو نو ژړولى دى زمونږ ه پسر لى
چا ودنو  ،مرد كيو كرل شو يو سرو ماينو نو
په بل رنګ اړولى دى زمونږ ه پسر لى
دښتو نو كې ګلونه شينليو ته ژړيږي
غمونو كړولى دى زمونږ ه پسر لى
په تمه دپټۍ دي د كابل زخمى ګلو نه
بمو نو ربړولى دى زمونږ ه پسر لى
وطن مو دسپر لى په ھيله ډٻر ګلو نه تير كړل
داچا په بند نيو لى دى زمونږ ه پسر لى
خاونده دا ويجاړ وطن مو خالص كړې له جنګو نو
))قتيله (( زٻړ زبيښلى دى زمونږ ه پسر لى

زما وطن
چې ګل رنګه ګل ورين دى خدايږ ودازما وطن دى
چې له شا تو نه شير ين دى خدا يږ ودازما وطن دى
چې ښكال ته يې پسخيږي دجنت د حورو حسن
چې صفا سپېڅلى سپين دى خدايږ و دازما وطن دى
ھرې مورګې  ،ھرې دښتې نه يې نظر خوندونه اخلي
چې دسر ښايست جبين دى خدايږو دا زما وطن دى
دچينو سپينې او به يې چې له شاتو نه خوږې دي
دښكال پرې آفرين دى خدايږو دازما وطن دى
خوږ ه غيږه يې آرام دى ځوريدلي زړه له پاره
دروغ مه ګڼه چنين دى خدايږو دازما وطن دى
ټوله مينه محبت دى دھره پيڅكه يې الفت دى
دپتمنو سرزمين دى خدايږ و دازما وطن دى

ننګرھار يې تل بھار دى دبلبلو پرې چغار دى
پسر لى يې ټول رنګين دى خدايږو دا زما وطن دى
دنسيم دذروزړه كې يې وږمې دتاريخ نا څي
معطر او عنبرين دى خدايږو دازما وطن دى
بيا له ګوتې نه نيولى نارنج ګل مرسل شبو ده
را روان په ډٻر تمكين دى خدايږ و دازما وطن دى
ھم مې ځان ھم مې جھان دى ھم غزل ھم مې داستان دى
ھم مې صدق ھم يقين دى خدايږ و دا زما وطن دى
دخپلو اكو ګو ربتا نو دپرواز خال صه فضا ده
چې دښمن ته تا ترين دى خدايږ و دازما وطن دى
چې غيرت ور باندې نازي او ھمت ور باندې وياړي
دغليم زړه په كې خوړين دى خدايږ و دازما وطن دى
د))قتيل(( خواږه شعرونه د ھمده فضا كې مست دي
دنړۍ د تاج نګين دى خدايږ و دا زما وطن دى

سو له
سو له د ژوند ون د پا يښت ساه ده پدوطن كې
سوله دافغان ژوندون بقا ده په وطن كې
سوله سمسور تياده وطن ژغوري تباھۍ نه
سو له ازادي ده ار تقا ده په وطن كې
سوله وچوى دبورو ميند وسوې اوښكې
سوله ورورلي ګوره رښتيا ده پد وطن كې
سوله كې په مينه غيږې خال صې ھر كلې ته
سوله سر سايه دھر يو چا ده په وطن كې
سوله كې پراته دژوندانه ټول نعمتو نه دي
سوله ترانه زما او ستا ده په وطن كې
سوله په قرآن كې خير بللى الھي دى
سوله كې خوندي پت او حيا ده پدوطن كې
سوله دوحشت ضد عطيه درب منان ده
سوله دظلمت په سر بال ده په وطن كې
سوله كې ژوندون ھرې بال نه په امان وي
سوله وچو شونډو ته مو سكا ده په وطن كې

سوله كې ))قتيله(( دژوندون ټول عزتونه دي
سوله دحرمت په لور رڼا ده په وطن كې
واصل آباد
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د عبدالروف قتيل خوږياڼي
لنډ ژوند ليک
نوم يې عبدالروف ،تخلص يې قتيل او په قام خوږياڼى دى او له ھمدې كبله له خپل تخلص سره خوږياڼى يو ځاى ليكي .پالر
يې محترم محمد سرور دى او په  ١٣٠٨ل كال د خوږياڼيو په كږه كې زيږيدلى دى .لومړنۍ زده كړې يې د كږې په
لومړني ښوونځي او ثانوي او لوړې زده كړې يې د پغمان د شرعياتو ابو حنيفه مدرسه او د شرعياتو په پوھنځي كې ترسره
كړې دي.
دى په مدرسه کې زده کوونکى و ،چې له شعر او شاعرۍ سره يې نه يوازې مينه وه ،بلکې مدرسې په کنفرانسونو او سټيچ
ډراموکې به يې ھم گډون کاوه .ان  ،چې په يوه کنفرانس کې يې د سيدالمرسلين د ھجرت پېښې يوه منظومه کې ليکلې او
په يوه کنفرانس کې يې د کنفرانس د تنظيموونکي ښاغلي جمال عمار مصري ښوونکي له خوا لومړۍ درجه جايزه و گټله
او د عظيم الشان قرآن تفسير د جايزې په توگه ورکړ شو ،چې بيا يې ھماغه شعر د محترم محمد ھاشم مجددي له خوا
عرفان مجلې ته ورکړ شو .له چاپ وروسته د ))شا يق افندي (( صاحب له خوا  ،د مجلې مدير و ،د وخت لوړه جايزه
 ٣٥٠افغانۍ ور کړ شوه .دغه جايزه د ھغه وحت د ټيټ رتبه مامور له مياشتنۍ تنخوا سره برابره وه.
دغه راز قتيل خوږياڼي د اميه بن خلف په ډرامه کې  ،چې مصري ستر ليکوال او په پغمان کې د شرعيه علومود مدرسې
استاذجمال عمارليکلې او تمثيل کړې وه ،خپل رول په غوره توگه لوبولى  ،چې له ھماغه وخته يې د ډرامو او افسانو له
ليکلو سره مينه پيداشوې او تر اوسه يې شل افسانې او لس ډرامې ليکلي دي .يوولس افسانې يې د ارمان په ټولگه کې چاپ
شوي او ډرامې يې خورې ورې په کابل مجله ،اصالح او انيس ورځپاڼو کې چاپ او خپرې شوې دي.
قتيل خوږياڼى په ھنري او فوكلوري ادبياتو كې لوى الس لري او په ډرامو كې يې انتباھي او انتقادي پله ډٻره درنده ده.
ده دکږې د لوى ولسوال ارواښاد عبدالقادر))قاضی ((د ولسوالۍ پر مھال ))بدرگه(( نومى ډرام پر ستيج او دريځ ولوباوه،
چې په خپله يې په کې د سود خور رول لوبولى دى .د دغه رول په سرته رسولو کې دومره جالب او بريالى و ،چې په
نندارچيانوکې يو سړى پرې تر دې بريده احساساتي شو ،چې يو ناڅاپه يې ورته له خولې ښکنځلې ووتې .
قتيل خوږياڼى ھغه وخت ،چې د ننگرھار د عالي ليسې تدريسي مرستيال او د پښتو ادبياتو استاذ و د جالل آباد د ښار والۍ
په سينما كې يې ننگرھار ننداره د ارواښاد گلشاه ساپي په مرسته جوړه كړه ،چې دى د ننگرھار نندارې موسس ھم دى او
كاوه.
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د ))جامعې مکروب(( ډرامه يې ،چې په ))ننگرھارننداره(( کې له ښاغلي ساير ھراتي سره يو ځاى نندارې ته وړاندې
کړه؛ د وخت والي په  ١٣٣٩ل کال بندي کړ ،چې د والي په تبد يلېدو او د تنظيمه رييس په توگه د مرستيال خان محمد
خان په مقررٻدوپه لومړۍ شېبه په  ١٣٤٠ل کال کې له بنده خوشې شو.

دى مجبور شو چې ځان د ابن سينا ليسې ته تبديل كړي .د خپل ماموريت لومړي لس كاله يې په معارف كې د ښوونكي،
سرښوونكي او مفتش په توگه كار كړى او په  ١٣٤٢ل كال د پښتو ټولنې د زيري د اوونيزې د مدير او بيا د پوھنې وزارت
د تاليف او ترجمې رياست ،د پوھنې د مجلې مدير او چلوونكى ټاكل شوى دى.
په  ١٣٤٣ل كال د اطالعاتو او كلتور وزارت په وړانديز ھغه وزارت ته تبديل او د ھېواد ورځپاڼې د تدقيق او څېړنې د
مدير په توگه يې په كار پيل وكړ ،د  ١٣٤٧ل كال د سنبلې په مياشت كې د ننگرھار واليت د اطالعاتو او كولتور د لوى
شو.
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په ١٣٥٠ل كال كابل ته تبديل او د اصالح ورځپاڼې د پښتو څانگې د مدير په حيث وټاكل شو.
د  ١٣٥١ل كال په وروستيو مياشتو كې د دوه يم ځل له پاره د ننگرھار د اطالعاتو او كولتور د لوى مدير او د ننگرھار
ورځپاڼې د مسوول چلوونكي په توگه مقرر شو.
په  ١٣٥٣ل كال د فراه واليت د اطالعاتو او كولتور د مدير او د سيستان جريدې مسوول چلوونكى شو او د  ١٣٥٤ل كال
د عقرب په مياشت كې د كندز د اطالعاتو او كولتور د مدير او د كندز جريدې د مسوول چلوونكي په توگه وټاكل شو ،چې
دا دنده يې تر ١٣٥٦ل كال پورې تر سره كړه.
په ھمدغه كال د جمھوريت د اخبارد پښتو د تدقيق مديراو وروسته د ھيواد ورځپاڼې مرستيال او د ١٣٥٩ل كال د سنبلې په
مياشت كې د انيس ورځپاڼې د مسوول مرستيال په توگه وټاكل شو .بيا د ھېواد ورځپاڼې د ادب او فرھنگ د څانگې
مسوول شو .په ھيواد كې يې مافوق رتبې ته ترفيع وكړه او بيا په ) ١٣٧٩ل( کال کې تقاعد وركړ شو.
لومړى شعر يې ھغه وخت ويلى ،چې د عالمه سيد جمال الدين افغان کالبود له تركيې نه كابل ته راوړل شو .د ده په خپل
اواز له كابل راډيو څخه خپور شو او لومړنى شعر يې د ننگرھار په ورځپاڼه كې په  ١٣٢٨ل كال كې چاپ شوى ،چې
مطلع يې دا وه:
د وطن خدمت كومه څومې ساه وي په بدن کې
ورنه سر قربــانومه څومې ساه وي پـه بدن کې
د ده كتابي اثار
الف  :چاپ شوي اثار:
- ١دوه ياران ناول په  ١٣٣٦ل كال د اتحاد مشرقي د ادارې له خوا چاپ شويدى.
- ٢ارمان د لنډو كيسو ټولگه ده ،چې د اطالعاتو او كولتور د وزارت له خوا يې د  ١٣٤٣ل كال د كانديد شويو ادبي اثارو
په جمله كې د رحمان بابا دوه يمه درجه جايزه گټلې او د خپرونو د لوى رياست له خوا په كتابي بڼه په ھمدې كال خپور
شويدى .او بيا په دوه يم ځل په  ١٣٨٤ل كال په پېښور كې چاپ او خپورشو.
- ٣ټنگ ټكورد تغزلي شعرونو ټولگه ده ،چې د ننگرھار د اطالعاتو او كولتور د لوى مديريت د ننگرھار ورځپاڼې له خوا
خپره شوې ده.
- ٤انقالبي نغمې د شعرونو ټولگه ده  ،چې په  ١٣٥٩ل كال کې د ليكوالو او شاعرانو د اتحاد يې له خوا چاپ شوې ده.
- ٥دا حسن دا لمبې شعري ټولگه په  ١٣٧٠ل كال د اطالعاتو او كلتور وزارت د كتاب چاپولو د موسسې له خوا چاپ
شوې ده.

- ٦ارماني رازونه ،شعري ټولگه ده ،چې په  ١٣٧٤ل كال د ليكوال په خپل لگښت په پېښور كې چاپ شوې ده.
- ٧ادبي ليكونه د نثري ادبي ليكونو ټولگه ده ،چې په  ١٣٨٢ل كال په پېښور كې د ختيځ بيا رغونې ادارې )كور( له خوا
چاپ اوخپره شوې ده.
- ٨گالن د ښاغلي نوابي د كتاب ژباړه ده ،چې داريك كتابتون له خوا خپره شوې ده.
) -9دسولې پيغامونه ھمدغه شعري ټولگه ده  ،چې په  1391كال دسرحد نو ،قومونو او قبايلو وزارت د اطالعات اوعامه
اړيكو رياست له خوا  1391خپره شويده ( .
 ) -10د غزلونو كليات په  ١٣٩٠ل كال ميھن خپرندويې ټولنې چاپ كړ(.
-١١باچا خان ته د عقيدت گلونه په ١٣٩٠ل كال اطالعاتو او فرھنگ وزارت چاپ و خپور كړى دى.
) -١2لوڅه څنگل ناول دى ،چې په ١٣٩٠ل ميھن خپرندويې ټولنې چاپ كړې(.

ناچاپ اثار:
1ــ

پښتو لغوي پانگه :د زيري په جريده او ننگرھار مجله كې پرله پسې خپره شوې ده.

2ــ ادبي موضوعگانې په زيري ،ننگرھار او كندھار مجله كې پرله پسې د  ١٣٣٦ل كال څخه را په ديخوا د مقالو په بڼه
خپرې شوې دي.
3ــسندريز پيغام :شعري ټولگه.
4ــ دمحبت پيغام :شعري ټولگه په دوه ټوکونو كې.
 5د وحشتونو ننداره :شعري ټولگه.6ــ خاطره :شعري ټولگه.
7ــملي دردونه :حماسي او وطني شعرونه
8ــ د جونگړې ملنگ :د ډرامو ټولگه
10ــ ننګ او ناموس په پښتو ادب كى .
11ــ الو څه څنګل  :ناولى د ميھن خپرندو يې ټولنى له خوا په  1390كال خپر شوى.
- 12څلى او نرخونه په پښتو ادب كې  :د پكتيا په مجله كې پرله پسې چاپ شويدي او په سوونواو زرگونو مقالې او
سرمقالې ،چې په ورځپاڼو ،جريدو او مجلو كې خپرې شوې دي.

13ــ دپښتو له خوا پا نګه په ننګرھار مجله كې پرله چاپ شويده .
كه څه ھم د ده د شعرونو زياته برخه تغزلى ده ،خو انتقادي او انتباھى شعرونه يې ھم د يادونې وړ دي.
چې د يو څو شعرونو مطلع يې دا ده:
كه دې رشوت خوړلى نه و پړسېدې به ولې
د بل په وينو خمنډ كه ټنډٻدې به ولې
يا:
خلكو دنيا وخوړه مونږه دنيا وخوړو
ځان نه خبر نه يو ھيڅ چې څه او چا وخوړو
يا:
دنيا چې د چا نه وي دنيا څه ورته په كار ده
دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا د دنيا دار ده

د قتيل خوږياڼي د ټولو ډرامو ټول كركترونه پښتني دي او له پښتني چاپېريال نه يې الھام اخيستى دى ،په دغو ډرامو كې د
ژوند بېال بېل اړخونه تمثيل شوي او ناخوالې يې په كلكه غندل شويدي .ھغو بدو دودونو ته ،چې په پښتني كولتور كې د
تربور او تربگنۍ په نامه موجود دي گوتنيو نه شوې او رټل شويدي.
) د جامعى ميكروب ،اول زده كړه بيا كوژده كړه ،بدرگه ،غوټۍ ،د جونگړې ملنگ ،ميراث ،ظالم كاكا ،گوره چې څه
كيږي ،سره مياشت( ھغه ډرامې دي ،چې په ننگرھار ننداری كې تمثيل شوي او په تمثيل كې يې ده په خپله عملي برخه
اخستې ده .معنا دا ،چې دى د ھنري ادب د تخليق ترڅنگ دتحقيق په برخه كې ھنري فنكار ھم دى په ډرامو كې يې خپل
نقش په پوره برياليتوب ترسره كړيدى .ده د خپلو ډرامو ډايريكتري په خپله كړيده او ډرامې يې نندارې ته وړاندې كړيدي.
د ده د ادبي ليكنو او شعرونو څو نمونې دا دي:
نثرى بېلگې:

كوچۍ
ټوله شپه واورې وريدلې وې ،د ښارواټونه په واورو پټ ول ،نرۍ سيلۍ چليدله ،د ارتل دپله ترڅنگ يوه چټه پېغله
كوچۍ ،چې د خپل اوښ مھاريې په الس كې نيولى و والړه وه او د خپلو كډو انتظار يې كاوه .د اوښ په خوله كې له ډيرې
مستۍ څخه سپين ځگونه ،نه ځائيدل او د خولې له دواړو كونجونو يې د واورو د څپركو په څيرراتوئيدل؛ خو ،چې ځمكې
ته به ورسيدل بيا به يې د كنگل د پاسه د كنگل شكل غوره كړى و.
د كوچۍ سپينو اننگيو له ډٻرې يخنۍ د كابل له سرو مڼو سره سيالى كوله او پښې يې د گازرو په څېر له يخنۍ سرې
اوښتې وې؛ ځكه ،چې د كوچۍ په پښو څپلۍ وې او د دغې ښكلې او نازنينې پېغلې تنكۍ پښې په ټول عمركې له جرابو
سره اشنا شوې نه وې .په خپل نري پړوني كې د پاڼې په شان ريږديدله ،خو دا والړه وه او د خپلې كورنۍ د راتلو الره يې
څارله.
په سپين تندي يې درې ،څلور سپينې روپۍ راځړيدلې ،چې سړو اھونو يې په تندي پورې نښلولې وې.
په دې كې د بنز موټر سره د طاليي ويښتانو ميرمن ډريوره ،چې شاته يې په دوه يم سيټ كې لوى غوږى سپى والړ و او
سر يې له موټر څخه راكښلى و راورسيدله .د سپي له غپ سره سم اوښ په ترپكو شروع وكړه ،د كوچۍ السونه خو
ھسې ھم د يخ له السه بې مترې ول او د مست اوښ د مھار د ټينگولو توان يې نه درلود .اوښ خوشې شو ،كوچۍ پسې

ورمنډې كړې او په منډو منډو كې يې پښه وښوئيدله ،دواړه څنگلې يې په وينو پټې شوې اروپايۍ پېغلې ورته ومسل او
پخپل موټر يې پښه ټينگه كړه.

