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دویخیال سپ د  

ته ګوري  د سحري وږمو څاروان  

د لمر له مخې د تیارو لوپټه،  چې څیروي  

 دلمر د وړانګو دتن عطرو ته لمنه نیسي

. او ټولوې پر مچو مچو د خولو پرخې یې  

 زموږ د دېرې ،

 خپلو وږمو کې ورکه شوې شنې ګلولې ته چې،

پسرلیو د لمر ،د   

 دنامحرمو وړانګو الس ته ډالۍ کړې خپل نلغه تیونه

غلې په شان،یاو خپله هم د مستې پ  

ږه کې ځان بایلوي،یدباد د ژڼې په توده غ  

. دلو شګومونه ګوريیدانجلتوب دمات  

 بال کلونه وشول،

 چې ما ترخڅ سره د جوارو د للون نه وروسته،

سباناری دېره کې نده کړېدخپلې مور د الس سوکړک او دشړومبو   

غله دنګه شوې به وي،یدګاونډي لور چې اوس پ  

 او خدای خبر چې ال زموږ د ماشومتوب د ورځو

 ماشومانه مستۍ او لوبې وریادېږي که نه؟

 خدایزده دنوي ځلمیتوب د ورځو

 د ناغوښتلیو مچو داغ پر اننګو به یې وي پاتې که نه؟

. هدلې ندیزما له شونډو یې ګرمي ال کوچ  
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دو،یس دخیال د سپحتی هغه هم او  

. دماتې شوي آیینې ماتو ټوټو کې وینم  

 بال کلونه وشول 

ته دګالنو پسې،  چې یې اوربل  

نه یم،  رې ګلولې ته ختلییچ  

.یا مې ګلڅانګې ماتې کړي ندي  

 اوس هم چې اورم د وږمو عطرونه

. زما د هغې د زلفو څنډ رایاد شي  

 د مینځل شوي کمیس،

 د ګرېوانه ریښکې یې 

ګورم، وني السو له پاسه یلو لزه مې دخپ  

. او دهغې دغټو سترګو پر هیندارو دحیا ضرب وتقسیم کوومه  

 پرهر سهار چې د وږمو دکاروان،

ښوروي ،  دڅاروان غږ راته په غوږ کې جرنګانې  

 زه هم له ځانه دومره لرې والړ شم،

دو ناوې مې،یچې د سپ  

ږې ته ځان واچوي،یغ  

. او راته ووایي چې ژڼ مې ته یې  

 بیا تر هغې پورې چې ،

څڅولی نه وي  دلمر رڼا له جامه ګوټ دغره پر ستوني  

 زما پر وړاندې په پټو کې د شنو جوارو بخمل وغوړېږي

. او زما پر مخ د شنو عطرونو پرخو پرخو لښکر ودروي  

 دسپېدارو لوړو څوکو څخه،

. دمساپرې قنارۍ جوړې غومبوري آورم  

 دوې لکه تل،

 سباناری ته د سوکړکو او شړومبو مې بولي

. دارې الندېیتازه را ښکته کړې ده له سره دسپ چې مور  

 زه د ګاونډ للون کوونکي دکال دروازې څارمه چې،

 زما همزولې هم خپل پالرته ،

 لکه پخوا سباناری له کوره باسي که نه؟

 دهغې دخیال ملکې،

دشنې ګلولې، ، زما دخیال په زرغون فصل کې  

 دسره ګالنو په شان،

به غوړېږيیهره ش  

. وباسي« استړیا»او زما د لپو په بستر کې   

 زه ال اوس هم دهغې د جړ کاته د خیال تفسیر ته 

 په هیڅ قاموس کې کلمې پېدا کوالی نشم

. زو په شېبو کې سوزمیپل ځان کې د هغې د سترګکونو د اغبس پخ  

دو،یهغه مهال موږ پر څه نه پوه  

 او چا دمینې پر لیک لوست ها د پېړیو بندیزونه ماتوالی نشول

. دا جړبنجړ ذهن مې ځکه ددې وخت دسرګردانه خیال تفسیر ته کتابونه ګوري  

 څو یو ځل بیا د چا د ورکې مینې جړې شغلې

 دخیال ورېښمین دسمال کې غوټه کړم چې،
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. ر نباسيیکي یې خاورې د خپل وچ ستوني نه تڅاڅ  

. و د ګامونو الندې ژوبل نشي سا ورنکړيیا دبې مین  

 کاشکې یوازې نه وای

 لکه دازه دلوی سړک پرغاړو،

 دهر یو کور پر دېوال،

چکو دسرو پاڼو په شان،یدګلپ  

. بو ته الر ایستالییرګې د وږمو پر ښکالو ښکلي،درڼا شدټولو ست  

 هسې هم وینو چې د تېر وختونو،

و دسویو هیلو ایرې،پر زنګ وهلي او ګردجن ذهن پرتې دي دکل  

. او جنازې پکې ورکېږي د باران د نقره یی غمیو  

 وختونو هم له بوړبوکو ستړي دي،

 ځکه دستړیو بارخوکانو په کېږدو کې د ډبرو بالښتونو باندی

. یوه سترګه خوب لټوي  

 څوک به یې ویښ کړي له درانه خوبونو؟

 موږ د وختونو په شان،

 دخیال خنداوو ته لمنې نیسو،

 دتناره ګرمو سوکړکو او سبو دشنو شوتلو سره،

ږو ،یوغي مو وهلي پر بامونو اوږده وعځدشړومبو څو مستې کاچ  

. دماښام ستوري په هیندارو کې د میندو دعاګانې واورو  

چلي یو چې،یخوبونو دومره پخپل ځان کې ورپ  

 زموږ د سترګو له کونجونو لمن نه ټولوي

 دماشومانو غوندې،

موږ په لمنو کې به جوار ځغلوو، راځي  « بوغان »چې سبا بیا   

 دې به انګور راکوي

ګاه به دانګورو،یاو ترب  

. روویتپر نامینځلیو وږو سات   

 موږه وېده پراته یو،

 او سرګردان خیالونو

الب یدچا دشعر پر س  

. بېیزموږ د ژوند اوږدې او لنډې شتقطع کوي   

*** 

 فردا 

۸۱۰۲، کال  ۸۲د اپرېل   
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