
 

 

  

  امان هللا سیالب ساپي
  

 د زړه قطرې
  ستا د ستر و بال واخلم بیا دې ستر ی ولې سرې دي

  نشي ما منلی غرغرې ديپام چې وار دې خطا 

  )ترپکې(د ارزو جوپھ باریږي حوصلې وھي خنجکې

  مید پھ قافلھ کې شروع نوې نغارې ديد ا

  ستا د مینی خزانھ بس زما ژوند تھ بھانھ ده 

   وندې وختھ ما لیدلي پھ خپل سر خاورې ایرې دي

  د مجنون  ریوان تھ  وره! نازولې لیال راشھ

  کھ د او کو فوارې دي دا باران د ملغلرو

  مخ دې بلې لمبې کاندي خولھ دې  ل شي بیا غونچھ شي

  ډیری  رانی د پتن  بلبل نخرې دي کھ ماتھ 

  کوبھ ستا لھ تلو قربانیږم پس لھ ډیر لت او

  د نکریزو پھ جامھ کې می قربان د زړه قطری دی

  پھ ژرنده مې  ان وړه کړو نو ایلھ می وصال بیا موندچې 

  پھ نوم می کړي ستا د سترکو نندارې دي د رنجو

  چې اری تھ می سر ورکړ نو اوربل کې پھ خندا شوم

 ما خورې وری ديمن  پھ رن   کل کړي زلفی د ږ
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  تصور
  ناست  ان لھ جانان یو تصور ک ې جوړومھ زه یم

  کلھ یې ستر ې تورومھ، کلھ یې شونډې  کلومھ

  زه یم ناست د غم پھ ھار ک ې د ر ا ب ری پییمھ

  خم د رن  ک ې ال خمار شتھ زه ترې لپې ډکومھ

  د سخی  وتو دې  ار شم  ن ھ  کلی ویش دې وکړو

  ھزه یو  ا کی خو  ی ر ک ې دریابونھ  ر وم

  ، نظر او خیال دې راکړهزر او زور او تخت دې واغشت، خیشت

  سرو پھ سور طوفان ک ې دې کړه ډوبھ لوږه طمعھ د

  دا یو غم د ویشھ پاتې چرتھ پټ تیاره ک ې ناست وه

  پھ طمعھراغی لکھ مار د  کار لھ ورو ورو پټ مې زړه 

  پھ دې ھر  ھ دې رضا یم د اللونو زرو خانھ

  ل دی پھ خندا یې قبلومھغم  ھ مرګ مې ھم قبو

  کی یو د سرور ما تھ بخ لی دا خو تا اور اور

   کھ زه دې تور محل ک ې خپل خوبونھ بلومھ 

  خلق وایې الړ بوډا شو غنی خپلې مست  وخوړ

  زه یم ناست د  یار وی تو ک ې د نر س  لونھ ږدمھ

  ورکیږه زه ال نھ یمھ وز ارھ چرتھ  مر ھ 

 ه ترې لپې ډکومھخم د رن  ک ې ال خمار شتھ ز
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