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  کو ې لھ غصو ډکې دي

  ھر ھ تھ چې  ورې

  تھ غصھ برٻ ي تا                  

  کوې تھ داسې فکر

  اوري چھ لھ اسمانھ،غصھ

  لھ کورونو، او

   ای پر عطر د ۍډډو د

   بوی پورتھ کیږي غصې، د                

  

  دا خیال کوې کلھ،

  سور رن  لري چې اوبھ،

  لې کې ھم،او، پھ ویا

  غصھ بھیږي                     

  حتی لھ جوما ت نھ

  غصې آواز، د

  ن ھ تھ را بوليخلک لما                

  

  ذھن پر تختھ ن، دشوماما

  ایستلو مشق کوي صفر د د

  دایرو پرمخ نجونې

  نیزي ھنداره پرا                

  او سپین ږیري،

  تم ناست ديما پر ورکو ترانو د



  

  سوچ در ي کلھ دا

  ر،چې ددې  ا

  غصې جوړې شوي  خ تې ھم لھ

   

  کلھ چې لھ کوره و ې

  غواړې پھ ړندو ستر و وخو ٻږې

  او  ومره چې کیږي

  پھ  ړندٻو  امو

  الر ونغاړې              

  

  ،  ولھ ورځزه

  غصو پھ دې ستومانھ  ار کې د

  سر ردان یم 

  غصو پر کو و  ر م د

   ام خو، ما

  کلھ چې کور تھ را م

  روح مې بدلیږي

  یږيزړه تھ مې لو

  چې غمونھ ت تي

  د  ار ذھن،او 

  لھ غصو تشیږي

  

  لھ پھ دروازه کېکا د

  ده مسکاستا یوه سا

  نھ زړه نھ، لھ ستومازما

   ولې غصې مین ي

  نھسوسپین ال او ستا

  زما ستوما نھ روح



  سپٻدې تر لمن کاږي  د                  

  

  ړيزړه مې غوا

  چې شٻبې ورو شي

  حتی شٻبې ودریږي

  او زه تر تلھ

  رستا د زړه د  آ            

   ن شمھستو                 
                          

              بلکا –کال  ٢٠٠۶ –اوړۍ                         
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  شډاک ر حنیف بکتا                                                                                     

  

  

  لیھ لھ دې کلي نھمھ  ھ پسر

  ٻږده پر

  غا ول جامونھ پورتھ وي ډا ونو کې د

  هپرٻږد

  نیسي وي باغونو کېد نر س مسکا پرا

   ي را ژوندي شيبو

  ترخې ونا ي، عطرونو کې

     ونیسين ې غو ا



  زړه پرانیزي رازونو کې

  سره شراب جاري شي

  کونو پھ ر ونو کېد تا                       

  

  لیھ لھ دې کلي نھمھ  ھ پسر

  هٻږدپر

  پورتھ شي د شپٻل  اواز را

  ٻو نھدکیږ                      

   ودرونھ مست شي 

  لي شي لھ من ٻو نھبیا خیا

  پٻغلې زینتي شي

  نھ لٻومې ډکې لھ پوجا

  سپینھ خندا وخو ي 

  لونو کېد شونډو پھ ال

  هدپرٻږ

  مونھ پورتھ وي ډا ونو کې ول جاد غا

  

  مھ  ھ پسرلیھ لھ دې کلي نھ

  هپرٻږد

  بمونھ د  الما لي راوړي پیغا

  بیا مینھ جاري شي

  رباب پھ تارو کې د

  ستر و کې را ھ شي

  بشبا امیدونھ د

  ومین ي لھ زړونو نھ

  تم او اضطرابما

  ماشوم خندا اوچتھ شي نازونو کې ه دپرٻږد

  هپرٻږد

  غونو کېانیستې وي بانر س مسکا پر د



  

  مھ  ھ پسرلیھ لھ دې کلي نھ

  هپرٻږد

  چې د روح بلبلھ وو ي لھ جٻلونو نھ

  هپرٻږد

  چې اسیر فکرونھ وغور ي سرونو نھ

  زړونھ را بھر شي

  تعبیرونو نھتور او سپینو 

  کې تورې شپې ر ونو سپینھ سپٻده وخو ي د

  یادونو،زموږ پھ فر

  لو، ارمانونو کېندو ھیتا

  زموږ پھ غزلونو 

  ډولونو کې پھ سندرو او

  بونو زموږ پھ کتا

  دونو کېتلونکو پھ یاد را

  لیھ لھ دې کلي نھمھ  ھ پسر                     

  ! مھ  ھ لھ دې کلي نھ                              
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  لمھکیږدٻو مٻ د
                                               --------------------------------- 

  حنیف بکتاش                                                
  

  

  وای نھ غرونھ شکې چېکا

  ،کاشکې چې ستوري

  دایزموږ د سین پر  پو نھ  لٻ

  و،نمزلو سک ت د

  الي او  ودرونھ نھ وایدا وی

  نھ،سپٻ لې می

  ساده زړونھ نھ وای ساده خلک،               

  

  سپوږم ، کاشکې

  دایډاګ پر لمن نھ ج ٻ زموږ د

  ړانده وای، ستوري

  خونھ مړه وایاریت وای، قصې مړې

  

  ل  ماتھ وای،کاشکې شپٻ

  کلھ، او زما زړه ھٻ

  لمھ شوای نھ وایمٻ دي خورو ورو کیږدیو، د

  ، ترخو کاشکې چې                      

  لمبوالی نھ وای پھ وږمو کې                      

  

  ما، کاشکې چې

  دغو غرونو پر سر، د

  لو جام،ھی د

  م،سر او انجا           



  ت کړی نھ وای وان  قامت ما او د

  نھ وای، کې روح را

  دایژړا تٻرٻ لھ دې خاورې بې

  ،رهکې چې تٻشکا

  ره،را نھ ھٻ                   

  ھست وای،  ان کې

  مست وای،  ان کې

  دایلھ ھر  ھ نھ بې پروا تٻرٻ                   

  

  نھ شم کوای خو لمره  وره داسې

   تنھ لرموه پونھ تا نھ یسماآ

     ھ وکړمھ؟ لھ دغھ زړه سره مې                 

  

  لندن کال مٻالدي ٢٠١٠ چرما

 شبکتا. داک ر ح
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