
 

 

  

 حافظ نصر  اغلی 
 فرھنګ زموږ دھیواد د معاصر ادب او

 پیاوړی شاعر او نامتو لیکوال
 

زه دپ تو ادبیاتو پھ رن ین او غوړیدلي ډ ر کې د 
داسې یو نامتو ادبي او فرھن ي شخصیت پھ ھکلھ خبرې 

نو ت ر ، قدرمن، چې د ده نوم د یو دروند، کوم
ر پھ ھن ادب او پ تو لیکوال او شاعر پھ تو ھ د

ورکیدونکې او  نھ، تل لپاره ژوندی رن ینھ ن ۍ کې د
لیکوال او شاعر د خپل  دا وتلي. نھ ھیریدونکې دی

ھنري استعداد او ذکاوت پھ   پاند د  الند نبوغ او
خپل لوړ تخیل او اوچت فکر پھ درلودلو  وسیلھ او د

داسې ستورو تھ الس غ ولې سره یې دشعر پھ اسمان کې 
خولھ پھ اغیزمند شعرونھ  چې د ده  کلي او، دی

 ر ي  کلي پھ کلي او  ار پھ  ار، کور پھ کور، خولھ
محتوا ، د ده منظوم او منثور آثار د مضمون. را ر ي

شعر پھ ب  کې  لھ مخې د پ تو ادب او او فورم



 

 

ادبي ، رن ین او پھ زړه پوري ملي،   ور، ارز تمند
 . او ھنري شتمنې شمیرل کی ي

ازه او  یرازه  ل د پ تو ت، غوړیدلې، رویھ د دا خو
 . دی)  اغلی نصر  حافظ(ادب پھ  لستان کې 
د خپل علمي او ادبي ھلو  لو پھ   اغلی نصر  حافظ

پ تو کالسیکھ شاعري د نوي معاصرې شاعرۍ  وسیلھ د
پھ پام  سره د  ولو شعري اصطالحاتواو ژبني ترکیبونو

، مفکوره، عاطفي احساسات، چې تخیل، کې نیولو سره
ھنګ او موسیقیت یې روح   ل کی ي وصل ک ي دي او آ

ھنرمندانھ او ، خپلھ طبع یې پھ ډیره ظریفانھ
چې د ، الره کې آزمویلې ده دې ادیبانھ انداز سره پھ

ده دا ادبي او ھنري خدمتونھ او فعالیتونھ د ډیر 
 . قدر او ستاینې وړ دي

ې پھ چ، د میرزا نوراسالم زوی دی حافظ نصر  اغلی 
لمریز کال کې د نن رھار والیت د چپرھار پھ ) ١٣١٠(

ی کې د حافظانو پھ کلي کې پھ یو ادبي او ولسوال
ده . تې ديي کورن  کې دې ن ۍ تھ ستر ی پرانیسروحان

خپلې لوم ن  او من ن  زده ک ې د نن رھار پھ والیت 
کې د خپل کلي چپرھار پھ ولسوالی کې پھ لوم ن  

پھ  ده دخپلوھمزولو، لي ديکې پای تھ رسو  وون ې
او پھ ، او ذکاوت درلود  ان  ی استعداد ډلھ کې یو

. چې پھ شعر ویلو یې پیل وک ، هشپ م  ول ي کې و
زه پھ داسې یو ماحول کې پیدا شوی : حافظ صاحب وایي

د دغو . چې وروستھ لھ آزانھ ما شعر اوریدلی دی، یم
) ١٣٣١(پھ دی . چې زه شاعر شوم، ماحول تاثیر وه

. کال کې د عالي دارالمعلمین نھ فارغ شوی دی لمریز



 

 

وروستھ لھ فراغت نھ د وونې او روزنې پھ وزارت کې 
پھ  خوشحال خاناو د ، د  وونکي پھ تو ھ و اکل شو

لمریز ) ١٣٣٣(پھ . لیسھ کې یې د وونکي دنده درلوده
 ھلتھ او شو کې مقرر پ تني تجارتي بانککال کې پھ 

جلھ د دغې بانک لھ چې دا م، مجلې غ ی شو )ویسا(د 
خوا خپریدلھ او ده پن ھ یا  پ  کالھ پھ دغھ بانک 

د پ تون غ  د لمریز کال کې ) ١٣٣٩(پھ . کې کار وک 
مجلې پھ اداره کې د مرستیال پھ تو ھ دنده لرلھ او 

کې کار  رادیو افغانستانبیا پھ ھمدغھ کال کې پھ 
او ھلتھ د رادیو د روزنې ادارې د پ تو ، پیل ک 

) ١٣۴٣(پھ . د چلوونکي پھ تو ھ و اکل شو برخې
لمریز کال کې د رادیو د تدقیق مدیر او وروستھ د 
ھنراو ادبیاتو د ادارې د مرستیال پھ تو ھ و مارل 

 و موده وروستھ بیا د رادیو د روزنې ادارې د . شو
ده .  ولنیزو خپرونو د مدیریت دنده ور پھ غاړه شوه

الوګ د مدیر پھ پھ رادیو کې د پ تو ډرام او ډی
لمریز کال ) ١٣۵٣(پھ . تو ھ ھم دندې تر سره ک ي دي

ده د رادیو د انسجام د مدیر پھ تو ھ او د ھنر کې 
اوادبیاتو پھ اداره کې د مرستیال پھ تو ھ خپلھ 

لمریز کال کې د ) ١٣۵٨(پھ . دنده تر سره ک ی ده
ونې د لوی مدیر پھ تو ھ د خپر و او بلو ونپ ت

سې ده د ھنر یراھ لمریز کال)١٣۵٩(لھ او ، و اکل شو
 . او ادبیاتو پھ اداره کې کار کاوه

عاطفي رنګ او  دشعري کالم او دالفاظوحافظ صاحب  د
ژبني ادبي خوږوالی او دشعري ترکیباتو ، خوند

پھ ډیر  کلي اوظریفانھ شکل پراخوالی او مقبولیت 



 

 

او ، ترسیم شوي دي او پھ ھر ادبي ذوق برابر دي
 کلی او رن ین دی او د یې یت او آھنګ شعري موسیق

د ده لوم ن  شعر پھ . ده شعر تھ یې روح بخ لی دی
پھ ور پا ھ کې چاپ  انیسلمریز کال کې د ) ١٣٣١(

پھ خپل ادبي نو ت او تازه لیکنو د پ تو ده . شوی و
چې د ده ، ادبیاتو پھ  لب  کې داسې  الن وکرل

چې ، شویوغوړیدی او کل مخی ، د لونو غو ی  ل شوی
نن سبا د  لونو پھ  لزار کې د دغو رن ارنګ او 
تازه  لونو بوی او عطرونھ دپ تو ادب پھ شین او 
زرغون آسمان ک ې معطره شوي دي او ھر  وک پھ  ھ 

 .   ھ پورتھ کوي ھن انداز تری
د  چې پھ رادیو افغانستان کې، حافظ صاحب ھغھ وخت

لتھ دا ده تھ ھ، ادبیاتو پھ اداره کې کار پیل ک 
چې د یو شمیر ادبي او فرھن ي ، چانس ور پھ برخھ شو

شخصیتونو سره آشنا شي او پھ ادبي برنامې او 
ده ھلتھ یوه . واخلي پرو رامونو کې فعالھ ون ه

پھ نوم یادیدلھ  )دسھار نذرانې( چې، دیني خپرونھ
دغې برنامې د ، کالھ یې وچلولھ) ٢٢( خپرولھ او

دخلکو  یات اغیز درلوداواولس پھ راوی ولو کې ډیر ز
وه او  د ستاینې وړ خپرونھلھ خوا پھ ھغھ وخت کې 

 . یې درلودل ډیر مینھ وال
 او، حافظ صاحب ډیرې زیاتې خوندورې ادبي لیکنې لري

سندر غاړو او ھنرمندانو   ینھ او نارینھ  هزیاتر
چې ، سندرې او ډیر عالي تصنیفونھ جوړ ک ي دي تھ یې

ھنرمندانو لھ خوا پھ ډیرو د ده زیاتره شعرونھ د 



 

 

 کلو طرزونو او  ایستھ کمپوزونود موسیقي پھ پردو 
 . کې ویل شوي دي
 او نامتو، درنھھیواد یوه چې زموږ د، میرمن پروین

حافظ صاحب شعرونھ یې پھ  د، پخوانې سندرغاړې وه
زړه  او ډیر  کلي کمپوزونو کې پھ خپل خوندور

دا بیت بیل ې پھ تو ھ  د. وړونکي آواز کې ویلي دي
 :  ورو

  و کې جانانھ  ھ اثر غوندې دیدا ستا پھ ستر
 چې مې لیدلې بیخي زړه زما اوتر غوندې دی

او  نددرو، وتلی، چې یو خوږ ژبی، اولمیراستاد 
خپل خوږ آواز کې  پھ سندر غاړی او ھنرمند و نامتو
حافظ صاحب ډیر زیات شعرونھ پھ ډیر عالي  یې د

و د اغیز نھ ډک او کمپوزونو کې پھ  کلي ا طرزونو
 چې د، آواز کې دموسیقی پھ پردو کې داسې ویلي دي

کې من ولې  خوي او خلک  انتھ  خلکو پھ زړونو
د بیلکې پھ تو . راکاږي او روح تھ یې آرامش ورکوي

 :  ھ دا بیت  ورو
 د آسمان پھ شنھ لمن کې دبھار وری ی ن ا ک ي

 چې خندا ورتھ بری نا ک ي، خوشحالي ک ي ا نونھ
او  نامتو، د وطن یو تک ه چې زموږ، قدیم استاد

حافظ  اولسي او وطني سندرغاړی او ھنرمند و ده ھم د
صاحب شعرونھ پھ خپل  کلي او پھ زړه پورې آواز کې 

 د. پھ ډیر  کلي کمپوزونو او طرزونو کې ویلي دي
 :  ورو ونھبیل ې پھ تو ھ دا بیت

 سور سالو پھ سر کھ پھ مکیز باندې روانھ شھ
 ږه شھ لکھ زرکھ خرامانھ شھ ھ ک ه و



 

 

 : او یا وایي
 بیا د لیال د الس بن  ي پھ شرن یدو  کاري

  یدو  کاريور پیزوان پھ  س پھ شون و سرو یې
 چې زموږ د ھیواد یو خوږ غ ی او، حفیظ    ردش

نوموړی خپلھ ، پیژندل شوی سندرغاړی او ھنرمند دی
و فرھن ي ادبي ا یوه خاطره د استاد حافظ صاحب د

 : شخصیت پھ ھکلھ داسې بیانوي
کمپوز چې یو، چې کلھ یو سندر غاړي غو تل، پخوا(

حافظ ، کھ کوم کمپوز ورتھ پیدا کیده یاجوړ ک ي او
چې زه داسې یو کمپوز لرم ، صاحب تھ یې مراجعھ کولھ

ماھم د . تھ پھ دې قالب کې ماتھ یو شعر ولیکھ
ما  داکمپوز. ی ومسرور صاحب نھ یو کمپوز تر السھ ک 

ړ او حافظ صاحب ماتھ یو شعر حافظ صاحب تھ ورو
 : ی وه لکھلچې دا شعر یو ډیر خوندور او  ک، ولیکھ

  کلی دلداره زما ستا لھ غمھ مرمھ راشھ بې وفا
 ). ما دا سندره پھ تلویزون کې ویلې ده

چې موږ یاد ، نھ یوازې دغو ھنرمندانوچې ، لن ه دا
اړو او ک ل بلکې یو شمیر زیاتو نورو سندرغ

سید ، ت  نعم، طالمحمد، ایوب استاد: ھنرمندانولکھ
ډیر زیات شعرونھ پھ  حافظ صاحبد، علم او داسې نورو
 . کې ویلي ديخپل خوږوآوازونو

پھ ر تیا سره چې د حافظ صاحب شعرونھ یو  ان  ې 
رن ینھ او شاعرانھ ژبھ ، روانھ، ساده، موسیقیت لري

ژبني او ، رنګ لري د ده شعرونھ اولسي خوند او. لري
، لوستونکو د چې، ترکیبونھ داسې ان وروي شاعرانھ

لی ان ور او اوریدونکواو ویونکو پھ ذھن کې یو  ک



 

 

او د خپلو ذوقمندو او مینھ ، عیني حقیقت ترسیموي
چې ، والو پھ زړونو کې داسې  کال او مینھ راپاروي

دوی ھرومرو ترینھ   ھ پورتھ ک ي او خپلھ ادبي 
 . ماتھ ک يتنده پرې 
ر چې زموږ زیاتره لیکواالن او شاعران ډی، داجوتھ ده

د دغو ، با ارز تھ منظوم او منثورآثار لیکلي دي
چې دقدر او ، لیکواالنو او شاعرانو لیکنې نھ یوازی

ستاینې وړ دي بلکې د دوی ادبي او فرھن ي مقام او 
او مرتبھ   ولنھ کې یو  ان  ې  ای منزلت زموږ پھ

ږ خلک د دوی ادبي ھلې  لې او خدمتونھ لري او زمو
 . ستایي او پھ درنھ ستر ھ ورتھ  وري

حافظ صاحب ھم د ھغو لیکواالنو او شاعرانو لھ ډلې 
علم او فکر پھ وسیلھ ، چې ده دخپل قلم،  خھ دی

ده . وړان ې رو انھ او  النده ساتلې دي زموږ دادب
او  او فرھن ي فعالیتونو ادبي، پھ خپل ھنري

یې چې یو شمیر، کتابونھ لیکلي دي) ۵٢(وک ې خدمتون
چې حافظ صاحب پھ خپل ، دیادونې وړ   م. چاپ شوي دي

دخپلو ادبي آثارو پھ ادبي او فرھن ي ژوند کې 
 . تقدیر شوی ھم دیمیر مقاماتو لھ خوالیکلو د یو ش

 : د ده چاپ شوي آثار دا دي
 ول ھ د حافظ صاحب شعري دا : دشمشاد ھسکې  وکې -

لمریز کال کې د ) ١٣۶٢(ۍ  ولکھ ده چې پھ لوم 
 . لیکوال  ولنې لھ خوا خپره شوې ده

ھغھ د  پھ دې کتاب کې د حافظ صاحب: دنغمو کاروان -
، شوې دي ېچې درادیو پھ آرشیف کې ثبت، پ تو سندرې

لمریز کال کې ) ١٣۵۶(دا اثر پھ . لیکل شوې دي



 

 

دن یوال سمینار پھ ویاړ د بیھقي کتاب خپرولو د 
 . موسسې لھ خوا خپور شوی دی

لمریز )١٣۶۵( ول ھ پھ شعري دا : ستا د چم  لونھ -
کال کې د چاپ او خپرولود دولتي کمیتې لھ خوا چاپ 

 . شوې ده
 چې، د شعرونو بلھ  ول ھ ده دا: ستا د چم  لونھ -

لمریز کال کې د چاپ او خپرولود دولتي )١٣۶۵(پھ 
 . کمیتې لھ خوا چاپ شوې ده

چې حافظ ، دیني برنامھ دهدا ھغھ : نذرانې سھارنې -
 . جوړولھ پھ رادیو افغانستان کې صاحب

چې حافظ ، دا دیوې خپرونې نوم دی: دحق پتن ان -
صاحب د خپل اوچت قلم پھ وسیلھ ورتھ لیکنې 

 . چې اوس ھم پھ رادیو کې خپری ي، برابرولې
چې ، دا ژباړل شوی کتاب دی: د اتم  ول ي تاریخ -

) ١٣۴۴(ژباړلې دی او پھ  ژبېب پھ پ توحافظ صاح
دا کتاب دپ تو . لمریز کال کې چاپ او خپور شوی دی

 . ژبې د زده کوونکو لپاره چاپ شوی دی
دا  ول ھ د حافظ صاحب د شعرونو : مات ستوري -

چې ، لمریز کال کې چاپ شوې ده)١٣٧٩(پھ ،  ول ھ ده
  کلي او  ایستھ، پھ دغھ  ول ھ کې د ده ډیر خوندور

 . غزلونھ لیکل شوي دي
لمریز کال کې چاپ شوی ) ١٣۶۶(اثر پھ  دا: تاترې

 . چې پھ دې اثر کې خوندور نظمونھ لیکل شوي دي، دی
لمریز کال )١٣۶٩(پھ  دا اثر: دردونھ او تکلونھ -

چې پھ دې اثر کې ډیر خوندور او پھ ، کې چاپ شوی دی
 . زړه پورې غزلونھ لیکل شوي دي



 

 

لمریز کال کې چاپ  )١٣٨۶(ر پھ دا اث: زړه پ  ۍ -
 . شوی دی

) ١٣٨٧( ول ھ پھ دا شعري : سولھ او جر ھ، ھیواد -
 . لمریز کال کې چاپ شوې ده

 
دی پھ دا او آثارھم لري  ناچاپ حافظ صاحب یوشمیر 

آثار ھم دچاپولولپاره ترتیب چې دا ، فکر کې دی
 : د دغو آثارو نومونھ دا دي. ک ي اوتدوین

پھ جاپان کې ، د حق پتن ان، ترانې ماز، دمینې ډیوه
د ، دننګ پھ نامھ،  ول ھیوه دلن و کیسې ، اسالم

د اسالم ، مات وزرونھ، دسباوون نغمھ، بیدارۍ غ 
ویرنې ، دوړکتوب کیسې) ص(د حضرت محمد، سیاسي تاریخ
، ستھمر، پردیسھ مینھ، دسولې علم بردار، او ستاینې

شپھ چې لمن ھغھ ، ب غیرتي ا، کابل شھیدشو، حبابھ
دپ تو ، منظوم لیکونھ، شعري بغاوت، یې سپینھ ده

د ن ۍ د نامتو ، سپرلن   ول ھ، ژبې سره دزړه خوالھ
دن ۍ دمشھورو شاعرانو ، پت پالنھ، لیکواالنو کیسې

دادبیاتو د شھکارونو کیسې  د ن ۍ، )ژباړه(شعرونھ 
 . او داسې نور، پرھرونھ، )ژباړه(
منظوم  ناچاپ فظ صاحبد حا ھ چیرېکپھ ر تیا سره  

چې د ده ،  ر ندی ي نو دا، ھم چاپ شياو منثور آثار
آثارزموږ د پ تو ادب یوه لویھ او ب ایھ  نجینھ او 

 . خزانھ ده
 

، ادبي، زموږ پھ ھنري ژباړلدبھرنیو ژبو د آثارو
، علمي او نوروپوھنیزو برخو کې ډیر زیات اغیز لري



 

 

ھغوی لھ  او زموږ لیکواالن او شاعران کولې شي د
آثارو  خھ ډیره  ھ تجربھ تر السھ ک ي او زموږ د 

چې ، لھ نیکمرغھ. پ تو ادب نور ھم پرې رن ین ک ي
زموږ حافظ صاحب ھم دھغو لیکواالنواو شاعرانو لھ 

اوچت فکراوقلم پھ ، چې دخپل لوړ تخیل، ډلې  خھ دی
کې لن ې ن یوالې  پھ شااو خوا) ۴٠٠(وسیلھ یې د 

نھ پھ  ژبې دري -کلونھ یې دفارسيکیسې او یو شمیر ن
چې د ده دا خدمت دډیر قدر او ، ژباړلي ديپ تو ژبې 

 . ستاینې وړ دی
وخواکې پھ کالوپھ شاا) ۵۵(حافظ صاحب د

 رادیوافغانستان کې دادبي او فرھن ي 
ده پھ زیاتره او مھمھ . فعالیتونوسره بوخت و

یاند او انانسر پھ تو ھ خوږ ژبي ویومشاعرو کې د
 اود زیاترو   ینھ او نارینھ، دکلمھ کولنھ شعرو

 شعرونھ او تصنیفونھ، ھنرمندانو سندرې سندرغاړواو
 . لیدل او اصالح کول یې

حافظ صاحب د یو شمیر مشھورو خپرونو لپاره ډیرې پھ 
چې دا مشھورې ، زړه پورې او خوندورې لیکنې ک ې دي

 : خپرونې دا وې
از ھر ، ن ازېشوم دم ا، دحق پتن ان، سھارن  نذرونھ

، ھنر او ژوند، دادب وږمې، زرغون  ال، چمن سمنې
، دمعرفت سمونھ، دطاووس ب کھ، د نکریزو پا ھ،  پې

چې دا ، دنیسان غ  او داسې یو شمیر نورې خپرونې
 ولې خپرونې د رادیو افغانستان پھ آرشیف کې خوندي 

، نې ھم ک ې دينورې لیک فظ صاحب پھ سل ونوحا. دي
جرایدو اومجلو کې چاپ شوي ، وور پا چې د وخت پھ 



 

 

پیاوړي او وتلي ، ده د یو شمیر نامتو. دي
ھم  ادبي  ی نې اړخیزېھکلھ ھر لیکواالنود آثارو پھ 

استاد حمزه ، خوشحال خان خ ک بابا: لکھک ې دي 
استاد قیام الدین ، استاد راحت زاخیلي، شینواری
 . و داسې نوروخادم ا

بابااود استاد حمزه  دحافظ صاحب شعرونو د رحمان
 . شیواري لھ شعرونو  خھ رنګ اخیستې دی

نامتولیکوال او زموږ دھیوادیو چې ، عبد  بختانې
د حافظ صاحب د شعرونو پھ ھکلھ داسې . وتلې شاعر دی

 : وایي
حافظ صاحب پھ خپلو شعرونو کې د اولس شاعري او (

دپ تو د پخوانیوشاعرانو شعري عنعنې تھ پھ  ھ او 
ستر ھ کتلي او پھ  ھ ډول یې دوام ورک ی دی درنھ 

 )او غنا یې وربخ لی ده 
حافظ صاحب دخپل لوړ او شاعرانھ تخیل او اوچت فکر 

دپ تو غزل رن ین ساتلی دی او ډیر پھ وسیلھ 
ده . خوندوراو پھ زړه پوري غزلونھ یې لیکلي دي

دپ تو ادب پھ ډ ر کې پھ خپل نبوغ او طبیعي 
د عصر د نویو تجربو  غزل تھد پ تو  استعداد سره

پھ ده خپل غزلونھ . یو نوی اوتازه رنګ ورک  سره
تشبیھاتواو ، کنایاتو، استعاراتو، بدیعي صنعتونو

چې ،  اغلی عبدالغفور لیوال. سمبولونو کلي ک ي دي
 زموږ د ھیواد یو تک ه لیکوال او خوږ ژبې شاعر دی

  :د شعرونو د کال پھ ھکلھ داسې وایي صاحب د حافظ
صنعتونھ ډیر دپام وړ ، د  اغلي حافظ پھ شاعرۍ کې(
او  یعنې  ول ھغھ معنوي او د بیان فنون. دي



 

 

، پھ کالسیکھ شاعرۍ کې معمول وو چې زموږه، صنعتونھ
 اغلی نصر  حافظ ھغھ یو یوازنی  پھ معاصره دوره کې

 ). چې ورتھ پام اړولی دی، شاعر دی
یالی لیکوال دپ تو ادب یو نو ت ر اوبرحافظ صاحب 
 : چې ډیرې زیاتې غزلیزې  ول ی لري لکھ، او شاعر دی
زړه ، دردونھ تکلونھ، مات ستوري، ونھستا دچم  ل

چې تر ، او داسې یو شمیر نورې شعري  ول ې پ  ۍ
 . اوسھ نھ دي چاپ شوي

.  کال او عاطفي احساس شاعر دی، د مینې حافظ صاحب -
مینھ او ، کالده پھ خپلو شعرونو کې دطبعیت رن ینھ  

مستانو او ، دمطربانو، حسن او جمال، محبت
دمیو بلې ډیوې ، د سوزاو ساز سندرې، رندانومحفلونھ

او د  ایستھ ساقي پھ الس کې دمیو جام او ھمداسې 
نور ظریفانھ او شاعران ترکیبونھ او سمبولونھ پھ 
ډیر  کلي او خوندور شکل د شعر پھ ژبھ بیان ک ي 

، د ده دغزلونو دا بیتونھ  ورودبیل ې پھ تو ھ . دي
 : چې وایي

 شپھ  ومره لویھ شوه اوږده شوه سبا ھی  نھ را ي
 تیارې خورې پھ شااوخوا دي ر ا ھی  نھ را ي
 دمجنون ستر ې ورتھ فرش دي د راتلو پھ الره
 چې یو دناز قدم پرې کی دي لیال ھی  نھ را ي

 : او یا وایي
 اک هد زړه شراب پھ نوي پیمانھ کې ر! ساقي

 کیف د دریاب پھ ترانھ کې راک همطربھ 
 پھ سر مې واړولې ډیرې د ستم زمانې



 

 

 صلھ د رحم ل  پھ دغھ زمانھ کې راک ه
 : اویا وایي

 مون  د شعر لھ کوره  و خو غزل  ان سره وړو
 بلې ډیوې د پتن انو اجل  ان سره وړو

  ھ مو چې ک ي پھ دنیا کې ھغھ دلتھ پری دو
 اچیزه عمل  ان سره وړو ھ وي کھ بد وي دا ن

 
 : اویا وایي

 م رک د ر ا تھ انتظار کاږ
 توره تیاره کې د ژوند الر کاږم

 چې مې یو  ل نشتھ دژوند پھ ب  کې
 ږممنت بھ  لھ د بھار کا

 : اویا وایي
 د حسن ملن ان یو د جانان كو ې تھ  و

 د خپلې وركې مینې د ارمان كو ې تھ  و
 د خپل مرادشاید چې پھ كې بیا مومو كعبھ 

 جنونھ ستا د رحم د  ریوان كو ې تھ  و
 : اویا وایي
 ې خزانھ شول زما  لونھیچې ، لكھ تاال

 پھ ھغھ رنګ دې تاال مھ شھ د ھیچا  لونھ
 لمدې پھ پرخھ د غونچو نیمزالې ستر ې نھ دي
 بلبلھ ستا پھ غم كې ناست دي پھ ژړا  لونھ

 : اویا وایي
 راواړولې چې یې زلفې پھ مست 

  راواړولېناز ستر ولیون   پھ
 خاورېما ادم باندې د مرګ د خوارۍ 



 

 

رخان    راواړولېدې د حسن ُد
 : اویا وایي

 بیا د لیال زلفې پھ مخ باندې سمسورې شوې

 خمارې ستر ې یې پھ كومو رنجو تورې شوې
 د  ایستوكې خورې نخرې یې نورې شوې

 د جھان ستر ې ورتھ ست ې پھ لیدو  كاري
 : اویا وایي

 وې مې وچې پرې د ستر و د اسمان چینې شوېن

 تا چې پھ سپینھ كوك  راوړل د خندا  لونھ
 یو عجیبھ غوندې شور    شو پھ بازار د حسن

 حافظ چې راوړل د غزل پھ لمن بیا  لونھ
عاطفي او ، وطني، ملي دحافظ صاحب پھ شعرونو کې

صویرونو او خیالونو  ولنیز احساسات پھ ډیرو  کلو ت
  ولنیز ژوند پھ بیال بیلوده د. شوي ديترسیم  کې

چې لوستونکی ، اړخونو کې خپلھ شعري طبع آزمویلې ده
 . نھ م ی ي یې پھ خونداورنګ

، تک ه لیکوال چې زموږ دھیواد، زرین ان ور اغلی 
 دی د حافظ صاحب دشاعرۍ پھ ھکلھ داسېشاعر اووتلې
 : وایي

عر شا) معاصر(نصر  حافظ د پ تو ژبې اوسمھالی  (
چې تل یې پھ خپل شعر ، ھغھ یوازې داسې شاعر دی، دی

تل یې غو تي چې ، کې لھ خپلو خلکو سره خبرې ک ي دي
خپل شعري غ ونھ نورو تھ ورسوي او د خپل اولس 

شعرونھ زمزمھ ک ي او نظمونھ ، لپاره ترانې ووایي
خبره د شاعر ده د یوه داسې شاعر ، ورتھ اھداء ک ي

یې یو  ای  لھ خپل شعر سره ھ کلونھ وړاندېچې کلون



 

 

شعر . شعر یې ھم مینھ ده او ھم وینھ، ژوند ک ی دی
چې د کلونو ، یې ژوند دی او د داسې شاعر خبره ده

لھ اوږدو پیچومو  خھ د شعر پھ پلوشو کې راتېر شوی 
 ). دی

لمریز کال کې د  وونکي او ) ١٣٣۵(حافظ صاحب پھ 
چې ، لي وودمور دمقام او منزلت پھ ھکلھ شعرونھ لیک

دغو شعرونو د مور د ور ې لوم ی درجھ جایزه تر السھ 
لمریز کال خپلې مور )١٣۵٢(او بیا یې پھ . ک ې ده

. ورولې ه یې د مېرمنو  ولنې تھتھ یوشعر ولیکھ او 
دیادونې وړ ک م ویل . دغې شعر ھم جایزه و  لھ

چې ھغھ وخت دمیرمنو  ولنې تھ د وخت ملکھ ھم ، کی ي
شعر د ویلو نھ  حافظ صاحب یې د او، راغلې وه

یوې  چې د سروزو پھ، وروستھ خپل حضور تھ وروغو تھ
 د د بیل ې پھ تو ھ. ونازوه دیسکې او  ھ پیسو یې 

 : د غې شعر یو  و بیتونھ  ورو
  قربان مورېستا لھ دې  کلي خواږه نومھ شم 

 مورېزما ایمان ، زما قبلھ، زما کعبھ
    کارياره  مکھ خو  ھ ک ې قدمو کې دې ھو

  مورېد ادب سر درتھ  ی  ک ی دی آسمان 

، پھ خپلو شعرونو کې دوطن سره حافظ صاحب -
، دملي یوالې اوملي وحدت سره، دھیوادوالوسره

، وکال س، د سول ، دخلکوداتحاد اواتفاق پھ ھکلھ
دملي احساساتو د ، آزادۍ پھ ھکلھ، خپلواک 

لھ پ تونولي سره خپ اوپ تو د، راپارولو پھ ھکلھ
اواحساس پھ ډیرو  کلو او پھ زړه پورو  ژوره مینھ



 

 

د بیل ې پھ . اوخیالونو کې ترسیم ک ي دي، ان ورونو
 : چې وایي، تو ھ د ده دا بیتونھ  ورو

 زه چې ھسې پھ نشھ د وطن مست یم

 د پ تو د ننگ مې   لى پیمانھ ده

 ھسې شور مې د ملي مستئ بیدار دى

 چې حیرت کې ورتھ ډوبھ میخانھ ده

 د ھست  برابرې مې دى  وک نھ ک ى

 د وطن ھره غون ۍ مې خزانھ ده

 زه چې مست یم د وطن د عشق پھ میو

 پھ پ تون زړه کې مې وینھ مستانھ ده

 : او یا وایي

 اى پ تنو ستاسې وطن یمھ زه 

 غوږ راتھ کی دۍ  ھ ویل غواړم

 اولنى شى چې ارمان دى زما

 ھغھ د  ان آزادول غواړم

 نیکونو کوریم  ستاسې د پالر او

 ل  دخپل  ان آبادول غواړم



 

 

 لوسىچې مى پردى پھ حریم ونھ ب

 تاسو نھ د غومره ساتل غواړم

 : اویا وایي

 زه پھ ھی  ډول دا منلى نھ شم

 آخر خو زه د پ تنو وطن یم

 چې غالمى لھ مرگھ بده گ ى

 زه خو د ھغو می نو وطن یم

 چې آزادي یې د فطرت برخھ ده

 یمد پرونو د ننو وطن 

 پام کوئ ھو یارشئ ورتھ! زامنو

 زه خو د ستاسو لرغونو وطن یم

 زه پالر وطن تاسو بچي ی  زما

 زما د ننگ نشان اوچت وساتئ

 زما عزت پھ خپلواک  کې پروت دى

 د پالر عزت مو پھ غیرت وساتئ

 : او یا وایي
 ویــاړلی خوا تھ خ  مې خیبر دی

 دغیرت طور دی د جنت ور دی



 

 

 ســـــردار و دلتھ خوړلی سر دی

 بــل  ای کھ بر و نو دلتھ لر دی

 د تــــورو  ـــ و والړ یو غر دی

 پـــھ تــــورو غشو پرھر پرھر دی
 د زلـــمـو سیمھ د ننګ ډ ر دی

 پـــھ خپل قوت یې پوره باور دی
 پھ کې ابادې ډٻرې حجرې دي

 دا تاترې دي، دا تاترې دي
 : او یا وایي

 ھ زما خوږ دمور او پالر وطنھزما شیرین
 یم دې کوھکن زما د مینې پیوستون دا دى
 بس چې د ستا د سوکال  ور ې پرې وگورمھ
 ارمان د عمر مې د سترگو نن پرون دا دى

 ماتھ د سپین مخ تورو سترگو د بیلتون مھ وایھ
 کھ چپرې بیل د ستا لھ غی ې شوم بیلتون دا دى

 موممکھ رن یدلى یم ھم تا کې بھ صحت و
 زما شفا زما دوا زما روغتون دا دى

 تر ھغو نھ کینم تر و چې تا آباد نھ ک مھ
 تا سره مې عھد نن پرون دا دى! وطنھ

 فکر وطن ژبھ وطن احساس وطن وطن شو
 بې لتا نھ لرم مضمون زما مضمون دادى

 اى د وطن د مور د غی ې مدرسھ کې لویھ
  ان دې  ھ پوه ک ه ستا دپاره پوھنتون دا دى

 چې دملي وحدت پھ میو ک ي ملت سیرابھ
 بی ه کوه ساقي چې وخت د پیوستون دا دى

 حافظ دژوند وروستو سلگو کې ھم وطن یادوي



 

 

 شھید پھ مینھ د باندې پ تون دا دى

 : او یا وایي

 زه دکباب دخوړو وږی نھ یم، زه دشراب
 ماتھ دمینې محبت خواخوږه جامونھ راک ه

 اط تیری مچې دھجر پھ صر، ما دوزخي تھ
 درنھ قربان شم ل  د وصل صفتونھ راک ه

 : او یا وایي
 بیرغ دسولې مو پھ الس کې د بشر دی

 سولھ غواړو
 خطر دی یج  ه دې ورکھ شي ج  ه کې لو

 سولھ غواړو
 : او یا وایي

 زموږ خو ی ي د پ تو خبرې
 د مرکو او جر و خبرې

 میراث زموږه د پلرو نیکونو
 راپاتی شوی لھ وختو خبرې

 : او یا وایي

 ملى شعور را بیدار شوى تقاضا نوى ده 
 نن دپ تون دتورى شرنگ نوى ر ا نوى ده 

 د آزادى گ ى دپاره یو خروش جوړ دى
 دپ تانھ لھ ھر بچى نھ سرفروش جوړ دى

 بیا دپ تون تاجک پھ کو رکې جم وجوش جوړ دى
 دسر پھ وینو د وانانو نو شانوش جوړ دى

 اوتلى وینمتورى لھ تیکونھ بر بن ى ر
 دغلیمانو ورتھ سپینى ت تیدلى وینم

 : او یا وایي



 

 

 پھ کلک عزم ھرس ى مرام تھ رسي
 د مطلب د لوى پ او انجام تھ رسي
 د زلمو د ارادو لھ مضبوطوالي 

 گ ھ ډیره خپل ولس او قام تھ رسي
 د ملي شعور احساس چې وپاری ي

 نو انجام یې یو ملي قیام تھ رسي
 باندې والړ یمزه د مینې پھ کلک ھوډ

 کھ د ژوند غرمھ مې اوس ما ام تھ رسي
 نیک بختي بھ لھ دې بلھ چرتھ مومي
 چې مین د خپل جانان سالم تھ رسي

 : او یا وایي
 ورپھ غاړه افغانانو تھ نن سبا ده

 د وطن دخپلواک    ې سودا ده
 اخیستل د دې متاع شي پھ سرونو
 خپلول یې کلھ کی ي پھ اللونو

 ۍ باندې کیداى شيپھ ایثار فداکار
 پھ پوره دالورۍ باندې کیداى شي
 دا میدان ھغو گ لى لھ ھر چانھ
 چې وتلى وي دننگ لھ امتحانھ

 : او یا وایي
 د پ تنې مور پھ لمن کې چې لوى شوى نھ وي

 د تیرو تورو سرتھ الس وراچولى نھ شي
 د سپینو تورو د بری نا سره چې نھ وي بلد

 نھ شي د ننگ غیرت مقابلې تھ دریدلى
 چې پھ مزار د شھیدانو یې ونھ رپی ي

 د آزادۍ بیرغ ھی وک پورتھ کولى نھ شي



 

 

 : او یا وایي
 دلتھ پ تون شتھ، دلتھ پ تو شتھ

 لیال چې شتھ ده نو خود مجنون شتھ
 دلتھ غور نګ شتھ دلتھ پا ون شتھ

 دلتھ ت ون شتھ، دلتھ جر ھ شتھ
 ھم پیوستون شتھ، دوستي شتھ دلتھ

 دپرون شتھغیرت د نن ھم 
 : او یا وایي
 د زړه پھ رگ پورې ژورې ن تې نستا د وط

 ! وروستھ لھ دې دې راتھ  کاري ژوندون گران اولسھ
 کلونھ تیر پی ۍ شوې تیرې خو تراوسھ پورې
 ! تامعلوم نھ ک ل خائنان او صادقان اولسھ

 چې ستا خدمت کوي پراتھ پھ تورو خاورو کې دي
 ! ان اولسھستا پھ قصرونو کې اوسی ي خائن

 : او یا وایي
 ھغھ چې ستا پھ نابودئ کې بود د  ان ویني

 ! ھو یار شھ وپیژنھ دغسې کسان اولسھ
 ھغھ چې ستا د سرسودا کوي لھ نورو سره
 ! ھغھ بھ  نگھ ستا وطن کاندي ودان اولسھ

 ھغھ چې ستا پھ خولھ وھي د خاموشئ مھرونھ
 آزادي  ھ شوه ستا د فکر او بیان اولسھ

 : ایياو یا و
 ! دغھ دى وخت د امتحان دى د افغان اولسھ
 ! پھ غ یدلو سترگو گوره دا جھان اولسھ

 د  ان  انى دنیا ک ه ورانھ غم د نورو وخوره
 ! تر و بھ خورې د خپل  ان غم ستا وزیران اولسھ



 

 

 چې د ملي وحدت ک ت  دې  و سنبالھ نھ ک ې
 نو ډوبوې بھ دې تر ھغو دا توفان اولسھ

  :او یا وایي
 مې پھ سر کې د ملي وحدت خمار وی  ک ي چې

 راتھ ھسې میخانھ کې راک ه  ای د استو نې
 چې نھ شي، راتھ بال د چا د تورو زلفو دام

 وړه دانھ کې راک ه لوی قناعت راتھ د خال

، ورانې، پھ خپلو شعرونو کې د جنګ حافظ صاحب -
  ې سره جو داستبداد اوظلم تصویرونھ ا، وحشت

دبیل ې پھ تو ھ دا . ې بیانويخپلھ کرکھ داس
 : چې وایي، بیتونھ  ورو

 اورونھ رازرغون شول د  لونو پھ ھیواد کې
 میلمنھ شو محرم د اخترونو پھ ھیواد کې
 قدم قدم کې رنګ خپور شو د وینو ھر خوا

 د مرګ تیاره غوړی ي د رن ونو پھ ھیواد  ې
 : او یا وایي

 د اور پھ سرو لمبو سوسی ي د کابل  لونھ
 سپرلي وخت رژی ي دکابل  لونھ د

 راغلھ بې وختھ پرې سیل  د  ھ نا ترسھ خزان
 چې م اوي م اوي کی ي دکابل  لونھ، داسې

چې ، حافظ صاحب یو با احساسھ او دردمن شاعر دی -
لھ  او نیازدرد، و دازد ده پھ شعرونو کې سوز 

دبیل ې پھ تو ھ د ده دا . ورایھ مالومی ي
 : چې وایي، بیتونھ  ورو



 

 

 واړولتــاسې کـھ جامونھ پھ سر 
  واړولموږه ھم غمونھ پــھ سر 
 ک لېتاسو د خو   نشې پھ سر 
  واړولموږه  ول غمونھ پھ سـر 

 : اویا وایي
 وژاړمعشقھ ستا غمونھ تھ وخاندم کھ 
 وژاړمدې بلو اورونو تھ وخاندم کھ 

   و شومنھ د غاړې ھار د چا او نھ  کال د 
 وژاړمندم کھ دې م اوو  لونو تھ وخا

 : اویا وایي
 چې مې د ساز پھ اواز نور زړونھ ناسازه نھ شي

 سوز د قفس راتھ پھ خپلھ اشیانھ کې راک ه
 چې زړه پرې وسوزم بې واره ورنھ و ر مھ 

 د ژوندون شمع پھ آغوش د پروانھ کې راک ه 
 چې د ن ۍ د آسمان غر شم او دنیا ر ا ک م

 راک ه تېر عظمت قدرت پھ نوي سامانھ کې د
نو ، کھ چیرې دحافظ صاحب شعرونھ پھ غور سره و ورو

خپلو شعرونو کې د چې حافظ صاحب پھ ، دا ر ندی ي
، خواږه ترکیبونو، اوالفاظو داسې شعري کلماتو

چې د ده ، تشبیھاتواواستعاراتو نھ کار اخیستی دی
 . کیفیت لھ ورایھ مالومی يشاعرانھ دشعرونو  کلې 

وتلې او پھ پ تو ، پیاوړې، چې یو نامتو، اجمل خ ک
د ادبي  د حافظ صاحب یو مین شاعر دی او پ تنو

 : دی ک یپھ اړه خپل نظر داسې  ر ند شخصیت

دی د لرې او برې پ تونخوا پھ شاعرانو کې د لوړ (
کې ډٻر قدر  -لر او بر –پھ دواړو ، مقام   تن دی



 

 

چې ، د محبوبیت وړ پھ دې وجھھ ھم دی. او شھرت لري
شعر تش د ھنري  کال لپاره نھ وایي او نھ دی  کلی 

وارداتو او احساساتو د ا، یې د خپلو شخصي جذباتو
د ، بلکې د  ولنې تاریخ، اظھار لپاره لیکلی

پ تونخوا د اولسونو د نن او پرون ارمان پھ داسې 
چې س ی خوند او پند ترې اخلي او ، انداز کې بیانوي

د ، کوچ  د اٻلبندونو، ھمدا ډول د مھاب  شپونکی
پې ور یونیورس   یو  اللی او د پوھنتون یوه مالل  

 . ولولھ او غورزنګ اخلي، جوش، ترې یو شانتھ خو
زه پھ خپلھ د شاعرۍ د  ولو اړخونو د ژورې مطالعې 

، یو طالب العلم یم او دا مې پر  ان الزم   لې ده
چې د پ تو د شعر او فن د بشري او ملي اړخ سره ډٻر 

 . وي پیدا ک من دې پېژند ل
پھ ل  کې زما ډٻره دلچسپي د حافظ او د ده د شعر 

چې نھ ،  کھ پھ دعوې سره ویلی شم، او فن سره ده
بلکې د ده ، یوازې د ده شعر خوند او ژوند لري

 ). شخصیت ھم د ده د شعر غوندې خوږ او اثر ناک دی
بلکې پھ ، حافظ صاحب نھ یوازې پھ ھیواد کې دننھ

لیکوال او شاعر پھ تو ھ ژندل شوي بھر کې ھم دیو پی
ده پھ خپل وخت کې بھرني ملکونو تھ . معرفي شوی دی

دده لوم ۍ سفر سعودي عربستان . زیات سفرونھ ک ي دي
ده ھلتھ د حج مراسم ترسره ک ل او بیا یې . تھ وه

ډیرې ادبي اوفرھن ي موسسې ولیدې او د دوی لھ 
 ھ وارهده پن . تجاربو  خھ یې خپلھ   ھ پورتھ ک ه

تھ سفرونھ ک ي دي او ھلتھ یې دادبي اتحاد شوروي 
او فرھن ي موضوعاتو پھ ھکلھ خپل مالومات بشپ  ک ی 



 

 

او د یو شمیر ادبي آثارو پھ ھکلھ یې علمي او 
دده ورست  سفر دعراق . تحقیقاتي  ی نې ک ي دي

پھ بغداد کې د صدام . ھیواددپالزمینې بغداد تھ وه
ې ال ادبي او فرھن ي غون نې کې ھر کحسین پھ واکم

او جشنونھ ترتیبیدل او دبیالبیلو ھیوادونونھ ادبي 
حافظ صاحب پھ دغھ . او فرھن ي شخصیتونھ دعوتیدل

سفر کې ھم ادبي او فرھن ي موسسې ولیدلې او دعراق 
دی پھ دغھ سفر کې . مھمو  ارونو تھ یې سفرونھ وک ل

 . ھند تھ ھم والړو او د ډھلي  ار یې ھم ولید
. متواضع او باوقاره شخصیت دی، افظ صاحب یو دروندح

لمریز کال کې لھ رسمي او دولتي )١٣٧۴(ده پھ 
اوس مھال دی پھ کابل کې . وظایفو  خھ تقاعد واخیست

زوی یې د طب پھ  کشر، دی پن ھ اوالده لري. اوسی ي
فاکولتھ کې درس وایي او د درس پھ  نګ کې دخپل پالر 

و پھ لیکنو او ویلو ھم تعقیبوي او د شعرون الره
پھ خپلو نا چاپو آثارو کار  حافظ صاحب. بوخت دی

ادبي  او ملي دا آثار چې ډیر لوی، او غواړيکوي 
زه د خافظ . ک يډال   تھخپلومینو والو ارز ت لري

صاحب د دغولویو باارز تو کارونو او فعالیتونوقدر 
 ستروداني کوم او ده تھ د خدای تعالی  خھ د 

 . کوم شپ ې روغتیا او اوږده ژوندھیلھب، بریاوو
انجنیر عبدالقادر : پھ ډیر درن ت او ادبي مینھ

  مسعود



 

 

چې د ، یو شمیر شعرونھ مو غوره ک ي دي د حافظ صاحب
د تاسو ادب دوستانو پام  دغو شعرونو پھ لوستلو کې

 : ورتھ را ر وم

 چې، د اروا اد سیالب صاحب پھ ھکلھ نصر  حافظ  اغلی
پوخ او وتلې شاعر ، نامتو، یواد یو دروندزموږ دھ

 :    وایي داسې، د ده ډیر ن دې مل ری و وه او

) سېالب ( کلھ چې زه د  ران او محتر م ورور امان  
ساپي د شھادت نھ خبر شوم نو دغھ شعر مې پھ داسې 

 . مې ورسره او کې بھېدلې حال کې ووایھ چې لھ ستر و

 تھ بسیال

  خبر ک ی بھ دې وای تھ چې تللې! سېالبھ

  مل ری د دې اوږود سفر ک ی بھ دې وای

  حافظ بھ بې لھ تا نھ چاتھ توی ک ي د زړه وینې

  ستا د مینې مل رو کې مې نشتھ دی مثال د

  کھ بار بھ وو زما پھ زړه د غره قدر غمونھ

  باندې پھ ژوند کې ک اوونھ چې ډٻر بھ شول پھ ما

  لمانھ چې دربھ غلم تاتھ تا بھ واخستل

  خندا بھ دې خوشالھ ک م بېشانھ پھ ډکھ خولھ

  وو تود بھ تل مدام ستا پھ وجود د شعر بزم



 

 

  درٻدلی  ومره کلک وې د پ تو پھ ک ي عزم

  شعر اوس واورم د چا شعر چاتھ ووایم خپل

  تم شوی چې لھ کوم وختھ د ستا د حیات مھر

  مې سالم دی ای وروره ستا د وینو شھادت تھ

  کې ستا ری تیني صداقت تھ مې سالم دیدوست  

  معلوم  رانھ چاره  ھ ده مزار دې راتھ ندی

  د روح نھ دې مدد غواړم را ایھ الره  ھ ده

  د ژوند پھ نا ھموارو   ن ونو سر شوی یم

   پلی دومره ډٻر یمھ د ھجر نا تارونو

  چې بھ نن او یا سبا تھ لیونی شم ک م فکر

  مالت بھ خندنی شم ھو  یرې بھ  رٻوان ک م د

  را ھ درنھ قربان شم پھ خېر راشھ لېونتوبھ

  لوبھ توده بھ تاسره ک م ھم د مینې  رمھ

  غمونھ د سېالب بھ درتھ ھر یو پھ حساب ک م

  شعر بل کتاب ک م ھو جوړ بھ د سېالب پھ غم د

  د اشا او خوا چې  ر ي دغھ واړه لیوني دي

  ببر سري لیوني دي راغلي دغھ  ار تھ



 

 

  کاشکې ډوب وای زه ھم ستا مستو  پو کې! سېالبھ

  وای ستا سره د ژوند وروستو شېبو کې مل ری چې

  قسم خورمھ د ستا پھ نازک شعر زه سېالبھ

  چې ستا د مرګ خبر ک مھ پھ زړه باندې خرابھ

  لھ جھانھ حافظ دې چا تھ پرٻ ود چې تھ الړې

 ھقسم دی چې بې تا یمھ پھ خپل ژوند ډٻر ستومان

******************************** 

سن  الن   د ُح

  مون ه د شعر لھ کوره  و خو غزل  ان سره وړو 

  بلې ډیوې د پتن انو اجل  ان سره وړو

  پرٻ دو ھ مو چې ک ي پھ دنیا کې ھغھ دلتھ 

   ھ وي کھ بد وي دا ناچیزه عمل  ان سره وړو

  پرې نغری تود محبت پاتې شيچې ھلتھ ھم  

  ھ د مینې د لمبو خپرول  ان سره وړومون  ب

  پرې لن وو بھ د سپېرو د تو اوږدې مزلې

  منزل  ان سره وړوبس خو ھمدغھ بھ تو ھ د  

سن  الن    چې پرې  ېرازه او تازه وي ستا د ُح



 

 

  ت مو او کو د باران ورول  ان سره وړود 

 د احمدشاه بابا سیمینار آریانا ھو ل )١٣٧٠(

********************************* 

  د ر ا  رک

تھ انتظار  ـــــــــرک د ر ا  
  کــــــــــــــــــاږم

  کــــــــــاږمتوره تیارو کــــــې د ژوند الر 

  چې مې یو  ل نشتھ د ژوند پھ ب  کې

منـــــت بـــــــــھ  لـــــــــھ د بھار 
  کــــــــــاږم

  پھ غم راسره نھ شو شریکھی ــــــوک 

ھ یوه ســـــــر دغـــــــــــــھ ناتار پ
  کــــــــاږم

  وران ک ي  و  لھ باران د او کـــــــــو

  پھ کاغذ دغــــــــــــھ اشعار کــــــاږمچې  

   ـــــــوتو کې ويچې مې تر  و قلم پھ  

  نوم د جانان بھ پرې بار بـــــــــــــار کاږم

  ـــــووم د شعر لونھ  ولـــــــ" حـــــــافـــظ



 

 

  غـــــــــــــــاړې تھ ســـــتا د  لو ھار کاږم

 شاه شھید کابل)١٣٦٨( 

********************************* 

 غزل

 بیا د لیال د الس بن  ي پھ شرن ېدو  كاري

 پھ شون و سرو یې سور پېزوان پھ   ٻدو  كاري
 بیا د لیال زلفې پھ مخ باندې سمسورې شوې

 یې پھ كومو رنجو تورې شوېخمارې ستر ې 
 د  ایستوكې خورې نخرې یې نورې شوې

 د جھان ستر ې ورتھ ست ې پھ لیدو  كاري
 بیا د ك و ب و پھ غشو د دوى  كار كوي
 ورو ې لېندې پھ مئینانو دغھ كار كوي
 پھ بل  ج ھ شوه دا چارې ھرسھار كوي

 سینو كې زړونھ ورتھ تل پھ رپېدو  كاري
  ي  ان یې سین ار كھ نھبیا د  ودر پھ لورې 

 د سویلیو جوړ پھ  ان پسې كتار كھ نھ
 د  ودر سر یې د  كال لن ۍ بازار كھ نھ

 پھ تور اوربل یې خوږ نسیم پھ ل ېدو  كاري
 بیا یې د خیالھ د سرو  یك سور پھ اوربل كھ نھ

 د مئین زړه یې بیا پھ سرو لمبو جلبل كھ نھ
 پھ سپینھ غاړه یې ھیكل ورسره مل كھ نھ
 حافظ بل یې دا  ایست پھ غوړٻدو  كاري

********************************* 



 

 

 د میخانې بلی
 واخلوچې ډکې پیمانې ، راشــی

 واخلوبــال پــــھ ســر د میخانې 
 شــوبھ جر ھ د میکدې پھ نغري  

 واخلوغـــچ بـــھ لـھ تېرې زمانې 
  کاسېســاقي راواړوه د ستر و 

 واخلونې چې یو  ھ کیف د یارا
  کی دیل  مو د زړه پھ رباب  وتې 
 واخلوچې خوند د عشق لھ ترانې 
  يکھ نور د شمعې د ر ا پسې 

 واخلوموږ بھ ایرې د پروانې 
******************************** 

 دعشق جامونھ
 راشھ چھ واړوو پھ سر نوی جامونھ د عشق

 نن راتھ  کاری عجیبھ غوندی رن ونھ د عشق

 وی زاھد لھ مستی ډک السونھورتھ بھ واچ
 بیا پھ سر شوی دی پھ بل رنګ سرودونھ دعشق

 الس دی زما پھ الس کی راک ه چی دی ورسوم
 ماتھ  ر ند دي ھسکي  ی ي منزلونھ د عشق
 نن یي لھ ډیره افتخاره سر اوچت وینمھ

 چا چي پھ سر باندي اخستي تومتونھ د عشق
 دمینی اور دي مدام بل وي پھ  و ل  ي زما

 کھ مي منظور دچا پھ در شي دا سوالونھ د عشق
******************************** 

 



 

 

 یو کیدو خبرې
 د پــــ تو خــــبـــرې  زما خو ــــی ي

 د مــــرکـــو او د جـــر ــوخــــــبــــــــرې

  نومــــیراث زمـــــوږه د پلــــــــرو نــــیکو

 وخــــبرېراپــــــاتې شــــــوی لھ وخـــتـ

 روغـــې زموږه پھ جـــــر ــــو شــوی دی

 دی دا زموږ د لرغـــونـــــــو خـــــبــــــرې

 شو بھ د مینې پھ کلــــــھ کې جـر ـــــھ 

نـــــــــھ اورو نـــوری د پــــردو 
 خــــــبــرې

 پھ یو  ادر ک ینو د ورورنو غــــــــونــدی

 کــیدو خـــــبرېخوند د یو او کــــــــ و پھ 
 

******************************** 
 

 غزل

 پ تو مې نھ ده ورکھ پ تانھ الپھ کې شتھ دى

 درانده بھ نھ شي سپکھ چې درانده الپھ کې شتھ دى

  پو کې دزلمو او د ترانو پھ زیر او بم کې

 حجرې ډیرې تودې دي میلمانھ الپھ کې شتھ دى

 گلونھغوړی ي مې خزان کې چې د زړه د بن 

 دمینې ارمانونھ مې ستا نھ ال پھ کې شتھ دى



 

 

 چې نھ شم غ ولى سمې سترگې درتھ گلي

 تراوسھ دې کاږه واږه با ھ الپھ کې شتھ دى

 رسی ي بھ منزل تھ تاال شوى قافلې

 گینگ ې خو دمجنون د کاروانھ ال پھ کې شتھ دى

 تازه بھ مې پھ او کو دا تا ال ترغى چمن ک م

 رانھ ال پھ کې شتھ دىاغیزې د سپرلي د با

 را ى کھ تماشې تھ مې دزړه د اللھ زار

 داغونھ ډیر د چا د بیلتانھ ال پھ کې شتھ دى

 د عشق دروغى جوړې گ  حالل لوگي یې خیجي

 کباب پ   دا نې د ل  ما نھ ال پھ کې شتھ دى

******************************** 
 

 غزل
 د حسن ملن ان یو د جانان كو ې تھ  و

 لې وركې مینې د ارمان كو ې تھ  ود خپ

 شاید چې پھ كې بیا مومو كعبھ د خپل مراد
 جنونھ ستا د رحم د  ریوان كو ې تھ  و
 د مینې خراباتھ ستا پھ سر كوو سو ند
 در و پر ھغې لورې د ایمان كو ې تھ  و
 د مصر زلیخا دې ناز د مصر پھ كو و ك ي



 

 

 د مینې لېوني موږ د كنعنان كو ې تھ  و
 ي مو پر سر كھ د تېرو تورو بارانورٻ 

 اى عشقھ ستا د عھد و د پیمان كو ې تھ  و
 د تورو تورو شپو د ك و الرو او كو و نھ 
 د لمر غوندې راو و د اسمان كو ې تھ  و

 
******************************* 

 
 ددیدن خیرات

 نن دې ستر و کې د کوم شراب مستي ده

 دهــــې سستي چې راغلې مې پھ زړه ھســــــــ

  نــــــــــــــــوروستا ترخې سپورې زما خوږې د 

دا  ھ محبت  ن ھ دوســـــــــــــــــــتي ! یاره
 ده

ساقي ستا د منت بار پھ ولونــــــــــــــــــــھ 
 وړم

دا باده زما پھ الس کــــــــــــــــــې 
 ده ))الستي((

پیدا شوی لھ ازلھ یم 
 ـــــــــــــــــــوړیسرلــــــــــــــــ

د غماز غوندې مې کلھ زده پســــــــــــــــــتي 
 ده

ددیدن خیرات ژرژر ویشھ پھ 
 خــــــــــــــــــــوارو



 

 

د خیر کار کې پھ کار ھرکلھ 
 دهچســـــــــــــــــــتي 

مبارک دې د  کال ھستي تل 
 اوســــــــــــــــــــــھ

راپھ برخھ تل مدام ماتھ 
 دهـــــــــــــــــــــــــي نیسـت

ای د حسن زبردستھ رحم 
  بویــــــــــــــــــــــــــــــــــــھ

د حافظ خواري د عمر 
  دهزیردستــــــــــــــــــــــــي 

 
******************************** 

 
 اوږده شپھ

 شپھ  ومره لویھ شوه اوږده شوه سبا ھې  نھ را ي
 و خوا دي ر ا ھې  نھ را يتیارې خورې پھ شا ا

 د مجنون ستر ې ورتھ فرش دي د راتلو پھ الره
 چې یو د ناز قدم پرې کی دي لیال ھې  نھ را ي 

 د خوشحال  ن ې زما پھ مخکې سد ل وي
 پھ سپېرو شون و مې پېره د خندا نھ را ي

  زړ ی ن ھ بھ روغ شي دا زما ناسور وھلی 
  نھ را يدردونھ وار پھ وار را ي خو دوا ھې  

 راتلو کومھچې یې خیال د بیا ، لېون  نھ یم
 ھې  نھ را ياو کھ چې الړه شي لھ ستر و نھ بیا 

 یې منھ وروه سر ورتھ مھ ، کھ ھر  ھ اورې



 

 

 نھ را يدلتھ د دروغو کلي جوړ دي ر تیا ھې  
 

******************************** 
 

 د کابل  لونھ
د اور پھ سرو لمبو سوزٻ ي د کابل 

  ـــــــــــــــــــلونھ 

د پسرلي پھ وخت رژٻ ي د کابل 
  لــــــــــــــــــــــــــونھ

راغلھ بې وختھ پرې سیل  د  ھ نا ترسھ 
 خــــــــــزان

داسې چې م اوي م اوي کې ي د کابل 
  لـــــــــــــونھ

بلبلھ خواره تھ پھ  ھ  وړند وزری 
  ــــــــــــــــکارې 

نھ رسې ي د کابـــــــــل  د چا اوربل تھ
  ــــــــــــــــلونھ

د وینو رنګ د وینو بوې بھ پھ کــــــــې خود پروت 
 وي

چې پھ سرو وینو را وکې ي د کابــــــــــــل 
  لــــــــــونھ

دا د مالي لھ السھ شوي ناپرسانھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــاره

ـــــــــــــــل نن چې وړیا تا کې خر ې ي د کابـ
  لــــــــــــونھ



 

 

 وک  ھ خبر دي پھ دې وخت زما د زړه 
 لـــــــــــــھ اوره

چې ورتھ  ورم تاال کی ي د کابــــــــــــل 
  لــــــــــــــــــونھ 

دا خو ډیوې  ھ پھ مزار د شھیدانــــــــــو 
 نـــــــــــــــھ دي

ـــــل د زړه د اور پھ تاو بلی ي د کابــــــ
  لـــــــــــــــــــونھ

را ورٻدلي پرې د چا د ماتم او ـــــــــکې 
 نـــــــــــــــھ دي 

پھ خپلو او کو کې لمبې ي د کابــــــــــل 
  لــــــــــــــــــــونھ 

ماتھ زما د زړه  و ھ ده ھـــــــــــــــــره 
 پا ــــــــــھ د  ل 

تاتھ بھ  ھ رن ھ  کارٻ ي د 
 بــــــــــــــــــل  لـــــــونھکا

چې پ وي پھ م اوو پا و کې خپل زٻ  
 مخـــــــــــــــونھ

دا خو پھ  ان پورې شرمی ي د کابل 
  لـــــــــــــــــونھ 

ماتھ صفت  لھ کوې تھ د جھان د 
  لـــــــــــــــــــــــــــو 

خدای و چې ډیر ډٻر مې یادٻ ي د کابل 
 ــونھ لــــــــــــــ

ھغھ زما د مینتوب د 
 یـــــــــــــــــــــــــــــــارانې ریباران



 

 

کلھ زما  نې ھېری ي د کابل 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــونھ 

بھ نھ وي کھ بیا راشي پسرلــــــــــی د )) حافظ
 ((ژوندون

بویھ چې بیا پرې وغوړٻ ي د کابل 
  ــــــــــــــــــــــــلونھ

 
******************************** 
 

 :پھ ډیر درن ت او ادبي مینھ
  انجنیر عبدالقادر مسعود


