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 سریزه

 دوستانو او لوستونکو:  رنود

شعرونو مجموعه د »دردونو   زما د  ئد  دا  ېچ  میووا  مړ رسه غوا  ۍخوشحال  ېر ډی  په

 ده. ۍالډستاسو حضور ته  ېتر عنوان الند ون«ګغرب 

 اړیست د  نو نيش هتنده مات  ېنیم يشعر  ستاسو د ېیو تولپه لوس ېیر چ که  می منهلیه

 . ئړ احساس هم ونک

شاعر  ه  ز   ېچ  کهځ  دا د  مینه  هم  نه  لرم   ۍشاعر   او  د  رګم  ،ادعا  کله  د   وادیه  کله 

له   ېاو وژن  ېورونځ   ،ېنړ والو ربوادیه  ناهګبې،  وزلوبې  او د   وز مېغ  زویلس  ویوروست

  ړا  ته  ېانسان د  ههر با درد  خوا  ېبله  ل  ۍړ ل  ېړ جا وېافغانستان د    رانګ  خوا او د  وېی

 ولډ  وینه    ولډ  ویس په اندازه  او و   توان  لخپ  د  ېاند ړ ناخوالو په و   ېد  د  ېچ  باس 

 .  يښیو ونګغرب 

 د   چېحالت رسه مخامخ شم    وهی  ېوخت له داس  ېنځانسان په صفت    وهیزه هم د    نو

هغه    بیااو    مړ ک  یاځپر    یاځ  ېنظمونو په قالب ک  د  ندونهګر څخپل درد او احساس  

 ته ورسوم. نوږ غو وادوالویستاسو عزمتندو ه

 ویدغو بدمرغ  هغه د  ېچ  يد  نظمونه هم راغيل  ېاس د  ېنځ  ېمجموعه ک  ېپد  البته

مسکا   د  وډهغه پر شون  برابرول او د  آرامش  يذهن  ته د  يلوستونک  ېبلک  ،نه  دویکارنښ

 .يږاو محبت الره کا  مینې راوستو په خاطر د

کموننظ  ېپد  ېچ  ش   یداکې کمزور   يشعر   د  ېو  قاف  يصنعت  او  وزن  د    یې او 

 .ۍد ئست یا اریما خپل ز خو ،مړ غوا نهښمخه بخ د ،يو  ېاو یتګړ مین

او   رانګد    کې  نیزای او د  تړښپه جو   ېمجموع  ېد  د   چې  یش  لوېو   د یخربه هم با  دا

 ور   لهی وس  ېبومل او پد  ړو   ادولوید    ېڅاو ه   اریز  «یېقدرمن دوست محرتم »قاسم آسام

  (نی)نثاراحمد به  .وېمننه کوم. په درنا يله کوم هړ ز د خهڅ
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 ن بتا انویمد با

 په زور   ېكاند  څغو ېنځ  راسر  مېه ک

 نور  ېهس ېولیه نپټخوله  نشم

  ۍباطل او باطل حق نشم بلل حق

 وهمه پر هر لور   ېنار کارهښ په

  ي راغل يد  نویطا یش اوالد د  چې

 کور  ېد  پر ېتر نامه الند  اسالم د 

   يړنامه دوکه ک يخلک په اسالم يړغوا

 هر لور  هړک طانانوی ش د  يړک رگم

   ړاو خرابه ک ړویجا ولټ یې ملک ېچ اوس

 دي بوخت په زور  یدوړ په ن گفرهن د 

   يړغوا بیبتانو تخر د  انومېبا د 

 نه زور  ينه ضرر لر ېبتان چ کوم

   يآثار د  ېد هغه تمدن پات دا

 ر او ستر شو ئنوم د  وېل یې ې ک  ۍړن چې

  يړیږایو رډیثارو آ پدې والنړۍ

 نور   ېهس يجاهل ورته په قهر د  دا

 وجه  ېد ه پ ېړک ه ړوج یې ننداره

 تور   یې مخ ،ئتور د  ېی مخ ، ئتور د  یې مخ

 له نورو  ېاور  هڅ یود  چې ېړک هڅدا ال 
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 هر لور  يد  يلټهم ر نویممسل

 کا  نید  خدمت د  تیاښپه ر يړ غوا چې وکڅ

 او کور   یخپل کل ړاویج يړنه غوا یوهغ

  يړهیواد غوا  هړدوا ی ې او عقل  اراده

 لکه مور  یېعزت  ڼيگ ان فرض ځ پر

  يد   واد یخپل ه د  منښنن د  چېکسان  کوم

 خپلي مور  نه اوالد د  يد  انیماحر

 الس درته په دعا ده پاکه ربه  بهین«»

 ور گپه  ېړک خښ ياوباش ته سم ژوند  دا

  ۲۰۰۱/۰۳/۴ جرمنی ـ ماینز

 
  ی وړبتان و ن  انوید بام تلښ طالبانو غو  یوو کله چ  ی شو  بیدا نظم هغه وخت ترت.   
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 اتمهمارچ  د

 

  يپه لور ږروان زمون را  ئه بدلون د څ

  يورخزما  ئفرصت په الس راغل بیا

  يونه پس سبا  ېشپ ېتور ېهر یياو

  يپه هر لور يوا ڼسبا په وخت ر د 

 په حسرت شوه  رهیبادشاهي ت ندوړ د 

   يخوا ته لکه ستور ې هر ېږیلځته  

 ربان شم قنه زه  ېراد او اد عزم  ستا

  ېورښاو تل  ېمحق په الره درو د  چې

 پر تا وشوو   يتایومره ظلم زڅهر  که

  ېمورچا ته زما  نشو و ټیټ يد  سر

   يکارښته  تله سپکه را نوبېبد  د 

  ېلکه نور  یې خفه ېنیځته  کهځ

 په زحمتونو   رډی یو وو د  يروزل تا

  ېبور يکاند  یند یم ېخپل ناپاسو ېد 

  ئد  لبېانسان  هر چا سره تعبیر د  د 

  ېورسان په سترگه گ انسان ته د ان  ته

   لړوخت ثابت ک هړشرف او مقام دوا ستا

   ېزور ک اوته سوجاهل  که هرځنو  اوس
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   ږيیاد ی ېده پر ځد مارچ اتمه ور نن

 ېاو سترگو تور ړد فخر و «نیبه» د 

 ۰7.۰۲.۲۰۰۲یـ جرمن نزیما
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 افغان  یون

 

 زما  کېوجود  ولټ په

 ې په جوش راغل نهیو

 بیا ده  ې جوش راغل په

 ې په هوش راغل کهځ

 اوس  ئنشته د  یې رامآ

 ېپه خروش راغل بیا

 ينش  ئلامیدرآپه هوا  د وایه د  بې

 ينش  ئدلیافغان په دوا کرار د  بې

 له یه نویو د  زما

 ئرام د آ  خلکو د 

 آرمان هړدز زما

 ئکام د  آزادی د 

 سچه  ئد  آرمان دغه

 ئدام د یرود تذ  نه

 مړغوا لستانگخپل  می گپتن واد ید ه زه

 مړهوسا افغانستان غوا کمرغهین وی زه

 ړ جاوېوطن شو   دغه

 په الس انوټاجن د 
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 شو خراب ۍگکور هدغ

 په الس مزدورانو د 

 ول ټقتلونه شول  دغه

 اوباشانو په الس د 

 پکار دلډیبر بن روڅی رنویخ ېد د 

 پکار يد   دلکېرسوا  وړک  د  نویخا ېد د 

 یود  يړ ک ځهره ور په

 ونهگجن ېپسه پرل

 یود  يد  يړالره ک په

 دودونه ړو تعجب د 

 په نامه عتیشر د 

 ظلمونه   يړخلکو ک پر

 ئلوېنشو انسان   ږمونظالمو ته  دغو

 ئلوېنشو افغان  ږجاهلوته مون دغو

 کې  نړۍ رنود م پدې

 يو انسان بدل یود 

 ضد  پر ندووېخ خپلو د 

 ي بدلو انیجر وخت د 

 ناسزا کارونو په

 ي بدلو طانیپه ش انځ
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 ه ده تم همت د  هڅ خهڅ طانانویش له

 تمه ده  شرفتید پ هڅ  خهڅنادانانو  له

 سره چې ئځرا خلکو

 وړک ړجو انځ پخپله

 شو سره وی ېک خپلو

 وړک ړجهان جو انتهځ

 يیوا هگاډ « په نی»به

 وړک ړوجافغان  یون

 يونه  یوش ۍپرد  چېافغان  هغه

 يونه  یوش ۍمر چېافغان  هغه

 ۲۰۱۴/۴/۱ یـ جرمن نزیما
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 ې پاکستانه وسوز

 و گیله سختو ت يیسماآ  د  وکوڅ  وړله لو یرمپا د 

 وگج وټیټ هل غر نیسپ بابا او هندوکش نه د  د 

 ې دا نار يیږرس را

 ېپاکستانه وسوز ،ېوسوز پاکستانه ،ېکستانه وسوز پا

 ړک کور ړزمون ېد  ۍگلو چې یش ۍگته لو پاکستانه

 ړک ورگ په  ړزمون ړاو زو وانځ ید  ی گټناحقه او  په

 ړک غوریدغه پ اثیرمپه  ېه د لر وچېب افغان د 

 ړ الس خراب په زور ک ی ودال خورو په ل ېد  واد یه چې

 ېسور  ېنار تمېد اسال ېوه بیا

 ېپاکستانه وسوز ،ېپاکستانه وسوز ،ېکستانه وسوزپا

 ې ږمېته هم کله آرا ستیواخ هږتا آرام له مون پاکستانه

 ې کېږته هم به تباه  ېده را روانه چ ځور هغه

 ې ښیږبه هم خ ۍپه بد  لهیپ يبد  هړتا ک کهځ

 ې یږپوه هښ ېاو ته هم پر ئد  خیحکم د تار دغه

 ې گافغان اولس جر د  هړکیده دا پر ړیتا ک په

 یپاکستانه وسوز ،یپاکستانه وسوز ،یوسوز پاکستانه

 ی چب *لگ  د  د مېنه ح وو *حق اوالد د  ایض  ېنه د  پاکستانه

 ی مهم کوم غ *نه بوتو کې *وازن شرف ؤ په  هن
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 یگاډ وگ ید * الرحمنفضل وو نیېهم خا ې د  *منعبدالرح

 1ییمر هغه خپله ده میوا هڅ *یقاض نیحس د 

 ېرښیدا  يړتل ک ن«ی»به ولوټ ېلعنت پر د  میوا

 ېپاکستانه وسوز ،ېپاکستانه وسوز ،ېوسوز پاکستانه

    ۲۲.۰۳.۲۰۱4یـ جرمن نزیما 

 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د  اختر عبدالرحمن وا  ل گ د یمح ، صدراعظمان بوتو ر ینظ بې او  ف یشر   نواز یس،ئ ر روضیا جمه *

   رهبران. وندونوگ يبمذه  پاکستان د الرحمن دفضل  و ا ن یحس يمران او قاض  آ ی آ،  اس،  یآ
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76.  

  لهاخو هړز د

 اره یافغان که نشته زما  يالمتم

 ارهښیهو یشه دلته ما ته ا ږغو هڅ ږل

 ملت  ېد د قصه  ېنځیما  واوره

 تی درته اصل حکا  يش ند گرڅ چې

 له زما ده اخو هړز  دا د  میوا چې دا

 ده  ناهگده نه طعنه او نه  قتیحق

 ی دلی سړپ کې هړپه ز میدرده  رډی له

 ئته رسول ېود  میحال  ئدلی ورور ل خپل د 

 نشته اتفاق رگشته م هڅهر  کې افغانانو

 اتفاق بې ېد  رډی یو د  چې ،ېړک هڅ ال ته  یې اتفاق

 او پخپل سر ید  يضد   رډیکشر  یې هم

 سر نیپه سپ ئړ ک نتیگمشر ترب  یې هم

 يد  یوخ ېغوند  بهیعج يخلک د  بیعج

 ي د  یول ېغوند  بهیعج يکشران د  کېپ بهیعج

 کې ملت  پدې ړپ يد   وکڅمعصوم او  وکڅ

 کې عدالت  ېمظلوم د  کوڅ ظالم او  وکڅ

 
 ید ی شو  ب یسره ترت ستوی په الهام اخ  خهڅ بل محترم شاعرد شعر   وه یدا نظم د . 
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 وړحق تله په الس ک د  ږته مون يقاض کوم

 و ړدغه بحث که پ لیپ ږانسان سره مون کوم

 خبره د بل چا ينه اور افغان

 هم مظلوم او هم باچا ید  یپخپله هم قاض ید 

 يد  "من" وی ولټچارک نشته  کېملت  ېد 

 يد  رمنگډ ولټ ،استادان ولټ، سیئر ولټ

 وړک يمار هړ گخپل ژوندون ج مسلک د  چا

 وړک يمارټغال او لو په ریت ولټخپل ژوند  چا

 يیږناز ریډ د نورو په سالحو  وی

 ي یږسړپ سویپ انهگبېبل په  دغه

 ده  ينوکر وید د پر یې افتخار

 ده يچاکر لیتحص ينلر هڅ بل

 صداقت شته نه وفا  کې هړز یې نه

 ای کوم شرم نه ح کې وگستر یې نه

 ړی ک ينطاق لووې د بل په بد  تل

 ي ړک يکوه یول  هړخپل ورور لپاره جو د 

 ي ړک ي او غدار يمنښد  کې يدوست په

 ي ړک يباو خرا يگټ ید  کېهر کار  په

 ي یږورځ رډیپدغه وجه  بیا ن«ی»به

 کیږي خر کله اصالح آبه  کربه دغه خل ای چې
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 يوبل ته په نشه  وی یو به د وڅتر  دا

 يوته تماشه   ۍنړ ی وبه د  وڅتر او

 شواب خر داسېدا ملت ولې  آخر

 کباب شو چېزور و  ېرښی مېد کو دا

 ته د خپل ذات له برکته ياله

 پته  بې کلهیڅه ېکاند  ملت نه دا

 خپله ېړ ک دایالره د خالصون پ یې ته

 تل تر تله يورک به دا ملت ش کنه

 ۲7.۰۳.۲۰۱4 یـ جرمن نزیما
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77.  

 خراب حال 

 

 خراب ید  مې حال  چېشراب  هړراک يساق

 کباب  ید  مې هړز  چېاب رب هړسر ک همطرب

 تشه هسېده  الهیخمارو پ شپه ده د  نن

 شراب يش مې ریه چې هړکپه ترخو  یې کهډ  ږل

 خواته  ېده هر ایچوپت ال ځتر  ستورو د 

 په حساب هړجلوه ک، پورته سر را هړک ۍمږسپو

 محفلونه لړروشن ک ستیاښ د  ېد  نایښبر

 ثواب يش ېود  چې هړک  ارهی زما ت اڼر

 ده ایعالج د ستومانت يی جادو وا حسن د 

 دا حجاب يورک ش چېله مخه واخله  نقاب

 يردونه مداوا شستا پر خندا د  د یشا

 تاب یب می  رډی چېته مسکا شه  را لځ وی

 م یرځین ځپه  ئلړت ېلفو تار د زتورو  د 

 وابځوصل په  د  هړبند ک ېلد  مې آزاد 

 م ی نهیپه س ئشتلیو شویغ  وگستر تورو د 

 شمه په خواب ړال چې هړراک ویمجام د  بل

 يد  رډی هسېزخمونه  دهږیک  ۍټ پ مې هړز پر
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 عذاب يشمې کم  ې چ هړکش ک باندې الس را ږل

 بهانه رحم په  د  یش نږدېرا، هگتن را

 خراب  ایب هړک ن«ی»به هړله راک را ید  ۍگخول

 ۱6.۰4.۲۰۱4 یـ جرمن نزیما
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 يانځ انځ

 یچا له حاله خبر ند  د   وکڅ لتهد 

 یخبر ند خواره، ب یله غر معتبر

 کې خپلو خولو  وبډ  وکڅده هر يانځ انځ

 یخبرند  چا له کارو باره د  وکڅ

 کلدار ده  او د   الرډلوبه د  دلته

 یند  خبر ارهښله خپله    والیکل

 ېخاور  پدېبده بال راغله  داسې

 یاوالد له خپله پالره خبر ند  چې

 ملکه ېورک شول لد  مینهاو  محبت

 یخبرند  ارهیله خپل  بیامجنون  دا

 شو  ود م ېځور د  ياو بدماش ونتوبیل

 یند  سرباز له منصبداره خبر اوس

 او قاچاق هومره رواج وموند يرماټلو

 یند  له کارداره خبر بیا  رگکار چې

 ئهم راغ وکوټ یېول په نشه چالو

 ی نور له خماره خبر ند  یرډ پو

 ي یږاتیز ځ په ور ځور چې يد  رشوتونه

 ی ند  داره خبر کهټیله  سیئر بیا

 ئ لړت ې»انجو« پور وېید  انځچا  هر
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 یخبر ند دارهیلوله تح ریوز یڅه

 کې افغان ملک  شو کم د  ت ښارز انسان د 

 یخبر ند  دارهیله خر دکاندار

 دهیږخبره پر مانیاو د ا نید د  دا

 یخبرند  اره«گله »کرد   وکڅ دلته

 وو  انه گبېخپه له  ئد  هسې ن«ی»به

 یله وطنداره خبر ند   وطندار

 ؟ړبال اخته ک هڅپه  یددا ملک  هیخدا

 ی خبر ند  بیمارهمو له  طبیب چې

 ۲۰۱4/۱۰/5 یـ جرمن نزیما
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 د پالر په یاد 

خبره دا   اد یوو، د   ړیک بیپه احترام د مخه ترت اد یا نظم ما د خپل مرحوم پالر د د 

بهر    خهڅ  واد یزما پالر وفات شو زه له ه  یکله چ  ی کال( ک  1982ده هغه وخت )

ده، ستاسو پام    یدا خبره هم راغل  یک  تیب  وهینو د شعر په    ت ومبوخ   لیپه تحص

 .ی شسبب ن اړید ست یچ ړیوک یخدا  ومړورته را

 

 پالره رانهگ .78

 له خاطره زما پالره يځنه  ېد  اد ی

 خپله الره ومهټل کې ادوی ستا

 شم  ړپه کومه الره وال چې میږپوه نه

 ته الره را ېد   ودهښ چې وېخو ته  دا

 ېنش  یدایریه مېپالره ته   مړک ریبه زه ه هڅ هر

 ې نش ئته وت کلهیڅه یېپاتې تل  کې ذهن

 سبا يش ېځاو ور یشپ رهموڅهر  که

 اړهم خوند شته هم ژ کې ادونوی ستا

 بهیله غ  يقوت اخل اد ید ستا په  هړز

 په دا  يتسل نش یې کلهیڅه خو

 ینش  یدایریه مېپالره ته   مړک ریبه زه ه هڅ هر

 ې ته وتئ نش هلکیڅه یېې تل پات ېذهن ک

 آرمان  ید  کې هړپه ز مېوخته  رډی له

 توان نه وو دا  کېما  ېدا ول چې
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 را ته ناست  وې ئته ژوند  چېوخت  هغه

 انځ دا  ړربان نکقما  کې ړچوپ ستا

 ېنش  یدایریه مېپالره ته   مړک ریبه زه ه هڅهر

 ېنش ئته وت کلهیڅه یې پاتې تل  کې ذهن

 بیا را له  یوا ئژوند  چې مړغوا کله

 پرتا  یوا مېاتکا   هیله خدا پس

 ېهوار یوا ېرد گ ېد ژوند ناخوال  دا

 ا ینه د دن لتونبې نه د غم  یوا نه

 ېنش  یدایریه مېپالره ته   مړک ریبه زه ه هڅهر

 ېنش ئته وت کلهیڅه یې پاتې تل  کې ذهن

 پاتېد کلونو راته  ئافسوس د  دا

 کې  واد ینه وم په ه یوفات په وخت د  د 

 ستا حضورته یر وااضح چې یوا هښبه  دا

 کېستا بخشش او ستا دعا  یشامل وا چې

 ینش  یدایریه مېپالره ته   مړک ریبه زه ه هڅ هر

 ینش یته وت کلهیڅه یې پاتې تل  کې ذهن

 رحمت  مړله ربه درته غوا اوس

 تل خوشحاله او با عزت  ېاوس رامآ

 هړحساب ک کېپه دوستانو  ېهللا د  پاک

 په صداقت ن«یده د »به دعا دا
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 ې نش یدایریه مېپالره ته  مړرکیبه زه ه هڅ ره

 ېنش ئته وت کلهیڅه یې پاتې تل  کې ذهن

 ۲8.۰5.۲۰۱4ماینز ـ جرمنی 
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 دروغجن  

 همسفر  ېه دروغجنو سره نشل

 باور رډی یند  هښ  باندېهر چا  په

 وېڅرزانه خراپه  ېد  دروغجن

 پروا ستا د جوهر ينلر وېهغ

 يغالمان د  وټگخپلو   ناکس د  دا

 اثر باندې یوپر د  ينلر هڅ بل

 ی د  کډ  خهڅ بهیله فر یېژوندون  ولټ

 بهتر يښو انځ يړ دروغو غوا په

 په کراتو يیږارځظاهر درنه  په

 رگ یځ د  یسرطان د  کېباطن  په

 کې  نړۍکسان د خپلو دروغو په  دا

 له ثواب تا له ضرر انځ وېټل

 راپورته  يړک کېمځله  یې سل وار که

 بل نظر وېبل انسان  يش ړوال چې

 عمر  ولټپه  يوفکرو خاوند  يبند  د 

 ر په س يد ذهن نلر يآزاد 

 ساتنه فرض ده  انځ  خهڅخلکو  ېلد 

 تا له خطر بهیهر ش يد  یود  کهځ



22 

 

 خرابه ېغوند  بهیشوه عج زمانه

 په شر يوه لټی وکڅ وی ېد  بیگناه

 ې ړک نی قی  باندې« ته پر چا نی»به اوس

 غرټ ړجو و یرود تذ  يدلړیغو  يد  رډی دلته

 ۲۰۱۴/۰۶/۰۲ نزیما ـ جرمنی
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 خپه یار 

 ېړغوا هڅ  را نه الیلته خد 

 یې  ویدهته په خوب  هلته

 ی را روان د  یغم د  دلته

 یې  خپه هسېته  هلته

 یبل د  هړپه ز مېاور  دلته

 ته ناسته کراره هلته

 لو یه وړد م  ید  یرو دلته

 یې نشه   يکارښته  هلته

   میږورځزه درته  دلته

 ید  رگیځ  مې ئړ ک کباب

   يښیږوا گته راته  هلته

 یېپه غوسه   چې بیا يکارښ

   میانتظار  ېد ه ز دلته

 م گزان کې الټ فکر د  ستا

   ېړ ک ریما ه ېړته غوا هلته

 یې په پلمه  هړوال سم

   کلوښخپلو   ما در ته د  دلته

 ړی ک ړهار جو  کوښاو
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   ېتښته له ما نه ت هلته

 یې  هښ ين یوونه  مې چې

 دلته راشه  هراش، راشه

 سره پخال شه ن«ی»به د 

   ېنیتښر  یېصادقه  که

 یې  هنکې بې کې هړکه ز او

   ېته ترخه ش ومرهڅهر  که

 ېهم خپه ش یسل وار او

   یې ید یږن را روډیله  بیا

 یې هږهم خو  ولوټتر  او

 ۲۱.۰5.۲۰۱4 نزیـ ما یجرمن
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   یوازیتوب

 یعادت د  ئود وجود ش مې يینهات

 تر ابده  ئستیس اخله عشقه ال ما

 اره ی وهټمه ل مې کې ولنوټ په

 تهزما پ  ېړک میخانواو  وښوگ په

 يژوند سبا ش هډ گپه  چې تلښغو ما

 رغبته ېنه وم زه خبر لد ولې 

 طمع په خاطر ېد خپل وکڅهر  چې

 امتهیهغه بل ته تر ق و يکند  الره

 ي ړک ړمو انځ باندېپر انسان  يړغوا انسان

 هټغ يکاند  هټیخ نهیود ورور په  ورور

 ي ړک تیماو اسال يولگدعوا د ورور بیا

 حده  ېب يڼگعادل   انځ ولوټتر  او

 ي په نوم بشر خور تیبشر د ید کله

 ورته يړجامه ک يپه انسان انځ لهک

 ه نیوه ينار یکخواهید ن ایب کله

 اوچته يړد مظلومانو ک ږغ کله

 ي شمیر کېناصحانو جمع  د  انځ کله

 پته بېاو  يړرسوا ک انځخپله  کله
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 ي ړکله چال کله دوکه ک ، دروغ کله

 حقه  د  مهی يمزه حا  يیوا کله

 ي ړک هڅاحساس  يورگ «نیبه» چې لو ټدا  نو

 ه ډ گله  ید  هښژوند  یوازې هځ وایي

   ۰9.۰6.۲۰۱4 نزیـ ما یجرمن
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 لهیه  دیشه د

 ئآرام اوس یتاس  چې ړکربان ک درنه انځ ام

 ئدعا اوس ته تل الس په ارتیز  مې چې ئځرا

 ي د  يمو کاف ېانگدعا مینه  هڅبل  د  جمحتا

 ئ اوس اړد ژ منکر ئړک اد ی مې کې خنداو

 ي ړگمیشو ن ونهآرمان، میخفه  ېپس واد یه

 ئ هم نن او سبا اوس واد یه د  کې خدمت

 ي روان د  نور هم را سبا، مړال خهڅزه در  نن

 ئاوس ایخوشحال په دن کېژوندون  ېغوند  ډ لن ېد 

 بیا   چېیچبه  ېوتگ چې يراش داسېبه  ځور وهی

 ئله اوسه صالح اوس چېدا  يوبه  بهتره

 ئ ړک لیله سره پ يورور ،دهه بننور ئړک يبد 

 ئرضا اوس ېاو تاس  وې رانینور درته ح چې

 کېنورو مدرسو  د  يځرگ  يړبه چ وڅ تر

 ئله مال اوس  انځخپل  ئش ښوې  را ږخلکو ل یا

 وېآرام  کېبر  قپه  ن«ی»به چې يړغوا که

 ئ اوس اڼ پر مخ د ر واد یه ئسات  اکخپلو

 ۲۰۱۴/۱۰/۰۲ماینز ـ جرمنی 

 
 است   افتهی ب یور کشور ترتآشاعر نام  ی بلخ   لی مرحوم اسماع زیرین   تیبه احترام ب  این سروده:  

 د« یبه دعا باش میداما  ی خاک مزار بر دیتا زنده شما باش  م یبه فنا داد »ماجان
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 کتاب   هړز د

 رځیپه   ېړوسپ مېکتاب   هړز د  هک

 ر یله تا ت میزه نه  چې ېبه پوه ش بیا

 ئړراو ید  کېما کتاب  ېد  اد ی وی هر

 رډیستا نوم  ئکلیل مېتورو  ټغ په

 

 ئراغل اد ی ېمین  ستا د  کېکتاب  د  هښکر هره

 ئلښک ما را ید  ورځستا ان کېکتاب  د  هڼپا هره

 ئد  نتیهر فصل ز د   لگد حسن  ستا

 ئکلښ يکارښ  ېد  ر نامهکتاب پ برخه د  هر

 

 م ی  عمر مسافر ویلپاره زه  کیل کتاب د  ېد 

 می مهاجر  کېنده معلومه پخپل کور  ځاو ور شپه

 سره  هړز د  ړبشپ هړکتاب مضمون ک د  ،نو راشه اوس

 میپه خاطرا تاس یژوند   زه، یوازې دهیږمه پر ن«ی»به

 ۲7  /۲۰۱5/۰۱ یـ جرمن نزیما
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 منښد انسان د

 کې  قتی حق يش ړال ېنځیسر را  مې هک

 کې  امتیشم ق اروگنهگد  شمیرپه  که

 دهیږپر هغه، هړک هښ کې ایدن ېد  میوا

 کې جنت  ایدنې همد  د  هړ ک کیشر انځ

 

 فراوان کې ایدن ېد ،يد  انیدوزخ

 ردانگسر يد  ځشپه او ور کې يمردار

 یکار د  یود  د  هسېاو وژل   ولټلو

 مانیا بې يځرگ ې په شان سیابل د 

 

 داعش که خراسان ای، بکه طال ید  يجهاد 

 د انسان ید  منښد کېپه اصل  دا

 دیو»ملک« له منصب ول  د  کهځ طانیش

 مقام ته دانسان  ړ نک ټیټ یې سر

 

 ي ړک يرد گشا انووحشی ي د د  طانیش نن

 ي ړک يران یته ح وړک یو د  هم د  ناورځ

 ښیانسان غو د  يپه نامه خورهب مذ  د 

 ي ړک ي مست ېاو پر يچش وینه بشر د 
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 انسان ېباش کاند ته دا او ياله

 گان بنده هړسم ک  یې ای هړورک ک یې ای

 کروبهیمبده   يلد  چې يړدعا ک ن«ی»به

 مظلومان  هړ ک  يوق ای، په امان هړک  نړۍ ای

 9/۱ /۲۰۱4ماینز ـ جرمنی 
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 بال   ي برق

 یوا هښ دا به  ئدلیل وېنه   ابی مې ېچ

 یوا هښدا به  ئتلل وېته نه  سبوک«ی»ف چې

 ېریل یوا خهڅبال  يبرق ېلد  چې

 یوا هښدا به   ئدلیل یتا زه او ما ته نه وا چې

 م یږورځ کې هجر ېد  بیاوشو  چېاوس     

 

 کې شوه زما تن  یرا ژوند  مینهستا  بیا

 کېبدن  ولټپه  دهیگاور ول مې بیا

 شوه   يشانیپر هړال ې نځی آرام را بیا

 کې چمن   لویه وړم د  یراغ تځښخو بیا

 م ړیږگسره  انځل خپ له رزمگ چېاوس     

 

 یې ته ال اوس هم په غصه  چېمنم  دا

 یېخپه  ېنځیبده ده له ما  ېد  خوا

 هړپوه ک انځهم  یما له مجبور د  خو

 یې له عقله خو پخه  ، هړو  یېپه عمر  که

 میږدرد  ری ډ  ېپه درد د  چې هړباور وک    
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 دهیږپر مېشم نو  یونیل ړیکه غوا اوس

 دهیږپر  مېشم نو  کېکم کېپه عقل  ای

 هړبند ک  مېد وصال په چم  چېدا  خو ای

 دهیږپر مې بیاشم  یژوند   بیا ېلځ وی چې

   میږسوز ېد  مینهپاک په  ينش که دا    

 

 خواره حالته  ېوباسه لد مې ږل

 مالمته  ،می ړدرته پ میږپوه دا

 ېله جبره ته هم انکار نشت وخ د  خو

 امتهیتر ق ړیستا پورو ید  ن«ی»به

 م یږبه در کې  ړستا چوپ یکه بخت راغ    

   ۲۰۱4/9/۲۰ماینز ـ جرمنی 
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 طان یش ي د کل

 الر سره روان  وهیافغان وو په   وهد 

 گانبنده هښ یخدا د   هڼگ انځ وړدوا

 مانیبل د ا ېړک خبرې نید د  وی

 انځخپل  د  یوازې تهښغو  ریخ وړدوا

 حج  شوه د  ادهیورو خبره  ،ورو په

 روان  ي حج ته ش چې ړ وک تین وړدوا

 لړحج شرطونه زده ک د  دوی کېکعبه  هپ

 طانی ش یود  يبه ول ویږپر اوو ت چېشرط دا وو   وی

 ېړک ذارگ ې یږت یدر طانی پر ش حاجي وی

 سره پنهان انځله  ېړک یېنور لورڅ

 ته سبب د دغه کارښوپو ېتر چا

 طانیش  يکلخپل  ولم د  هغو : پروې ده

 يد  رډی سانیهم ابل کېخاوره  ږزمون اوس

 خپل ارمان مړپوره ک ېپرهلته  مړغوا

 پاکه ربه  يړدعا ک ن«ی»به ېوج ېلد 

 طانیش  ولټ هړافغان له ملک ورک ک د 

   ۲۰۱۴/۱۱/۱۶ یـ جرمن نزیما

 

79.  
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 خوله کهډ

 له خندا  کهډ وینم  خوله ېد  ېچ

 مسکا يهم راش وډ زما په شون هسې

 ياللگ يد  کېپه ژوند   مې ونهړرب رډی

 نشوه ستا سودا  رهیه کلهیڅه خو

 يړغوا ۍگایلره جال دن انځ وکڅ هر

 تماشا وگده ستا د ستر ایدن زما

 کیږدم  نویعمر سر ستا په س ږل مړغوا

 ایدن ېده ورک ل انځ  مهړک بېیش وڅ

 يړک رکڅزما  دایخلک پ چې ېهغ تر

 بد نام شم او رسوا  ېد  مینهپه  او

 تر السه مهړخپل کام ک چېدا ده  هتم

 بیا   ،بیا مهړک ښپه غا ید  شونډې کېسر 

 مانهښیله خپل کاره پ يش بیقر وڅ

 ې لیله ل وید پرد  يالس واخل او

 يپوه ش پدېاو چوغالن هم  مانیغل

 ه  ناگده  ورونهځخلکو  د  چې

 ي ړک هڅ چې کېپخپلو  نمېدوه  ید یږپر

 خوا  وی انځ ړیک هښوگپه شان  ن«ی»به د 

 ۲۰۲۱4/8/۱4 یـ جرمن نزیما
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 منطق

 سره خبر انځله  یر منطق لره

 اثر يوسان کپر هر ان وینا هښ

 يو يخال ينځیاستدالل  چې فتارگ کوم

 سر د  يپه درد نخور چې یپوف د  وی تش

 به په زغرده يورگدرته  وېبه ناست   کخل

 چکر  يبله خوا وه یېافکار  خو

 يمعزت ومو کېجامعه  ېړته غوا که

 جوهر  هښد منطق په  هړک بالسم انځ

 یمنل وېانسان هر چا ته  يمنطق

 خطر یله د  انځ منطقه کسان  بې

 یمنطق زور د  کې واد ینن ه چېمنم  دا

 شر وېل ید زور منطق پخپله د  خو

 يستونزو ند  او ژوبله نور حالل د  گمر

 بشر  ید  یمنل چې یمنطق د  دا

 ولډ په جال  وېری بتعمنطق  ،رډی

 بهر  یند  تیمنطق له عقالن هښ

 پر خبر پوه شه  ن«یواوره د »به راشه

 رگسن هړک ړد منطق جو دهیږپر وپکټ

   ۲۰۱۵/۱/۱۳ ـماینز ـ جرمنی 
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 ې نندار وړد م

 یفرد تابع د جماعت د  کېقانون  ره

 یهم ثواب هم برکت د  کېاجماع  وایي

 دا اصل  ينه من انځپر  چېکس  کوم

 ی هم آخرت د  ایهم په دن شرمنده

 ي د  ېجناز کېو کور ږزمون ځور هره

 يد  ېنندار وړم دلته د ځور هره

 مسلمان ولډ  بهیعجشو  دایپ کېخاوره  ږزمون

 قران نه د  یخدا د  يسات  الینه خ چې

 کلمه د »محمد« وایيپه ژبه درته  دا

 مانیپه ا ید  طانیش  کېاصل ولې 

 وی یروپه  هگمون ځور هره

 و ی ریگدل هگمون ځور هره

 ې خاور ېد  پر ېلوگ من يد  ېړک ېخ ښاوباشو   وڅ

 ېد هر افغان پر مخ شوکار يوگل

 ید دایدا له کوم نسله پ میږپوه نه

 ې سار  یېښنه  نړۍ یې کېوحشت  په

 ی د  ېجناز کېکورو  ږزمون ځور هره

 ید  ېنندار وړم دلته د ځور هره
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 ي ودا ملک او جهان  چې وڅ

 يو انوحشیدا جاهل  چې وڅ

 ي یږورځبه تل  بیغر ،خوار

 يوبه د افغان  يتباه

 وی یروپه  ږبه مون ځور هره

 وی ریگدل ږبه مون ځور هره

 شو وطنداره  انځ وی، ټیمو وی راشه

 کربان شو وطنداره ېنځیله بل  وی

 وړک ویاو صداقت سره الس  ېنیتښر په

 »افغان« شو وطنداره  و«یملت او » ستر

 ي د  ېجناز کېکورو  ږزمون ځور هره

 يد  ېنندار وړم دلته د ځور هره

 افغانه  یا مږېمغ  ېغمونو د  په

 افغانه  یا میږدرد  ېدردونو د  په

 م له غمههم له درده ه ېاوس ېریل

 افغانه یا میږورځوار وار درته  په

 دي  ېجناز ېکورو ک ږزمون ځهره ور

 دي ېنندار وړم دلته د ځور هره

 افغانه یتوره ا وگزما دستر یا

 افغانه یا ورهگما ته   مینهپه  ږل
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 رهپا ل یخدا دهیږپر نهیکاو  حسادت

 افغانه  یواوره وروره ا ن«یله »به دا

 دي  ېجناز ېکورو ک ږزمون ځهره ور

 دي ېنندار وړم دلته د ځور هره

   ۲۰۱۴/۱۲/9 یـ جرمن نزیما
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 تنه ښپو وهی

 نشم زه یلیو ه څ ارتهی مې یاب

 نشم زهولې ټپ ېخپل حال تر  دا

 ورمگرپا   وډ شون د  چې یېوخت  هغه

 نشم زه یتلسا انځ چې مانیا په

 زه؟ مهړوک هڅ هیوا

 ېیږ ځسو مېنوم اخلمه ژبه  یې که

 ي یږسړ پ ولټ مېساتم تن  هټپ خوله که

 ممکن نده ومړوا ې گ ستر ېتر که

 يړیږوغ خواته یبل ېگستر دغه

 زه؟ مهړوک هڅ هیوا

 یبرکت د  کېحرکت  وایي ځینې

 ی د  تیشرط د موفق ړیلوم هړکیپر خپله

 هگ اډ په  میحال ورته ووا هړد ز که

 ؟یحرکت د  زهیدا کوم ناجا ایآ

 زه ؟؟؟  مهړوک هڅ هیوا

 ۱۲/۱۲ /۲۰۱۴ ماینز ـ جرمنی
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   ي ککاش

 ياغز کېژوند الره  د  ینه وا اشکيک

 خاليستونزو نه  لدې یژوند وا  کاشکي

 ړی غرض نک کېچا د چا په کار  کاشکي

 راضي ځینېله خپل ژوند  یانسان وا هر

 ې ک نړۍپه  یظلم او ظالم نه وا کاشکي

 يزرورو ته زار  ،يړوس نک بې

 یپه نوبت وا ېژوند ناخوال دا د  کاشکي

 یخوشحال هڅخندا   هڅ یدلیهر چا ته رس چې

 ونو ړز ولوټمشترک د  یدرد وا  کاشکي

 يسره باز هړچا ز  د  ړیچا نک چې

 یحق قانع وا بل پر هر انسان د  کاشکي

 يروز  ځینېله هغه  يړ غال ک چې نه

 یتلقانون عزت سا  هر چا د  کاشکي

 ينه بدماش  بیفر نه،  یوا انتیخ نه

 انهښرو ږل  یوا وهډیژوند  دا د  کاشکي

 روښنایي  یمو را خوره وا ارویت پر

 یاو صداقت وا محبت،  مینه کاشکي

 انساني  یاو چلند وا  يبل سره دوست د  وی
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 ې ړک ایتښمو ته ر «کاشکي»  ېولټدا  هیخدا

 ي په مست يش انښوېاو   ښوېرا ي مو ش ویده چې

 میبه په ژوندون هله خوشحال  «نی»به زه

 ي تشآ بیا يافغانان ش، آزاد  يش مې واد یه چې

   ۲۰۱۵/۲/۱۳ یجرمن -زنیما 
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   رسوایي 

 د افغان ولس په سر  اپهڅنا هپ

 و محشر ی یو لخوا راغد مرنا د 

 لړفرار ک یې وکڅ ،انیند ب یې وکڅ ،هړم یې وکڅ

 ر په درد خلک په دغه باب شوو  هړوا

 تاال شو د چا مال نهیترکور چا  د 

 د چا زر   پاتېشوه  ېمکه ترځچا د  

  ونهړیم چا  ،لړالسه ورک ن لهزام چا

 ر ټچا مو ،یخوش ړمنصب ورته ک چا

  یتم راغاملت په غم شو م ولټ واره

 له بهر  یراغ یود پر   چېماتم  کوم

 و په زور تحمیل شو  ټانک پردیو د  د 

 کوپتریله ړوال  یېخوا ته  شاو

   ارنهڅو په ستینګراو  وټراک د 

 وراب يړ خلک وک ېپر چېدا وه  یلهه

 ژر رسوا شو  رسوایيد  تښت مگر

 نظر  وتهیپر دویپر  ېوخت چ هغه

 دا هغه لیونیان دي چېپوه شول  ېپر خلک

 نه فکر په سر   ،ی نه عقل لر چې
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 ه اصلپمگر نارې وهې اسالم  د 

 کافر   يړعمل به ونک دوید   دا

 ي ړوکم تجارت پر اسال چې تلښغو دوی

 شول لکه لمر  بنډ خلکو ته بر  ېول

 او نه بهتان ينه دروغ د  میوا چې دا

 خبر  ېپر یول عالم د ټ يد  قیحقا

 ي ړان مجاهد بولي او شر کځنن  چې کوم

  خبر ځینېنه جهاد   ،له ديغ و څ دا

 هړغال ک ېخلکو مال تر د  چې  ئد  دا د اجه

  نوکر هښ وید رد په ړان کځ ای او

 هړون هیواد ویجار کڅپردیو په لم د 

   الرډ هڅ ایکلدار  ېړ تر السه ک چې

 هړک يخلکو سپکاو د  چې  یدا د  جهاد 

 هم په دفتر   هڅپه کور هم په کو هم

 په بده   ورهگخپل ورور ناموس ته و د 

 ستر به له ځبو یېپه زور او جبر او

 نشو  ویلیجهاد  ږته مون وړک دغه

 په هنر ید شوم پالن عمل د  دا

 ته رسي فغانانو سرپالن په ا دا
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 طرحه د »حمید« ده او داختر«ولې 

  يتښن ېلومه ک ېپه د  يد  افغانان

 بل لره خطر  وی  ید  دوی هم او

 دوام   يلر هړهغو به دا جگ تر

 او سر  ښیبل غو یو د  يوخور  دوی چې

 هه پر نورو مهر دکفراو  دوی چې دا

 پخپله یو پر بل شولو شک بر  نن

 کیږي  لړکپر هر لوري ور يا د فتو اوس

 اور  ب يړپر چا وک  چې يد  رانیح خلک

 د اسالم يکام د نه اح یشریعت مد نظر د  نه

   بهتر يړان غواځ وکڅه هر د ځاني  انځ

 ړی ک ياهد م کېپه غرب  بیا یې چاپلوسان

  او همسنگر نږدېان ورته ځ يیش

  يد تلو خبره راش بیاته  واد ی ه چېه لک مگر

 په یو سر ېاند ړو ړیک مېسل پل نو بیا

 پاتېږي  میتعل واوالد د زما  ایيو وی

  درچاد  اغوستو او  د   ۍڼد پو يړبانه ک و تهښځ بیا بل

 ی وش یودی ل  ېفامیل په غرب ک ږزمون وایي

 
  سان ی رئ  یگل او جنرال اختر پاکستان داستخباراتو پخوان دیجنرال حم 
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  غر ټ لبېلرو جال کلتور او  ږمون

 شو  ړوشاته وال  ږاوس مون چې یخو گران د  دا

 مال او د طالبو د ویناو په اثر  د 

 م  ه ږاو مون یلتل کېده مخ نړۍ اوس

 عصر سره جوخت او برابر ید  د  وړان کځ د یبا

 راشي مفاد خبره  د  چې بیاولې 

 ر بب يړمجاهد شي او سرونه ک دوی فوري ون

 ول ټ دا  چېخبره دا ده  تیاښر خو

 دغه سفر  يړکناو  يد  واد یپه فکر د ه نه

 هر چا را معلوم شو  خو اوس د  اصلیت

 هم دهر چا او هم جوهر  تیماه او

 اولس ته  ه جوته شوهنو دا خبر اوس

 شته هم بدتر هښولنه کي هم ټ چې

  يړق لپاره غواح د  یجهاد د خدا وکڅ

 کوم شر يړک تهځن مې  را چې ړیک  لهیجهاد وس چا

   يروان د  ېپس واد یه ،يړهیواد غوا  وکڅ

 خبربې  يړان کځله حق  ېد خاور وکڅ

 وینهڅخر ویروپ وڅپه   واد یه وکڅ

  وهرگ خپله خاوره ده  یټمو ته چا

 تمه   ېته پد یخدا وېل یتل د  ن«یبه»
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 برابر  ېړربه ته دا خلک په سمه الر ک ای چې

 قوم ته  ېد  ېړته اتفاق ورک الهي

 او له ضرر کینېله  ېړپاک ک ېی ونهړز

  ېړک ډ ن او د ظالم السونه لنئخا د 

 لمر یکلښآسمان او  نیش ،ېخاور ېافغان له پاک د 

   ۲۰۱5/۱/۲۱ یجرمن -نزیما
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   ن بیا د خوب 

 ېځپه وار وار خوب ته را مېشپه  رهه

 ېځته را هړز  بیا ،بیا  چې يکارښ داسې

 وه رگځپر  ېیښا هیږصبر ت د  ما

 ېځته را اد ی ړیگهر وینم  چې اوس

 م ړک نبیا حال درته  ،و تی ن مېشپه  اهگبې

 ېځخوب ته نه را بیا چېشوم   ېد ه پ ارډ 

 لتونهبې له  یدلیدرد  ید  رډی مې هړز

 ېځاوس خوب ته خو را چې می ېد پ ښخو

 انسان له  يځرا يمغبېخوب له  وایي

 ې ځ  بیا چې، وېهم غمجن  کېخوب  ن«ی»به

 عهد سره صالح شو ېپه د هړدوا راشه

 ېځته به را خوب  بیا نو، ېځنه را کې ایتښوې چې

   ۲۰۱5/۲/۲7 یجرمن -نزیما
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    مېد خرو شهادتنا

 زورور خان و وی کې يکل وهی هپ

 نه منه بهتر انځله  یېان انس یڅه

 مغرور و پخپل ژوند او پخپل کار رډی

 و له غال او له قمار یې داد یجا ولټ

 پروا وه د ولس  ېتابع و د قانون او ن نه

 مفلس وڅ »لوچک« او   وڅ یې درلودل

 ینازول رډی وېز ویلرلو  خان

 یو روزل انتهځ يپه شان انځخپل  د 

 کې مزه وه په سبق او په مکتب  یې نه

 کې ادب ساته د ژوند په نزاکت  یې هن

 و بکامیاپالر په زور  د  کې نویوآزم په

 حساب و بېهکله  ېپد  یې ازاتیامت

 رد گپه عذاب و او هم شا ېتر يکوونښ هم

 رد گ ېنځخلک خپه و  يکل د  هم

 ردانگشا ېک ۍځون ښپه  ځور وهی

 له امتحانپس  ،وو  وېش ولټ را

 ېپارچ يړتر السه ک چېو  انتظار

 
    لهی کوم. ه  ې اند ړاو تاسو ته و   ې ړ راو  ېما په نظم ک  ېده چ   سهی ک  ي طنز   ک ی بله فولکلور  وه یدا هم  

 . ی ش رځی ورته  ږلچې  ده
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 ېجی له نت اریخپل ز د  يړک اهگآ انځ

 ته پر آس سپور  ځیونښ یراغ وېخان ز د 

 آمر دفتر په لور روان شو د  سپور

 شهادتنامه  اری ز استاده زما د  ی ا :ړوک یې ږغ

 ته ناره ېاور مېکه   هړراو له ما

 رځیوکتل په  یېورته  یراغ استاد 

 ریشولو ه هڅهر ېنځور ېبیش وڅ

 توره وگستر زما د  ې: اوېو ورته

 ورهگته  خو په غور ما ،یشه بر ید  ارکبم

 يږوېل ېدغون وهیل چېب وهیل د  چېمنم  دا

 کیږي دایپ مارانو نه ماران را له، مړنه ل مانوړل

 ی پر ادب د  ،انسان جوهر کاغذ نه د  خو

 یغضب د  وېل يسره نه و ادب در که

 استاده  رانهگزما  ی: اوېو  خانزاده

 حسابه ې ب هیمه وا بوتي«، ی»اوت هسې

 ویناد  ېساته په وخت ک اطیاحت ږل

 زه خپه شمه له تا ېنه چ ېداس

 په حساب یدر معلوم د  ر خوپال زما

 مه اخله عذاب انځ ناحقه پر  په

 جانانه  هړراک قیما له تصد  ېد   اوس
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 له تا هم شهادتنامه  يړغوا مې آس

 فتارگ دهی واور رد گ استاد د شا چې

 ورته وکانده اقرار: یې ولډ  ېپد 

 ق یتصد  شووېپر خرو  ید  د خرو وار نن

 قیوله رف ته را بیا ېد  ځور بله

 ۲۰۱۵/۳/۱۳ یـ جرمن نزیما
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 خر پادشاه د

 پخوا  رډیده   کیسه ېم ېدلیورا

 پادشاه ویحاکم و  ېعراق باند  چې

 ستر رډیو  ېشوکت او عظمت ک په

 نه مضر  ،و مهربانه تیرع په

 خوشحال و له پادشاه سره په کار  خلک

 ار گله خپل روز يه نه و راضدشاپا خو

 خر هړتک وی، رانگو  ېپادشاه باند  پر

 سره چکر هتل وهه له خر اهدشپا

 ېلیو هڅ ېک ږخر په غو مدام د  ده

 ېدلینه اور یڅه یې ېخر له خول  د  خو

 دا یورته دا فکر شو پ ځور وهی

 اوېگهم   يزما خر ش چې يبه دا و هښ

 احضار لړک یرگمل یې سمدالسه

 په صحن د دربار هړک ه ړوج یې هډ غون

 ارانویزما  یا چې  وېپادشاه و بیا

 انو یثناء له چارپاستا یخر د  زما

 خو افسوس يکماله ورسره د  سل

 پوسټله ما  يړاو نک وایي هڅ نه

 زما  ې چ وکڅ يش دایله تاسونه پ که
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 سبا اینن  فتارگپه  يړخر ک دغه

 ي پادشاه ولهټبه خپله دغه   زه

 یې مایسمه ن مړهغه سره ک له

 دوکه يراسره وکاند  وکڅکه  خو

 له تنه يش څسر غو یېدم به  هغه

 ارښیهو وی د یه جمع ودرار لدرب د 

 دا کار مهړتر سره ک  چې میحاضر زه، ېو

 لرم پدغه هکله دوه شرطونه  زه

 خپل رازونه میدرته وا  ړیته هو ک که

 افشا هړک  ېشرط د  ویلی،  هړهو ک پادشاه

 اه گآ ي ش ېهم زه او هم دربار تر چې

 زه له تا  یصدقه شم په سل وار :وېو ارښیهو

 پادشاه توره ستر وگ ستر زما د  یا

 له تا لس کاله مهلت مړ:غواړیلوم

 په فرصت  مړورک هړخرته زده ک وڅ تر

 کال وی هر د  میاشتپه هره  چې: دا مدوی

 و مال  طال رشی ماله د د  راکوه

 شرطونه ېد  ېم منظور هځ:وېو  پادشاه

 ومه څغو ېد سر  ېوایکه دروغ و  خو

 موافقه هړوک و ړ دوا  ولډ  ېپد 
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 بال وقفه  يکارونه به کو چې

 ارهښیچا له هو  تلښوروسته وپو ېلد 

 الره؟ پدې ېوژن ېد  انځولې  ېهس

 فتار گ يخر نه کاند   چې ېیږپوه ته

 په دار؟ هسې ېوځړولې  ېد  سر

 ارهی زهیزما عز ی: ا ېوو ارښیهو

 لس کالو لپاره  مهلت لرم د  زه

 م ړاو خپل عشرت ک شیع هغو به زه خپل تر

 م ړاو هم پرتا به مرحمت ک انځپر  هم

 ا یاخلم له دنبه خوند و لس کاله  تر

 پادشاه ایخر او  ای،  م ی ړبه زه م ای

   ۲۰۱۵/۲/۲۳ یجرمن – نزیما
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   مینه هږخو

 صفحه ده  ویده د ژوندون  هڅ ینهم

 ده  کیسهزما د ژوند  ایستا  د  ای

 نه میخلک په  يکله خپه و ښخو کله

 ده  هږخو ېهم پرهر چا باند  بیا رگم

 جام نه ان يچا له معلوم و لیپ یې نه

 ده  هړس ېغوند  ږوخت ل بل،  رمهگوخت  وی

 يو نمې ېباند  ایپر دن وکڅ اریپه  وکڅ

 ژوند تحفه ده  د  ،د انسان مینهته  ما

 کې  نړۍ په  یانسان د  یخدا د  فهیخل

 او سچه ده  نهیری ش ېی مینه کهځ

 هړوا نانیم تانسانیانسان او  د 

 ده  رهید  ېک ونوړز ېبلک ،هړز وی نه

 تهېښپه ت ينو د نن افغان له افغانا خو

 ده  شهیته پ روډیکرکه ، ورکه مینه

 ینفرت د  ولټ یولین یاځ مینې د  دا

 بل افغان ته په غصه ده  افغان و هر

 م یمحبت  د  ونټاوس په ل «نیبه» زه

 ده   دهیفا هڅژونده  ېلد  مینېله  بې

 ۲۰۱۵/۵/۱7 یـ جرمن نزیما
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 غم بال  د

 سکوت مه وهه نور مهر د  ېه خوله مپ

 لرمه  ېافسان ډیرېتا له  زه

 ذلفو په تار  ستا د  یلړت مې تن

 لرمه ېشور او تران ېسرک په

 نشم ۍرولیه  ېرقم د  یڅه په

 لرمه ېخاطر ېرډیتا نه  له

 یراغل ېالیپ وېی  خمار د  بیا نن

 لرمه ېنش ې د  وډشون ومې د 

 يوه ورک غم بال شراب د  يیوا

 لرمه ېغمونو کجاو د  زه

 يساق هړک کډ پر ترخو  السیگ ېم ږل

 لرمه ېلیگ ېنځ اری لماظ د 

 يینه خپل راته وا يڼ گ یپرد  ېم نه

 لرمه؟ ېلیه هڅدوسته    ېداس له

 خلکو يخبر د وکڅله حاله  ن«ی» به 

 لرمه ېاو شعل ېټسکرو هړز په

 ۲۰۱۵/۴/۲۲ یـ جرمن نزیما

 

 



56 

 

 انی ونیل ییعقده 

 يوروځ ېبل شان م نن، میسره آشنا  يوس هړز د 

 ځوروي مې جهان ولټ ،ېریل ېچ می وادهیه له

 يوشپرې  تسل هړز د  چې وکڅدلته محرم   نلرم

 ځوروي مېدا مکان  ، مږکې ویلیشمع  لکه

 يپوره ش مېارمان به  چې میپه تمه ناست  امید  د 

 ځوروي مې انځاوس خپل  ،شو ینډ نځارمان هم  خو

 مځیږرن ځشپه او ور هسېم ینو حسرت خوبونه د 

 ځوروي مېشو دا کاروان  ډ لن مېسفره عمر  بې

 شو  منښته د  را ارانیشوله بدله خپل  زمانه

 ځوروي مېنشته خپل افغان  لهیگ خهڅپردو  له

 نم یوپه کوم جرم سزا  می وکڅزه   چې میږپوه نه

 ځوروي مې انیونیل ،دهیږخو ال ته پر ارانښیهو

 ی نامعلوم د  مې  کیخلرب، می ویدهکله  ښوې کله

 ځوروي  مېدا زندان  می  ریگ کېد ژوند قفس  دا

 ي ړک وابځ ېد  ېیړپڅپر   ېړک هښ چېچا سره ر ه له

 ځوروي مېاو دغه مکر د انسان  زمانې د  بیفر دا

 رواج ده  وېش يکلوچ ،يشو ریاصول ه اخالقي

 ځوروي مېلوچکان  يشو دای پ هگرن گرن دا

 برو آه نه شرف وو ن ،تر پرونه چې هغه د 
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 ځوروي مېدا وجدان  ړیک يیوسرخ ر  ادعا د  نن

 يخبرو که منطق و یېنه  ،يش یوین هټنه خوله پ چې

 ځوروي مې نبیابد زبانو پوچ  داسې ېد  د 

 يو  ړخط وال او حسادت پر ېعقد   د  ېینظر  چې

 ځوروي مې انینظره عقد   گتن ېشان دغه

 او چا رازونه ېرڅیچا   د  ډ بربن يړ« نه غوانیبه»

 ځوروي مې مانیاو سست ا يگستر ن یسپ نویځ د  خو

 ۲9/ ۲۰۱5/6 یجرمن ـ نزیما
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 دوی نیو د قام ناحقه 

 ېیږ رینه ه رومهیه ېد  هڅهر  هک

 ږې یپوه هښته هم  مېبد حالت  پدې

 ؟ږېیپوه ید  هڅعمل  د  ید  عاقبت

 ږې یمانښیآخر پ چې ارهی هړمک

 

 کوم احساس شته د وفا کې هړز ېند 

 ایتښر شته د  اثر کوم کې ېخول ېند 

 پخوا مې ېژندلیپ  چې ېیهغه  نه

 ې ړیږگرا ته  اتټیچ  یاځپر  لیدل د 

 

 سره دا  ارانویوعده وه له   ستا

 په رضا مړبه مو پوره ک آرمان چې

 له ستا  ولټ يد  ریه هڅهر ورمگ چې نن

 ې ږکې  پاتې ېوازی چې ساته  ېد  پام

 

 الیس وېل کې ولنهټپه  ېوخت ته و وی

 ارذال وباش او له نه وو له ا ېد  ارډ 

 د شغال  ي کارښ رد گته  را هړک ېد   اوس

 ې یږناز  رډی کې ۍپردو په نوکر  د 
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 ې ړک گسره خندا ما سره جن اریاغ له

 ې ړک گنن خهڅسره صالح له ما  میغل له

 ې ړک گرن  هسېنشته  ه ټگ کې  بیفر په

 ې ږمې نه شر کلهیڅته ه کې صداقت

 

 کې  طنتیستا حکمت او عقل وقف شو ش 

 کې نفرت  ځنمېد قومو تر  یې ښخو مدام

   کېپه شرارت  ېړک هڅه ،وېعادت ش ېثت د خبا

   ېیږځسو کېپ ېبلو چېپوه شه هغه اور  ېپد 

 

 شه یاځ ویخپل ملت سره  ،خبره واوره ن«ی»به د 

 شه  ړیس هښ ،هړمک يدوینیوقومو  ناحقه د  په

 شه  یزمر  بیا ين یتښپه ر دهیږپر بېلو وړد یگ د 

 کیږي ه تباه آخر خپل کې ینیبتعصب او بد  

 ۲۰۱۵/8/۲9 یجرمن ـ نزیما

 

 

 

 
 انسان(.   هښ)  ړی س  ه ښ 
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 ۍ نجل ي کل د

 ېکل ښ  رهډیوه  ینجل کې يکل غهه

 ې ورته کتل ټپ ،ټ به هر کله پ ما

 چنار وو لکه ونه د  گج ېی قد 

 وه لکه انار  يسرخ  انوډشون د 

 ې و ېور ېپر مخ خور  ېی  ېلفز ېتور

 ې و ېهره خوا خور ېی ېشغل ستیاښ د 

 تهښلکه ل کهیبار  رهډیوه  ېی مال

 سخته ه څ ږوه ل هړمغروره او پر ز خو

 دم  وی ېنځیوو زما  ړیو ېی هړز

 ناست ومه هردم ېیوصال په تمه   د 

 وو  ه ړزما پر ز خښ ېی یشیغ وڼب د 

 وو   هڼکا  ږزما پرغ ېی ونهږغو خو

 ړ ک نبیا ورته  هړحال د ز مې ځور وهی

 ړک انی ورته ع تیدا خپل ن مېخندا  په

 ا شوه خوله په مسک رڅیپه  چېغن البگ د 

 بله هوا شوه  دویپه اور تین د  زما

 ه ړیږگمه  هیاځ بې آشنا  هځ: وې

 هږیږعبث خبرو مه راته غ پر

 ستور نه د  ید  ویکلتور مو سره  نه
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 لور ویشو پر  یپه الره سره تل نه

 وسه بې میزه  ،یاډ ب ته

 کسهبېزه  ،یاغلښ ته

 يکل د  م یزه  ،يارښ هت

 يلټر وی ږمون، ه د خانزا ته

 ي منل يش يل ټه ردار کل سهیپ

 يبلل  الیوس خپل سبېکله  رگتوان

 هړک اریکلتور سره ع ږزمون انځ ړیلوم ، هځ

 هړک بارید وصال او د ر ېخبر بیا

 رډیما  ېړنن ته غوا چې میږپوه دا

 ریه ېنځ در يو هڅسبا به هر  خو

 هړک يآزاد او انسان ېذهن د   اول

 هړک يبارید واده فکر او ر بیا وروسته

 جهان ېپرد  ېوړ غ ېگستر وڅتر  يیوا ن«ی»به

 هر انسان ورهگ هگپه ستر انسان د 

 ۲۰۱۵/7/9جرمنی  ماینز ـ

 

 

 

 



62 

 

 ۍ کشت ږزمون

 دلته کیږي ېپات ېغم د  ېځ چې هت

 دلته ېیږورځ رډی په غمونو  ستا

 انهښن اد ی د  وگستر ستهیاښ د  ستا

 دلته کیږي پاتې  کې هړپه ز زما

 وږآواز به زما پر غو وښپ د  ستا

 دلته لگیږي ر څیه باد پ نرم د 

 هسې يراش چې ېخول ېنیسپ د  ېد  اد ی

 دلته يیږسست مې ونهگر هړد ز 

 لرم د خندا  ېد ورونهځان رډی

 دلته يږ ینړ مې ۍ لځ لویه خو د  

 يبه وش هڅ میږنه پوه ېد  گت په

 دلته  يیږریت هڅله تا به  ریغ په

 لونهگسره  ېپر مخ د   هځ ،ېځ چې ته

 دلته يیږتش هسې واد یه ږزمون

 خاوند وو  لیتحص د  چې  وکڅهغه  ولټ

 دلته کیږي هړم چې يتښملکه ت له

 خه څ وړبچو له بدو ک نیاخ وڅ د 

 دلته يیږوخته اور بل رهډی له

 ل یده پ سانوی د ابل هړگج دلته
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 دلته يیږسوز کېخلک پ بیگناه

 یروان د  ریبه وینو سرو  د  دلته

 دلته  يږبېوډ  کېولس پ افغان

 ده؟  هڅپه  ناهگملت  ېد د  هی! خداهیخدا

 دلته يړیږ رب یې ېډ او کون میتی

 ا یبسخته ده  مکهځاو  گج ید  آسمان

 دلته؟ يیږآواز مو در رس ایآ

 ږ پرمون وړنازل ک  بیا ېنوح طوفان د د 

 دلته يیږ غرق کېپ  ۍمو کشت اوس

 ي کارښ نه  نژدې یې الره خالصون  د 

 دلته   يیږخور ځپه هره ور ن«ی»به

 ۲۰۱۵/9/۱9 یجرمن -نزیما
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   نظم  ډبنیو بر 

 

 شونډې اری د  .80

 نن سبا يیږاد ی مې شونډې اری د 

 دا دعا  خالصهله ا ئړوک خلکو

 يش غصېله هر  يخال مې هړز ارید  چې

 سخا بیا يش دایپ یې کې هړپه ز او

 

 یطراوت د  ولډ  لیب مې کې  وډ شون اری د 

 یحالوت د  ینیم پاک د  یې يسرخ دا

 وایي باندې را هڅ یې کیسهخوند  ږخو د 

 یشربت د  د  یېمزه  چې یقسم د  میوا

 

 ېلیآزمو يد   انډ په وار وار دا شون ما

 ېلښبېز يد  کېپه خوله  مې وکرات په

 وو لبې یې خمار، لبېخوند  یې ېلځ یوروست

 ۍلړل کېپه شرابو  ینبات د  چې ،وېبه  تا

 

 بیا کومه  آرمان وډشون  ید د   اوس

 سخت پر ما  یپه غصه د  هسې اری خو
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 م ینه  ی سکې ېخبر له اصل ن«ی»به زه

 خطا ؟  هڅ ،ده ناهگ هڅ میږپوه نه

 

 ېړ کته خفه ن هړخوبان ز  د  ياله

 ې ړورته ورنک نهیک خو  ،يخفه ش که

 يوهم حساس  هسې ونه ړخوبانو ز د 

 ې ړورنک یا ځته  ېنکې کې ونوړز پدې

   ۲۰۱5/8/۱۰  ماینز ـ جرمنی
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  الرهد خالصون 

 حکومت خو دو سره شو وطنداره  اد 

 شو وطنداره  هړگپر جخت بو پارلمان

 ملک په زرهاو ېلد يتښت وانانځ

 خطر شو وطنداره  یو داعش هم ل  دا

 خبرې حت او پند ینص  د  هړراته مک نو

 یرگمل یېښو را  رخالصون ال د 

 

 کې پارلمان  يد  ړېگاو ج گ جن ځور هره

 کېپارلمان  يد  ېصلیف  هگرناگرن

 ي قانون ضد د  د  هړک رډی یې یوازې نه

 کې پارلمان  يد  معاملې چارې هړوا

 خبرې حت او پند ینص د  هړمک راته

 یرگلم یېښراو  الر خالصون د 

 

 ایتښپه ر يد  وانیل  يند  نالیکو دا

 ایتښپه ر  یاستادان د  کېچل ول  په

 ېړک ېریه هړوا یېستونز ولس د 

 ایتښپه ر يد  ردانگسر وټگخپل  پر
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 خبرې او پند  نصیحت د  هړمک راته

 یرگمل یېښراو الره  خالصون د 

 

 هر انسان يفعله او بد کردار شد ب چې

 لعنت پر تا انسان  چې هیوا ورته

 ي ړک يد پارلمان د غدار یلکو چې

 رانیعوامو پر خطا مه شه ح د 

 خبرې او پند  نصیحت د  هړمک ته را

 یرگمل یېښراو الره خالصون  د 

 

 يړشورا ک یحکومت او د لدې وکڅ امید  که

 ي ړپه خطا ک ریعمر خپل عبث ت هسې

 ي وروان  یغال دمال پس د  ېشپ د  غله

 ي ړخلکو سر و مال تاال ک  د  ځپه ور دوی

 خبرې او پند  نصیحت د  هړکم راته

 یرگمل یېښراو الره  خالصون د 

 ۲۰۱5/۱۰/۳۱جرمنیماینز ـ 

 

 
  ځیکې نه را  ېلډ پدې ي نکحکومت کارکو او د  ناو وطنپرست وکیال ف یشر. 
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   صنوبر

 په خوب راغله صنوبر مېشپه  اهگېب

 دا خبر  ویلیراته   یېا ړژ په

 ي ړک سارگسن  د  تین بیا وحشيطالب  چې

 بر ډ او  وڼکا رپ يولما  لځ دا

 ملت  نه، يړک پوسټحکومت زما   نه

 رټټ مړ ک ېیرڅ ور چېم وین زه وکڅ داسېهم  نه

 او بنده  يو دایپ یخدا  انسان د  که

 پر بشر؟ یروا د  هگ نڅ سارگسن بیا

 ومه او ساکت رانیح ن«ورتهی»به زه

 غمبر؟یپ امت د  پر کیږي ولې دا ظلم  چې میږپوه نه

 ۲۰۱۵/۱۲/۴ یجرمن -نزیما

 

 

 

 

 

81.  

 
  ي.ړک یعمل  ېعمل پر  سارگسن  د  يړاو غوا ېتولښکې طالبانو ت  و یپدې وروست  چېده  رمن هغه مې صنوبر   
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 نهیم

 وفا ایاو  ایتښر وې مینه د  هک

 ا بی ل ځ وی هړک کډ ته  را مجا تش دا

 م ړک یونیل وگستر خمار د ستا د  نن

 ر سر بله هوا پسوز لرم  هړز په

 ورم گته ۍ مږمخ سپو ستا د   چې لځهر  په

 اینعمتونه د دن يش یڅه راته

 يپه پرواز ش يستا پر لور مېوجود  ولټ

 چا ېڅه د  هړپروا مک هړراک ېد  الس

 ې رینور ل هځرگمه  ایشرم او ح دهیږپر

 جال ينوک کاند  ېتر  ېچ می وتهگهغه  خهڅله تا  بې

 ه ړزده ک خهڅ وگزما له ستر مینه راشه

 اړپه ژ يهغه دم ش يورگدرته  ېهر وار چې

 یکلڅترخو شربت  عمر د  ولټپه   چې ن«ی»به ما

 خبرو په حلوا د  يړک ښخو مې چې مینه  مال

 ۲۰۱۵/۱۲/۱۰ - یجرمن -نزیما

 

 

 

 
 خبرې  ېږ خو ای  مېکال ن یری ش  -خبرو حلوا   د 
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 د منافقو آذان

 ارانی هښلرل مو  چې يړک اد یغه وخت مو را په ه

 االنیو س کې نړۍخو  یاډ ب ووهم نه  هڅ که

 ومو آسوده  خو خاطر چېو وېمو  شونډې هڅ رگ

 انیخوا لکه زمر ېهر دلوځیرگ وگسرو ستر په

 و ڼید ما ونه مو شوق  وروان  ېپس الرډ  نه

 و غالماننه چا  د  ،ښو خو کې وړگجون خپل

 مو خپل و اریاخت واد یه مو هم لرله د  يآزاد 

 مانیا ومو  ټو پر خپل م يخوند مو هم  تیامن

 خهڅمو طمع وه له چا  نه، اتیدومره ز ومو حرص  نه

 ردانگدومره سر ونه  ،ایبس و کېژوندون  خپل

 و انیچملت ب وی د  و یاځدستور مو هم پر   ،دود 

 پاشان  تیه تدومر ونه  ،اتیدومره ز ونفاق  نه

 و خپل وطن  پوش د  »خمتا«، وېمو نه  مېجا اطلس د 

 افغان رډیخو تباه شو  وش يسلباس مو اطل  نن

 يپه بستر د  وکڅ ،وبیمع  وکڅ ،درهه پ شول در  افغانان

 چاره نشته د درمان وعالم ته تماشه ش ولټ

 کې ملت ته پخپل کور  ید  ېدلځیرگ اور ده  مکهځ

 روان يته د  خوا  یهر ، يیتښت خهڅ يخپل کل له
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 بیا   مړ ک خبرېراز   دا د  ن«یزه » به یوج ېلد 

 منافقو پر آذان  نور خلکو د  ېوکه نشد  چې

   ۲۰۱۶/۱۰/۱ یجرمنـ  نزیما
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 قاتالنو 

 ی غم د  کې  واد یه بیان مو ن

 ی ماتم د  چې  ېړک هڅال  غم

 قاتالنو هړمو ورک ک رب

 ی شرم د  نړۍشتون د  ستاسو

 مینه  يړانسان سره ک خلک

 یهم په بم د  مینه ستاسو

 يش رځیپه  وکڅته  وړمو ک که

 یمو تور تم د  کېدم ق هر

 ي یږنور خور  یې وړپه ک چې

 ید  مړل یانسان ند  دا

 خونخوارو  ړیزده ک توبړیس 

 یعالم د  ولټمو بد په  نوم

   ۲۰۱۶/۰۱/۲۲ ماینز ـ جرمنی

 

 

 

 

 

 



73 

 

 د حد ساتنه 

 وو لمهمې اری چېغه شپه ه

 ته وو شرابو سخت اخ په

 له حده  لړوخو ېې ډیر

 له خپل سرحده  ووته

 ات یز رډی وو  یوش نشه

 ات یح  نه وو پر یېم پا

 روان شولو په الره چې

 له کاره ېد وېول یې ښېپ

 ږهیت وهیپر  ذارگشولو  ياپڅنا

 ږه یپر دغه ت دهیس د یگول یې مخ

 خهبېماته شوه له  یې  غهیت یپوز د 

 غه یدربې وېش یسر، ېد یسړ وپ یې یگستر

 روغتون ته ولوړو یدم خلکو  هغه

 هم درملتون ته رټ اکډ هم  ړال خبر

 شو او بستر  اتیعمل سهسمدال

 اثر بې وجود شو  یې  پر»نارکوزو«

 شو  داربې او را ښوې چې ړیگ یله در پس

 
 دوا  یهوش ې نارکوز د ب 
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 شو رفتارگ يوالڅپه غو یخپل پوز د 

 وېش  څوو غو ید پوز یې برخه وهی

 وېش څوو لو ېپوز د   یې یاځ یغیت د 

 خپل رخسار کې نهیآ  دهی ول چې ده

 اری اخت بې وړال ېطاقت تر دویل د 

 خفه شو ندېبا انځپر  هم

 ته په غصه شو  وړخپل ک هم

 کې کار  اید دن ژند یحد ونه پ چې چا

 کې ارگروز ېپه همدا شان وېبه سر  تل

 وینادا  مهړاوس درته ک ن«ی» به زه

 سزا ينوې ي»حد« ونه سات وکڅ که

   ۲۰۱۶/۳/۲۳ ماینز ـ جرمنی
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 یموکراسډ

 يد  يلړت ېالسونه د  چېده  یموکراس د  هڅ اد 

 يد  يل ړل وینوخلک په سرو  ېورگ یې انریح ،رانیح

 يو کېبل په الس  واک د  ېد  چېده  يآزاد  هگنڅ دا

 يد  ينور وژل یېماین ،يش يپټاولس  مین

 ده هگج ېملت خو تر آسمانه پور چغه د  اوس

 يد  يللیاب یېسرونه  ر ډی ،دهیږپر یې مکهځمال او  دا

 ومنه وکنوم دوزخ پر خلجنت په  د  یېړجو را

 يد  يلیځرا س کېپه سره اور  یې انانوځ يک تن يکتن

 ړالقا ب د چوپان ورک یېرهزن او غلو ته  وڅ وی

 يد  ياکلټ»رمو« پاسبان  د  یېقاتل  ،جاهل وڅ وی

 جام په زور  لویه د  ږزمون خهڅزهرو  له لوړک کډ  یېبیا 

 يد  يلړش ینځل ملک له خپ یېفکر خاوندان  د 

 باندې  بل او ویپر   يړخلکو سست ک باور د  چې يړغوا نن

 ي د  يمارلگکار ته  ېهمد  یې يچب نیخا وڅ وی

 ید داسېستور هم  د  اید دن هړبس ک ن«ی»به یا نو

 «ید  یتلل هگپه ج شمې: »د زور اوبه هچې ید  متل

   ۲۰۱۶/8/۲ماینز ـ جرمنی 
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 هړزما ز 

 ه سفر درشم پ لځ وی ته  هړز ېد  هک

 خبر  ېنځ هړزما له ز ې ړک هړز ېد  ای

 يش ند گرڅدرته  ولټ مېراز به  هړد ز دا

 نظر ېولر مې باندې  هړپه ز که

 ی د  رډیثواب  کې يخوشحال  ونوړد ز يیوا

 مرور ېړته پخال ک چېشرط  پدې

 هړک نژدېسره  هړزما له ز هړز ېد   اوس

 او برابر يش ویسره  ونهړدا ز چې

 ي وهم ستا  ېد  هړدا زما ز ېړکه غوا بیا

 پر سر  هړز د  ن«ی»به د دهږکې ېد  هړز

 جانانه  يمات نش خهڅ در مې هړ ز! هړپام ک خو

 خطر  يانځ ي لر هړز، یسوزد  کې هړز ،یدرد د کې هړز

   ۲۰۱۶/۶/۵ ماینز ـ جرمنی
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  ! ته غله رهبر

 ویناواورمه  ېد  ېه په سل وارک

 اړژ ېراته وکاند  ومرهڅهر  که

 ېد ږکېالس  باندې په قران کېمسجد  که

 که مال ېش يړچ که، ېآخوند ش که

 یېغل  چې ژنمیپ ېد  زه

 ه ینه له خدا ېیږیرو خه څله خلکو  نه

 هینه عقل ستر چارپا ېشعور لر نه

 عمر  ولټپه  يړتا ک چې کارونه  کوم

 ه؟ یوو اوس پخپله راته وا هښ یې کوم

 یې مل  یته هم دالر  چې ېوای همبیا 

 حسابه  بېپه ناحقه  لړک هړم ېد  خلک

 خونابه ،لوړک  يمزخ ید  ونهړز چېغن

 هسې نولښیکپه غم  ېکورونه د  رډی

 ابهینا هړ له ملک ورکه ک ید  يخوشحال

 یېپه چل  بیا، ېړک ناهگ بیا او بی فر بیا

 زورور  یېپردو په زور ته نه  د 

 شر وهړمه جو ونڅپه لم منښد  د 

 يند  یهکت ستا غرډ لوچک او لن  وڅ
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 باور او هړوک یهکت باندې ولس  خپل

 یېاولکه شل  ډ بربن څولسه لو بې

 ۲۰۱۶/۶/۵ یـ جرمن نزیما
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 ونه ږغو هڼکا

 يپه اور سوز ېمیند  مې یلڅ هړز د 

 ساتم نن سبا ټپ یې ومرهڅهر  که

 ي ړله غمه درد ک  واد ید ه مېوجود  ولټ

 تماشا  ینوې یېکه  یراش خلکو

 وېش  نژدې می رډیجنون سر حد ته  د 

 بیگناه  ،په ناحقه میږورځ بیا

 نویاخ  وړڅک خیراته تر  یېکام  نیشر

 هم هوا  مکهځهم پر  لړ ک تی ت یې زهر

 ړک ړجاوېوطن  ،رامآخلک نا یېالس  یول په

 ستا له ما او يوتمه هم ک بیا اوس

 پر کورونو  ياور ېټسکرو ځور هره

 کا یامر ړیک نیممو تض تی امن وایيهم  بیا

 شو   رډیهم  ریتوپ ياو دا سمت  يژبن

 خواېهر کېده په ملت  يډ وډ گ

 کې ملک  پدېده  يباز ېغوند  بهیعج

 بال وهی کیږي دایپ  کې میاشت هره

 ید  رم گد فساد بازار هم  ته خوا ېبل

 ا ڼرشوتونه په ر یدرنه اخل کې شعبو په

 فساد اخته وو  يپه ادار نهینار یوازې کېمخ
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 براال يړهم دا کار ک ېښځ بیا اوس

 ي یږخبرو نه خالص ېپر د  سر ېد  که

 قضا فتر ته د  د  ایپارلمان  لځ ویشه  ور

 پر مخه يمهم دروقاچاق کار و بار  د 

 ناهگنه  یته نه جرم د  روډیچاق قا

 یهم جعل روان د  کېرتبو  يمعل په

 په غال ولټ شو ماستر رډیاو   رټاکډ  رډی

 ید  ډ گ رغلیاو پر ادب هم  خیتار پر

 هکله له پخوا  پدې يوروزل ش يد  انټاجن

 ي ش وکهډ  ایاو  انتیپه خ وک څرسوا  چې

 تنخا  ياخل  الرډ په  یمشاور ش سمدالسه

 کیږي  ينه قانون عمل، نه بازخواست شته چېدا   هډ نل

 مبرا ېتر یظالم د  ،يش يمظلوم که عمل پر

 م ړوچاته تش ک  هړز کډ اوس دا   ن«یبه» زه

 الوې وا ينه اور مې وکڅ يوش هڼ کا ونهږغو ولټ

 ۲۰۱۶/۱۲/۱۴ ماینز ـ جرمنی

 

 

 

 
 ت یشکا :الوېوا 
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 ارمانولې د س

 کلهیڅه يانسان نش هښعمل او فاسقان به  د ب

 هلکیڅه ینش *»جانان« هښبه   یکود  مات

 يواو باطن بل  ویظاهر  چې هغه د 

 کلهیڅ ه يارما ن نش ېپوره به د  په

 ړ ک څخر سویپه پ مانیا یوار وی چې چا

 کلهیڅه يکافر به مسلمان نش دا

 کیږي ډ  بیاله بهره  یېړوڅک چې

 کلهیڅه يافغان نش  یڅدالل به ه دا

 ي ړک اڅن  ولډ په سل  ېغوند  زوبې چې

 کلهیڅه يبا وجدان نش مفسد به دا

 ې شان وی يڼگروا او ناروا  چې

 کلهیڅه يظالم به مهربان نش دا

 یوش وېل يو ناوروځد  وېپه خ چې

 کلهیڅ ه ينش مانښیبه پ وړخپل ک له

 رم گ يود سازش بازار  چېهغو  تر

 کلهیڅ ه ينش انیراز به نما  گجن د 

 
 کر ی/ ت یکود 
  /دی  ینی چ  نوع و یجانان 



82 

 

 م یپه ارمان ولې د س هسې ن«ی»به زه

 کلهیڅه يا مشکل به ژر آسان نشد 

 ۲۰۱۶/۰۱/۲8 یـ جرمن نزیما
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 ژوند مزل  د

 هږ د ژوندون شوله ک ۍژد کې ېچ

 خفه  هسېآشنا  هځرگم نو بیا

 هړوال  یاځپر  يو ېد 1تن پوله  د  وڅ

 اخله مزه ئړگژوندون له هر  د 

 جانانه ئد ن د ږعمر مزل او  د  دا

 نشه یېاښنه  هیبپه  غرور د 

 نده یش هږواخ کې ڼژوند ب  د  ېش یوک وڅ

 ه ڼکه م ورگکه ان وېمزه ترخه  ترخو د 

 ي ش بینص ېبه د  يبد  چې هړمک يبد 

 شهیاو پ هړمل ک ېالر  سلوک د  هښ

 ې یرچظالم خونه ده ورانه و هر  د 

 هښوگ یڅظالم په ه ینلر امن

 کې  یشو په بد  ړظالم هم م 2الحق«  عمې»س

 شوهم چپه یپه بد  ،لړوک یې بد 

 ، 3« یبد به پرز ، ځیرگبد  چې»

 
 اسرحد یپلوان ، خط   - پوله  1
 دل یول  مکهځ بر  دل ځیپر ای ی پرز 2
 و  یافغان دشمن اخوان و یالحق له سرحد بر، عېسم  3
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 تمه ېلر هڅ خهڅله چا  اتیز لدې

 ده  ېدوید جا سحر کې کی»اخالق« موز  د 

 پر هر چا دغه نغمه لگیږي هښ

 ارهیزما  ید  نظر پدېتل  ن«ی»به

 ضرر نشته دا منه  کې کېین چې

 ۲۰۱8/۱۱/۰7 ماینز ـ جرمنی
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 ولځړ  نویخا د

 ي شم په عذاب ش ېد یږته ورن  اری مې ېچ

 يکار خراب ش ېرکاندمه ل انځ ېتر چې

 م ړورسره وک هڅزه   چې میږپوه نه

 ي ش البگوروسته سره لکه  وې هښ ړیلوم

 ی غل يړک انځواخلم  کېالس په الس  یې چې

 يطراب شضا  یېحال  مړک  یخوش یې چې

 کله يش لړراوسپ چې یېغنچه خوله  بیا

 يش  ناتیکاپرې  سهیاښ هړوک باور

 هسې نموېتروه و یې هډ نټ چې خو

 ي کباب ش، کباب یگړزدا  مېدم  هغه

 ؟ ېدا ول چې مړوک ځینې تنهښپو چې

 يبل حساب ش يش اد یپه  را چې  واد یه :وایي

 وینهړ ژ  بیا بیا مېخپل خلکو حال  د 

 ي کتاب ش وېل مشمیرو یې يزمېغ که

 ول ډ   ولډ په  ځوروي یې غداران

 ی آب ش بېا او که که رسو ږیمېشر نه

 ولټ نیدا خا چېدعا  هړک  ن«ی»به اوس

 ي په طناب ش يله ستون ندړوځ ځور وهی

 ۲۰۱7/۰۲/۱9 ماینز ـ جرمنی
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 ا یرتگاو خره مل ښاو د

،  ید وکڅهغه  ارښیهو ،دا خبره عامه ده ځنیمد خلکو تر  ږزمون ،زانویعز رنود 

او په  یژنیوپ انځ خپل  د یبا یعنی «يووغز ښیپ  یپه اندازه خپل میلگ»دخپل  چې

 .يړغوره ک یځخپل موقف او توان په اندازه در د  کې ولنهټ

شا عر ، سره« الهیله س يوخوند ک ی»دوست چې  یږیاد یوخت  رډیهم  وینا دا

  :وایي

 ي کارښ  هښسره  وند یله خپل پ وند یپ هر

 ی ند  یدلیانار ل مې  کېنارنج  په

  خبرو د  د دیي. نلر یاځ «یگاو سرتمب نهکې»  بیا کې ایرتگاو مل ۍپه دوست خو

 ما، وایي ېسیکاو متلونه  بیاهم  ېنځی او يړمثالونه راو کسان رډیاثبات په غرض 

  می  منه لیه چې ېړ نظم ک کیسه وهی خهڅ سوکې کویفولکلور هکله له هغو پدېهم 

 .مړغوا نهښمخه بخ  د  یې هخ څ اویتړگمیله ن ،يش مو هښخو

 ي رگخر شولو مل ویاو   ښاو وی

 يرامه له خپل کلووتل آ  هړدوا

 ه ړته سره دوا ېښوگ وېی ېریل لړوال

 بیکاره ږل يانسان ش له ظلم د  چې

 آرامه او خوشحاله ه ښموده ول  هڅ

 ه ړوو نه ویجا یپه فکر د آباد  نه

 شو په چکر تین یې ې مود  هڅله  پس

 پس منظر یاځد خپل تم  يورگو چې

 ي کل وهی برابر شول پر اپهڅنا په

 يغل لوړک یې نهانوځخپل ، شول رانیح پک

 یرگمل رانهگ ی: اوېخره ته و ښاو بیا
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 «ې»بدل ېوایونه  ،ېړنک گآواز ج چې

 خبر ږ پر مون يبه ش کخل يکل د  چې

 به بار سره سفر وړک، وېبه هماغه پخوا حال  بیا

 ېځورو مې هڅ ارهی  هښ: اووې خره

 ېاور  که، یاوس آواز راغل همدا

 یساتل انځنشم  ی عادت له مخ د 

 ړی شم ست ،يیږگتن هړز  مې ایچوپت په

 ړآواز ک گپه »عرعر« او ج ل یپ یې ولډ  پدې

 ړ»سر« ساز او آواز ک ېخرو په شان نورو د 

 ي ړپه پ ل ړوت یې هړخبر شول دوا خلک

 يپر بل کل لړ روان ک یې بیا  لړبار ک یې بیا

 نیس وېل یمخ ته راغ لړوال هڅ چې

 نیکپه تم یوا ریت د یبا نهیسې لد 

 المبو ونو د پوه وو په چم چې ښاو

 د اوبو  يروالډینه وو له  یې غم

 المبو  دله د خره ستونزه درلو  خو

 له اوبو  دلوییرو ېوج لدې

 ړیته ور په شا ک  ښاو خر چېمجبورشول  خلک

 ي ړبال ک ېخالص لد  یې هگتو پدې

 ته ور په شا شو په کراره ښخر او چې
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 ارهی زهی زماعز  ی: اوېو یېته  ښاو

 اډ گ ېړونک  کې نیپه س یمست نش هړک پام

 په خطا کېنشم اوبو  ذارگ ېد  خهڅله شا  چې

 سخت هړ په ز ید  رگ نهیک ا  ذات چې ښاو

 راوست تا بدبخت ږه: دا حالت په مونوېته و خره

 وینازما په  وهیونه ن ږغو چې تا

 ا ډ گ د  هړله ما نه تمه مک اوس

 شو  زویاو په خ یپه مست ډ گ ښاو بیا

 شو  وډونگپه  کېشو په اوبو  ذارگ خر

 غرق شو خر فنا کې پوڅاوبو  د 

 او تنها  یوازېشو  پاتېهم  ښاو

 وېحال  یې  همدا ړسره جو  وېنه  چې دوه

 وېحال   وهیفکرونه کله په  مخالف

 بقا  ړینک  یاری ،وېنه  تړښجو چې

 په اخالص او په وفا وېتظاهر  ومرهڅهر  که

 دا داستان ړدرته راو  چې ن«ی»به ما

 نبیا شاعر هم واوره دا  «ی»در د 

 کند همجنس با همجنس پرواز»

 باز با باز«  باکبوتر کبوتر

   ۲۰۱7/۰۳/۳۰ جرمنی ماینز ـ
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 سر ماتول 

ما نظم  چې کیسه  کیبله فولکلور وهی، مړهم غوا بیارنو او معززو دوستانو: نن د 

 ینش  يړست ېوېپه لوستل چې می منه لیه، مړک یاند ړستاسو حضورته و ،هد  ړیک

 .مړغوا نهښمخه بخ د  یې خهڅ اویتړگ میهم له ن بیا، يړاو خوند درک

 

 کې زمانه  وهیپخوا  په

 کې هڅوو په کو ړزو وی ناست

 کېسره چرتو   انځوو  وبډ 

 کېپه غمو  ېوسبې د 

 وو  ا یپه فکر د دن نه

 په طمع له کوم چا وو نه

 سره اخته وو  انځخپل  له

 وو  تهښفر هیوله خ خو

 ېڅکو لدې ځور وهی

 زمانې   »لوچک« د  وی

 نخروپه  دلویریت

 خرو  وو د  یېعمل  خو

 انسان ېد  شو پر یېم پا

 طانیش ېد  وړس کته ال  يیږت وېی

 بابا هړخوار زا ېپر د  وړوک یې وار

 په خندا  هسېورله  وړ مات ک  یې سر
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 رډی  دهیودرد  مظلوم

 ر یه ېتر انځشو  بېیش وڅ

 ومونده سکون  چې ږل

 ون ټپه ل یږیت د  شو

 بیا وموندله  یې هیږت

 افسره خ انځله  یې هړک

 ارښهغه  موده وروسته حاکم د  هڅ

 کردار لدېخبر د لوچک  شو

 ځوروي یانسانان د  يوزلبې چې

 يوناحقه هم ضرر ورس په

 رفتار گ یلوچک ش چې  ړوک یې امر

 ساریاو ا ند ړوځ يړک کې «ی»کوه وهی په

 و ښله پ ند ړوځ او   شو ولیپس لوچک ون دمه

 شو یکوز لکه پ ړک یې  کې يکوه په

 حاله ېو لد خبرش چې وزلهبې ړزو

 مجاله بېته  يورسوه کوه یې انځ

 چکلو ېد د حال  د یول چې

 ورته کلک وړوک تی خوشحاله ن شو

 په سر شتهوېو یې هیږهماغه ت په

 خبر  بېپرې  د لوچک  ړمات ک  یې سر
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 بابا ته ړپورته وکتل وزو لوچک

 ماته؟« هی وا یدلیسر بد در مې هڅ»: وې

 رپه س شتموېو  ید  چې می:»زه هغه  وېو بابا

 فر یکخپل عمل  نن د  ېنوېهم  ته

 آسان وې چېماتول   ککرو د 

 تاوان  کلهیڅه یاللگنه  به چا

 بل انسان حرمت د   ېنه سات چې ته

 خپل عزت چا طمع مه لره د  له

 په امان يوسر  ېد  چې ېړته غوا که

 په ضرر د بل انسان« هړمک فکر

 کیسهدا  مهړدرته ک  چې ن«ی»به زه

 غصه هرډی هړپه ز، تن درد لرم په

 کیږي  بې په سرونو لو کې ملک  ږزمون

 ي څیږش خرت ېوار وڅ په  يوزلبې هر

 يد  معاملېسرونو  د  کېملک  پدې

 يد  یلیسر وهلو په ه بل د  د  رډی

   ۲۰۱7/۰۴/۱۱ ماینز ـ جرمنی
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 او شراب  یروز

د   ی»روز   چې  یلر  دهیمسلمانان عق:  زانویعز  رنود  او   یرسان« هللا  د رزق   او 

موجود    نده ځهر خو  چې  ید   ارگپرورد   یوازېاو دا    ید   ړیک  یضمانت خدا  یروز

 ځن یمتر  تل د مسلمانانو  ېوج  ې. له همد ياو کمولوقدرت لر  اتولویز  د   یروز  ته د 

، یپاک هللا د   یوازېاو    یوازېرسان«    ی»روز  چېده    وېقبوله ش  دا خبره عامه او 

د   خو په عالم   هټگ  هگتو  په  یلیوس  د   خهڅالرو چارو    نوځی  نوځی  د   کې  ایدن  البته 

 . کیږي ستلیاخ

 وه ی  خهڅ رشاد(    دحسنی)محترم س  دوست  ویله    کېمخ   ېمیاشت  وڅ  مې هکله    پدې

هغه د نظم   چې  هړوک   هڅشوه او ما هم ه  اد ینن هغه را په    ،وه  یدلیاور  کیسه   یطنز

  ، مړک  یاند ړستاسو حضور ته و  ولډ په    یتحف  یز یاختر  د   یېبیا  او   ومړوا  هڼپه ب

 .مړغوا نهښبخ مخه د  خهڅ اوی تړگمیله ن خو، يځرگو موړد پام و چېده  لهیه

 کیسه وهیه راغله ذهن ت بیا مې نن

 په غصه ینش ورهگولې ول چې خو

 موده پخوا  رډی خهڅ ېځنن ور له

 رسوا  رډیوو  زمانېشاعر د  وی

 استاد  وېل کې یپه شعر او شاعر وو

 معتاد  گ نټیوو  یشرابو او مست د  رگم

 هذوق آنه وه  کېکور  یې ځور وهی

 دهیس تیپه ن د یخر د  ړوال ارتهښ

 پام شرابو ته شو   چې کې ارښپه  نو

 وجامی په فکر د  شو، هړک  ریه یې هڅ هر

 ېړوڅک  وېد شرابو ش یې د یخر هړوا

 ينه کتل بل لور وېش  ټیپ  یې ېگستر
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 کور په لور وروسته شو روان د  هڅ ږل

 غور یپ ړورک  منیرم یې کېپه کور  خو

  ۍشته په تب ۍډ وډ نه  کېپه کور  لرو يړغو »نه

 ۍړ م ېوی محتاج د  وی، ده يمو هم خال دسترخوان

 ې غم مو وخور یټید خ چې ړیخو ال ته

 «ېوخور ید  احمقه سر لړشراب راو تا

 شور وهړمه جو  هسې ېمنیرم ی: الوېو شاعر

 دلته نور  يد  ړجو  هڅهر ، مه خرابوه ېد  خلق

 مانیاسالم لرو ا  په، ویمسلمان  ږمون

 قرآن کر شو د من  چې وینه  کافر

 ېوهل ذمه  «یپخپله د »روز یخدا کېقرآن  په

 ې» شرابو« ذمه نه ده چا منل د  کې ایدن خو

 دغه کار ړوک ېعهد له مخ د  ید خدا ما

 ارگد روز هړپروا مک ېورگمو  یخدا

 انړځمو وړپه شرابو ک دهیږته پر نن

 رسان«. یهغه ستر »روز یلپاره شته د  سبا د 

 ۲۰۱7/۶/۲۴ ماینز ـ جرمنی

 

 
 تاوه  بېت / 
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 دنهید آشنا ل

 کیږي  پاتې یېنوم  ویتش  یزمان روان پر مخ د  اد 

 ي یږ ریدا دوران به هم ت ،ریشولو ت دورانونه

 وه  متیمص فضا د  هڅوختونه  ریت  ړیک اد یپه  را

 يیږاد ی هښخو اوس هم په  يد  ریتپرې  کلونه هم که

 سعادت ده   کېزمان  ېد  دنه یل بیا ارانوی د 

 ؟يږپاتې  هڅ کېژوند  پدې وېدرسره نه  ارانی چې

 نشته ضرر  کې دویپه ل  ،ړیدود رواج ک دلویل د 

 یږی اتیانسان عمر ز دوستانو د  وښ  د  دویل په

 »سالم« وو سره »پاس« هم د »نمک« هم د  افغانانو

 یږی ریه ځینې هڅهر  چې يوش باندېور هڅنن  دا

 او جالتوب نور يانځ انځ هړ بس ک ،دهیږپر

 ي یږنه رغ ېما د  له  بې ،ېش وېته ق ومرهڅهر  که

 م ړک لکښد  باندېپر مخ  چې هړراک مینی الس د  راشه

 يیږ وچاود  ید  منښد  چېپه خاطر راشه  واد یه د 

 م یوخته انتظار د خپل آشنا  رډیله   چې ن«ی»به زه

 يټیږدا خبره نه پ ،ید  ړورته جو  مېتخت  هړز د 

   ۲۰۱۶/7/۵ یرمنج – نزیما
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 پوه  خیتار او رگ ورځان

 ن مه  لیه  خو،  ړیراو  کېما په نظم    چېده    کیسه  یبله طنز   وهیهم    دا   دوستانو  رنود 

په   او  يلیڅهغه سپ  واد یه  د   ولډ په خاص    يړونه ت  یپور  انځ  یې  وکڅ  چې  می

  ایاو   یوش  ریت  کې  ړپه چوپ   او خلکو  وادید ه  یېعمر    ول ټ  چې  نیمورخ  نمې  وادیه

  یداکې   ينش  نکارهم ا  خهڅ  لدې  رگم  له تله احترام لرم.  هړز  او زه ورته د   يیږریت

او   يړغوا  چېزر مزدوران    زور او  د   داسېهمدا اوس هم    يشته د   وو او  چې

 قویپر حقا  وولو څاو وجدان په خر  مانیخپل ا  او د   يړورک  ه ڼته بله ب  خیتار  يلر  ېڅه

 .يوړوا ېخاور

 .مړمخه معذرت غوا د  خهڅ اوویتړگمیله ن نظم د 

 

 مسافر  کېکسان وو په »ترن«  دوه

 مهاجر   کېخوا په خوا   ناست وو هړدوا

 سره نه وه له پخوا  یې يولگژند یپ

 آشنا کېنه وو په خپلو  ،يرد پ وو

 چپ ه ړوو سکوت او دوا کېترن  په

 شپ«  پگ » نه، کېوټنه هم ، خندا وه نه

 کډ  خهڅ اوړیوو له ست د ږاو سفر

 هک او پک  یته کتل  بل او وی  وړدوا

 په خندا  وېوبل ته و وهیدا  آخر

 و آشنا او ش  وگول پگ هځرا

 وروگته سره  بل وو یبه  وڅتر  دا

 ورو ښنه به  ،ویست نا یبه غل  وڅتر  او
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 ومهړجو  ورونهځان، میا رگورځان زه

 دا خپل ژوند سبا کومه  ولوړ په جو ورځان د 

 ؟ ېړکار ک هڅاو   یې وکڅدا ته  هیته ووا اوس

 ؟ ېړک ارگروز  هڅ په، وېریت یژوند د  هگنڅ

 می پوه  خیو تارا خیتار د  می کوالی»زه ل: وېو هغه

 م« ی وړک دېه پ ډ گ، بوخت کویپه ل خیتار د 

 پوه شوم  ارهی هړک بس، هړبس ک: رگ ورځان

 پوه شوم  پدېنه شوه  يیاو ستا آشنا زما

 يوسره دروغجن  رډی يککونیل خیتار د 

 يوپمن  رډیپه قهر او  یخدا د  آغشته

 اخته يو په دروغو  دویعمر  ولټ په

 تمبه  يته ش قت یحق يړنک دای پ چېدروغ  بیا

 ي ړک سویپه پ کنهیاو بل ل د زور  ړیک نهیستا وی

 يړک ویښپ د  بېلوولې ټ ټی پ  ېگستر يړپر حق ک وکڅ

 زار یبسخت  مهی  خهڅدروغو  له

 الر پدې یدلینشم اور دروغ

 ده  يردانگسر دلیدروغو اور د 

 ده  يستومان وهیاتو لوستل هم یجلع د 

 ده يسمفل یهول خیجعل تار د  وایي

 ده يسیابل هټپ کې  خیتار يجعل په
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 شم طانیش د  یرگمل چې مړزه نه غوا ېوج ېلد 

 شم  مانښیپه خپل کار پ بیاوروسته   موده

 کیسهدا  دلهیواور  چې ن«ی»به ما

 سره غصه انځله  ړېگهر  مهړک

 انسان  وهید  يغلط ولې دا  چې

 مان؟گبد  يړانسان په بل انسان ک رډی

 ۲۰۱7/8/۳۱ یجرمن -نزیما
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 مان غل د پارل

نورو   نوځی کابل د  د   او ونزوېطلوع دتل د  کې یاون پدې رنو او محترمو دوستانو: د 

  افغانستان د   د   ،يیښ   چې  یاسناد الس ته راغل  داسېاساس    پر  خبر  د   ویرسن  خبرې

 یبودج  د   یگجر  ید ولس   سیئد داراالنشا ر  یگجر  ییس او د ولسئر  یگجر  یولس

 یارنوالڅ  وېل   د   ساو  هیهم قض  هڅ. که  وېنپه تور تور  غال  د   ویافغان  لونویم  د   خهڅ

 وېل  چېنکوم    مانگخو    ده.  وېته راجع ش  يادار  یغرض هغ  په  قی تحق  د   یادار  د 

 .یاړک  ياجراات وش ی نیتښهکله ر پدېبه  يارنوالڅ

  ، ده   یالډ ته    زانویتاسو عزتمندو عز  او  وېش  بیترت  هړا  ینظم هم په همد   یالند   دا

 .ياتمو مصروف وس بېیش  وڅ چېده  لهیه

 

 خوا یآورم هر  خبرېغال  د  بیا

 لو رسوا بل غل شو چې یکارښ داسې

 ه یخدا  یهول يوش هڅ باندې ملک  پدې

 ایتښپه ر يغل ش وېل يمقام واخل چې ړیس هر

 وېرواج ش  وېغال گرناگرن کې واد یه ېد 

 طال  وکڅ، کېمځ وکڅ، ېسین ېسیپ وکڅ

 کېوڅبه په کو دلځیرگ ړیگو خوار

 ا ډ شولو ب   رد گ یدوجهاد له برکته اوس   د 

 يد  یلگاو بن  ټکېمار چا، هړک ړله جو انځقصرونه  چا

 اروپا د  کچا په با ن ېیښا کې ۍبدو ېسیپ چا

 ید  مت یغن دا ملک مو ړیجهاد ک ږمون وایي وی هر

 تاال  ای ،وړک ټلو وکڅکه  یمو حق د  دا
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 له نورو خلکو ریتوپ یلر انی»جهاد   :وایي اف«ی»س

  هم خطا« يړک هناگهم  دا امر ینه من چې وکڅ

 هړورکچ ېخلکو مال تر د  چېهمدا وه  ضهیجهاد فر د 

 کا یخالص تر امر یېالس  يونه  ښخو که

 پارلمان هم په غال بوخت وو د  یسئردا  یوج لدې

 له ما تهښمه پو یې خهڅ وړو له

 ورمگ ېولټ چارېدغه   چې ن«ی»به زه

 په چا مړزه وژا چېشم   رانیح پک

 ۲۰۱7/9/۲7ماینز  -یجرمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خه څ  اوینله  افیدعبدالرب رسول س کې ی په اون د ید شه. 
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 مظلوم انسان

 نشم ویلی هڅته  چا درد لرم خو هړه زپ

 نشمولې پوه وکڅدرد  پدېدرده  رهډی له

 رډی يجنجال لر چې میانسان سره آشنا  وهی

 نشمولې زه هم اوس خالص یېجنجال  لدې

 یاخته د   اووړاو هم په ک  ید  یدلیدرد  هم

 نشم  یول کم یېدا درد  چې  میږدرد  پدې

 ملک تباه شو  یېبل  ېخور  الککېښ د یړیسپ خوا وی

 نشم  یدل یزه ل یې دلړیرب  ولډ ،ولډ دا

 هسې  يیږورځ خوا یهر يد  يچافغان ب  د  دا

 نشم  یمنل ول ډ  یڅنور په ه یې تمېمظلو دا

 نانیخا يهم کورن يظلم کاند پرې  رگرغلی هم

 نشم  یخپل زغمل،  دهیږپردو ظلم خوال پر د 

 يد قانون حکم لر تی بربر کېافغان ملک  د 

 نشم یولک یقانون او عدالت پل تهدل

 د ینړو یکلتور د په بمب مرکز  کېکابل  پرون

 نشم  یلشمیر در وتوگ په شمیر وړم د  یې نن

 وچېافغان ب ته حال د  ېورگخپله  یاله نو

 نشم  یورته کتل ن«یزه »به ،وېبه رضا  ستا

 ۲۰۱7/۲9/۱۲ نزیما ـ یجرمن
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  آرمان  ېمیند 

 ریه ادهیما له  يړته ک ومرهڅهر  هک

 ر یپر ما ت يدا به هم ش يړنک پروا

 چاته و میوا بد  ېد ه ن مړک لهیگ نه

 ر څی ېیرڅ  مړک وانیرگ چې مړهم غوا نه

 کې  هړپه ز ساتم ورځبه ستا ان اد یپه  ستا

 ر یگ می کېپه ناخوالو  ومرهڅهر  که

 کې په خمار  مینی ستا د  میناست  چې اوس

 « یربکه » وخورم «کېسوې»  چې میږپوه نه

 کیږي   هړ»ودکا« ته هم ز مې کله کله

 رډی»نشه« نه شم   چې میږیرو خو

 وې هښ کېپه غم  اک«ی»کن  چې وایي ینېځ

 ری دوا ده د اکس چې یبهتر د  ن«ی »وا وایي بیا بل

 شو يبستا له غمه شرا چې ن«ی»به دا

 ریاو خپل تقد  ستا په کار يړافسوس ک فیح

 ۲۰۱8/7/۱۲ ماینز ـ جرمنی
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   نوکر  وټگ پردو  د

 يوخبر  ېله درده د  چې هیراز ووا ېچاته د  غهه

 يوخبر  بې نادان او چې ېړهغـه باور ونک پر

 سعادت « ده  د  ایم»ک  میوا کې نړۍ پدېانسان  پوه

 يوممکن شر یې هړگ  هر ،ساته  انځ خهڅجاهل  له

 هړمک ېډ خوا ته من ېهر  کې ریبه یو ژوندون په ل د 

 يو  خطر بېاو  ده یس چېهغه الره روان شه  پر

 د انسان ده  روتنهیالس وهنه ت کې ارویت په

 يو لمر  ۍکلښاو  اڼر چې یموندل  ېهلته ش ورک

 ي وپوه  باندېخبره  چې هړهغو سره وک و ناسته

 يولکه خر  ییوچ سر چې ېړغوا هڅ ېنځهغه  له

 ي و ېهم ترخ ومرهڅکه هر  ېمشور  ارانوی د 

 يوله شکر   کډ هم  هڅکه  يو ېښپردو له نازه   د 

 ړی غـوا ن«یهـر افغـان ته »به  ېد اراد  يآزاد 

 ي وضرر  یاځپر  یښد خو اڅته ن  ولډپردو  د 

 یته ژمن د   وټگهر انسان خپلو  کې نړۍ نن

 يونوکر  وټگپردو  د  چېافغانان  داسې يد  شته

   ۲۰۱8/۰۲/۱8 ماینز ـ جرمنی
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  لهیه  وهی

 طهور ننه شراب د ا ،خهڅله تا  مړجنت غوا هن

 د زور  هړمنم مه خبره ک  انځ ظلم پر ېند 

 کور مړنه له ستا غوا مړک هړگله تا سره ج نه

 نور هښپرمخه د  هځ، دهیږراته پر مېدا ملک  بس

 هړپه دار ک یمنصور غوند ما

 هړپه کرار ک مېدا ملک  هځ

 ې ش اری هښلره  ږدا وو ته به مون مانگ

 ی ش له به پکار ځور ېبد  ،داسې یېاښ

 ې  مار ۍډ لن هسېله  ږخپله مون چې نه

 ېخار ش وېل ویته د اغز هړز وی هر

 هړکپه دار  یمنصورغوند ما

 هړپه کرار ک مېدا ملک  خو

 ي انسان مر ځهره ور دلته

 يمر انیع وکڅ هټپه پ وکڅ

 يمر مانیپه ا وکڅ په مال  وکڅ

 ي هر نوم دلته افغان مر په

 هړپه دار ک یمنصور غوند ما

 هړپه کرار ک مېدا ملک  هځ

 ر«بش د میستا »حقوق وا مړنه غوا نور
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 نظر ۍکلښدا و ستا ، حاکمان  هړد غله ک ولټ

 سر ویله  يیږور ښنه  يتښن یپور  ۍکچو وسا

 خطر د  بیا وېدرته ک «ډینڅ وتگ» ېیوا هڅ که

 هړپه دار ک یمنصور غوند ما

 هړپه کرارک مېدا ملک  هځ

 روادار  یېنه په بل   يش یو مو ته آرام نه

 کار د  یېنه پخپله  ،کار ته ودویښپر ږمون د  نه

 ار گروز بېاو  بیکاره، بدمرغه هړد ک غاناناف

 نه ده دا د انصاف الر، ظالمه ارشهډو خهڅ یخدا

 هړپدار ک یمنصور غوند ما

 هړکرار ک په ږدا ملک ل هځ

 ایتښر دا خبره د  مهړاوس درته ک ن«ی»به زه

 په ناحقه په بال هسېباسه  ړمو مه ا نور

 له اوله وه خطا  مېدرو چې الره  پرهغه

 ناهگنوره دا  هړبس ک رهگوستمړغرق ک د ږمون

 هړپه دار ک یمنصور غوند ما

 هړپه کرار ک ږدا ملک ل هځ

   ۲۰۱8/۰۴/۰۳ ماینز ـ جرمنی
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 غل مال 

 مال کې يکل وهیه پ

 شو پر غال  کېمسجد  ریگ

 ؟ېول چې تلښوپو ېتر چا

 همدا  ید مال کار د : وې

 یې ښبه نورو ته الر  ای

 غال ید   يړبه خپله ک ای

 کار وشو  دا کېمسجد  چې

 آشنا هڼگ مه  مې ړپ

 يورگه له پاسه را ت یخدا

 ده روا  کې ضرورت

 يدلیآور يند  ېد  هغه

 بال هی وده ل ایتړا چې

 مفلس یش چېمال  نو

 ا یح يړنک یله خدا بیا

 ي یږیرو خهڅله چا  نه

 د چا یپروا لر نه

 د بل نسله ید  انیمال

 رسوا  رډی ،يد  هښ یې رډی

 ېتښدا پو ېن ځی زما  چې ته
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 ته واوره زما هم  دا

 غال لهړمال وک که

 ناهگده دا کومه  نه

 يړک ند دی غیتبل ځور ردهگ

 شوا یخپل پ يبول یې خلک

 ي ړوک هڅهر چې شوایپ نو

 خطا  هڼگمه  هغه

 ي ش  یاځ بیا یدوزخ به د  ،کنه

 د دعا   يمحتاج به ش او

 راشه واوره  ن«ی»به اوس

 دا فتوا  بیمال ص د 

 غل وې چېرهنما  يکل وهید 

 اژدها  يکل د  یشړ وخود ج يمعا

 ۲۰۱8/۰8/۰8 ماینز ـ جرمنی
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 قاتله 

  خبرې  د   چېده    وېچاودنه ش  کېحوزه    مهږپه شپ  ارښکابل    د   بیانن    !زانویرنو عزد 

 .يد  يوشي پټ نور  119او  هړانسانان م بیگناه ۵7 یېرسانو په حواله له امله 

 ب یترت  هړبېپه    يوک   يدویکارنښد درد    هړز  زما د   یچنظم    یهکله ما دا الند   پدې

 .مړغوا   نهښمخه بخ  د   یې  هخڅو    ایتړ گمیله ن  ،ید   یال ډاو تاسو عزتمندو دوستانو ته  

 

 کار  پدې هړغرق ک ېد یقاتله خدا یا

 کاره ستا په الر او ستا پ يو یخدا د  ېد  لعنتونه

 وې او آخرت  ایبه په دن شرمنده

 تا دا کار  ړیک چې  کوم، يړوک داسېبه  ناورځ

 

 نه وجدان کېتا په وینم  شرف نه

 مانیا يوجدانه انسان نلر بې

 خراب شو  ېد  هړ شرف او وجدان دوا یچ

 دانسان هگپه ستر يورگه ن ېد  وکڅ

 

 انسان وژنه ده پر تا روا؟   د  هیاوالده وا طانیش د 

 دا فتوا؟ ړیتا له درک ثیبخ کـوم

 په ناحقه  هړک هړوزله خلک م بې چې

 ؟ناهگ پدې وابځده ستا  هڅله  یخدا
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 ده   طنتیش د  قتیا الر او طرد  ستا

 رذالت ده  هړاو هړاعمال او ک  ستا

 شه رځیته  هړخپلو ک  و هیچب سیابل د 

 کوم صفت ده  ،ناورهځله  ریتوپ ستا

 

 دا دعا  مهړاوس درته ک ن«ی»به زه

 ایقاتله له دن  ېا هړورک ک ېد  رب

 پر بنا دویغلطو عقا به د  وڅتر  دا

 چا پروا د  ېړنه به ک  ،ېبه وژن خلک

 ۲۰۱8/۰۴/۰۶ یـ جرمن زنیما
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   ل یخوند دلآد 

حسن   د یس  یاغلښخپل محترم دوست    د   مېمخه    د   ځیدوه ور  !دوستانو  ړقدر و  د 

 ار ښکابل    هغه وخت د   ته د   او هغه را  ېکول  خبرېکابل په هکله    هړرشاد سره د زا 

ما   یا ب  یچ  هړوک  کیسه  ړخندا و  جالبه او د  وی  کې  څپه تر   ادونو ی  خاطرو د  وی پخوان  د 

  م ړک  کهیشر  یېسره    له تاسو  او  ومړ وا  هڼوروسته د نظم په ب  کیسهدا    تلښهم وغو

 ده.  ۍالډ تاسو ته  ولډ  ېپه الند  ید  نن دا او

 

 کاریب وڅ ویوو  کېکابل  هړزا په

 خوارو زار کې وڅبه په کو دلځیرگ

 ار گنه روز کسب او یېنه ، وو کار یې نه

 مار ق یریچ هړبه ک ای هړ غال ک یېبه  ای

 ېډ ملن  ړیپر خلکو ک یېبه  ځور ولهټ

 په الر هسې ورولځ  یې به ماشومان

 هم انگچر يپرد  ولټ پ یېکله به  کله

 کار یچارشوربا د   ولهړجو یې انوگچر له

 مال هڅ ږکس ل ویوو   کې دویپ رگم

 انکار هړک ېښله غو خو، هړخو یېشوربا به  چې

 ؟ېنخورولې  هښغو چې تلښوپو یتر چا

 نهکارگبه شمه پرې  ده گ چرغال  د   هښغو : داوې

 ؟وایي  هڅشوربا په هکله  : د تلښوپو یتر  یې بیا

 کار قوت د  وېک در، یاوبه د  ړې: شوربا غووې
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 کیسه دا   دلهیواور چېن«ی»به ما

 اعتبار  ړید اخوند په منطق مک میوا

 ۰8/۲7/ ۲۰۱8یجرمن ـ نزیما
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 یاکن ټ یپارلمان

 ا«یفد »ما وېش رم گ یتنور د  یاب

 خوا رېدالالن پر ه يفعال د  بیا

 يوش  گج را "يکو استازخل" د  بیا

 ا ڼپه ر هړک ټلو یې کخل چې وکڅ هغه

 کې پدېنن  ید  ریتوپ یې خهڅله پرون  خو

 ده دغال  ېلړمال ت  زامنو، یاځد پلرو پر  چې

 يش وکیل ړیاوالده غوا و«ټ»اجن د  دا

 زما او ستا یبرباد  د  متیق په

 يومور او پالر  عادت د  يچب وهیل د 

 ا ړزما ژ،  خبرې ستا  يړنک زهیهغه اغ پر

 او قاچاقبر هم نوماندان شو  قاتالن

 "سنا"  د  ړیغ ای یش  "یاستاز" چې

 ې ړک يخوشحال هسې، يو درک  الرډ   اوس

 سبا  بیا يړچنده درنه غوا تښوېلڅ

 لپاره یخدا یش ښوېرا ږخلکو ل یا خو

 بیا   دویپر  ړیباور وک چېنه  هسې

 میپه وار وار دا درله وا ن«اوس ی»به زه

 خطا وېده ل ت«ښمېزآ  بیاولې »آزم د 

 ۲۰۱8/۱۰/۱8 ماینز ـ جرمنی
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 ه : ت پمراټ

 

 : زانوی درنو عز

 ېچ   ې ک  نایو  زهی خپله هغه ناندره  دونالد ترامپ پ  یاغلښ  سیئ جمهور ر  یکیامر  مخه د   د  ېځ ور  وڅ  

افغانستان په    د  ه،ړوخت وک  دوپهیل  د پا کستان د صدراعظم عمران خان سره د  یی   یک  تنگ په واشن

 و ځ ه لسو ورشم دا کار به پ  ی الیبر  یک  ه ګړافغانستان په ج د  مړ» که زه وغوا: لیوو   ېهکله  داس

  ې ښله نخ  ۍړن  د  وادیافغانستان ه   او د  هړ انسانان م  لونهیلس م  ي خو امکان لر  یسره ش   رت  یک

 .«. مړدا کار وک مړخو زه نه غوا .يمحوه ش خهڅ

 افغانانو   یینای را وپارول او هغه و  ونونهګغصه او غبر  افغانانو  ر یشم  ر ډید    نایو  يال ج جن  ی ترامپ د  د

ته سپکاو افغانستان  ما هم    ېپد   وباله.  ياو  ترت  ویباب  درنو    تاسو  ولډ  ېاوپه الند  ئړ ک  بی نظم 

 ږ ځیرګو  ړپا م و ده د لهیده ه یالډ لوستونکو ته 

 په اور یسیته اون یم ی لځسل  که

 کور  او ۍکل هرته  را ړیک ړجایو که

 نور ړیراو یسالحو او ونهځپو که

 په زور  یسیهم ون وادیه ولټدا  که

 شم نه فرمان یمن  انځواک پر  یند 

 نه آرمان ی پوره ش ید لهینه به ه 

 يلیآزمو ېی انونهځ خپل ،یاغلر يپرد رډی دلته

 ي دلیشرمو هم شرم په ،ي بدن وتل يزخم په

 ي شو  ېپات  يړ چا م د یښیای  سالح دلته پر چا

 ي کتل يند ۍیپه بد رتهیب  ایب یی کلهیڅه خو

 مانښیپ ې ته هم ش ې چ ينش ېهس

 نه آرمان ی پوره ش ید لهینه به ه  
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  يټته چ هړمک يبوت ياوت ینور

 " يروان" د ریپه شم ېحساب نش ېچ

 « یماسوپلی»د ږل هړزده ک پام ساته، ېخبرو ک په

 ي خیب هړک هټخوله پ ایب ېړدا نک که

 طانیش ار ده دنورو ک د  ئسپکاو  

 نه آرمان  يپوره ش ېد لهینه به ه  

 رانه ګ  یا یچ میاوس درته وا ن«ی»به زه

 هانآس رډینده  یمشر  ړین د

 کاره ېالس واخله لد  ېچ  یبه دا و هښ

 په آرامه يش  ۍړبه ته هم ن هم

 زمان د یپه درد نخور  يی ړته اوس زو  

 نه آرمان  يپوره ش ېد لهیبه ه نه

 ۲۰۱9/7۱/۲7 یـ جرمن نزیما
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  دانیمارکاند وکهډ

 ایدن د  استیکاره پ  نه، ۍخور ملت  ېد د په درد  هن

 چا د  استینه په فکر ، وچاته ی رس ریمو خ نه

 نفاق الره د  ئوټل، يد  سیابل مو د  هړک هړوا

 بس مو نه ده دا جفا خلکو؟ لدې ئړغوا هڅ نور

 بل ته بد  ئړبل ک کله، ئیبد بل ته وا وهی د  کله

 په الره د خطا ئځ ،استیدروغ وا ېسبل پ کله

 ي ړپرتاسو نک خلک باور، ورهن ئوورښمو مه  خوله

 رسوا استی وېش ډ بربن، نویخا يژنیمو پ ولټ

 لپاره وټگ يماد  د  ،رشویت کېژوند مو چل  هړوا

 ا یح بې او شرمو بې ی ا، ړیک »فساد« د  خبرې اوس

 کې وکهډ په ناحقه او  ېړک مو چور کېمځملت  د 

 برباد او هم تباه  یش، ۍړگ هر يروگمو  یخدا

 تهمت وهلو ن ید  بې د  کلونو مو پر نورو رډی

 فتوا یلر هڅته  ېد ، یوش مانیا بېپخپله  نن

 ئکاند  معاملې گرناگرن ،غصب لپاره د  کېچو د 

 براال وشو ویسره  مو ست«یاو »کمون «ی»جهاد 

 ژر  یرڅی ېخپل یوبدل  کېقدرت په حرص  یاسیس د 

 ایتښر یمو قول د  نه، استیصادق  کېخبرو  نه
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 په ژبو او مونوپه قو وړک تیواحد »ملت« مو ت وی

 ده بقا  ېیرچخونخورانو اوس مو   ظالمو یا

 پورته ئړد وحدت آواز ک عدالت او د  ومرهڅهر  که

 ا یر او ئړک وکهډ  چې ،يوارشښیهو  ،يیږپوه خلک

 ئد   ډ د دروغومزل لن  چې میدرته وا بیا ن«ی»به زه

 نن سبا ئژیدار خ په، ئلالس وانخ خهڅ وکوډ  که

 ۲۰۱9/۱9/۰۱ یجرمن – نزیما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 خرتوب  

 رخرگنډ  ویوو  کېه پخوا وختوپ

 پدر باره وو ستومانه در رډی له

 لړد خاوند بارونه و یېبه  ځور ردهگ

 لځ  کاره په هر ېلد ۍنیخواش وو

 فتارگسره کولو دا  انځ یې تل

 مردار ژر ېړدا خاوند ک مېته  ربه

 نبیا   دویخاوند واور یې ځور وهی

 پرسان لوړوک ین ځ یې يسمدست

 راښیدغه  ېړپه خاطر ک هڅد  چې

 دا یپ  ېړبل خاوند به ک شمړزه م که

 دغه بارونه يړهم به پر تا و هغه

 کارونه  ينش اتید ز چې يخبرد  وکڅ

 ې یږته له باره نه خالص ېنړیپرم زما

 ې یږپوه هښکارته  ېهمد  یې دایپ ته

 له خدا دا  يخواست ش که د  يوبه دا  هښ

 ا یتښپه ر هله خرتوب يړخالص ک د  چې

 هم مستقل ،هم آزاد  ېځرگبه  بیا

 درته مشکل يواو نه به  يوبه بار  نه
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 ده دا »خرتوب« ناهگ یهوستا ل کهځ

 آرام خوب ېنش یوک  یېته خر  وڅ

 کیسهدا  دلهیواور  چې ن«ی»به ما

 خره حال ته په غصه  د  ۍخوا بد  شوم

 هغه انسان حالت شو د  اد ی را په مېدم  هغه

 ل ملتخپل ملک او خپ د يو منښد  چې

 ي وسان  ویدا خرتوب او جهالت سره   وایي

 يوناپوه انسان ژوندون هم همدا سان  د 

 بارونه  يړو ،سپاره کخل  يوخره هم  پر

 حکمونه يوانسان هم نور ک حمقا پر

 ۲۱۰۱9/۰۱/۲۶ جرمنیماینز ـ 
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 فساد

 کیږي  خبرېفساد  ک د مل د  ږزمون ځره وره

 يیږگچه جد فساد ک ېتر بل ځور کېدا ملک  خو

 ېفساد »وبا« راغل  د  ای ید  يفساد  رډیدا ملک  ای

 کیږي ه خلکو بله تمه اوس ن ېفساد لد  بې

 ړراو  "دوستانو"فساد  هڅ، خهڅفساد وو له پخوا  هڅ

 يیږاد یپـه فساد مو نوم ، فساده له وی یاډ ب نن

 ي د  يدروغو معاملد  ،رمگ یفساد بازار د  د 

 ي ږمېشر خلک ېنیتښپه ر، ورک شو ه له ملک صداقت

 وی يړلوم کې ست«ی فساد »ل د  ئدوران راغل بهیعج

 ي یږفساد خپر خوا یجهاد له برکته هر د 

 ي ړورک کېپه الس  اریاخت چې کېخپل ژوند ه پ يوانسان  سم

 کیږي الهو  کېپه فساد  هسې ېنځی ي ش ریه هڅ هر

 شـو يمـو فساد  یم قاضاو ه وکیل هم، ریوز هم

 ي یږسړپ له فساده نه یمفت  یټیجنرالو خ د 

  «یلټ»ر یش ومرهڅهر  که، وایيورته  ومرهڅهر  که

 یږییرونه پخپل فساد ، خبره یچا آور د  نه

 
 شده  نیتوه  ای ری ـ تحق یلټ ر 
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 ول ټ رگدا فساد او فساد  هملک ېلد  ړیورک ک هیخدا

 يیږورځمو  يوزلبې چېقبوله  هړدعا ک ن«ی»به د 

 ۲۰۱9/۰۴/۱۵ ماینز ـ جرمنی
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  ۱ان«ی اکنو»چنج ټد 

 ر یگمار هښ ویوو  کې پخوا وختو هپ

 رځیساته خپل مارانو ته په  یې پام

 مینهوه له مارانو سره  هغه د 

 وینهنه وه  کېپه تن  یېله ماره  بې

 سره بوخت وو له مارانو ځاو ور شپه

 آموخت  هښهمدا وو  وړله زده ک ایدن د 

 فرد س وړوک تین یې ځور وهی

 سر  ویله   ننه د  لوړماران ک کې 2ویکوت په

 بار لړک باندېپر خپل اسپ  یدا کوت هړوا یې بیا

 راښمقصود په لور او  حرکت شو د  په

 کې یکوت وېیتشه  وهیقضا په  له

 کې  3ۍگټ په   ړیک ټپ انځ وو  یچنج وهی

 ر یگمار د یته ورس یالر  یېماین چې

 ریگدل  هڅورخطا او  ږشو ل یچنج

 کې الر باندې را ریگدا مار یه شپو چې نه، وې

 
 کرمک  ایها رمک ک ، یچنج  ا ی ان«ی»چنج  1
 ی قوط ایها ی قوط 2
 ب ی فر  ایچال  3
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 کې م بازار  بهر په کو وېبه واچ ما

 دا  لهړنعره وک  یې هگاو په ج ړک سر بهر یکوت له نو

 »کاکا«  یا یېبیا  ییرچته  »ماران« «ږ»مون

 د »مارانو« لهډ په  هشمیرو یې انځ

 زانویزما عز «ی»چنج یهم وو د هڅ که

 کنو« کاراټافغان »  د  ورمگ چې نن

 سره په الر ریگ»چلند« مار یچنج د  یش د ایپه  را

  کتهښ ولو ده را ټتر  چېکچه  ویرا د  و نوماندان  هغو د 

 اوچته ولودهټتر  بیا یېآواز  خو

 يد  االنیس یول یوهمد  چې يیښ داسې

 ياتالن د  «بېد »لو کېپه اصل  او

 يمکاران د  هړدا وا چې یږیخلک پوه خو

 يد زمان د  نوی اطید ش انیآشنا

 ۲۰۱9/۱۱/۱۶ نیجرم –ماینز 

 

 

 

 

 
   وکڅ   چې  یږیهم نوماندان او هم خلک پوه  یول  وېنده اعالم ش  جهید انتخاباتو نت  چې  یسره لد  

   .ی ( دی )چنج  ف یضع  وکڅ )مار( او   وېق
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 نی منافق یپخوان

 یرگمل هړ شحاله کخو هړز مې ځور وهی

 ېریل انځله  هړعزم تعصب ک گنټی په

 ۍټمو وی بیا وړدا ملت ک چېهغو  تر

 ی منل نهکېسره مه  نویخا له

 یانسان اوالده نه د یڅمنافق د ه دا

 ېړشخ وېلپاره ن ږزمون وېړجو

 ي کاند  کېمخ کېمخ انځ یود  کارته هر و

 ېلڅټ  ينه من یې بیا يناکام ش  ېچ

 ه نظر نه کات وړک رویخپلو ت و دوی

 ېپلځ یېخلک  ړجاوې ړک یې واد یه چې

 يد  ریله چا ه ونه«ټکابل »قصاب« »راک د 

 ې ختل وو وکڅ وږمېپه ور انو«ی»افشار د 

 ي دغم اور کېښاو و گملت له ستر د 

 ېول ین ېالر ۍیپخوان بیا ثوبېخ دا

 يړ ک کټور خمېو پر سرون چې ړیغوا دوی بیا

 ېدا ناول  رتهیس بې  ښځی ړیک بیا

 
1  گردن.   ،ېږورم 
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 ي ړک ړقتل عام جو «يلی»ل د  ېدشت په بیا

 ې رږی نیپه شان سپ «چېشید »ا يړ بد نام ک بیا

 يوظالمو باز خواست نه  ېبه لد  وڅتر  دا

 يلړاو رب  يورولځ یېخلک  چې دا

 ۲۰۲۰/۰۲/۲۵ ماینز ـ جرمنی
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 کرونا  

 رخطااو یعالم د ولټ ېرونا ده نن راغلک

 ا ړپه ژ ېتښخلک تر ت لړنازل ک هڅ ېدا د  رب

 وړپر بنده ک  یېنازل  چې، یدا د رب غضب د  يیوا وکڅ

 بال ېغوند  بهیعصر عج  ید د   يبول یې وکڅ

 ده زمانېستا پخپله که بال د  يوغضب  که

 مال  ای يو يړ چ چې هړور نازل ک وېهغ پر

 په کراتوولې  غول یېدا ملت  چېهغو  پر

 خطا ریاو ت هړک ریدا ت يکارښهم فخر ورته  یاب

 خه څ وسو«یرو» هړ وا ېد د   هړخالص ک ېملت تر افغان د 

 نن سبا یداعش د  ای ید  يجهاد  ایطالب  که

 ول ټهم  طانانیش یاسیدا س هیخدا یهو ل يیوا ن«ی»به

 اخته په »کرونا«  یې هړک يږمېپه الره نه س که

 ۲۰۲۰/۰۳/۵ یـ جرمن نزیما
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 ه مسافر ت

 

 تر سحاره ړخوب ونک مېشپه  اهگبې

 ناکراره کېچرتوشپه وم ستا  ولهټ

 له وطنه وې مسافر به وڅتر  دا

 ارهی رانهگته  واد یخپل ه ېراش کاشکي

 ده« يسخته خوار ي»مسافر میږپوه زه

 لپاره یخدا ړدر په در ک یې واد یه خو

 يقبول د  مې هړدوا  هوږاو ل يبیغر

 رهخاو پدېزه نه منم  الککېښ دا

 ده  لیدلته بله لوبه پ کېنه شتون  ستا

 معلومداره  ېراوست ا بی یې «وې»سق

 ئړک ویالس  انوټاجن  او وغلوڅ وی

 واکداره  دوی ېش کیستا په برخل يړغوا

 ئومست ش ټاجن يران یا چېدا  بله

 په کراره يدا ملت ش  چې يد یږپر نه

 ته  «يمانی»سلي ړژا وکڅ، يوه »خراسان« د  ېنار وکڅ

 شماره بې   يړک ترورونه، نهید» برق« وه «یې»پا وکڅ

 ۍته ژمن د  وټگ یپاکستان، ئړ ک تعیب پاکستان ته  بل

 نهکارهگ يپال او توکم پال د  ي پرد  ېلډ   هړدوا
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 خلکو یآ چېم ړک ږپر خلکو غ ن«ی»به زه

 ننداره يوبه بله  بیا ئ» یو« نش که

 ئ ړنسکور ک را ولټ نیدا خا ئش ړوال را

 ارهگروز بېزاراو خوارو   داسېبه هم ئځرگ کنه

 ۲۰۲۰/۰۶/۱۲ ماینز ـ جرمنی
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 شال  نیش

 الیخ ه څ يلر تین هڅ  چې میږپوه هن

 ما ته کوم چال يلر چې يکارښ داسې

 نهیوه ېوتگ هړپه ز مېکراتو  په

 وبال يدا کار لر  چې يیږیرو نه

 په ناحقه  ئړک ي پ ټ یې هړز زما

 پوره کال  ېیږریاوس ت ېیښپ ېلد 

 م ړک هړز  يمزخ رته شکوه د زه و چې بیا

 مجال یڅد خبرو ه نه يوراک

 يد  هښهغه  يړک هڅهر  چې: ما يیوا

 زما د وصال ۍونیل هځرگته  هځ

 زوروره« هښ»سرک می داسېهم زه

 او کمال  یحسن زور د  زما د  دا

 ساته له نورو  ټپ ېراز د مینید  دا

 ه هکله نور ته سوال غپد  کوهه م

 ورم گ یغل ،  یورته غل  بیا«  نی»به زه

 زما پرحال يړفسوس کا  رډی يو ایگل دا

 نرم  ږل يش  یې هړز يککاش میوا ېک هړز

 شال« نیله واچوم »ش ور  یېسر  پر چې

   ۲۰۲۰/۰۳/۱۰ ماینز ـ جرمنی
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   ناهگ ږزمون

 سر بل غم شو کرونا پر غمو د 

 تباه  هړک یې نړۍ چې يکارښ داسې

 کرونا د   او د وبا خبرې يد  خواتهې هر

 اید دن يکدونیاوس يد  اجزع یېله عالج  خو

 اخته مرض شولو   پدې کخل  شمیر اتیز

 خفه  پدې يهم د  رډی ،هړک هړم یې رډی

 بال ته  ېود رانیح يهم د  پوهاننسیسا

 ته اړژ يد  يدلیهم رس انطبیب

 کېمسجدو  يهم چوپه خوله د  انیمال

 کېکورو  يناست د  انیاو مدار  رگزوېتا

 ده  ۍپر چوک گاو عبدهللا جن یغن د  خو

 ده  ۍخوب د مارشال بیا لهیدوستم ه د 

 ی کچو پر يلړت هړدومره ز  وېهغ

 ده  انا ایپالر وه  د  دوید  ۍکدا چو وایيبه  ته

 سویپ په تمه د  يد  کېپارلمان  بیاغله  وڅ وی

 هناپوه يد   هړوا، ملت له درده د  رگم

 انسان  په وژنو د  ایگل يهم د  انیش یاو داع طالبان

 انطیش ي ړونک یېبه  چې يړک هڅ هغه
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 طالب شو اوس بال  چېغم کم نه وو  انویجهاد  د 

 ناهگ يړک هڅ ږمون چې هیخدا يیږنه پوه ن«ی»به

 ۲۰۲۰/۰۵/۱۶ یـ جرمن نزیما
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 يت یبدن

 ته هسې ېورگته  را تیپه بد ن ېچ

 نه به زه ېخاوند ش هڅ به ته د  نه

 جانانه يانسان پخپله خور يتیبدن

 هڅهر  په  يومزاج خراب  تیبدن د 

 نشته ده آشنا   هټگ کې ۍتینبد 

 هښد چا  ېړنک ریه چې ساته  ېد  پام

 کلهیڅ ته ه ېعزت خاوند به نش د 

 هښ  ېته ونه کاند  چې يو تین د  که

 کې  واد یخپل ه ورمگته  وړستا دا ک چې نن

 ه ښکه وا ېخور ډیوډ  چې میږپوه نه

 ؟ئړک ړجاوې ید   واد یپخپله خپل ه چا

 هډ بان، ۍکل وېړن یې ایگل چې

 يړک وانیح وی چې هڅهغه  يړنک نسانا

 خره  وهی انسان او د  د  بیا ریتوپ  کیږين نهه ک

 يپر هغه چا ش ید خدا ېلعنتونه د  میوا

 ه ړخلکو ز د  يپه نامه خور ن«ی»د  د  چې

 رشهځی هڅ ږخلکو حالت ته ل هلمند  د 

 هړشول م چېکافر که مسلمان وو  دا
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 هړبس ک نور چې میدرته وا ن«دای»به زه

 خوله بیا يړ ماته ک ېخلک د  چېنه  داسې

 ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ ماینز ـ جرمنی
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 حرص او حسد 

 شو په مزاج ډ گحرص او حسد  ېه د ک

 محتاج  یې بیا یاډ ب وېومره څهر  که

 کیږي سبا   کېحسرت  ېژوندون به د  رد گ

 عالج بې وې ورځعمر به رن  تمام

 خپله انځپر  ېړخوند به حرام ک ایدن د 

 او تاراج ېړک ټژوند لو ید  الس به پخپل

 ېه بولنقص به غوربل   د  هټگ انځ د 

 رواج ېروا به پر روا کاند نا

 کلهڅیه يحاصل نش ېبه د  قناعت

 تاج  یکلښ  يد ږکېپر سر  ید  ن«ی»به که

 ۲۰۲۰/۱7/۱۱ یجرمن – نزیما
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 ځی څلوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 څلوریځی 
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 ننگر هار په هکله د  څلوریځیدوه 

 م ستا پرغ  کمیزه شر رهارهگنن

 تا راوسته ماتم پر یېبیا  وایي

 ل ړک تیزهر ت ېند تر نامه ال نید د  یېبیا 

 م ړدا ماران او دا ل مړغوا تباه

*** 

 اورم بد خبر ينن د  رهارهگنن

 محشر يده پرتا بل غوند  ړجو ییوا

 کې کار  پدې والس  نویکوم خا د  چې

 سر  ویتخم له  یود د  يړورک ک يد  رب

 ۲۰۱5/۰4/۱5 ماینز ـ جرمنی

*** 

 یچب س«ید »ابل

 ؟ یحال د  هڅ باندې کابل دا

 ! یکتار د  ړوج  وړد م یې بیا

 وو  وحشيعمل د کوم   چې میږپوه نه

 ید  کار وچېب سید ابل  میږپوه خو

 ۲۰۱7/۰۵/۳۱ ماینز ـ جرمنی
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 انسان

 يو انسان  په فکر د  چېله هغه انسان نه جار شم 

 وې انځپخپل  یې ۍاو منل ۍبومړ ورته  تانسانی

 ېر یل ېریل هځرگن نه هغه انسا له

 ي و انځصرف د  ،يوبل په فکر نه  د  چې

 ۲۰۱۴/۱۰/۱۵ ماینز ـ جرمنی

*** 

 سبوک یف

 سبوک یترازو ده دا ف وهی بهیعج

 انسان او کله سپک  ي دروند باس کله

 ي ړدا خپل کار ک، لحاظ ورسره نشته چا د 

 که سپک  يدروند تل  انځ چې یانسان د  دا

 ۲۰۱۴/۰9/۱۳یـ جرمن نزیما

*** 

   بشرا

 ارانوی يآسان ند  لښڅ شراب د 

 انویزمر د  یشوق او ذوق پکار د  دلته

 هسېته  وېړجام په سر راوا وی که

 انویمال خبر د  ېبه وانه اور بیا

 ۲۰۱۴/۱۰9/۲۳یـ جرمن نزیما
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   راز مینی د

 م ړک ډ له بربن خپل راز در چې وایيته دا  را هړز کله

 م ړک د نگرڅ له  حال تا ولټله شرمه دا  بې، ییرله و بې

 ئتلشم سا  کې هړز یېاو نه  ئلوېپه خوله درته شم  نه خو

 م ړک ند گزه سو مینهپه   ستا، ېجانان  یې رانهگ راته

 ۲۰۱8/۰۶/۰۶ یجرمن – نزیما

*** 

 زما فتوا 

 زما  ئفتوا واور دا، زانویعز

 انسان وژنه ده روا  يوحش د 

 يو  يداعش ای یجهاد  ایطالب  که

 ناهگرحم ده  ېپر،  شو حمیرب چې

 ۲۰۱7/۰۳/۱9 یجرمن – نزیما

*** 

 ی آزاد

 یې  يبند  ېړو نه که په الس را يآزاد 

 یې يته خوند  کېهم په ژوند  ومرهڅهر  که

 پوه شه  پدې کېپه ژوند  یېآزاد نه  چې

 یې  ړیچ ای وېنه مال  در ړبه جو ای

 ۲۰۱8/۰۱/۲7ـ  یـ جرمن نزیما
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 ی خوشحال

 میزه خوشحال  يیږخوشحال چې هړز وی هر

 م یزه سوکال  يیږسوکال ېچانسان  هر

 کې په ژوندون مینه  يپه بد  اڅ چیه د 

 م یهکله نه په فکر د ثواب نه د وبال ا پدې

 ۲۰۱۶/۰۲/۱۲ یجرمن -نزیما

*** 

 ار گپه ذات د کرد  ړیکه قسم راک

 دا اقرار مړوار وار به درته وک په

 له ملکه یمال او اخوند ورک نش وڅ

 او نه قرار ینی وبه صلحه و نه

 ۲۰۱8/۱۰/۲7 یرمنج -نزیما

*** 

 ید وجدان قاض

 م ی يزه راض  ېریل مړغم له چا ک وی که

 م ی يخوشحاله زه حاج مه ړک هړز وی که

 يو حقانصاف زما عمل د بل په  که

 میا يده چې د خپل وجدان قاض واهگ دا

 
 ( ی)فان  «شومکه شاد شود شاد مې یهر دل »با 
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 افسوس

 ی پر خپل قام د  مېافسوس  رډی

 ی بدنام د  ږزمون یژوند  هر

 و یوا یېبد  وې ۍژوند  چې

 ی خوشنام د  بیا  يش ړم چې خو

 ۲۰۱۴/۱۱/۲۰ماینز ـ جرمنی

*** 

 اف یس

 یانسان د  ېغوند  بهیهم عج افیس دا

 یکافر که مسلمان د  چې میږپوه نه

 یبل د  یېعمل  ،وی ی د  کېخبرو  په

 ید  طانیش وېد ل رویپ چې یکارښ داسې

 ۲۰۱۶/۰۶/۰۱یـ جرمن نزیما

*** 

 نه ړیم لگدمېح د

 اډیمې له  د یخبر واور مېاوس  همدا

 شولو فنا نړۍ لدې د مېح چې

 شو   دانیالسه شه مظلوم د ده د  رډی

 جزا یهوته ل نیخا ید  ړیورک هیخدا

 ۲۰۱۵/8/۱۵یـ جرمن نزیما
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 عبادت

 ي ړهلته عبادت ک چې يځخلک مسجد ته 

 ي ړک انتیهـم خ کېعبادت  ېنځی ېنځی

 ته  یخدا مخ پر محراب حضور د  ړوال يو

 ي ړک تیجنا يو ونیرب کېذهن  رگم

 ۲۰۱۵/۰7/۲۰یرمنـ ج نزیما

*** 

 ه یځلورڅ

 ئنشو زغمل ږمون وکیڅه

 ئدلی نشو ل هښ چا د 

 وښی  بونهیبل ع د  تل

 ئنشو کتل بیخپل ع خو

 ۲۰۱۴/۱۲/۲۴ماینز ـ جرمنی

*** 

 او عمل  وینا

 وعظونه يد  يدلی اور روډیله  ما

 کارونه يوک نور یود  بیا کېعمل  په

 ي یږند گرڅهله  زهیاغ وینا د 

 ملونهستا ع يو هسې وایي چې هڅ

 ۲۰۱۴/۱۰/۰7ماینز ـ جرمنی
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 بدخشانه 

 بدخشانه بدخشانه

 رانهگ انه ځله  یېپه ما 

 په تا وشوه  هیښپ هڅ دا

 شانه یپر وېش ودمی چې

 

 هړباد سمسور کآ بیا ید  رب

 هړپه کور ک کور ید  يخوشحال

 لپاره د یهر شه د  ستا

 هړکبر پر نور ک ارهیت دا

 ۲۰۱۴/۰۵/۰۳ماینز ـ جرمنی

*** 
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 ټپې 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پې ټ
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   ېپټ ید روژ

 ېرډیمه رپوه  ېد  شونډې

 نده اری زما په اخت هړز میزه روژه  که

*** 

 ید  لیو بخچ  م   ېوی مې د  اری

 مه ځروژه گر ځگرده ور چارېله نا زه

*** 

 مړغ کیآخرت کې به دا چ په

 غولولم وډ په شون اریپه روژه کې  چې

*** 

 ده  حیمال دا فتوا صح د 

 يړته تاوان نک یا روژمچو د چ وهی چې

*** 

 ېچرگه مردار ش يسهار د 

 نهځی ېیږذان زما آشنا له غآپه  ستا

*** 

 راشه  لځ وی  يروژه مات په

 مه ړتنده ماته ک ېچې پر هړراک  ېد  شونډې

*** 
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 خبر مه اوره  انویمال د 

 يو  رډیثواب  انوډپه روژه کې د شون يدلیاور ما

*** 

 ه ړمک ېجگ ، ېجگ ید  ېنیس

 خورم  ېهمدا اوس روژه پر چې یپر خدا قسم

*** 

 ي یږنه مات و ډ پر شون روژه

 ېراش ېپه ثواب کې به د  ېړراک ۍخولگ که

*** 

 هړصبر وک ته ږل هیگړز

 نشم ئلوې یڅته ه اریمې روژه ده  اوس

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

 ی مې قسم د  يروژه مات په

 ادومیهم زه  یپه وخت د  تراوو د 

*** 

 د سرو، سرو غمبورو جار شم ستا

 شو ریه  ېنځیرا ۍشلمیپ  یېو بر مچ چې

*** 

 ي ړک  ېرښی بیا  یمې خپه د  اری

 ې ړنک ېولبق  ېرښی یېروژه ده ته  هیخدا
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 ی هللا خبر د  ویمې  هړز له

 ې ړته بهانه راته روژه ک مهځزه در چې

*** 

 ژر راشه ظالمه اختره

 چمهوچې ېپه بهانه تر  ېشوند  ارید  چې

*** 

 ه ړنک را ۍخولگ اریمې  بېگاه

 دم ځیگر ږیزه و ځور نن گرده  گویخدا

 ۲۰۱۵/۱۵۱/7یـ جرمن نزیما

*** 
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  یووالیاو   اتفاق 

 

 ده  ک یله برخ یې دلوچې یوازې يوچې  الهوې هر

 ي ړیږجو ینځ ابیدر  یلو يش ولټ که را  يکڅاڅ

*** 

 کې ستونزه نشته دویمات یتښل وېی د 

 يړکې ده چې زور غوا دویپه مات  ۍیډ گ د  ستونزه

**** 

 ویگوتو په شان  يمزخ د  ویجال  وڅ

  ېمات  ېپر يبه شولې خ ېرډیسوک شو  ویکه  کله

 

 

 

 

 

 

 

 
  مرحوم پژواک : 

 ما   میگشتان افگاران میتا جدا هست

 ها خواهد شکست از آن دندان  میمشت اگر گرد
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 د نثاراحمد بهین لنډه سوانح: 

د   بهین  نظرمحمد  نثاراحمد  د  الحاج  والیت  کابل  د  زوی 

ږیدلی، لومړنی  کی زی  بگرامیو ولسوالی د الوخیلو په کيل

او د    ۍد کابل ښار د دقیقی ښوونځ  ېاو متوسطه زده کړه ی

او بیا د کابل پوهنتون د   ېتر رسه کړ   ېنادریی په لیسه ک

د ژورنالیزم له څانگی څخه فارغ شوی   ۍ ادبیاتو پوهنځ

انډین اف  صیالت د نوی ډهدی. ده خپل لوړ تح لی د »ال 

ژورنالیزم«    ماس کمونیکیشن په انستیتوت« کی د »نړۍوال

آژانسونو د کار په   يد خرب   ياو په غیرمنسلکو هیوادو ک

 برخه کی بشپړ کړی دی. 

په کار گامرل شوی او دا الندی   ېد اطالعاتو او کلتور په وزارت ک  ېکال ک  ۱۹۷۴نومړی په  

 :يد ېررسه کړ ت ې په هغه وزارت کېی ېدند

 مسوول مدیر  ېد فولکلور او ادب د مجل −

 مش  ې»د فولکلور او ادب« د ادار د وزارت  −

 « مسوول مدیرېد پروان والیت د اطالعات او کلتور مش او د »پروان ورځپاڼ −

 اداری مرستیال  ېرادیو د روزند افغانستان  −

 د افغانستان رادیو د »پښتونستان« د پروگرامونو لوی مدیر −

 غړی. ېقت انقالب ثور ورځپاڼد حقی −

 اړیکو رئیس د اختصاصی څارنوالی د اسنادو او −

د  − اخیستنی  برخی  د  کی  پروژو  په  کمیسون«  ملی  د  »یونسکو  د  افغانستان  د 

الی مجلی » کوریر« )استازی( د »پښتو« پروگرامونو متصدی او د یونسکو د نړۍو 

 ژبی مسوول مدیر. 

 مش او خربیال. ۍنس د مناینده ګپه هندوستان کی د باخرت اطالعاتی آژا −

شمیر آثار )مقالی، اشعار او مصاحبی( د هیواد د ننه او بهر   د ښاغلی نثاراحمد بهین زیات

 .يد ينش شو  ېک

دی او ډیر   کارونه رس ته رسويل  ياو تنویر   يهم زیات فرهنگ  ېده د مهاجرت په دوران ک 

د مسوول په   ياو د »تصویر« د جرید  کی د »افغان کډوالو« د شورا د رئیس  ي کلونه په جرمن

 . يتررسه کړی د ېصادقانه دند ېچوپړ کحیث د خپلو هیوادوالو په 

 .  يد »ماینز« په ښار کی د خپلی کورنی رسه اوسیږ  ې ک  ياوس مهال؛ نثاراحمد بهین په جرمن

 


