
  

  اســـــــدهللا زمری   

 

Èینو سیالæ Ï  
 

          مې ÑæÇیدلی ÇÏ ÇÏستاìÏ ä   له کوã چا

  خو نه ښکاìÑ څه ګرìÏ äÇ ېÏ مال له خول

æ خت کې صحابهæ کړ    چې یوæ    ãعز            

  جزã ټینګ په یوÒ åړå ¡یوå هوډ æÇ  ښه

          ټوÑæ áکوí نوÑ   کفاæÇ   Ñ   به کفر   چې

   ÇÏ áسمه هپ   به ټو   åÑلي     الæÇÑ   Ñنو  

            Ï پلرæنو    بیخونه    æباسي    یا به یی

  یا به یی الندì کړÏ í نوÏ ìین تر پلونو

            بیا غزÇ ته    تیاÑ کړá   یی    ځانونه   نو

 Ï  هللاÇ    ßپا æÇ   áسوÑ    ته ÇقتدÇ æ  

            ې ÑÇتینېډکون   یی کړí    کفاæÑ   په 

  میندì سرې نینې کړېپه بی شمیرæ یی 

 åیرæپه هیڅ چا کې له هیڅ شي نه åæ نه          

  نه لرګي نه   نه له تبرå ¡  ¡   نه له توÑې

            برید    لوíÑ    په هر   کاåæ   یوå   هر
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  چې غاíÒ شي ÏÏین الÑ کې یا شهید

åصحابو سرÇ له   ÑæÒ   ææ   äیماÇ Ï            

äجها ìښمنو باندې تنګ کړ لوÏ پر  

            وÑÇÒګ   æکړ   رفکې یو کا په Ïې  چې 

 åیغه  بی خبرÑÏ په     ¡ بی      ÑÇتلو  

            یو صاحب یی کړ په Òړå باندì ټپي

  Ïستي    هغلته    ریوÊپبیسدå    نو

áنه چاپیر شوÑæ ډیر äÇÑیا æÇ صحابه            

æÑÇنوشد   áته تیر شوÑæ åړÇæ áالÒ æÇ  

åæ åÑخت پوæ غهÏ ند نیټه ییæ� Ï خو            

 Ï  کافر    ÑÇÒهسې بهانهیی   ګو  åæ  

            په Ñضا هلته   شو Ç Ïهللا   دیìÏ شه

  ÍæÑ یی æکړ په جنت کې ماÇæ هلته

            ÇÏ قسم   æکړ   یی   یاÇÑنو   نږÏې  نو 

  چې کساÊ کې یی سیالÈ کړÏ íلته سم

 Ï   æÑکفا   ¡æملحد Ï      æینو   له سرæ             

æÑله تو ¡ æړÒ له æÇ æړæ سپینو  ¡  له  

            کړí جاíÑ  چې به ÇساÇÏäسې سیل به 

  کاندí په ځمکه ناتوÇÑ   äÇ چپه

äنساناÇ بی حسابه áنو یی تیر کړ              

  نه تر جهاä   له خولې    توÑې  Ï تیرې

              æخته    له    تږې Ï   åæښته   خو تبجنه 
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åنه شو íÑینه   جاæ    له بد بخته  هلته  

äسماÇ Ï تریو شو ìې کې تندÏ چې په            

äÇÑبا ìتر Êپریو æÇ یځې ټولې شوېÑæ  

äÇÑبا Ï   بهæÇ   یو åینې سرæ æÇ   شوې              

  بیا جاíÑ لکه سیالæ په یو پلو شوې

              سرÇسر     Ç   ææهللا     Ï    لطف    Ïغه

  شي تر سر      Ï صحابه æ    قسم    چې

              لیوني کړÇ åæ    íنتقاã  هغوì    خو

  پرíÏ کړæÇ   í له عقله    خرåÏ   له 

æ äÇÑینې نه ¡ باæ ÇÏ یل یی چېæ نو              

æ äÇæÑ æسیال Ñینو سوæ Ï مونږ نیتÒ  

              هم æ ÇÑنغښتلې   نو یی مټي نوÑې

æÑکفا Ï    یستلې   جرړې   یی     نهÇæ  

              چې په Ïې کې یوå نعرÇÑ åغله له پاسه

  هیبتناکه ¡ لرæÒنکې ¡ پر æسوÇسه

              Ç íنساناä ړÏ Æغه هم Ïچې نوÑ بس ک

íلر ÍæÑ هم ìæÏ íÏ کاڼي نه¡ äهم ځا  

íÏ ستر خالق íکړÇپید ÇÑ هم íÏ ۍæÏ            

íÏ ÞÏښه صا æÇ äبندګا íÏ ìÇیو خد Ï  

              تږæ Ï íÏ íینو    غوندې   Ïتاسی   نه

  Ï قدÏ æÇ ÊÑ لذÏ ¡ ÊسرæÇ æ سپینو

              ÇÏ غیبي نعرÑæÇæ   åیدله   چې  æÏۍ 
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  الæÇ åÑ چاåÑ    شوله  Ñæکه   ترې    نو

íÑخل په یو سوÇÏ áنو له شرمه شو              

  له íÒæÑکړله Ïنیا ځینې یی پرې 

              æÏۍ له شرمه سترګې نه شوې غړæلې

  پټولې   یی به   مخلوæÇ Þ له خالق  له 

ææ äنه قاتالÇجدæ بی شرمه ¡ بی íæÏ              

ææ äÇجدæ Ï کې ÈÇخته بیا هم عذÇ خو  

              قاتالæ     äګرÒ   Ï    æمونږå   خو 

äشرمښا åÑما åړÇÏ¡ ینه څښونکيæ  

              هغه قاتالæ       äشرموá   یی   چې

  Ò ÓæÇماäپه æحشت æÇ بربریت کې 

              نه کړí شرã له Çهللا æÇ نه له خلکو

  په غبرګو للکه بوã غوندې ال ګوíÑ ت

ìÇæ بهæÇ نه ãباید شر åړÇæ چې ÆæÏ              

 Ï یاìÇæ åمړ ãپه جر æړæ æÇ æخپلو کړ  
  

äÇهبرÑ خلکو Ï هم ÓæÇ ګ"ي äځا  

äحشیاæ ÇÏ بد سترګي ÇÏ بد مخي ÇÏ  

  

www.esalat.org 
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