
د
رحمان بابا
دیوان

مصحح مدون او مقابله کونکی
عبدالرؤف بینوا

 ع۱۹٤۷هـ ش/۱۳۲٦



مقدمه
رحمان بابا

هـ۱۱۱۸‑۱۰٤۲

پیژندنه:
یا لقب بابا د کي پتو په وایي. بابا ورته پتانه ول چه دي بس همدومره دپاره پیژندني د بابا رحمان د
هغو یا او دي نیويل ملکونه ته پتنو ئې زور په توپک او توري د چه دي شوي ورکي ته شاهنشو هغو
د پتنو د ئې سحر په خربو د خو و، زور ئې نه او توپک ئې نه توره ئې نه چه دي شوي ورکی ته فقريانو
زړونو عالم تسخري کي او د هر پتانه د زړه په تخت ناست پاچهی ئې کې ده لکه چه رحمان بابا وایي:

نشته ئې حاجت یپی د او پالنگ د
دي تخت په زړه د نشسنت یارانو د

په کنولې خاورو د بابا رحمان خو و، گلی ته پتنو ئې تخت ډهلی د چه وایو بابا که ته بابا شاه احمد
الس د پتنو بابا ؤ:  

نازیي تخت په ډهلي د که پاچهان
دي کنوىل خاورو د لره فقري خوار

په بابا نوم۱۰۴۲رحمان پالر د او دي زییديل کي کلى بهادر په عالقه په پیور د پتونخوا د کال هجري
کومي دي چه دي اوچت ډیر دینه له مقام بابا رحمان د مگر دي مومند هم ه که ئې قوم ،و عبدالستار ئی
شخصیتونه االنساني بني شاعران حقیقي او لوي چه که شي، منسوب ته رب خاص کوم یا قبیلی خاصی
ان هم پخپله دى دي. بابا پتنو ولو د طور خاص په بیا خو دي انسانانو ولو د هم بابا رحمان لري.

کومي قبیلې ته نه منسوبوی وایي:
عشقه له دي می کار و سر یم عاشق زه
مومند نه یم، داودزی نه خلیل، نه

په وخت هغه د ئې علوم نور او ولوستل خه یوسفزی یوسف محمد مال له تصوف او فقه بابا رحمان
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بابا ورته او راغله پرې عقیده وړو او لویو د پتنو د شو، زاهد بزرگ او عالم لوی کل. زده کي هندوستان
ته مخلوق خدای د الندي خرقې تر چه وه نه زاهدي نمائي خود او زاهدي ریا د زاهدي ده د خو وویل؛

دام وغوړوی، په زړه یو ه په خوله بل ه وي. رحمان بابا له داسي زاهدۍ خه توبه باسي:
ده توبه ما زاهدۍ له ريا د
عادات په او رسم په وك كاندي ئې چه
ته بل و وايي نصيحت و پيدا ورځ په
خرابات په مغان د وي ناست شپه په
كي الر په دنيا د وي دام ئې دين
مخلوقات د وحشيان اړوي را پرې ايي
ختلي وي سرتگي ئې لور په هغو د
زكات يا وي سرمايه ئې الس په چه
غواړم پناه خلقه هسي له رحمان زه
مقامات د خالف كي الفه چه هر

دي زاهد وو مگر نه تش د خرقې زاهد:
غاړه په مكه خداي ئې خرقه ريا د
دي قلندر تيل دستار كوږ رحمان

لوړ ده د هيكله غريب دې خو و، غريب هم پخپله او و، شوي پيدا كي كورن غريبه په بابا رحمان
همت ي كي نه دي او نه ئې د ده غاړه چا ته كه كې او نه ئې الس د چا خوا ته اوږد كي دي، وايي:

گار کرد په قسم کاندي را دي وک
دینار یا کي کور په لرم درم که
کي کور په لرم نه دینار او درم زه
دار دنیا بويل مي عالم نور ولې
خوزم چريته ایه له نه چه دا په هم
بار منت یم مخلوق یوه هی د نه
رسي را اي په آسیا لکه خور و آب
رفتار هم دي سکون مي کي کور پخپل
یم مکان خپل په مستقیم ونه لکه
بهار که راشي باندي را خزان که
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د رحمان بابا د لوړ شخصیت پیژندنه د ده له دې یوې غزيل خه هم گرانو لوستونکو ته رگندیدالي شي:
یم پروا بې خواهانو بد له خوي ه په
یم سزا اور د اوبه لکه نرم په
رگنديم شکل پخپل ته چا هر و
یم ریا بې رویه بې غوندي آئینه
دي اطلس الندي خرقې تر مي قناعت
یم گدا ظاهر پادشاه جهان درست د پ
یم خاموش ژبو شل په ري په غنچې د
یم گویا خوله په په هسي بوي لکه
معلوميم جامو سپينو دا په هم
يم دريا هم يم گوهر هم ابر لکه
راستیه شوله حاصل مي عمر دراز
پایم تازه و سبز مدام و سر لکه
کې ورکه ده عاشق د الر چا که
یم رهنما گمرهانو د رحمان زه

د رحمان بابا شعر
رحمان بابا پخپله د خپل شعر په باب کې فیصله کې ده چه وایي:

نشي کويل اعرتاض پرې منکر چه
اعجاز که رحمانه دي شعر دئ دا

دا چرته بیا نو دي ویلي بابا ته ده خو پتون مگر کیده خوا له پتون یو د به خو اعرتاض چه که
اعرتاض او انکار اي پاتیدي شي! بې له دې چه بريته د ده له خولې ووایو:
خاندي هم کا رقص هم کاندي نغمې هم
گرام با د ترکي شعر په رحمان د

مهم او لوي اشعارو د ده د بلکه دي نه ترکو د گرام با د یوازي شعر بابا رحمان د چه شته خربه یوه دا هو،
ترکي گرام با د که ته پلو یو دي: جاري خوله په او جوړ زړه په ډيل هري او چا هر د چه دي دا خصوصیت

کوي بل پلو ته د زاهدانو له صومعې نه هم د ده د اشعارو ږغ راي چه وایي: پرې نا 
مونديل دي کي خرقه په پوشه خرقه
کا دار دنیا کي دنیا په چه خط هغه
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که ئې مستان په میخانه کې په ویلو مست زنگیي او د هر مست له خولې دا چیغه خیژي: له یوې خوا 
دي جام کي الس په دلرب مي نگه د چه
دي غالم ما زمانې د اورنگ نن

له بلي خوا ئې واعظان په منرب لويل:
دي دین د خو دي کار ه که کي دنیا په
دي آفرین و کننده په کار دې د

د دنیا تارکان او پریودونکي ئې په دې بیت خوشحايل کوي:
ودانه ده احمقانو په دنیا دا
غرض باندي دنیا په کا نه دانا

خو  دنیا دار ئې بیا دا شعرونه وائي:
ده ده دا ده یه ن ا
دوتهچ ده به ق ع  ا
د ید ن پابهیازار ک ي
غد ه هه ج سانودا
دپ یه ن ا ک بيتدي ش ن  ه
وينديبهک اتهله
دپ یه ن ا ک ليموي ک ح  دي ت
یوپرېپ ه يم ک ح  ا

د او لري مطالب برابر سره ذوق د چا هر د چه دي دا مزیت لوي یو اشعارو د بابا رحمان د چه دا غرض
نه هلته دیوان بابا رحمان د چه شي پیدا کور کم داسي ډیر به کي پتو په دي. ملگري تنهائ د چا هر
چه که دا گوري، فال ئې اشعارو په او کوي استمداد خه روح له بابا رحمان د مريمني پتنې حتي وي.
او مدح ډکه نه مبالغې د چا د نه او هجو ایه بې چا د نه دي، سپیلي او پاک لوثه هره له اشعار ده د
خوښ پرې خو پوهیده پوهیده، نه خربو دې په بابا رحمان گوندي چه نه داسي کیي لیدله پکي ستاینه

نه و. لکه چه وایي: 
یم زمري لکه قوتناک کي اشعار په
گزند ري په زمري د یم نه ويل
پوهیم ه هجو په هم مدح په هم
خرسند ډیر چارو دا په یم نه ويل
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دي هرن مي که عیب مي که عشقه له بې
پیوند بل انه له دي کي غوڅ ما

د پتو د بابا رحمان پیژندونکي پتو روسی اډورن او مستشرقني انگریزی هیوز پادری او راوری اغلي
د هیکله پردي چه که لري، اړه ه ته قضاوت مستشرقینو پردیو د پتانه هم ه که بويل. پیشوا ادب
رحمان د خه دې له هم به خو نشي پوهیداي شان په پتون یو د خصوصیتونو په اشعارو د بابا رحمان
نور دنیا د بلکه منلي بابائې په پتنو یوازي نه بابا رحمان چه رگندیي کي نظر په پردیو د منزلت ادبي

پوهان هم د پتو په ادب کي د ده لوړ مقام ته قائل دي.
په بابا رحمان په۱۱۱۸مینه: پیور پتونخوا د او کې پي سرتگي خه دنیا فاني دې له کال هجري

عالقه د هزار خانې په هدیره کي خ شو چه اوس ئې عام خلق زیارت ته وري.
ده نسخه هغه ئې نسخه چاپي او زړه ډیره چه دي شوي چاپ لي و و دیوان بابا رحمان د دیوان:

په عقیده۱۲۹۳چه په ما ده، شوې چاپ کي الهور په اهتمام او تصحیح په احمد مولوي د کال هجري
ونیوله اساس نسخه هغه کي کتاب دې په موږ نو که ده مکمله او صحیح نسخو چاپي ولو تر نسخه دا
افغاني عبدالمجید پروفيسر چه ده هغه نسخه چاپي دوهمه که؛ تصحیح او مقابله مو سره نسخو نورو له او
د پخپله چه افسوس خو دي، ادبي او خوږ ډیر تمهید صاحب پروفیسر د دي، لیکلي پرې تمهید مختصر یو
کال پروس چه ده نسخه هغه نسخه چاپي دریمه کومه دي؛ مغشوش کبله له نازکوايل د کاغذ د منت دیوان

په لیکونکي۱۹۴۸یعني پیاوړي پتو د صاحب عبدالقادر موالنا او شوي چاپ کي الهور په کال عیسوی
او ژوند بابا رحمان د ایه دوه یو هم ه که کي تمهید دې په دي لیکلي تمهید عالمانه خورا یو پرې
د بابا رحمان د یوازي هغه چه برخي هغه تمهید د مگر دي شوي استخدام دپاره اغراضو سیاسي د کالم
کاغذ کتاب دې د تمهید په سريه بر دي، مفیدي او عمیقي خورا شوي لیکلي کي باب په شاعرۍ او ژوند
ایونه ډیر او کي وډ گ رنگ صحافت د ئې حاشیو ایه بې صاحب محشي د خو دي ه هم لیکل او
ډیر ئې یا او دي نه اړ ته ترجمې چه کي ترجمه ئې لغتونه داسي مثال دي لیکلي پرې حاشیې لزومه بې ئې

عربي مشهور لغات چه پتانه ورسره ډیر ه آشنا دي بريته په عربی ترجمه کي دي.
انته دفرت هر چه دي شوي چاپ کي دفرتونو وو دو په ويل نسخې چاپي نوري یا او نسخې سره درې دا
وخته کومه له ویشل دفرتونو دو په دیوان بابا رحمان د چه نشوه رگنده راته دا خو لري ردیف انته
خو کاریي چه ژونده له بابا رحمان د چا؟ بل که کي بابا رحمان پخپله تقسیم دا آیا دي؟ شوي شروع

وایي چه هغه خپل اشعار ال پخپله  را غون کي نه دي. دا د دفرتونو مردف کول خو ال انته خربه ده.

دا دیوان:
چه کي چاپ صورت کلي یوه په ولنه پتو دیوان بابا رحمان د چه ؤ، خواهش دا ما مودې ډیري له
هر چه شي چاپ حجم او قطع داسي یوه په هم او وي سمه سره امال ئې هم او وي ه لیکل ئې هم
د مجلس مسلکي ریاست مستقل د مطبوعاتو د شي؛ وگروالي سره ان له آسان ډیره په ئې لوستونکي
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وکه. شروع تدوین او مقابله او تصحیح په دیوان د بابا رحمان د ما او ومانه، خواهش دا ولني پتو
مردف او مرتب شکل په دیوان یوه د مي دفرتونه دواړه او ک لريي منه له تقسیم دفرتو دوو د مي لمى
درې پورتن مي کي پاي په ،ک تصحیح اساس په امال او الخط رسم اوسني د دیوان دا مي وروسته کل
دي ل لمى دا ترتیب دې په چه نگه مگر کې، مقابله سره و ضرورت چه کي اي کوم په نسخې
ادیبانو پتو د چه به شانته هغه چه لري احتمال دا نو چاپیي او مرتب مدون، دیوان بابا رحمان د چه
د چه لرم هیله دي قدم نوي یو هم بیا خو وي، نه شوي مقابله او تصحیح دیوان دا وي خواهش انتهائي

پتو پوهانو ملگرو په مرسته به د دوهم چاپ کي دا نسخه ه بشپه او تکمیله شي. 

                                                                                              عبدالؤف بينوا  
                                                                                              د پتو ولني مشر

                                                                                              ۱۹٤۷/۱۳۲٦
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ِحيِمن الرمحالر هِم البِس                  

   ا

ما رب دي كردگار هسي گوره
وايي ئې وك چه بزرگواران همگي
دي موقوف باندي چا په حاجت هی ئې نه
ك پیدا صورت هست د ئې نیست له
مصنوعاتو ؤ جمله د دي صانع هم
شته مثال نه مثل نه هیچري ئې چه
دي عقبي د او دنیا د چه تعمري هر
دی صحیفو نانویسو د خواننده
دي مابني كه دي باطن كه دي ظاهر كه
دی اوسط كه دي پوشیده كه پیدا كه
كي پادشاهی خپلي په لري نه شریك
عجزه له ده واحدي چه نه هسي
ته یاري و هیچا د لري نه حاجت
وغواړم ئې ته خوا بل و چه دي حاجت ه
رحمانه لري نه تبدیل و تغیير هی

پیدا وي نه محمد د صورت كه
شه پیدا روی په محمد د جهان كل
شه تمام باندي محمد په نبوت
كي جهان په و محمد د هاله نور
شوي پیدا دي آخرین كه صورت په
دي بنده چه شكه بې گه مه یې خداي
دي عاصي كه دي ويل كه دي نبي كه

ما رب دي اختیار كل د صاحب چه
ما رب دي بزرگوار ؤ همه تر
ما رب دي بار منت هیچا د نه
ما رب دي پروردگار رنگ هسي
ما رب دي گفتار هر د سامع هم
ما رب دي عطار و عطر هغو د
ما رب دي معمار واړو همه د
ما رب دي اسرار هر د داننده
ما رب دي خربدار ؤ همه له
ما رب دي دار وقوف ؤ همه په
ما رب دي شهریار شریكه بې
ما رب دي بسیار وجود واحد په
ما رب دي یار چه سره هغو له
ما رب دي همکنار كي كور خپل په
ما رب دي قرار بر تله تر تل

دنیا دا وه نه خداي به كې پیدا
آبا جهان تمام د دي محمد
انبیاء محمده له پس نشته
حوا د او آدم د و نه بوی چه
چا هر له دي اولني كي معني په
رتیا په دي صفات واړه كل ئې نور
پیشوا واړو همه د دي محمد
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كي قبول دي محمد د دین ئې چه
دي رهنما گمرهانو د محمد
ده محمد د پريوي ده را كه
دي گر چاره ؤ بیچاره د محمد
یم كروب خا در د محمد د رحمان زه

پارسا كه دي فاسق كه دي جنتي
عصا الس د ړندو د دي محمد
را بله جهان په نشته گه
دوا لره دردمند هر دی محمد
مجدا در دي له كا نه خداي مي كه

دنیا په نشته راتله دي دوباره
شي عنقا شي تريه وقت تر چه چار هره
وزي جار نه بريته اوبه تريې ورخ تر
دي لحد د هي مثال په ساعت تري
دي كوتاه وقت كه تلوار لرې مقصود كه
كي زړه په گې صحیح چه نبسه هره
كه امید نا خلق ئې امید امید په
ماته خوله شي دي تماچه په مرگ د چه
وایي وینا چه ارتیدنې ژړيل ویر
كا تعلیم وك دي زور په چه ته بې هلك
وكه فهم بدو نیكو د عمل په
روي سرتگي كه گریوان په دننه سر
ته آسمان و ه مه سرهوا سرهوا
وي نه پوتنه دا به اي په عمل د
شه مه غره وكه یگه ان خپل په
وي ایسته ان په چه ناوې هغه
یاره اې كم ته ان و زه خربه دا
وایم ته ان اخلم بل د او ستا د نوم
كي زړه په وي غمونو دې د اي مي كه
دي خوا په ستا دا خوارۍ سخت مرگ د چه

رتیا كه كې دروغ كه دي وار دي نن
هیچا د نتي دام په دي نه عنقا
بیا بريته نه ساعت تري وزي جار نه
ژړا په كي ژوندی دي نه چا هر
بقا په عمر دې د شه مه غره
خطا كې نه هغه به غرور په
پروا بې شه مه مكره له ایام د
ثنا كوی ه به خوله ماته په ترو
وینا په پوهیې كه وایي ته تا
دانا هم یې بالغ هم یې عاقل هم
دا په كه دي بهبود دي كي دا په چه
سرهوا ه مه پورته پورته په ډیر
پیدا یې زمكي له كي اصل په ته
فالنا د نمسي یا یې زوي ته چه
بابا د او دي دا یگه په
ونیا مور د ایست كوي ه یې وك
ستا واخیست نوم مي كه شه مه دلگري
چا بل په شته غرض مي نه كار مي نه
انشاء دا كوله لره ه به ما
پخوا ال مرې نه ويل رحمان اې
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دنیا دې د هویار گه مه هویار
حرامه ده زړونو هغو په رونائی
کا دنیا د اهل ئې چه ده گوئی پوچ
کي کبازي خا واړه ري په طفالنو د
دی هلکان پیو د خولې ډکي واړه
وي شعور بې او وقوف بې به همیشه
وي نه مستي همره ال هم شرابو د
دي شته جهان په لرو د لره بیمار هر
کي جهان په وشي عالج سوی هر د
سوي وار ته اور و واچوي چه هر
وي ډوب کي غم په همیشه ئې گرفتار
کي تم تور په و ظلمت په وي پروت به تل
دي هغه مسلم خاصه کي مسلمو په
شي الړ ئې سر سره بې شي پاتي ئې تن
درومي ني کا یتیمان لوه و زوی
وي سر په غم د پن یو ئې به همیشه
پلوري ئې که پريی ئې که دي غم واړه
کاندي گي دي گان واړه همگي
هیچري کاندي نه مینه به دنیا په
وي ایمان په و دین په چا د نظر چه
دي مکاران واړه همه ئې هلک لوی
دي اغیاران واړه همه ئې آشنایان
شي فنا واړه همگی شي پیدا چه
کنگه له او کوهی له ویریي چه
درومي ني ورشي چي لره سی هر
کیدې ته ورته پشت هزار هزار که
کې چاپري ان تر حصار اوسپنو د که
گرزي کي مخ په آفتاب د سوری لکه
که مه ورباندي بهرتۍ د گمان هی

دنیا دې د دار وقوف دي وقوف بی
دنیا دې د غبار گرد کیني پرې چه
دنیا دې د گفتار هر و کالم هر
دنیا دې د بار و کار کاندي چه هر
دنیا دې د کار پخته و دیده کار
دنیا دې د خمار په وي مخمور چه
دنیا دې د خوار خمر وي مست لکه
دنیا دې د بیمار لري نه دارو
دنیا دې د شرار په سوی مگر
دنیا دې د طلبگار نشي به موړ
دنیا دې د گرفتار شه مه هيوک
دنیا دې د گفتار په وي اسري چه
دنیا دې د زنار وشالوه ئې چه
دنیا دې د سردار دي کله سردار
دنیا دې د پالر و مور دي وفا بې
دنیا دې د دستار وي ئې سر په چه
دنیا دې د بازار په نشته ه نور
دنیا دې د خریدار و فروشنده
دنیا دې د اصرار په وي خرب چه
دنیا دې د انتظار کا نه هغه
دنیا دې د مکار په ده ویسا ه
دنیا دې د دیار په چری دي یار
دنیا دې د ناتار وگوره راشه
دنیا دي د الر په درومي نه هغه
دنیا دې د رفتار دي لیدىل ما
دنیا دې د دیوار دي بنیاده بې
دنیا دې د حصار وگه یه
دنیا دې د قرار هیچري نشته
دنیا دې د وار په وار ده کهرتي
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عمر سی د غووي مقراضه بې
شي غوت سی له حساب به مرگه له پس
خاورو د شي موی یو به خو عاقبت
پاي سره گدایه له به برابر
باندي ر په لئم د وي داغ به پاس
شه صدقه قناعته تر قانع د
وي مظلوم واړه همه به مرگه له پس
دی شل دغه او لس دغه قیامته تر
ورشي غسل د کفن د پرې ایام چه
حجابه له شي بريون باندي تخته په
ډیره وه خه پیغمرب به چا هر له
نشي رحمان په بیان ئې به فساد یو

دنیا دې د نهار هم و لیل دا هم
دنیا دې د مقدار په و انداز په
دنیا دې د رخسار گل و گلعذار
دنیا دې د شهریار و شهزاده
دنیا دې د دینار هر و درم هر
دنیا دې د دينار هم و دنیا هم
دنیا دې د ستمگار و ظالمان
دنیا دې د شمار هیچا ک نه پوره
دنیا دې د دار پرده شي پردې بې
دنیا دې د شرمسار او شرمناک
دنیا دی د وقار یا وي قرب ه که
دنیا دې د بسیار دي فسادونه

وفا دنیا دې د چا که نه ثابته هی
پلوۍ د دنیا دا په دعوې چه وک هر
کا ماتول او سازول دي کالل فلک دا
دهر دې د رگندیي چه کلخ و سنگ هر
ته رهگذر و دنیا د ږدي نه هیوک دي دام
کا وابستگي نفس فانی دې له چه وک هر
دي خراب واړه عاقبت دي آفتاب که دي ماه
دانایانو د خالف په رحمانه درومه مه

دنیا دا په وفا بې کاندي مینی واړه
هیچا د ده نه دنیا وایي باطل واړه
فنا هم که پیدا غوندی تا و ما ئې ډیر
گدا د وک شاه د وک دي ککرۍ واړه
عنقا د او سیمرغ د شي نه وکی به کار
هوا سره زنري په تىل شي به نه
ابدا تر نه هسی وي همیشه که گل
دانا هی ده نه پسندلې دنیا د مینه
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ده ده دا ده یه ن ا
دمذم د یت ن ماکهه

د ید ن پابهیازار ک ي
دپ یه ن ا ک ډ مریي ک ح  دي ت
يکهقدصېئرسرتهک
یهک ل غ  لمئرهور یکې
اورپهک یېئدينابه ک دی
حهپېکویتېئهک ص ل ک ي
وکذرنېئهک هتريپې
ژو وينو دپدي یه ن ا ک ي
ديهپمتاحد تري س ئای

خ س هیدو و دود دسر ديخت دای
یره خ ب  د دخل مدای  دي ن
ید ن ا ک آ د ديخت رت

د ید ن طابا ل ډ ديیان ر
هپردموىل ک غي ه دي ه
دپ یه ن ا ک بيتدي س ن  ه
ید ن حا ب دی یر ه ب  ي

پ خ پل خ ملپخه ک یي ل شدهي
طمه خ پره ک د ترشي س ه
دارفو ولا وهشافره
خوهیهل م ئهوي درد ې
زناکدنوخهترچ د روهدي
مارک ه واړه ديقومه وف
کام ل دی نان ن چدارشيي
غاکهچره ه بهمهموي

ک ل دئ سه ه بیپهاي
داک وئانه یوپې ه ه

ت ف و سوٰى ی ن  پهمهخ ک ي
ید ن ناد واړه ده ديیه ن

دوتهچ ده به ق ع  ا
نواوره پ کدو دا نه ی ا

غد ه هه ج سانودا
یوپرېپ ه يم ک ح  ا
دفر البيکعفع

ی ل غ  دو واههپاکتسم
دب وعوي یيکودو پ دا
تا س ی  کهناحدي ص را
حوخ ش درو نهپيمال خ دا
ديی دپادوی اعه

ط خ در دکاب خي س ا
قاَفانَکولو س أ
زاکولو دأهانَ
رخدا ده یربه ت   ا
اچهلوکيمومېئهک
خهچ س وي اسارپمهي
وينديبهک اتهله
نآ ی ئ  غهنوفدي ص ا
زهک ويشوک زکت به ی ا
دهوگمه دي هېبر ب ا

ف ج کالارفره ج ا
خلبهل م ئهدوا ې
دکدنوخهترچ لا ح وا
اعدمهپیسد
پد خ لپانمه ت شاا
ید ن اد دي زاجای
وينهک داکادان انه
رواپ اروانهپه

س پ مېکهپقه ت وا
ههلهچ ن وي واسی

۱۱



وعاطو ويتت والړ ه
یرپېئومراحهل ه وي ز

م ل ک  ئهوي بې ق لوه
د ید ن د دکا ارهپار
رئاصمه د ضم م وي ان
دتېئهک رحوان یج س ي
دا ن پ  نه ب د د دییا ن
داپونیېئهچ ويیرطه ق
دمېئهک د یال ن ډ ويیا ر
ید ن باد غده ه ده و
لهپاکهلوېئای ظ م
ورئای وبراشهپاکې
ديناکهنونوخقحانای

ب ع کادتپاهفانرض
اکقحلطاباکلطابقح
وئهن ويیې هیداخهلره
یوېید گ د ارهپی

ش ی م ه   ئهلېمه ت س  ه
وگ وينزگرهېئوشهوش ه
ويسانهبريهپونعرفد ت

خ ت ب  ناو ويمېئهتې خ
تا خ کالطلابهنداو

ی ه نوي رطاخهپه ک ي
ر مو ح تانه ی پ  مهکهې

ش ی م ه   تهيلمال
غ ش م  وي نهپول پ نج ب ا

ههپمه ج پرا فه خ ا
مرضف ل نونکهناضدي ق ا
زه اداناکوةکم دي
وهجح سيکم پ یې ب ا
یهچ ب ئانو امکې

غ ه کهاو دي یس ل أ
ی ه دي نکهناپدیروا

سېئهچ ک ر وي ایب
دی ما خ پروسهودا
ورئای زپاکې انه
دخهنولامای اچوري
اشادپد د راماه
بهپ س ر وي در ایب
یهنرمشېئهن ح ا
یاکينوخزاره ب یدا

لواړه خ وي اغوغهپق
لد ظ م  موپوژړا ه
وپیب ایربکروا
جو س م  و اشېئهتد
کهل ی ن  ناوي واسو
وت توالارب
سهیداخ ه ر البگني
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دنیا دا په سعادت موند بیا هغو
کاله هزار په سلیمان د ملکونه نه
دي تر واولٰى یاد په خدای د نفس یو
وک عالمو هغو لوټ کي دنیا په
دي عبادت او طاعت خو دي نعمت که
دي دین د خو دي مشقت که محنت که
دي فاني واړه دي چه هر خدایه له بې
درومي به له خاورو آخر وي بادشاه که
وي نه جهان په نادان زیات به هغه له
غواړې دنیا په فرصت وقته و چه ته
کاندي روان ریگ د سر په عمارت
وي نه کم ه لغزشه تر مستانو د
ورشي قرب په مرده د چه ژوندی هر
گوره عمر ورشه اوبو روانو په
محلونه سرایونه پاخه پاخه دا
دي نه هسي ه آسمان د سرتگي وږی
درومي نی واړه همه راشي چه هر
دیي هغه مرد شي نه قیامت په ریاضت
پاي سبا به خصلت و خوي دا په هم
مرگه له پس وي خرمن ئې به هغه هم
شي نه لیدي کي دا په جهان هغه که
شي نه پله توه ه به قیامت په
وي پروت کي میان په لحد د به امانت
بویه طاعت دي جنت حضور عمل نیک
خویونه نیک هم عمل نیک هم کردار نیک
کا عذاب په عمر سی د ضدیت

دنیا دا په قناعت وک ئې چه
دنیا دا په طاعت کۍ یوه نه
دنیا دا په دولت جهان درست د نه
دنیا دا په عبادت وک ئی چه
دنیا دا په نعمت بل نشته گه
دنیا دا په محنت بل دي نه پکار
دنیا دا په زینت که دي لذت که
دنیا دا په حرمت ه دي عزت ه
دنیا دا په فراغت غواړي چه هر
دنیا دا په فرصت دي مونديل چا
دنیا دا په عمارت کاندي چه هر
دنیا دا په استقامت سی د
دنیا دا په نصیحت همره دي بس
دنیا دا په اشارت همره دي ډیر
دنیا دا په عاقبت شي وران به خو
دنیا دا په سالمت پریدي وک چه
دنیا دا په صورت هر دي مسافر
دنیا دا په ریاضت وک ئې چه
دنیا دا په خصلت بد که مه وک خدای
دنیا دا په زراعت کاندی چه هر
دنیا دا په عالمت وینم ئې زه
دنیا دا په قیامت دی لیدىل ما
دنیا دا په امانت اوسي چه هر
دنیا دا په جنت وک کا حاصل چه
دنیا دا په راحت هم دي جنًت هم
دنیا دا په ضدیت ندي پکار
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ته چا هر و ایي سینه په سر په الس
وی پکار چا د مرتبه بلنده که
شي نه یووړ جهانه له به ارمان بل
ده دلې واړه سودا جهان هغه د
وتلي جار وي نه سی د طالع که
بدو له بد بویه سره نیکو له نیک
ورکي لره هغو خدای دی والیت
شي یو سره واړه دنیا تمام که
کي دنیا په دي هغه خو دي مرد وک که
شه تري هسي عمر دا باندي رحمان په

دنیا دا په شرافت دي دغه هم
دنیا دا په عدالت دي مقام لوی
دنیا دا په محبت مهر، مگر
دنیا دا په تجارت کاندی وک که
دنیا دا په حقیقت دي نه پ هی
دنیا دا په والیت غواړي وک که
دنیا دا په سکونت ک ورک ئې چه
دنیا دا په قسمت خپل کا نه به نور
دنیا دا په حاجت لری نه چه هر
دنیا دا په ساعت یو شي تري لکه

جفا سره چا له کوه مه راشه
شوني پاتي دي نه هیوک کي دنیا په
کا جلو ته تا و نن چه یاران دا
گوره ورته وي خوښ دي دوی د دیدن که
اخه له شي بیل چه پای خزان د
آسمانه له پریوزی اکي زمکه په چه
شي در لره سرتگو بیا چه که مه گمان
دي نمر بیل بیل خیژی چه ورځ هره په دا
فضله له بې دي نه زهد په جنت که
وکې محنته سل دپاره نس د که
وخورې گیه خپله په جهان تمام که
ورکې الس په دوږی دانه یوه که
ورکې لره تي اوبه اکي یو که
کې ی دپاره خدای د سر له یوه که
کاندي سودا و سود وک که دي دا بازار
دي وقت ئې نن پوهیی وک که آشنایان
کي جهان په دي دا هم خو دي ژوندون که

وفا بی کیي ضایع دي ژوندون ل
سبا که دي نن که دي تلونی واړه
فنا شي واړه په پس وري دوه په
پیدا شي کله به بیا شي فنا چه
حکما کا نه پیوند ئې به حکمت په
سما په شي نه ختی زمکی له بیا
جدا شي سرتگو له چه اوی هغه
بیا ختي شي نه هغه پریوزي چه هر
ادا کي غاړه خپله دي سی هر
فردا شي نه پکار دي به محنت یو
دعا په او درود په شي نه به یاد
عقبا د شي توه دي به دغه هم
دریا شی به مین تر ستا او دوږخ د
چا هر له شې بلند سر به قیامت په
سودا نه شته سود نه جهان هغه په
آشنا بل تر آشنا یو اریي چه
خندا په تريییې سره چا له چه
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دي کار سهل واړه دنیا د زیان و سود
شي آزار پرې زړه عزیز او ورور د چه
خپله گاهي بویه رضا نورو د کله
گوري ورته بل خوري ئې یو چه خواړه ه
تله تر غم وي زمان یو ئې ادی چه
که نظر وته بل و هسي ان لکه
کي انصاف چه بویه لره منصفانو
گرزي ه هر ه هر خاطر په سی د
کا نظر وته دین خپل و دي دینداران
السه له چا د خطا کاندي نه دي خدای
دي سم سره واړه سى چه نه هسی
دی اندازه خپله په حرمت چا هر د
کم نه شکایت شکوه چا له رحمان زه

رسوا کار سهل په وک کا نه دي خداي
مدعا خپله هغه شه مه حاصل
رضا خپله همیشه ده نه کار په
گویا دي زهر هغه دي نه خواړه
دانا کاندی نه چاري هسي دغه
چا هر د دي ان هسي دي ستا لکه
هوا د و حرص د کا نغوته چه نه
روا وگي واړه چه نه هسي
خطا د وک صواب د فکرونه وک
عطا د او خطا د دي نسبت ه
ادنا وک دي اوسط وک دي اعلٰى وک
امرا د اي نفر مومي چه نه
تا بې ما دمن و دوست بل نشته

دا دي یار غواړی جهان په یار وک که
شه چاپري زړه تر ما ئې زلفو د خیال
کي پیدا عشقه له خداي دی جهان دا
نشته جهان په کار ه بل غوره عشق تر
و نه اخیستي نوم گل د به بلبل بل
نشته وار بل ته جهان دې دي راتله بیا
دي ه چه وگوري دي عمر حباب د
گوره رحمان که زړه په صورة مجنون د

دا دي سنگار جهان د که دا دي یار
دا دي مار شوي چاپري گنجه تر یار
دا دي پالر مخلوقاتو ؤ جمله د
دا دي کار غوره کارونو همه تر
دا دي خار دي نه گل چه وي خرب که
دا دي وار نشته وار بل نشته وار بل
دا دي شمار عمر د کاندی شمار وک که
دا دي زار و خوار هسي کي عشق په ستا
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سودا کاندی سر په سره تا له چه
کي جهان په وي شیدا غوندي ما به نه
کې قبول دي جفا و جور ستا دا ما
دي مکان که دي کون مخه له ستا د بې
کم نه قبول رنگ هی دي به جدائې
وی امام وړاندی مقتدیان ورستو لکه
دي مني تا په جهان درست یم نه یو زه
کې را له ما و امان د خط کاشکی
شوي مني یم نه تا په پخپله زه
ازله له یم مني باندي تا په زه
شي شهید تیغ په عاشق د ستا د چه
که نظر وته رنگ زيي و رحمان د

شیدا غوندی ما هسي وی نه به بل
پیدا بل شي دلرب غوندي تا به نه
خندا اي په ژړا د نشي ويل
دا په نه شي دا په نه مي توه ه
جدا سره کالبوت روح دی نه مي و
اقتدا کې ده پسې تا په ما
گدا که دهر دې د دي بادشاه که
فردا د کې وعده سره ما له چه
ندا ده شوې ما په لوری له ستا
ابتدا ده ورځ نن می کې چه نه
ادا شي هله به غاړه رحمان د
ژړا کاندي پسې تا په مدام چه

رتیا باندي یار خپل په یې مني که
شه مه غلط دلربانو د وفا په
شوخه هسي ده طایفه خوبانو د
سببه له کرب ډیر د او ناز ډیر د
یوسي سي د نگاه یو په دین و دل
وي نه جهان په سرگردان هسی به بل
کي عاشق په مال و سر ژغورې چه ته
غواړې یار که شه تري حورو له جنت د
که نوش پیاله هسي السه له ساقی د
دلربو د شوه عاشقي کسب ئې چه
رحمانه کانده بس ورلره گفتار یو

دنیا پسې دین اول که آواره
کربیا و وفا بې دي قوم دغه
واویال په چا د باسي نه غوږ چه
اولیا د گفتار په کا نه عمل
حیا نه کیي چا له ویر یې نه
آسیا یا دي آسمان یا دي عاشق یا
وییا ده چري هسي دا عاشقي
نستیا کاندی نه و چا د نقد دي خدای
ریا د خريي زړه له کا غوڅ دي چه
کیمیا د کسب په کاندی نه نظر
بیا بیا کې پوتنه ساعت هر به ه
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بیا گذر وک زړه په ئې مي عاشقي
وی الس خپل په می قسمت خپل د دفرت که
و نه آخستي عاشق د نوم ال ما
کم قربان تا له بیا ئې به مرگه له پس
شه هري زړه له واړه مي محنت هجران د
و سحاب په کي پ مخ ئې آسمان چه
و زنري په تيل راته رقیب چه
یووړ خه را زړه ئې نظر یوه په
رحمانه اوسه بار منت ئې وصال په

بیا سر په کې بلي لنبې مي بیلتانه
بیا دفرت دا ک وران غمه له ستا به ما
بیا لکر ک جمع راته دي جداي
بیا محشر په ک پیدا خدای مي صورت که
بیا بشر ستا سرتگو په ولیده مي چه
بیا نمر هغه ک کاره وته ما و خدای
بیا در هغه پرانيت باندي را حبیب خپل
بیا نظر بل وکي ال چه کا خري دي خدای
بیا گوهر د نشته دخل کي صدف په

ژړا کوې ه په چه وایې ته ما چه ته
دلربه کوم ژړا زه کې جفا و جور ته
عاشقانو د طائفه کاندي به ادی ه
وي شان دغه تل هم که دي ستا چه خصلت دا
رقیبانو د غرور بل شه مای ستا د یو
وي افالتون قطع په که کا عاشقي چه هر
دي نه وژلو د جداي د عذاب په هم سپی
دلربه غواړي تا رحمان دي نه کار په ئې هی

آشنا د شي خیال زړه په نقش ئې چه
وي روڼ مخ هسي تیغ ئې به مرگه له پس
وي مکان ئې به آشنائي د آسمان په
وي دم هغه په زړه د ما خوشحايل
کي تن په گم داخل ساعت هغه روح
دي نه پکار می قال و قیل هیچا د نور
وي کال باندي را گۍ یوه هغه هم
عیش د زما دانه کاندي زرغونه
دي شته آشنا بې طبیب ما وک بل نه
وي نه باندي هیچا په نظر رحمان د

جفا و جور خپل دغه معلومیي در نه
ما وه نه هم به دا وي نه دغه که ستا
ستا لکه وي دا هم که بتانو د رسم
دوا زړه د دردمند د معلومیي را نه
دا کله هغه کله وژني مي وار په وار
سبا که وي نن که گم مجنون ئی خو زه
وینا په شوم سپی کوې د ستا گوندي خو زه
رضا ستا چه هر باقي ده رضا ما دا

آشنا د شي مال و سر ئې صدقه
آشنا د شي حالل تيغ په آشنا چه
آشنا د شي پایمال غوندي زمني چه
آشنا د شي خوشحال زړه چه دم هر په
آشنا د شي وصال په دخل ئې چه
آشنا د شی قال و قیل مې غوږ تر چه
آشنا د شي محال گۍ یوه چه
آشنا د خیال زرغون مي زړه په چه
اشنا د شي مثال په وک بل به نه
آشنا د شي جمال په ئې نظر چه
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فدا که ترک هغه په می دین و دل
یم حريان کوم و ئې صفت ایست د
دي کیزه پا هسي عیبه له صورت د
نشته ئې باک وي پ زلفو په مخ ئې که
کي شفق په کا جلو هسي نمر لکه
درومم الره کومه په چه پوهیم نه
کي غم په وک کا نه تنها هسی دي خدای
لولم غمه له بیلتانه د همیشه

ما ژړا پسې يار د شوه ډيره
شي گوهر يا شي در وينا هره مي که
وي اوده که ک بيدار ما به نارو په
يم گويا خوله په په غوندي مکتوب زه
دي نه آسان زمکه توده په عشق د کت
ک بيل نه ما له هجران چه دي نه يار دا
غواړم نه هي ياره خپله بې رحمان زه

دنیا دې د رونائي دي عالمان
ته رسول و هم خدای و غواړي الر وک که
گرزی طلب په کیمیا د که گر کيمیا
شي زر سره به عالمانو د مجلس په
مردگانو د مثال په دي جاهالن
کیي ژوندي نفسه له ئې مرده چه
علم د لري نه رتبه چه سی هر
یم عالم هر د بگوش حلقه رحمان زه

بها ان د حسابوي نه ئې ال
انتها شي نه موندی ئې شان هی په
ها په دي نشته ویته د ذات لکه
اژدها وي پراته باندي گنج به تل
سوها د اودنی کاندي سر په چه
هزارها دي رقیبان مي راست و چپ
تنها یم کي غم په یار د زه لکه
منها باله نعوذ رحمان زه

ما آشنا ژړا په گروهيي نه
ما وينا الئق ده نه غوږ د ستا
ما دلربا شه اوده وي راته
ما غوغا خاموشي کله الندي
ما صحرا دې په بويه سمندر
ما جدا شه تنه له روح دغه
ما دعا وي ته خداي قبوله که

پیشوا جهان تمام د دي عالمان
رهنما الري دې د دي عالمان
کیمیا ده عالمانو د همدمي
صحرا د لوه یا وي کاي وک که
مسیحا د مثال په دي عالمان
اولیا هسي واړه دي عالمان
گویا دي نقش خاىل دي نه سی
ادنا که دي اوسط که دي اعلٰى که
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وینا ویر د زمانه وایي پرې بیا
استغنا په یار خپل د پوهیم زه
آشنا گي نه گۍ بله مي بیا
توانا د او ناتوان د ده یاري ه
فنا گم بقا تر بهرته زه
ثنا په ترکو د رب کم مشغول زه
دانا که یم نادان که شه بخنده
برنا که دي واړه لري نه پروا
تمنا بله کي زړه په رحمان د

سرنا په او ډول په کا ئې واده چه
کا دلجوئي او دلربي و هر مي که
شي آشنا مي هم یار می گۍ یوه په
بولم ئې یار کم تسلي خپله زه دا
صنمه خپله بې دم یو و زمان یو
ک مشغول خدای چاري یوې په سی هر
ناصحه زده نه هرن بل عشقه بې ما
یم حريان باسي نه نارو په غوږ مي چه
کا نه خداي دي دیدنه ه له یار د بې

د یدا ن د وبا افې
تخمېئهن ش نهئهېت ش ه
ويمېئۍگوهیهپ خ
دگوهیهپ تۍ س وي ا
ويئۍگوهیهپ درد ې
ويخېئۍگوهیهپ وف
تعاسهپ ک قي ب وي ا
تعاسهپ ک ئيکې س وي وت
تعاسهپ ک ئينې خ وي دا
تعاسهپ ک ئیو ويفې ا
تعاسهپ ک ئيا ويفې الس
کهنريلانشهنهچ ش ل
یوکدايخ پ مکهر مه ح ناه

وب دهفې قېبا ب ا
ک ل لهود حه ص را

اشېئۍگوهیهپ
مۍگوهیهپ  ا
دواگوهیهپ ۍ
رگوهیهپ اجۍ
تعاسهپ ک ئینې ف ا
تعاسهپ ک ئيغېغوا
تعاسهپ ک ئيژړا ې
تعاسهپ ک ئيفې ج ا
تعاسهپ ک ئينې غ ا

ل ک دا ليشه ک دا ه
داپ سه ه ر البگني
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هیچا د یم نه شوي اد ادۍ په
کم نه بله له توقع طمع زه که
دي فرزند مي که عزیز مي که ورور مي که
دي پراته راته رنوران کي کور هر په
شي دنیا په واړه خربي دنیا د
کم گمان زه دي کور مي کي کلي په که
نیمگي نه وي پوره نه پرې کار ه چه
نشی سره بله و توه ه ئې چه
مشکله ده استوگنه زمکه توده په

پهک خ زړه اچهلواړېغل
بد ح کابپالهسهکره

ک ل ضه ح سر ه پياه
زل نه ی م  قهیدم ک ده
غد ه ا ته س شادگاشرده
درمهچدا یهتا ب کانه
مهلاه ط کعر مه ح ناه

آشنا هر د غم په یم سوي پ تور
ما له کیي توقع طمع بل د
مدعا خپله خپله غواړي واړه
دوا په هیچا د رسي نه مي الس
دنیا لرم نه چه وک کا ه به ما
صحرا په دي گور مي دا دي نه کور چه
خندا سره هغو له کا ه به وک
آشنا نا دي بهرت آشنا هغه تر
چا د سره رحمان له شي زیست به ه

یان ص کادد قه ن ع  ا
پ س پورآس دشه واهه

وباو ه  د قه ب ا
آپ مه س کان ل سه ی ع  ا 
وچ در یه  یي م ی ک   ا
داکلصاحهک واړه ې
ونابوخهل د افو

حلوا کې کته ستوني تر نماام که
شي نه صرب و قرار دي کي حال هی په
پوري عزیز تر آشنا تر عمر تمام
نشته پروا دي رسوای خپلي په چه
نیسې ته چا و الس دپاره نفس د چه
ته کوهي و یست پرې عالم شماره بې نفس
پوهیي کله ناروا په روا په
شو ه لري سرتگي و غوږ که چارپایان
غواړم پناه علمه هغه له رحمان زه

وروا د خدایه له کوې خواست سبا
هوا ډیري حرص ډیر کې لیونی
رسوا هم کې مختورن گیي یوې
پروا چا د جهان په کې ه به نور
دوا که غواړې خدایه له زحمت دا
پیشوا چا د نابینا کا نه دي خدای
ناروا ه روا ه ته چارپای و
ناشنوا دي نابینا کي معنٰى په
سوا وي مذهبه له دینه له چه
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ما گر ناصحان وخوري که له سل
وک اوره ه خربه دا کي عشق په ستا صرب
دي دروغ ما جارواته محبته له ستا
اخلی خرب عاشقانو د معشوقې واړه
جدائیه له ستا د بې نشته مي اندوه هی
شه برهم ما نارو په کلي و کور د خوب
شي دلرب لره رحمان ما که جهان واړه کل

ما سر و ستا درد کا نه وبله به بیل
ما قدر موي یو توان چاري دې د نشته
ما بشر الر دا په شي نه خاوري ويل
ما خرب دم یو اخلې نه چه تا له بې
ما برت دغه تر وي ه به اندوه نور
ما اثر زړه په ستا شي نه چه دي چل ه
ما دلرب بل تا بې دلربه دي چري

ما مدام همیشه یې یاد هسي
وکم یاده له ستا د بې چه کالم هر
رنگه سل په کم آرام زه که تا له بې
درومي ما له مینه په ستا که نام و ننگ
عاشق د مقام په شوم قایم چه
کم نه داخل ئې خمخانه په عشق د و
اورې فریاد و آه مي که دي وقت دي نن
که مات فلک دې صراحی و جام هزار
کومه تر کوم کام نا دا به رحمان زه

ما شام و صبح هر په یې اوراد چه
ما کالم هغه په دي توبې سل
ما آرام رنگ هی په شي نه شي نه
ما نام و ننگ میني تر ستا شه زار
ما مقام بل واړه دلته شه هري
ما خام عقل دغه دي نه پخته
ما اندام هر دي نه خاوري چه و
ما جام دور دا په گرزي به و
ما کام شي حاصل به کله وایه

ما یار وي نه لیديل چا هر چه
لیديل ما دلرب وي چه هغه هر
وي عزیز یار هغه د درگاه ما سر
کي زده دي نه یز ه بل عشقه له بې ما
کا نه آزار هیوک بله له یو دي خدای
کي غم ډیر په او جدای په ستا یاره
خربیي ستا واړه همه کي هلک لوي
وهمه ه عشق په الف به رحمان زه

ما کار په بد وایی که دا دي خري
ما انکار انشاءالٰه کا به نه
ما الر بله شته نه دې له بې
ما کار واړه دي دا هم دي ه چه
ما آزار ته ماخله دلربه اي
ما رخسار په درومي اوو د سیند
ما دیار په ه بل نشته گو و گفت
ما انتظار کا رگند ان به خود
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ما جانان تر شه ار ما سامان ما سر
دي هجر یار د واړه ما نقصان ما ریان
دي خاوری کوې د ستا ما زعفران ما مک

دي زلفي و رخسار ستا ما ريحان ما گل
رسي نه کي غم په ستا ما توان ما فکر
کا نه اثر تا په هی ما افغان ما آه
لري نه حال هی تا له بې ما چشمان ما زړه
رسي نه کي غم په ستا ما شیخان پريان دا
نیسي نه میوه تا بې ما بستان ما باغ
دي خري رحمانه اې ما هجران هم وصل

ما سامان ما سر ما جانان تر شه ار
ما نقصان ما زیارن دي هجر یار د واړه
ما زعفران ما مک دي خاوري کوی د ستا

ما ریحان ما گل دی زلفی و رخسار ستا
ما توان ما فکر رسي نه کي غم په ستا
ما افغان ما آه کا نه اثر تا په هی
ما چشمان ما زړه لري نه حال هی تا له بې
ما شیخان پريان دا رسي نه کي غم په ستا
ما بستان ما باغ نسي نه میوه تا بې
ما هجران هم وصل دي خري رحمانه اې

ستا د غالم یو هر لري بادشاهی
کا پختگ د الف چه دی کله پخته
وي نام و ننگ په نظر ئې همره هم خو
وي مقام بې مقامه له به همیشه
وي نه غرق غوندي گل وینو خپلو په چه
وي یو باندي خلقو هغو په شام و صبح
کاندي اثر کله زړه په ئې کالم بل
مست نوري همه کاندی فراموش
دي گري عالم زلفو تورو د ستا د دام
وایم هغو په سالم دعا رحمان زه

ستا د عام وي ناست ای په خاصانو د
ستا د خام کي خم دې په دي پختگان
ستا د نام اوریديل وي نه چه چا
ستا د مقام لوي چه وک هغه
ستا د گلفام رخسار ویني نه به و
ستا د شام و صبح هر لري آرزو چه
ستا د کالم شريین شي ئې غوږ تر چه
ستا د جام په باده کاندي نوش چه هر
ستا د دام په زه نتی یم نه تنها
ستا سالم راوړي لره ما چه هر
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ستا د روي سرتگو په وویني چه هر
شي تري مال تر و سر تر په دماغه بې
کې نه ئې خو ایه بې ه کې لوئي که
کاندي بوستان د سري عالم دي بهار نو
نشم وهلي دم دمه له عیسٰى د
بهیی رود چشمانو له مي دا په هم
وي سپند باندی اور په زړه ئې همیشه
کي زړه په وي ته ما ئې الشه لم د
کاږې را لره ه ئی وته زنري و
باسي پرې ان پخپله وته گنگ و
یم ستا د زه ئې ما له سل ته که
رحمانه! آه په بلبل د شه لنبه گل

ستا د سوي په همیشه وي کوږ ئې مخ
ستا د بوي دماغه تر شي تري یې چه
ستا د لوي دي قامت رنگه دا په چه
ستا د کوي ک بوستان نه و ما و خدای
ستا د گوي و گفت په شي بريته خوله چه
ستا د جوي دل قامت مي یادېي چه
ستا د خوي شي رگند چه ته هغو و
ستا د وي آبرو زړه په وي نقش ئې چه
ستا د موي دي بس لره لیونیو
ستا د روي باسي پرې وته زړه و چه
ستا د جوي و جست ما له دي نه تلوني
ستا د هوي و هاي په یار گروهیي نه

ستا آزار دل وي شان دا په که خوی
شي نه لیدى شي اوریدي چه حیف
ته بل و گوري نه دوباره بیا
ئې یوه کوم د یار ته چه زده خدای
شي نه مونده ایودو پو د اي
کاندي خدای که وي نه هسي به بل
که مه و باندي ما په گمان بل
عشق له دي حسن حسنه له عشق
یم طالب زه یې مطلوب ما ته
یې بهار نو د گل تازه که ته
دي ستم که ده جفا که دي جور
پلوري بها په وک جفا و جور
زلفو د ستا شي ضایع که تار یو
وکه را دي ازمیتونه سل
کاره هره له رحمان زه یم تري

ستا گار طلب کاندي به ادي ه
ستا وار پرې لطافت و حسن
ستا رخسار دي لیديل چه چا هر
ستا هزار صد دي یاران طرف هر
ستا دربار په دي عاشقان همره
ستا هوادار و کسار خا غوندي ما
ستا انتظار و زه واړه عمر
ستا نگار زه یې ما نگار ته
ستا بیمار زه یې طبیب ما ته
ستا زار الله په عندلیب یم زه
ستا بار یک دي منلي مي واړه
ستا خریدار جورونو د یم زه
ستا تار هر په که صدقه به ان
ستا اعتبار شي نه ال چه دي حیف
ستا کار په ده تلې مال مي اوس
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ما لیديل خوبان دي نه ري په ستا
کا نه سره عاشقانو له وفا هی
کتلي دي ته مخ کلي و ستا مي چه
غمونو ستا نیويل مي غويل زړه د
واخیست کي الس په عاشقی د کار مي چه
وتلي دي نه زړه له مي غمونه نور
کم نه خندان و خوب یاره بې رحمان زه

کا دنیا دې د عمارت په امید چه
تېريل دي نه هیچا توسن آسمان د
کیي آموخته آدمیت په لیوه نه
دي باطل امید وفا د فلکه له
گرزی سمه کفر اسالم په زمانه
ولید سرتگو په عالمت دهر د فما
شي نه گردش په ایام د مي امید هی
وي نه لیديل هیچا به عمر خپل په
کي دستار په کېدم غنچه گلو د که
کیي خاوري کم الس وته وزورو که
نتوانیم نه شوه بال خدای د جدائي
کومه له خه عاشق دي صرب همره
دلربه واغوندې را جامه اور د که
وایي باندي را بد وک که کي عشق خپل په
دي دستور دا ائي عاشق په مالمت
لري وبله دي ناموس و ننگ عاشقي
نه طالع له گلو د کم طمع زه که
عالمه له کي عشق په ژغورم ان زه که
رویه سرخ وي کي عالم په به همیشه
وي دولت چه کا هغه رحمان واب دا

ما اوریديل چري غوږو په نه
ما ازمایلي واړه دي دلربان
ما کتلي بیا دي نه ته مخ یو بل
ما ویستلي زړه له دي نه غمونه نور
ما وکلي الس کاره بله له دي
ما کريل دي کي په غمونه ستا
ما پسنديل خندا خوب ده نه ده بې

کا دریا د سري کشتي په کاغذ د
کا شا په باد د سوريل زنگ ه به وک
کا افال له شي مروت د امید نه
کا وفا سره زاد آدم له دیو کله
کا نابینا کله سپني د و تور د فرق
کا فنا هزار پیدا هزار دم هر په
کا مارا و دور خپل په به فرصت چه
کا ما په ساعت هر دي چه چاري هغه
کا پیدا ني خار هلته مي طالع شوم
کا استغنا شم آرزو په خاورو د که
کا ژړا پسی دیدن په مي زړه خوشي
کا فردا په موقوفه وعده نن د چه
کا دیبا لکه جلوه ما نظر په
کا ثنا ما همه چه کم گمان زه
کا خندا پوري رنور په خلق روغ چه
کا غالم وک رنگ ه به ورځ روانه په
کا را خار اي په گل د لره عاجز ما
کا رسوا باندي جهان په مي زمانه
کا آشنا خپل د بلبل لکه ثنا چه
کا را پیاپي مي دیدن د دلرب که
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تهچره س کاومهکاواا
هانلاور يشاهشادبهته
دچ ته س در د يشداگا

ظ ن برد تې س لارو هیه
ن ي م  بهد تې س لاخه م ه

ت س پاهه م و بر ح م  ت ک ي
د ید ن کاو يگورو
تاضر س پار یاضه ک دي
تهچهتواخرهو س ماشخي
فرهساچهلهچ ج کاې
وساچهلهک ېکافره
مهپهک ع چرخرينادي
مهپهک ع چرژاړي ري
لهک ط م  ئبد د وييې دار

ر ند ي ت    قو م دي دا ام
قاع ش پانعهقا ش ي ک ي

ئايبېشرتيا اکالفر
تېئهچ س در د اکداگا
وهاشادب اکاشورنهتئ
ارضپهن مهپهنه س کاا
دپهن دپهننيه يه ن کاا
هان ج واړه نان ف کاا

ت س پانه ی م  ه ک تيکاالا
لهکرت پ خ  مهعدکاا

غهپخممهدي ه خهکواا
غهل ه سهفره ج کاا
غهل ه سهو اکافره
نرهساتهلوخ خ کداا
ساتهپوخ پ ژړا اکې

ت س پاذ غرکه ش م  کوالا
نوکهک ي م  پهر يه ت   کاا
رچ مه ح وا داهييان اکم

کا جفا واړه یار ما چه نه هسی
یم مني باندي یار خپل په چه زه لکه
جور په نه دي احسان په وړي ئې زړه
دي بردار ناز خوبرویانو د جهان درست
ته مخ هغه شکل رحمان گوري به نه

کا وفا همره جفا لکه چندان صد
کا ما په یار مینه همره سله په یو
کا ژړا پسي لیلي په که مجنون
کا تا و ما په ناز دغه یوازي نه
کا تماشا حسن د ئې چه فرتې

کا خوب به ه وي مني چه ژوي هغه
جهانه له دي تله سي د نفس هر
کیي جدا یاره خپله له سبا چه
کې پیدا اوره له خدای ده عاشقي
شي نه عاشق د خوب جوره له رقیب د
رحمانه کیي غم بې په خندا خوب

کا خوب به ه وي کوهکن غوندي فرهاد چه
کا خوب به ه وي رفنت نفس هر ئې چه
کا خوب به ه وي کمن شپو سلو د که
کا خوب به ه وي وطن ئې کي اور په چه
کا خوب به ه وي دمن یار چه هغو د
کا خوب به ه وي غمجن غوندي تا چه هر

۲٥



کا خوب به ه وي خار ئي کي سرتگو په چه
شي نه عاشق د هم سره یاره له خوب
وي نادان چه کا هغه خوب کي دنیا په
کي خوب په دي مونديل مطلوب طالب کوم
کي سرتگي پو په چا دي نه دیدار
نشته گرانه الري له مرگ د الر بله
دي ذوالفقار دلربانو د نگاه هر
یم خدمتگار و بنده یار د رحمان زه

کا خوب به ه وي یار د غم ئې زړه په چه
کا خوب به ه وي دیار بل په یار ئې چه
کا خوب به ه وي هویار چه ژوي هغه
کا خوب به ه وي طلبگار چه وک هغه
کا خوب به ه وي دیدار چا د مطلب چه
کا خوب به ه وي الر هسي ئې خوا په چه
کا خوب به ه وي ذوالفقار په غوڅ چه هر
کا خوب به ه وي خدمتگار و بنده چه

کا محبت خدایه بې چه ژوی هغه
دي رن زړه د واړه خدایه بې محبت
کاندي بله له یو ئې چه ده خاري خر
وي پاره جامه کنده ریش ئې نتیجه
وي گران باندي ور تله به لره سراي هغه
شی پروانه و پتنگ نه به بلهوس
وشي چا سوزیدي زلفو تورو د چه
کا متابعت ریبار د که رحمان

کا محبت ایه بې واړه همگي
کا محبت نایه و چنگ له مدام که
کا محبت رایه خود له چه راي خود هر
کا محبت چارپایه له چه زاد آدم
کا محبت سرایه دې له چه سی هر
کا محبت ورایه له ري په مگس د
کا محبت همایه له کله هغه
کا محبت رهنمایه رهروله چه

کا تاج و تخت د آرایش چه زیب اورنگ
شي نوم بد ه پاتي ئې به کي جهان به
شه زړه د اور الړې لره سرتگو اوبه
چاري هسي کا زړه په ما جدائي
شوې ریم له زړه د پیدا چه اوي ما
شوم نه خرب جشن په عید د غمجن زه
خيژي شسته له قضا د چه ناوک هر

کا تاج و تاخت مرگي ئې به تاج و تخت
کا حجاج د او کسرٰى د چاري دي که
کا مزاج دا په ژوندون شکله به وک
کا دراج په او تارو په چه باز لکه
کا اخراج نم کبابه له چه اور لکه
کا احتیاج ته هوي و هاي خلق نور که
کا اماج ورته زړه رحمان د زمانه
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کا ه دانا او عاقل شي بده چه ورځ
غواړي خدایه له فرزند نیک خو پالر و مور
دعا په و ير بېلېیيپه کله الس لوی په یاره له یار
دي خداي کوني شي ه
کي خپل چا دي نه زر په و زور په بخت
وسه چه شه عذر پتنگ رحمانه ای

کا درد بې دي به همدمي دردو بې د
دي حدیث دا دي نه تاثريه بې صحبت
کېدي باندي زمکه په وک چه کايل هر
شه مه ور وک ژړلیو ویر د مجلس په
رحمانه شي لري میانه له دوئی چه

کا ه حکما ار و ورد شي قضا چه
کا ه بابا که ه ادې شی بخت بد چه
کا ه آشنا که ه یار رسي نه الس چه
کا ه دعا که ه ېرې کا نه خدای چه
کا ه توانا که ه ناتوان کي کار دا په
کا ه ژړا که ه خندا شمع د نور

کا نامرد دي به همدمي نامردو د
کا زرد گنگو د ري په هم نمري گنگو
کا گرد خپل د جنسه له ئې زمکه هغه
کا سرد آه وي سالمت که صحیح که
کا پرورد ناز پخپله عاشق معشوقه

کا شهریار فخر شاه د گنج په که
مونديل دي کي خرقه په پوشه خرقه
کي اور په ورکه خدای لره پتنگانو
شه مه هیچا د بدل بد په ساعت نیک
کي معنٰى په دي یو مور د و گور د نس
شي راضي رب چه ډوبیدو په بېۍ د
وي نه ایسته زاد مادر چه مخ هغه
گرزي پسي پاې خوبه له ناز د یار
کیني پوري سره تر یار ئې شپې نیمي
وي رگند یون هویارۍ د مست د
نشي کويل زاغ نغمه بلبلو د
دي نه گر سودا وقوف بې هسي رحمان

کا رخسار په دلربو د ئې عاشقان
کا دار دنیا کي دنیا په چه خط هغه
کا گلزار په بلبلی ئې چه عیش هغه
کا ار و ورد هجر د غم کي وصال په
کا بازار چا په لحد تور ئې چا په خو
کا کار هلته کله زړونو د مالح بیا
کا مردار واړه مشاطې د مشقت
کا بیدار بخت عاشقانو د فلک چه
کا مزار په بله وک چه شمع لکه
کا رفتار هسي وي ه چه کي چا هر په
کا کار خپل د طور په آواز سرود هر
کا دينا په بدله متاع دين د چه
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کا نه تقصري پوهي خپلي د سی که
شي پی ور شوی تقدیر د به مخواه خواه
نشته ئې غم وي بیدار بخت چه هغو د
وایو ه مونه پوه کم خپلي له دا
وي الس خپل په که خوشحايل او دلگريي
کي ه هر په دي رگند خدای د معرفت
دي فانوس صورت برق مثال په نفس دا
دي درماند واړه همه سی دنیا د
کي جهان په ده کوژدن کومه واده کوم
اخلي پري د اسم سی یو هر خوله په
دي ه نور دي نه قیامت د ني دغه
کیي واقع ناصحه له چاري هسي
شي کاروان و تکبري پسې مرده په
زهريیي عمر درست پسې دنیا په
شي مال و سر تر تري دپاره عيال د
اوري هجران د نارې چه دي گرم رحمان

کا نه تغري پوهه په وک به که خدای د
کا نه تقدیر په نظر هیچري وک که
کا نه شبگري و بیداري هیچري که
کا نه تدبري و تاالش سی فالني چه
کا نه دلگري هیوک خپسر به الس خپل په
کا نه نظري همره وک چه وخوره سرتگي
کا نه اسري کي فانوس په هیوک به برق
کا نه وزیر د منت چه دي بادشاه کوم
کا نه ویر وته آخر و ئې فلک چه
کا نه پري د نغوته چه پکار ه ياري
کا نه تاثري ه زوي په ویل پالر د چه
کا نه سري وکا غل هی ئې شرمه له چه
کا نه تکبري هسي د ان په گمان وک
کا نه زهري دپاره خدای د دم یو ان
کا نه فقري د وک یوه په جوئي دل
کا نه ري ري په کاته وته آشنا و

کا جهان دې د عمارت په امید چه
نشته بقا کري د مخ په اوبو د
بایلو دنیا په دین هسي نادانانو
شي نه بله و نسبت دین و دنیا د
دي مريه خاصیته له نفس د عشق
دي بیل سره چشم و گوش د کار لکه
هسي دي خیال وان د کي پريۍ په
نشته رحمان د اي بل ئې درگاهه بې

کا نشان هسي اوبو په کره لکه
کا گمان بود د ناحق باندی نابود په
کا نان پاره په بدل در وړکي لکه
کا شان ه په استوگنه سره اوبه اور
کا دهان په نگه وک به سرتگو کاال
کا ان ان په حکم دنیا و دین هسي
کا خزان په سري باغ د چه وک لکه
کا مسافران و استوگنه سفر په
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کا نه وینا ناصحانو د عاشقان
دي قبول مي دهر دې د جور واړه
رگنده ور شوه پریشاني گلو د چه
دي حاجت ه ډنوکي د ته سیالب و
ودانه ده احمقانو په کل دنیا
تيل پوري هوا په وي زړه ئې چه
پلوریي دنیا په دین وک چه دي هرن بې
دي دا وایه دي کوم هویار وائي وک که
دي دا ئې اي ورپیېي که گدائي
رغیی نگاه یوه په ئې بیدل چه
بایلوي باندي یار په وي ئې زړه چه هر
شوې آشنا د وینا وي ئې غوږ تر چه
بامه بلند تر یار د رسي نه به و
یم خوښ ژړا په یار هغه د رحمان زه

کا نه پروا ماوتانو د هاتي مست
کا نه جدا یاره خپله له ما خدای که
کا نه خندا کېود زانو په سر غنچې
کا نه ژړا رنگ ه سرتگي ژاړي چه زړه
کا نه دنیا د وابستگي که دانا
کا نه بقا که عمارت حباب د
کا نه سودا هسي دا سی هرنمند
کا نه چا په مینه نوره خدایه بې چه
کا نه گدا د دلجوئي چه بادشاه هر
کا نه دوا ئې دلرب چه دي انصاف ه
کا نه آشنا له بې چا په مینه نوره
کا نه وینا نوره په گز هر غوږ هغه
کا نه ژړا په روش غويل زړه د چه
کا نه پیدا میانه له خدای مي اغیار که

کا نه آرام نگاره خپله بې مي زړه
کې دنیا په دي محال زیست کامه نا بې
وي نه قرار هم به ما آسمان د
خاورو په کله تخت په کینوي ئې گاه
که پیدا خدای آزاده چه سروي له بې
ریدي غمه له خزان د هم دشت و کوه
ایي ته یار و سجده په دي سر چه چا
لوتې لوري په یار د که ئې چه
شمعه لکه نشته عاشق د نشسنت
مهرویانو د بوي تش په وي محظوظ چه
مونديل وي شنو سرو د ئی لذت چه
دي حرام مي لبو لعلو د هغو په
دي حجت بې ته یار خپل و هسی رحمان

کا نه کام نا غواړي خه را کامراني
کا نه لگام دخل کي خوله په آس کوم د
کا نه بام د و قصر د قصد که مالک
کا نه مدام هیچا د رضا زمانه
کا نه سالم ته هیچا و که ترکې
کا نه خرام ته چمن و زرکه که
کا نه قیام سجوده دې له دوباره
کا نه مقام درومي هسي بحر لکه
کا نه تمام کي اور په عشق د صورت و
کا نه پیغام د بوسې د فکر هغه
کا نه جام په شرابو د مینه نوره
کا نه حرام سر خپل په لذت نور دا و
کا نه غالم ته صاحب چه عذر لکه
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کا شو و شست هسي دا چه اوی ما
شي رگند ور به چاک سینې د عاشق د
وللي پوري خوبانو تر وي مخ ئې تل
ک قبول سر په خود شمع چه اور عشق د
وي ناست وینو په غرق چه وایي نه ه گل
یم نه گرم خو یاره بې غواړم مرگ که زه
مونديل چا دي نه محنت په معشوقې

کا آبرو مخ د ما واړه محنت دا
کا فرو وته گریوان خپل و سر وک که
کا شیبو په اوي چا د چه عاشقي
کا سود په ان د حجت ه به پروانه
کا گفتگو ایه بې لره ه بلبل
کا کوه به پوري ان په سی جدائي
کا پېرزو باندي رحمان په ئې خدای مگر

کا نه جفا په تاراج ئې له یو و
پوهیم زه ورکم بوسه په سر ئې که
وي زاد مادر تللي رضا خپله په چه
وي نه حاصله مدعا خپله ئې و
عمر په کوم دعا له سل ئي که
وکاږم پسې آتشني نه آهو که
غواړي آرام کي عاشق په رحمان که

کا نه وفا و مهر سره یاره له یار
کا نه ما عجر دغه به قبول چه
کا نه رضا نورو د هیچري هغه
کا نه سودا خضر د خوله په مهرویان
کا نه دعا په گو دعا د هوش و گوش
کا نه پروا خزانه له سروه لکه
کا نه ناروا که ناروا واړه خو دا
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ب    

شراب په شونو د ستا يم مست هسي
ته گل و اچوم مينه په ستا د الس
كي مخ په ستا ده سفيدي و سرخي دا
كاندي تا په اوي ما به اثر ه
كي عشق په كا روي سترگي دي عاشقان
وليد ميان په ورو د ستا د خال چه ما
دي دا سبب شي نه ليدئ چه اپيرۍ
شرميي پوري مخ تر ستا شي صباح چه
خلقو هغو د تور كه مخ واخله حجاب
وايم ته تا و دلبر زه چه نه هسي
دي خال و خط باندي ورق په مخ د سستا
شي نه خه را هي حساب حسن د ستا
ك نه و چا كي بن سه په كتاب يو

خراب مست هسي دا بل وي نه به چه
غرقاب اچوي الس ته بوي لكه
سحاب د دي باران مخ په ما كه
كباب د اوو په اور شي تازه ال
سيالب د دي گاه منزل دي نه خواب دا
محراب نه شته امام رنگ هسي بل نه
حجاب په نغاړي غمه له ستا د مخ
ماهتاب كاندي شپه توره په زيست كه
آفتاب د دور په ستا كا تحسين چه
خطاب دا دركي لره تا دي خداي
اعزاب باندي صحيفو په مصحف د
حساب بې دي حساب بې چه دا په هم
كتاب دا وك ئې چه رحمانه بې

طناب په زلفو د وتي مي الس
كي تيغ په سترگو دوو د دي ئې آب هسي
نازه له كاندي زين فلك د توسن چه
حسن د كاندي درويزه ئې درگاه په
دي رخسار سپين شوني سرې مي كي ياد په چه
كم نظر ئې ته تاب و آب و مخ د چه
شي پيدا را زلفينو د ئې نسيم چي
يم خوښ هسي واورم ئې آواز سپي د چه
كي خوب په ووينم گوندي ئې مخ وې ما
وي انتخاب بيته دوه خو كي غزل په

قصاب په سترگو د وسپاري مي بيا
حباب لري نه سر په سره بې چه
ركاب د راشي اي په ئې هالل دا
آفتاب هم سپوږم الس په كنولى
شهاب سره بهيي مي چشمانو له
تاب و آب گلونو د شي هي راته
گالب په و مك په كاندي ډوب مي درست
رباب د وي خوښ نغمه په وك لكه
خواب و خورد ياره بې شي چري باري
انتخاب دي غزل تمام رحمان د
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رباب د كا تاو غوږي چه مطرب هر
شم ترانه په نغمه په ئې سامع چه
كا اثر هسي گفتار ئې هم تار ئې هم
لتيو د وي آواز ئې بل ساز ئې يو
كيني نگه د ساقي يو ئې لورم
كنجه لور په فتنې واړه لور دا
وي واني اووم بهار نو د وقت شپم
شي ول سره آفتونه همره دا چه
كا نه اثر پرې دلبران هسي دا چه
كارو پرهيز د پرهيز شي به رگند را
غواړم پناه زهده ريا له رحمان زه

كباب كاندي زړه ما كي تاو دا په
خراب مست يري گريوان شم ديوانه
تاب نه لري طاقت نه ئې هيوك چه
انتخاب كي آغاز پرې شعر دريم
مهتاب نه وي آفتاب نه ئې مخزي چه
ناب مي د صراحي ئې پنم او
رياب نهم كباب د شغل اتم
اجتناب كاندي ني رنگ ه وك ترو
دواب يا وي ديوار به يا ديو به يا
شراب په و شاهد په شي قادر كه
عتاب هم دي عذاب زهد ريا د

مكتوب هر د لوم ورقونه
آهنگرو د دكان يا دي تنور يا
واورته اچوي ان خندا خندا په
كم زړه په را مهرويانو د غم چه زه
ته عاشق و كه آسان رنگ ه عشق گوره
راغئ حده هسي تر ژړا ژړا په
ته عاشق و شه معشوقه چه دا دي عشق
وصاله له هجره له پوتې ه هغه
ك معنٰى په صورته له ئې نظر چه

محبوب خپل د خط و خال غواړم كي په
قلوب خپل كم تصور كي عشق په چه
مجذوب عشق د حذبه په كه مه وك خداي
ذوب خه را زړه شي الړ غمه دې له
ايوب د مشقتونه مشكل دا
يعقوب پسې يوسف په ك ړوند ان چه
اسلوب په مهرويانو د رخسار ه
محبوب هم شي محب هم پخپله چه
خوب و زشت شو يكسان وته رحمان و
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نصيب په او قسمت په كم نظر چه
شي طبيب چا د خداي پخپله خود مگر
رقيبانو د زيان و سود دي رگند را
دي دا مثال شي طبيب چا د يار خپل چه
وي نه ئې فرق كي وطن په شي غريب چه
غمه بي كه نه حاصل هي كي عشق په ما
شي دوست كله كله سي د هم دمن

ترتيب خپل و تاالش خپل شي هي راته
طبيب بل كي جهان په نشته گه
رقيب چا د يار خپل كاندي نه دي خداي كه
غريب شي كي وطن په چه وك لكه
جريب كه ميانه تر وي ئې فرسنگ كه
اديب وايي ه واړه وايي چه هر
حبيب سره رحمان د كا نه دوستي

رسهپزه گل ن را بغه
رهبدا دشگنه بي ل ره
ديجهلهك مكاديرفوره
واهك رمهنميه يسي
يه س لابيبراده ري
تدا س ها م بر ح م  كت

و ديغدرد مم ه نرهدي ه
ډئداج ده ترهيي خ س  ه
نهچ ج م  پونهنا ك ن  شدنه
يو ص ئترا وتې كه
ديچ روزي رشه مه ح ناه

رسهپهت گل ن غهياب
زهچ سه م يتتمتهياب
دينمهدا نه م ساب
لزه غ م  يوبتمغهلاب
لد ط م  د او بلاطوب
وانابامهپدايخ بجدي
وئهچ ې ك پمكهتاب

د او ارواح بلاقد
رپېئزه ي نودمياب
رهپ گو ن جه ع ياب

م  واړه بتراما

۳۳



ت

مالقات دلبره له وشي مي كه
كا نصيب خداي استوگنه دي مي دې له پس
كم سجده وته يار خپل زه كه دا ائي
كم ار ئې به لبو لعلو تر يار خپل د
شي ليده چه ده جلوه يار د ما دا
دي مين ډير دلبرانو په ال ما تر
ده توبه ما زاهدي له ريا د
ته بل و وايي نصيحت و پند ورځ په
ايي كي الر په دنيا د وي دام ئې دين
ختلي وي سترگي ئې لور په هغو د
غواړم پناه اهله هسي له رحمان زه

همت په عاشقانو د آفرين
وي تبديل نه و تغيير هيچري ئې نه
كاندي ورته نصيحتونه سل وك كه
شي تير جهان و ان تر پسې يار په چه
وي ناست سترگو په يار ئې عمر تمام كه
لري خه ور يار هغه شي دم يو كه
درومي مينه په يار د لره دوزخ كه
غويي پو په توكل د الر عشق د
شي مونده كله تدبير په او تاالش په
دي كيزه پا غيره له خاطر عاشق د
رحمانه ك كاي طالب د زړه چه خداي

حيات په دره دې له م نه به بيا
ممات كه وي حيات كه كي در دا په
حاجات د دي قبله ما يار هغه
نبات كه وي قند كه وي شكري كه
سومنات و صومعه په نمر لكه
كرامات و كشف د كي خبري چه
عادات په و رسم په حوك كاندي ئې چه
خرابات په مغان د وي ناست شپه په
مخلوقات د وحشيان اړوي را پرې
زكوات يا وي سايه سر ئې الس په چه
مقامات د خالف په كا الف چه هر

جهت يك وي انداز يك كي عشق په چه
مالمت وايي پرې جهان تمام كه
نصيحت په هيچا د وي نه ئې غوږ
مشقت هسي دا شي كولي وك
ساعت يو كاري ورته عمر تمام
قيامت د عمر ورته شي دم هغه
جنت د كا جلوه ورته هم دوزخ
ديانت و رياضت د پو په نه
عنايت په كار هغه وي موقوف چه
نجاست وي نه كي مخ په درياب د
عمارت په طالب د پريوت كاي
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ث
حديث دا دي تا له مي ويلي چه
خوبانو د مدحه په ك مي آغاز چه
دلرباو پسندو دل د ثنا په
كا وا غنچه چه صبحدم د باد لكه
راوړه كي په شنو سرو د مي اوصاف چه
حياتو د دي اوبه چه پوهيم نه
دي نه خولې د شاعرانو ژبو غون د
وايي قمر و شمس وك كه ته مخ و ستا
دي حديث دا كي چا چه وايي وك كه

الغياث شوه بيلتون په بدله مي شپه وصال د
كوله ترې نعمتونو د وصال د طمع ال ما
پوهيدلي ومه نه پرې زه وه الس په مي چه چار هغه
غاړه په را شه جدايٴ د طوق طمع په وصال د
شي نه اخستي وك عشق د پيي عقل په حكمت په
دي نه موندلي آساۍ په وصال يار د رحمان ما

الغياث كه نه سره را ياري يار
ته آرام دل و ما واړه مال و سرو
پوهيم نه وړي زړه مي حملو حملو په
زلفو د مخ په چوگان كاږي را چه خو
ك تنور راته پياور ئې بيلتانه
كارندي جفا شي نه موندى ئې سبب هي
يم والړ ورته راست په و اخالص په
وكم ورته صدقه له كه خبري سل
خاندي سره رقيبه له ويني مي چه
درومم زما په يار د مدام رحمان زه

حديث دا دي انشا هر د نامه سر
حديث دا دي بهار بې گنج كه
حديث دا دي ربا دل و پسند دل
حديث دا دي دلكشا رنگه هسي
حديث دا دي حلوا تر و قند تر خوږ
حديث دا دي مسيحا د نفس كه
حديث دا دي صفا رنگ هسي كه
حديث دا دي رتيا په دي نه دروغ
حديث دا دي ما چه وايي رحمان

الغياث شوه ژوندون په پيه را خواري قيامت د
الغياث شوه گرودن د نسكوره پياله گهان نا
الغياث شوه بيرون مي اختيار له شوم پوه چه اوس
الغياث شوه طاعون اوس وه ما چه طمع هغه
الغياث شوه افالطون د مال ته ما كي كار دا په
الغياث سوه خون جگر په خروئي سر مي روئي زرد

الغياث كركه ئې نه شي ترس ئې نه
الغياث كنجكه په ارزيي نه
الغياث خكه كه ده آفريدۍ
الغياث كه زړه خراب دا ما كوي
الغياث اكه تر خيبره له
الغياث كه ه په چه پوهيم نه
الغياث كه ه په همره جفا يار
الغياث كه نه سره را يوه يار
الغياث كه سره ليمه مي ژړا په
الغياث كه تله رضا خپله په يار
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مزاج چا د عاشقي كا برهم چه
سترگو دوه په ژاړي تل پسې آشنا په
وللي كونو دواړو له وي ئې الس دواړه
وي عاشق د بوي ه چه كي هغو په
و نه نادان هسي ه ادهم ابراهيم
و نه ليلي په مين رنگ هسي مجنون
دي نه تلوني ته ليونو له ليونتوب
شي دار په غوندي منصور لكه سر ئې كه

عالج په شي درمانده ئې حكيمان
اخراج كاندي خوناب اي په اوبو د
امواج په عاشق د تل وي ډوب
رواج د و رسم د بوي وي نه كي په
تاج په يا و تخت په يا ئې نظر چه
احتياج و موقوف ئې نورو په چه
تاراج كه ورشي خونه په راج ئې كه
معراج وته رحمان و دي دار دغه
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روح ما دي سرگردان ماهرويانو د طلب په
دي شبنم ان سپارلي چه ته آفتاب و حسن د ستا
كي ان خپل په ليدلي دي عكس جمال د ستا مي چه
جانه ما بركته له آئينې د مخ د ستا
كي يه په شي ليده چه نابو ميو د رنگ لكه
تله تر تل ته گلستان و وصال د يم منتظر
كي طلب په شوه رونائي حسنه له مي حاصل چه
وطنه بې شه رحمان پسي رخسار په زلفو په ستاه

روح ما بخلي را دي وصال ستا
شه راهي وجود درست مي پسې مخ په ستا
پوهيي نه پرې الَموت ملَكُ گز هر چه
ك ورك پسې مينه په ستا هسي ئې ان
كاندي خداي كه وي خه تا به هم وي كه
گلو په الوزي چه دا دي نه بلبل
كي در په ستا د صورت ك خاوري ئې چه
دي نه ه يا دي ه چه پيژنې ئې ته
يم نه خبر ياره خپله له رحمان زه

روح ما دي پريشان پسې بوي په گل د باد لكه
روح ما دي خندان اي په ژړا د صبح لكه
روح ما دي حيران ير په آينې د دا په هم
روح ما دي گويان هسي طوطي لكه هميشه
روح ما دي نمايان كي تن ضعيف په رنگ هسي
روح ما دي چشمان ير په شبنم د پايه تر سر
روح ما دي روان الر په آفتاب لكه ورځ و شپه
روح ما دي خراسان و هندوستان د مسافر

روح ما پرودلي را دي هجران ستا
روح ما وتلي دي صورته له
روح ما وكلي تا دي شان هسي
روح ما موندلي دي نه هيچا چه
روح ما تللي ته خوا بله دي نه
روح ما الوتلي دي لور په ستا
روح ما وكلي دي عرشه تر سر
روح ما پيژاندلي دي نه چا نور
روح ما كوتلي دي شان ه خ ئې چه

۳۷



خ

شوخ هسي دا چشمان ستا شو پيدا چه
دي ستا چه لكه ابروان كج زلفان كج
كي جهان په سته شوخ شوخ غمونه ډير
کي هجران په وي غمه بې چه وي يو د مگر
چري وو به فسادونه او فتنې دا
چوي نه آشنا د زړه غمه له آشنا د
ورك متاع په دنيا د ئې يوسف چه
ادبه بې غواړي ياره له بوسه چه

مخ د ستا يم خريدار كله ال شو كله
نشته كي مخ په هي مي نور مخه له ستا د بې
دي كوم چه صورت خپل دا وينم نه سترگو په هي
كم كو تما د بهانه كاږم آه و درد
كا كار دنيا د همگي واړه كي نورو
مينه له خلقو نور د كم خالص ئې چه شكر
سيل په زړه د رحمان زه درومم چه خوا هره

مخ چا د و ليدلي سبا سحر ما
ك هي خداي وته تا و ما مخ خو دا
كه رگند را دي جفا د مخونه ډير
دي نه اوتي تماچه په مرگ د و
يم مخ دا په راغلي پسې تا په زه
كه ژړا پسې تا په لره ه به ما
كي در په ستا وه نه مي طمع رقيب د
گورم ته مخ و رقيب د رنگ ه به زه
وي شپه نيمه په بيلتون چكن چكنا د
گوري دنيا ورانه دا مخ په ستا رحمان

شوخ هسي دا مردمان وي نه به نور
شوخ هسي دا ماران نه شته لم نه
شوخ هسي دا هجران لكه نه ولي
شوخ هسي دا انسان وي به نه گه
شوخ هسي دا آسمان وي نه پيدا كه
شوخ هسي دا جهان خداي ك آفريده
شوخ هسي دا کاروان بل شه مه پيدا
شوخ هسي دا رحمان كاندي نه دي خداي

مخ د ستا يم بازار په له ما سر تير تير
مخ د ستا يم ناتار په نتلي رنگ هسي

مخډ د ستا يم انوار په حده هسي تر وب

مخ د ستا يم نار په مدام لوغن سوي
مخ د ستا يم انتظار په غرق هميشه زه
مخ د ستا يم بار منت ايي سجده په سر
مخ د ستا يم طلبگار نشته مي مطلب بل

مخ ستا دا ليده نه و ورځ درسته مي چه
مخ آشنا د گوري آشنا يو هر گه
مخ وفا د كې رگند را كله به ال
مخ ما گه مه تا له اوتوني
مخ دا په كول ه به ما وي نه ته كه
مخ زيبا ير په ستا د بل شوي موندي كه
مخ بال د راود دي كي جنت په
مخ ترسا د گوري سنت اهل كله
مخ صباح د شه غماز حال په ما ستا
مخ دنيا د كه مه رگند ور تا بې خداي
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د
آباد کل قصرونه كه پادشاهانو
ياديي هسي بادشاه يوه كوم د نوم
دي استاد پير هسي يو لره عاشق عشق
دي عاشق د كرامت واړه دغه
دي فاني واړه همه چاري دنيا د
گرزي كي مخ په نمر د چه سوري لكه
كه نه و سره هيچا له ئې وفا هي
و قباد كى كه بهمن كه و جمشيد كه
دي نه هيوك مراده تر ئې رسولي
وكل ورپسي دعا نه ختم چا نه
درومم جوره له زمانې د رحمان زه

چند هر كمه وفا د الفي كه زه
كي جهان په كم زيست هسي ياره بې زه
وي مطلب خپل طالبانو د ئې آبرو
كي جهان په دي بلند سر مي يار لكه
كي جهان په دي رگند مي چه يار لكه
آغازه كه خوبانو د مدحه مي چه
خبري خوږې ما لري خوند لكه
كيود كي خوله په ما خداي چه قند هغه
يم هنرمند و سخندان چه زه لكه
يم زمري لكه قوتناك كي اشعار په
پوهيم ه هجو په هم و مدح په هم
دي هنر مي كه عيب مي كه عشقه له بې
عشقه له دي مي سروكار يم عاشق زه
كي عشق په وك كا نصيحت ته ما و چه
خاندي کي الس په آئينه چه سى هر
كا رنگ ږيره خپله اول دي ريزان رنگ

بنياد كل عمارتونه عشق د ما
فرهاد د او مجنون د دي نوم لكه
استاد پير هسي دا بل وي نه به چه
اوتاد وك قطب وك كاندي غوث وك چه
اعتماد چارو دا په كا ه به وك
استاد نه كاندي چرته استوگنه نه
قباد كه و بهمن كه و جمشيد كه
شداد كه و فرعون كه و نمرود كه
نامراد شول پاتي هسي واړه همه
اوالد كه و عيال ئې كه آل ئې كه
فرياد په و داد په لره صاحب خپل

سوگند په كي نه باور مي يار هغه
سپند د كي مجمر په وي زيست لكه
خاوند خپل غالمانو د ئې آبرو
بلند سر يم زه هسي ئې تاثير په
رگند يم ور داد په هسي هم زه
پسند دل شه لپذير د مي كالم هر
خوند هسي نشته هم كي شكرو په
قند هسي نشته خه حلوايانو
هنرمند و سخندان وي نه به بل
گزند ير په زمري د يم نه ولي
خورسند ډير چارو دا په يم نه ولي
پيوند بل انه له دي كي غوڅ ما
مهمند نه يم دوادزي نه خليل نه
فرزند كاندي نصيحت ته پالر گويا
ريشخند پوري ان خپل په كاندي گويا
پند وايي ته رحمان و دي هاله بيا
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ديدصاقهك صې ق م  ود
درچره تيشه س پاوړا دينه
ديچره هيداخهلويسه
لاپاضر س و ضه ق تاه
تو س ه  و تله ج كوها
وت وه ظهتان ن كره

ن ن چدارد پي خ صلشورته
تا م ا د يرابي ه شمه
لد ف غ  لتخهبوپهاه

ي ق م  و غد ش م  او هسول
مآ س طانپورهر هشوعكه
ا يول ش د ندايخا ث کاا
يهك ب شدارخېبودواورې ه
اك ندينوغازيه ب شدهې
ا بول س د داب دوبو
داك ويانه لې ب يه ب كله
نو پ س  ندشهپېاور ه ك ي
لانثه ب خ  پهيا ك كزهه
كالكه  شهر مي ح ناه
مر ح باند ذلاريې رهكه

زكآواره ويه ودسان
و واړه گ به ه ب  ود
و واړه گ نهباود

اوخدامم نهسوښ ش خ  ود
ك ل ا سربه ه دود ي

بهچ ق يولكېمهردود
لهچ س م  يمكېهه ج ود
دشهمعبات مه ن رود
بواو آخېسه ودلواب
دپ درودپاوعه ه
يز م طنپورهجه س ود
مهپ غ ن  كه ل داوود ه
دالرههپ رودسوري
مهپېکازنهبورن ح م  ود

ي ه م  دي ودجوممها
ومرف ودمرفانوده
وين دنوخه دبد ودعوي

ك ل حه ب نرعا م دود
وشهناكپهچ دا ودجي
زدهن فلبه گ و نت ش ود
 

٤۰



ډ

گ اعيار د سيمه په وليد يار مي چه
دي جانب په بلبالنو د حق دغه
پيمه هسي هجران كي وصل په زه
كي دام په ونتم زلفو د اميدو په
شي نه ننگ مي كي گدائي په ديدن د
نشته كي په پاي گلو د وفا د
كا نه آرام نگاره خپل له بې مي زړه
شوي ليده بيلتون آشنائي تر پخوا كه
كم خالص غمه له فردوس د ئې رحمان زه

گ خونبار په شو ليمه مي غيرته له
گ زار الله په مگيرك كا نه دي خداي
گ بازار په وي الس خالي چه وك لكه
گ بار هندو په دل ساده وم روهيلي
گ بازار په بدانو د يم درويزگر
گ گلزار په دهر دې د وي مه كاشكي
گ نگار په و نفس په كم ئې و هر كه
گ كار دا په و نه خداي د به بنده هي
گ يار خپل د شوم كوه په كلي په كه

٤۱



ر

رخسار په بهيي مي اوي همره
دي سر په زړه د ناست هسي مي يار هغه
خيژي ك په كله مار چه وايي وك كه
كې خوني خداي سترگي بيماري يار خود
يم خوښ السه له يار د زه شم دار په كه
يم غوڅ غوڅ پسي پهار زه چه دا كه بس
كا سره ما چه يار لكه جور همره
اخلي زړونه وكي جادو كوډي دلبران
دي پروا بې نمانلو له زړونو د چه
ووري باران اوو د تل ئې گريوان په

استوار تلي پوري زړه دي چه
شول ه چه وگوره نيكه و پالر خپل ته
تيريي پرې دي پل ورستي د وړنبي تل
وايم ته تا يوازي زه چه نه هسي
كې نه خپل ئې به ناحق په كه مه دعوي
كاندي كي وطن پردي په استوگه چه
كي كار يو په وخوري قسمه هزار كه
رژي ماام كيي شگفته سبا چه
وي يار دي كه وي عزيز دي كه ورور دي كه
شي فنا واړه همگي شي پيدا چه

كنار هم دي گريوان هم مي غرقاب چه
دستار په وي گل چا د ايي لكه
مار زلفو د ك په يم خوړلي زه
بيمار شي كولي كله خون گه
دلدار ما يار ما دي سروقد
يار هسي يم زه لكه كي نه دي خداي
اغيار د جور همره دي نه مي ياد
دلدار وي كوډو بې چه وايه هغه
پكار ه سي يو سي د زړه تروكه
غبار زړه د رحمان د وركيي نه

پالر د كه دي نيكه د دي جهان دا
رفتار پسې دوي په هم دي ستا هسي
قرار باندي پله په چا دي نه كي
هزار صد طور په ستا الړه راغله
ديار پردى ملك پردى هر پردى
اختيار و واك هي د لري نه هغه
اعتبار مسافرو په وك كا نه
گلزار د گلونو په دي اميد ه
يار مه گه عزيز ئې مه ورور ئې مه
كار ئې دا دي جهان دا رحمانه اې
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اغيار د كې نه قبوله جفا و
كي پهلو په شي زرغون خار ئې اول چه
دي نه موندلي رضايت په چا جنت
كي خوشبوئي په خوشخولي شوي مونده كه
دي ډير گلونو الله د لعلو تر آب
شعر رحمان د بياض په كا زيب هسي

كردگار په قسم كاندي را دي وك
كي كون په لرم نه درم و دينار زه
خوم چرته ايه له نه چه دا په هم
پورته نه دي ليدلي ملك كته مي نه
رسي را اي په آسيا لكه خور و آب
يم مكان خپل په مستقيم ونه لكه
نكريزو په كه سره پسې الس مي توكل
رسي را دي کلي كي باب په ما چه
كل پالر ئې قومونه هزار هژده چه
دي موقوف خداي د اراده په همه كار
كي دنيا په كا نه و هيچري به غم

گور هر وي اغزنه الره عشق د كه
شي انتظار په مونده يار د ديدن كه
دي آب نرم د محتاج اسپنو د تيغ
ده توبه ما كش سر لوئي له
شي بازار په پيه به سودا ه زده خداي
دي پيدا لره عاشق واړه همه دا
خوبانو د كبر و وجور ناز جفا
موندلي چا دي نه زحمته بې راحت
يم غوڅ غوڅ پسې يار خپل په هسي رحمان

يار د مخ سترگو په ويني نه به و
گلزار په شي شگفته هله عنچه
كار خپل لره بنده هر بويه ولي
امار باندي چندن په و نه به پروت
خوار وك كاندي عزيز وك چه دا دي بخت
رخسار په خوبانو د زلفي لكه

دينار يا كي كور په لرم درم كه
دار دنيا بولي مي عالم نور ولي
بار منت يم مخلوق يوه هي د نه
يسار په و يمين په يم نه خبر
رفتار هم دي سكون مي كي كور خپل په
بهار كه راشي باندي را خزان كه
قرار يم كينولي ئې اي په چه
وار په وار دي زحمت كه دي رحمت كه
پرودرگار هغه دي مي مربي
انتظار په چا د دي نه موقوف هي
اختيار په رحمان د كيي ه كه

داور دي پل پو په عاشق د
اور غوندي شبنم دي سترگي ما
زور په زيات دي سل په يو حلم و قرب
نسكور ير په آسمان د كه مه وك خداي
كور خپل په شي نه خبري بازار د
پيغور که دي مالمت كه تهمت كه
پور لكه كي قبول دي ان په ما
ورور و خور دهر دې د ادي غم
مور و پالر وي اوالد خپل په غوڅ لكه
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ديمهدا نخ م ور
زدا فه ل دي ني ي ك  م    ي
يهدا پ تو س ا ديبه رو
تهدا س گردي لاقي ت ي
دينوشهدا ينوگيمي
يهدا پ س  لن  ي پ س    غيدي اښ
يهدا س ز خب ن دي دان
وقهدا ديماقهد ت
دهمهدا وياربال عك ض ه
ددا دي زړه ونابوخه
دييهدا يوپهنار ه م
ديبهدا مت  ر هبا
عهدا ش ر دي مر ح ناه

ايهغد دا دي يار غ ار
دگهغد دي ارخهغل

ر يدا ق دا دي يب ب ح  ب
شهغد ع د دي قهغق ع ل
جدا ه و دا دي الصران
داعاطدا يت ص ع م   دي ت
دالاعدا دي لهاجم

ر مدا ح دا دي انناجان

وينهچره زارخه و وار
هشهقدصينوپرت
يزاره ح دي يزارهف ح دي ف
قاعهپقشاعهچ ش  ك ي
نهن ت پ  د پگ خ لوي راغ
نهن ج م  غوننور ويسدي وا

يهندواړه ك ر مي ح ناه

ممههچ ش دي ممهس ق ر
مههچ م دي بمهك ن ع  ر
يمههچ ن دي تمهش ش ن  ر
يمههچ س دي جمهف ن خ  ر
ديممههچ كمهي ش ر
ديههچ در رهوگمهم
يمههچ س دي ممهم ث ر
ديگمههچ رعرعمهل
ديممههچ ممهوم ك ر
ديممههچ جمهوم ح ر
ديههچ دل دهم بم ل ر
ديبمههچ شمهت ب ر
نمههچ گ دي نمهج ه ر

دگهغد دي ارخهغل
صدا ن م  د دي دارغور ه
نهغد گ د دي ارمهغج
داغهغد دي خم م غ  وار
داخدا دي هزان ب ار
دنهغد دي ارنهغور
تدا ف خ  دا دي يه ب دار
يدا ب ط  دا دي مب ي ب  ار

لهپ ط د پب خ د دارلل
غد ه عهشاد تق س ار
الزاره زارهدصه
ويحهن ردارمهنالل
بهن ل ب  د پل خ لل گ ذار
صهن ن م  غورنوپديدار ه
ياييشاريهباي ب زار
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زر زر ياران ته گور و كاندي تله هسي
كا شتابي مون په مرگ زر زر هسي
اوړي بله و دنيا دا زر زر هسي
نيي دي صورتونه زر زر هسي
تيريي عمر شيرين دا زر زر هسي
وي نه بو د نبول زر زر هسي

برابر ئې نه سره ور زور په چه
وكه فهم دي اوبه و اور زورآور
شي نه اوره بې اوبو بې كه زندگي
خونه په چا د سيالب وله مه ور خداي
هيچا د كور په اور لگيي نه دي و
اغزيو په شي غلبيل صورت درست ئې چه
نه مه كي وك سوري په ديوال هغه د
شه ورك ئې مخ وخيي دي گيه په چه
كي جهان په دي ډير سودونه كرده نا
دي خوږ ان شي نه اچاوه ته اوبو و
وي نه سره حرمته له و آب له چة
فيض ته چا و رسوي كه آور زور
شه مه غلط و آور زور د يارۍ په
وي مغلوب دي و غالب ته چه وقت هر په
ږدې نه در په ئې قدم ته چه دا خو يا
آوارو زور د ياري كي هنر چه

زر زر كاروان ته كور خپل كاندي تله لكه
زر زر دهقان كا كت پاخه د لو لكه
زر زر روان ريگ بله و اوړي لكه
زر زر خزان په زار الله رژي لكه
زر زر روان بهيي چه بحر لكه
زر زر رحمان جهانه له درومي لكه

ور زړه كينه مه نگه تر هغو د
بشر سيخې نه و يا شې نه ډوب چه
ر په ايي هيچا دي نه هم تل
كوثر د وي اوبه هم قطع په كه
قمر د و شمس د وي ئې روا كه
ثمر وني هغې د شه مه وخوړ
كمر د چاو زوړند لكه وي والړ چه
خنجر يا وي چاړه زرو سرو د كه
شر د نه وي خير د چه دي هغه سود
گوهر در كي درياب په دي ډير گه
زر و سيم هسي چا و كه مه ور خداي
ضرر وگه سره فيضه دې له
زورآور ئې ته ده تر چه دا مگر
سر په ږده قدمونه ئې هاله ترو
پدر وگه ان ئې پسه دغه
هنر دا په بول كومه رحمان زه
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نمر كته شه كاره را بدر پورته
زغي پاسه د پالنگ په مي سپوږمي نمر
شي ډك غوږ ئې لعلو درو سپينو سرو په
درومي اوي مي مخ په ووينم دي چه
زده نه سترگو سخنگويو د مذكور بل
شكرو د نشته خوند كي شرابو په
خاندي الندي شونو تر پ له سل كه
نشته گه ك را خداي لره ما خو دا
بولم ملَكَ د نام په ئې به دې له پس
ائې شي باله نظر صاحب رحمان كه

عمر د گلزار شگفته وي نه به تل
درومي غورزي په اباسيند د سيند لكه
وي نه بيا كاندي رگند مخ چه برق لكه
پوري حده هسي تر لري كشي سر
واگي نه لري جلب نه ئې سمند چه
كا پرې ياري كالو سلو د ساعت په
گوري كمتر په حباب د به صورت خپل
كم سفر نه مه چرته كوره له نه
شي غوڅ مقراض په اجل د به عاقبت
رحمانه نشته دنيا دا په وار ئې بيا

دلبر د دي مخ واړه پورته كته
سر ولگوي بالت په يار مي چه
در در په اوو د كاندي غوږ مي چه
برابر شي آفتاب په چه موم لكه
كبر ا هال چه ذكره دې له بې
شكر هم دي شراب هم شوندډي يار د
گوهر د و لعل د آب پيي نه
آذر د كي بتخانه په بت هسي
بشر رنگه دا نشته چه دا په هم
نظر لري مخ په يار د مدام چه

عمر د بازار هميشه وي جوړ به نه
عمر د تلوار تلوار په دي يون هسي
عمر د رفتار سكون بې دي تيز هسي
عمر د مهار هيوك شي نه نيوى چه
عمر د شهوار عاقبت پريوزي به خود
عمر د يار دي رنگ هسي په وفا بې
عمر د شمار كي زړه په وكاندي وك كه
عمر د الر غويي مي سفر بې
عمر د تار وي نه مدام به پيوسته
عمر د وار شي تير چه باندي چا هر په
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لهپ ط د پب خ د بل ل ر
دنهبرېپ ږدم درغه ه
مينوشيچو ي ل  تهر
ديمدمقلب ربرپي
حهپمهامشهپمه س ر
ووئهك نې ي شم ب ر

ل گ نه م يدممرور
ظويونابوخد ن ر
قهلېب ش ع  بهنل ه ر
ههپ ج ان ك كي ل مه ن ر

ك ل مهموي ه ا رثره
واتوك صمياه ت خ م   ر
دپمه روح به م غ ي پ    ر
راشملاعهچ به خ ر
ييمهك س دي زرمهكم ي
درمهك رهوگيمهكي

ي ت برنهشهتمد بر ل ر

كار سي د سي په شه مه موقوف
روزگار شي حرمته بې و آب بې نور
پالر زوي زوي د كا زوي پالر چه
رفتار كج شي باله كه فلك دا
خار و خس د گيي كاندي سر په ور
انبار كا گنجونه باندي هغو په
خبردار دي نه وك ئې احواله له

يزه ت شريويتمسرر
ژو دپميدينو يه ن ا ك ي
آ ند ش پاله ط گبرزم
ديمدمقوي حهپي ب ر

الس ديمدواړه يي ن لوي
ن م جاماتو دي هتدايخي

ش ي م ه   لهله پ خ  ته خ ب  ه
يېئامهپهچ پ نرزوكه
وئمه هتامودههنې
قاع ش مير رب هكواسي

ح ي ص ن   را اكهندينابت
حانهسابوږغواوره ص ه

ديمٰىلومهپ نوسي گ وي د
ييمهتاواچ ب ترته ش ن  ه
نرت ي ن  بهئهېكارم
ييمهك س دي ديمهكم زر ي

ر مزه ح تانهرريه ت يرم

پرودگار پاك هغه د بزرگ په
شي موقوف غرض سي د چه سي په
كي جهان په ده بال هسي احتياج
كا گدا شاه شاه گدا كي ساعت په
ايي سر په وي تاج ئې عمر همه چه
وي دينار په و درم په نه قادر چه
كي كباب دي زړه رحمان د زمانې
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كور خپل غواړي ارت وك كه مرگه له پس
ده نه پكار ه چار كمه زياته ان تر
شي اوږده يا شي كوتاه چا د جامه چه
شي بير و تير كي حساب په چه سي هر
شي تهمت د او مالمت د الئق چه
كي جهان په وي نه ئې حرمت عزت چه
وي نه هيچا د خوښ به سي عزت بې
وي خوښ مجلسو جمله تر ئې مجلس خپل
وي جوړ سره جنس هم خپل د جنس هم هر
وي بينا كي سيمه خپله په بينا نا
سي مند درد درد په نوك يوه د صورت درست
ووزي يا شي زوړند كي خوله په غاښ يو چه
شي بد چا د كي كوړمه په چه سي يو
موره له شه مه پيدا زوي كرداره بد
غواړي خدايه له دي خوشنو خپله وك هر
كه هلك وك و لوي وك قدرت خپل په خداي
وي خنجر مال تر سر په زرين تاج چا د
دوړاندي توغ وي سور پاسه د آس په وك
كاندي بله و وك هر پورونه تنگو د
خست نه وا چا به نوم خداي د رحمانه اې

ظهپ ن د صېبر ب ر
ك ل شهسام ه حي س ر
ك ل نه س سگ ه گيهور

ك ل خهساوري ه زر ي
ظهپ ن ئرلې ع م  يو م ي
وروكهك ديناكرهسه
وربوكهك ديناكرهسد
زبهپهن يدو ه يري

كور بويه دي ارت همره وايم حق كه
سور اوږده دي و دي چه كه لويشت په ان
پيغور لره هنرمند شي وركاوه
لور په لور كيي وايه پرې مالمت
تور سر هم شي عزت بې كه لري اي
اور په وسوزه ژوندون هسي هغه
نور ني وي عزت بې هسي مگر
خمسور شي جمع سره چه اي هر په
انور خپل په كشيده هره كا زيب
كور و كر شي ملك پردي په بينايان
تور په سي يوه د هر شي وران
كور هر شي نمايه بد پرې خوله درسته
لور كه وي پنه كه شي بد واړه
مور و پالر د ناموس كاندي حبطه
زور و زر په كار دغه شي نه باري
الهور يا شه ډهلي هر يو هر چه نه
لور ونبلي مال په سر په پن چا د
سور خره په شي گرزاوه كلي ږير وك
پور له چا دي نه كي ور هيچا بخت
مور په يا شوي پالر په چاري خداي د كه

ك ل شهسام ه حي س ر
ك ل نه س سگ ه گيهور

ك ل خهساوري ه زر ي
ك ل يه خ سر ه شير

م ه واړه ربرابه
البرت وي تدۍ ب ر
كرت ي ن  ال وي ت ه ب  ر
درېپهن وي زچه ربا

٤۸



وصهپ طهپواب خ ئابې
آن پهپاهگه خ بل ه ب  وي ود
يهپهن ع ببناپدييو ه ي

ك ل ړو ونه وريگهچوڼگد
تاطهل ع لهنه گ هاه

ن  ناوروورنهزده ه
مېيهتوخدا  سا ف ن  ه

م ت وو لهلېتام ق ع  ه
دين دفه اداخرض هكداي
دين زړهپرگمه يياديه

ديئروتپاوده دا زدهنې ه
درههپ دم خر  درو يمه

غ ه تهو تور  ي  دي ولشهه
غ ه قهدي ندر ج م  يون ب شده

درت دي زسن زيت و هشربر
رت ن پ  توسر ن پ  يه ت شروې
دين ونيشرسته دي رهيه
وينلبلب كه ل تهيهې
لهپ ف غ  دي مت ع ير ت كر

ب ع دي رپادت هشايه
ك ل له ق نبساهره م ر
ك ل پهوي پدا هنه ك ي
ك ل حه س چربهپركايا
ك ل تهصشبورترو هحې
ك ل تهكشوبغې م زه
ک ل زړي يهپه م و ک ي
ك ل بهال تهسې س ل  نوي
ك ل هد و ويباغگ از
ك ل بهكې م ن  نهاوې

يرت م ال زدهاچدينزر ه

دن يه ل وي ظهبل ن ر
آن پهپاهگه خ ضلرر
يوپهن ه يپنه ه ر

س ه يي ه نوي به خ ر
به خ وي نر  اور
ويخېئاي رېئايوب
زهچ دي وكمكه ركور
دپ يه ن سا پ او رتي
نهن س د بت م غ ي پ    ر
دخهن شوارۍ ح م  ر
فرملواخهپهچ س ر
يوپهك ه دا شي ب ر
مههچ م وو بمهك ن ع  ر
نهچ چ و تاپار  ن  ر

دي ربرولهشهنزړه
الت سېلوبانه پ ر
زړهپهن انابه رثدي

س ه شيو گوخ  ور ر
رن رنوېشروهه به ه ر

ك ل ډك الپه زركه و
زروپپ ه ك جي ح ر
اس ديزغل جه ش ر

ح س گرو رگادوجر
صهچ ت يوكرصا م ور

ي م خانلاو رورپنتي
ندرون س يگ ب مرون ث ر
رسرتايپايپرترس
وناغرمهپ ك ډ ركي
يديناكرسهپهچ م زر
دچ ته خ وي ادرمهکر

٤۹



سېئهن ح ننمه ج وي ال
سهليه ه فيير ب ي  ناو

ي ن پمز كه م ه ك د ني ن ه
دپ ته س ار ك ئيسې م وي واك
اپ رويه ك پي ب ري
پهپ ش و نه ي د لي ظ م  خوموري
زړهپ كورته ل يه ب ت  وي ئ

د يد ن پاله ط گبرزي
م ل ك  پهژ وابه ييه

ثهپ م د نال م قا ف و
لهن س م  ن وي ويفاكم ر
شرپ ي گانسرزيو لر ه ي

ش ي م ه   ر آفه و اكدمت
دوكهپ د يه ن دارو ا

زناور يويمهبيگ ق ف  وه ر
وپوو تئهشېكاه
مېئوخ ه يره ق ف  وه ري
لهچ ف ئكيېو هكاري
وئاريچهورهگ ېكې

وارپوار يرته ت ئغيې ت كر
بوي  د وهورمخر ه

م ت ماهي ج ئانو غې ن د
پېئبيرفبيرفهپ خ كله

ج ي ب  پاهور ب گا ن روو ه
نېئمه ه پدډ واكه سه خ ت

ي ب ئاذ زړهپوهشركې ه ك ي
ورحهل يهتوص ه شو

ي خ ئالوه دا رطاخهپې ك ي
ورب ورځ ناري  الړه ي

لويلوغ خ پقز وريه
ك ل زوړ دچدنه ماو ك ر
ي ن بمير س كره ل غهر

غرت ب ال جدينل ن خ  ر
وپ وه ك پيژور 

ب ص ناح ي  ك   پيبه ن م  ر
يخمهپ پ س  كن ل مه ق ر

پ خ لبانلوني ل ق  در
زړهپ اوربريلهنه
لهن س م  وي رفاكهنم
خهن پ ن رورمال
دركهپويك و درپوي ه

دارو زر ذرگهپد
كاكوريخوگ ل خهر
وهئپوهچ رسهپې
اپهشادرقهچ سه ف ر
وونههچ سه ي م  ر
لېئورن م ككخ س م  ر
يهپ ع د پال خ پلدر
مورمخد ت بام  ر
ډكېئملاعريډ بر
السئهچ ربدينابهشې

ج ي ب  پااو هور ب گا ن ر
چال ن ي ج   و جا ن ي چ   اور
وباكمه ل پ اور
دهاشادب في ه شت ك ور
داراه نمهم ك س  در
پهبهچ خ كلمح ب و ربر
راپتقو گازميغر ي ر

٥۰



زړهمېئهن د هشلصاحراد
گ م ه  شينو  پيتاي

السلاخ دلي يه ن ووت ا
دل يه ن ئايې ه ينووړه ه
يوارخ ح پرانز كه م پهروت
التهشوزيپهن د دينرې
د ب پېيه ح ير ف خ  شفه
يد س پالبمهخ ك الړ هشي
هشردنگهپيتاپېئقح

زهئاوس دپې روح مكاعه
عقح ت لاكيئهيې ص ن  كبا
ند ج پتخهبو ش ئوئيې
درپ نتسه ه بدنائديحېوه ق

دې مد ن پررو نه  ئا
روپ قېئاه ل خ  ز سو ي كت
كروبغهپېئخمهچوخ
اورنهپهچ د زنوم ويگ ب

دبوناوس ديلاعاهشت م
زدهخ يشازيبهداي ي پ  ه
گر ن ناربگكازۍنادي

ه گ لي ت شخكي ل ز رهه
وهچ غوشه ه و وشه
اورنوخام د وانوم سگ ي خ  ت
دسره لي پ خ  خينوي
اچره دهه د يل ن دي ا
يدا ب دي دراز و دور ان

پهكخيېئهن خ ل  ر
لېئهك م وه كهكك  ل  ر

ك ل نه ي ع  درو رگزيي
گ م شرئويېوادر

نابېب ي ل  و تېبه س ب  ر
التهن غهشدينرې  ر
يهچ ق ث  وه كل ل غهر

ك ل خهوي وزريس ا
پد س هاد و ركاچي
هاكدايخېئهك ب ور ره

غ ه يه ش يرحنكوضثور
دخ طهكاغمداي ع م  ر

ن ه يدپو ش و دي وه مه ن ر
م ت نام ه و ند م ور

وخههن طهنوف خ ر
يورن پ شداشهو رشور
غاوگوړخو ه د ته ف ر

دشورطدور رگه
اكيشوراشاع ته خ ر
آ مد س دي گازپان ي ر
يهك ش يركن ل كه ش ر
يهبال ك يق م در
ا دحدا دي رهرهوال
ديشادبمه رورسمهاه

سواړه ه ا دي ثي ك ر
مر ح و صكان ت خ م   ر

٥۱



ړ

يووړ هوا دلبرو د مي زړه خراب
وكاږي زړه مي ايسته گوي گوي
غوت اي زلفوو تورو د لره زړه مي چه
شي خوب چا د كله كي مخ په سيالب د
ك رايي خود د الف ئې چه عقل هغه
و سكون صبر د مي چه رخت هغه
شه قربان ترې مي زړه خسته يووړ يې كه
وايم حق كه دي نه شوي پرې حق نا هي

يووړ خه را خواب سترگو آلودو خواب دې ستا
كي صورت په صبر نه شوې پاتي اوي مي نه
مطربانو ك سوري نغمو نغمو په مي زړه
شو اي يو سره مطرب دريم يار بل ساقي يو
شه قربان ترې مي دل خسته يووړ ئې شوكه ه
دي كتاب د پاي دي مخ حرفونه تور دي خط
پرهيزو د زهد د خه ما چه اسباب هر
و محراب د نقش كي زړه په رحمان ما كي

يووړ چا چه زده چا يو وړ له هوا د
يووړ تا چه وايم ته يوه كوم و زه
يووړ بال توري خه را زړه هغه
يووړ ژړا ډيري خه را خوب شيرين
يووړ ما واړه ئې پياله يوه په
يووړ وييا مهرشانو که نه را هي
يووړ آشنا دي نه وړي آشناؤ نا
يووړ رضا په زړه رحمان د معشوقې

يووړ خه را ناب مي د لذت دي شونو
يووړ خه را آب مخ د صبرۍ بې ډيري
يووړ خه را شراب په ساقيانو عقل
يووړ خه را شتاب به گوگله له ئې زړه
يووړ خه را احباب خپل دي نه وړي چا نور
يووړ خه را كتاب بل دي كتاب دي شغل
يووړ خه را اسباب په حسن د تا واړه
يووړ خه را محراب د نقش يو ابرو ستا

٥۲



ز

باز نظر كوترو په كاندي لكه
كم نه خبري راز د وته چا نور زه
زړونو د ملك دي محال لره بادشاه بل
كاريي را پوري سيب تر زني د ستا
گه مه بوي د طمع گلو له تصورير د
وي خور و خوښ ناز خپل په كه يار هغه
كي عشق په گي ه فرياد و آه وك كه
وي اندازه په غم ده چري هر ادي
گرزي دنبال په هست د واړه نيستي
وي ژور همره لوړ لكه ده قاعده دا
كم خواست دا دي نيولي الس مي هميشه
ته گدا هم و شاه هم گوري يكسان چه

آواز وكي نه زركي ايه بې كه
معلوميي هسي خبري دې له لكه
دي ه ئې حال گوره ته حال و منصور د
وي وړنبي عقل ورستي كه دريغه دريغه
دي فرزند نيك عالمانو د عمل نيك
شي باز قمار و خور شراب ئې فرزند چه
وك امان زاده زاهو هسي له خداي
شي نه كولي اعتراض پرې منكر هچه

باز نظر دلبرو د يم زه هسي
دراز لري مژگان موي چه هغو بې
اياز خال شي محمود چا د مخ مگر
پياز لكه خوبانو د زني نوري
آواز خيژي نه مرغو منقوشو له
ناز په يار د هميشه يم خوښ هم زه
غماز گم كار دغه كي عشق په زه
انداز په وي دنيا دې د غم هسي
جهاز تش كي اوبو په ډوبيي نه
فراز هم شي نشيب هم دي صورت بو
نياز ما وي ناز يار د دي مدام چه
نواز غريب رحمان د دي يار هسي

شهباز نه وي خبر ني صياد نه
غماز لره سي هر دي صوت خپل چه
راز پ كاندي نه هيچا د فاش دي خداي
آغاز په شي نه خبري انجام د
باز قمار و خور شراب كه مه وك خداي
خونساز په پالر د شي كاي ئې نور
نماز بې شي ديانت بې دين بې چه
اعجاز كه رحمانه دي شعر دي دا
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گز هر شي نه اختر نيك به اختر بد
وشوه غزا وي آسمان په ئې مكان كه
شو ه وي زمكي يوې له اصل ئې كه
اوري باندي ور باران عمر همه كه
كه مه و طمع وفا د اهلو نا له
خوزي به و خوزي ايه له غر تور كه
وشو هغه وشو چه باب په رحمان د

گز هر شي نه گوهر در به مرغچيچ
گز هر شي نه قمر و شمس به ستاره
گز هر شي نه صنوبر و سرو به بيد
گز هر شي نه پيغمبر د گل به خس
گز هر شي نه نيشكر و به نل گنده
گز هر شي نه مقدر به نور ولي
گز هر شي نه دفتر دا به مكرر

٥٤



س

ناموس په و ننگ په كا فخر وك كه
شو ه دي جامې زري ئې اغوستي كه
وشوه غزا ايي سر په وي تاج ئې كه
عقل ئې نه وي فراست فهم ئې نه
كي خرمن په وي دانه نه مغز ئې نه
كه مه خير د طمع ياره له مجاز د
ده ويراني واړه همه ئې وداني
وي كم و زيات كي گفتگو په ما كه
شم بيخود چه راوړه باده د جام ساقي
واړه دنيا تمامه وغواړي وك كه
كي پرده په وينم يار د حسن رحمان

كناس غاښ تاريكي، سترگي سپين، ويته
درومې پسي مومې ئې چه لوري هر په
نشته تن په دي عقيدې د ويته يو
كسبه له گې رذق او گې رازق خداي
شوې موصوف صفت مذبذب په رنگ هسي
توحيده تر شې نه ور به كي دويي په
پوهيې كه نغرې قاتل زهر واړه
كې كوتاه الس نهي له چه دي دا امر
ووزې وجار سره له چه دي دا خير
وي پاس و كوز او دروغ ويل ما كه
دي سيتوب واړه غرض سيه له
شي نه تركي او عراقي به دا په ه

فلوس يو ارزيي نه كي عشق په دا
طاوس يا دي زرين مرغ يا گه
خروس يا دي هدهد ما نظر په
معكوس د عكس لكه نقش خالي
بوس سر په لوني خالي هسي عبث
الوس د دي شدت و شر تمامي
قيانوس دي د ما وگوره راشه
جاسوس كي هر دا په كا گ دي وك
محبوس كي خودۍ په كه مه وك خداي
عروس بل وي نه به غوندي يار ما
قانوس په شمع د نور پيي نه

الس چارو له دنيا د وگاږې نه
راس په نه كې صرفه لوري چپ په نه
وسواس په يې ډوب هسي پايه تر سر
شناس حق وايه ته ان و شناخت دا په
خناس كه يې ناس چه پوهيمه نه
الياس مهتر خضر مهتر كې پيشوا كه
انفاس هر نغرې خدايه له بې ته چه
مواس وگه خپسر وي نه كه او
پاس و كوز نشته هي كي چاره دا په
قياس وكه زړه خپل په پخپله ته
لباس په زرو سرو د وي پ چه نه
آس په كه شي سور وك باندي خره په كه
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وي مطلب سره اوبو خوله تشنه د
نازيي زهد ريا په چه زاهد هر
دي دين د خو دي كار ه كه رحمانه اي

هوس دا په ما عمر درست شه تير
دي بس لره را يار هغه د پرسش يو
تتم ترې نفس هر په چه دي حيف هزار
غواړم خدايه له نفس هر په زه ئې چه
شي غر لكه محتاجو په وي خس يو كه
دي هماي كي جاله خپله په مرغه هر
تنزري د ده سينه لره شهباز كه
شي برابر ورشي لره خاورو چه خو
مي ژړي چه خندوي مي هغه هم

طاس زرو د اوبو بې ايي تش نه
آماس په كيي ئې گمان خربت د
اساس بې دي وفا بې كارونه نور

كس ه يا يې وك چه پوتې مي كه
بس لره ور وي يو خو وي كس ه كه
نفس هر دي تله مي چه ته لور هغه
پس ډير په وينم كله كله هغه
خس يوه د محتاج خداي كا نه دي وك
ققنس كه دي مگيرك كه قارغه كه
مگس د ده سينه لره عنكبوت
اطلس چا اغوستي وي غوندي چا كه
رس فرياد رحمان د نشته وك تل
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                     ښ

ك جهان په يم زه ياره له بې هسي
شي اور سور راته چمن د گلونه سره
نيازيه بې ډيري له يم نه م ئې چه
وكم سره انه له فكر و هر كه
شي نه را خاطر ك سر د ساتنه هي
وي نه جهان په نادان بل به هغه تر
بولم قربان و ار په له سل ئې كه
خاندي ژړا ډيره په ما رنگ هسي
پريره كاندي لعل و در شي جوهري
وو نه خاطر په خوا په هيچري مي چه
وچيي نه اوي ئې ك وصل په چه

ك محبت مينه په ستا بايلو مي زړه
ناصحه ته مه ته يار و ما الر
شي رگند مستي هغې د صورت كه
بايلې به سر پريوزې كمره تر عشق د كه
وكاږم عمر تير هغه په توبه زه
شي نه مات مي به پت ميني د آشنا د
شم نه كتى ته مخ و ئې ادبه له
شي پوشيده نيته له وك كه قيامت په
وي نه سختي نشينو خاك په درگاه د
يم خوښ خاورو په در د ستا چه زه لكه
يم پروا بې دولتونو له دنيا د

ك آسمان په مكه په اي شي نه مي چه
ك بوستان په كيدم ياره بې قدم چه
ك توان په صورت ناتوان د حيرانيم
ك ان په وينم نه طاقت صبر د هي
ك گريوان په بري شي ساتلي وك
ك نادان په غواړي وفا مهر وك چه
ك قربان په و ار په باسي رانه غوږ
ك باران په خاندي پسرلي د گل لكه
ك دكان په سترگو دوو د كيني مي چه
ك زمان په كه رگند راته زمانې
ك هجران په وي ه رحمان د حال به ترو

ك شربت په كه را زهر دي عاشقي
ك محنت ډير په يار دا دي موندلي ما
ك صورت په وي نه هي دي به هوش عقل
ك نصيحت په چيچې غاښ ته ما چه ته
ك غفلت په ياره بې دي شوي صرف چه
ك پت دا په درومي تنه له سر مي كه
ك وصلت په كه جدائي پيه را خداي
ك نيت په يم خاوري كوې د يار د زه
ك جنت په نشته دخل غمونو د
ك سلطنت په سلطانان وي نه به خوښ
ك دولت ه په عاشق د رحمان زه
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ك نم په سترگي گوگل وچ يم ناست مدام
ك كل خوله په توري د ستا رحم چه ما
كيود ليلي د پو په سر چه مجنون خود
زوري كم په وي غالب مدام زورآور
ك غم په ستا يم مستغرق چه زه لكه
وي پروت ميانه تر ژوندو د مي لكه
شي نه دم په گرو دم د مي صحت هي
شته جو و جست پونه و تگ تا بې مي نه
سپيو د ستا كوغالي شي مي نصيب كه
شه ورك پسې زلفو په ستا هسي مي زړه
زانگي ير په گلو سرو د وينو په سره
عالمه له يم خوښ كناره رحمان زه

ك بار و كار په عشق د اوسه مه مغرور
كا سور وينو په دستار دي به گل سور دا
دي صاف حيات آب تر چه تركو د مخ
كيي اوبه پرې دانه اوسپنو د چه
كم نظر ته سترگو زه ئې وار هر په چه
غواړې قرار و صبر ما له چه ته ياره
درومي مينه په ستا د مال و سر مي كه
وړم نه وا به دياره له دره له ستا
دي مهجور ك وصل په يار د كمبختان
دي كوهستان عين لره مفلسانو
رگنديي عيب واړه ته جوي عيب و
ك نصيب خداي ئې عاشق هنر چه
دي بس لره ور زړه خپل د داغونه دا

ك حرم خپل په بر و بحر وود را عشق
ك مرهم په موند نه بيا لذت دا مي نور
ك عجم په و عرب په شه فراز سر
ك غم په ستا يم خالص غمه نوره له زه
ك آدم بني جمله په وي نه به بل
ك عالم په عالمه له يم بيل هسي
ك دم په ستا دي دم ما چه دا په هم
ك قدم هر په دم هر په يې ته مي مراد
ك جم د جام په نظر نور كم نه به و
ك تم تور په پريوزي چا د غوه لكه
ك خم هر په زلفو د ستا زړونه هزار
ك عالم په كم رسوا سترگو ستا باري

ك الر دا په دي تيغ تيره خسني هر
ك دستار په دي زمانې ايي دي چه
ك نار په يم سوي حيات آب دې زه
ك ديدار په دي ه هست د ما ترو
ك وار هر په انه له دي وللي مي الس
ك قرار په و صبر په وي كله عاشق
ك كار دا په يم تير مال و سر تر زه
ك ديار په و در په ستا مرم نه و و
ك بهار په وي نه بهره ډگي وچ د
ك بازار په وي كور ئې عمر همه كه
ك سنگار په كا يوسف ان كه ايسته
ك يار په ويني نه ه نور هنره بې
ك زار الله په رحمان د دي حاجت ه
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ك كستارۍ خا په در د ستا يم خوښ هسي
ده خواري ته خلقو نورو كه عاشقي
وگي وايي ناخوښ كه ته بيمار و
كه نظر وته دروازې و بام خپل د
كا كيزه پا اوي سترگو له يار د يار
که شا ته يار و ناچارۍ ډيري له ما
وي نه كي خوښ هويار يوه هي به غم
وي قرار په رنگ ه به اوي رحمان د

ك غلبلو په غم د ستا كيي ډوب ډوب مي زړه
نشم وتى لوري هي موجه له عشق د ستا
شقه له وتم نه وا كې ماتي مي توبې سل
گوره باران اوو د دا درومې ما له چه ته
ستوري هزار ك آسمان په نه سپوږمي يوه له
پوهيې كه دي ضد سره دواړه عقل و عشق
رحمانه سيزي ان آتش په عشق د چه وك هر

ك خزان په كه زده حاله له بلبل د
شي نه ستوني تر تلخائي تير دي و
موند بيا وصال د لذت ك هجر په ما
متنه له معني معني له متن لكه
شه خبر گه مه آسانه عاشقي
وويريه ناتوانيه له ناتوان د
آزاريي مرگه له پس به هغه هم
دي حال هسي ياره بې باندي رحمان په

ك سردارۍ په سرداران وي خوښ لكه
ك خوارۍ په دي دولت دا موندلي ما
ك بيمارۍ په عشق د ستا د زه يم خوښ
ك بيدارۍ په ما دي سترگي هسي
ك يارۍ په اوي ما كې جاري تا
ك ناچارۍ ډيره په دي عذر مي
ك هويارۍ په غم ستا دي كي خوښ ما
ك قرارۍ په درياب دي ليدلي چا

ك اوبو په شي مستغرق چه وك لكه هسي
ك النبو په عشق د پريواته مي الس دواړه
ك توبو په شوه نه پاتي نوره مي ويسا ه
ك شيبو گو دا په دي نه هي سفر د رخ
ك جنبو په خلقو د كاندي ه وك تا بې
ك پنبو په بري اور د آرام كي كله
ك لنبو په كا نه وك غوندي ابراهيم دي خداي

ك بوستان په كه تماشا گلو د بيا
ك دهان په كا نه در خوند به شيريني
ك زندان په شوم مالقي يوسفه له
ك جان و دل په ما دي هسي هم يار
ك ميدان دا په نفس هر ده بازي سر
ك ان خپل په يې توانا له هزار كه
ك جهان دا په وي آزار بل چه هر
ك زندان په زندانيانو د حال لكه
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ك آب هر په نشته گوهر ميني د ستا
دلبره ې پي ما وينې ته كه
شي آغاز نوم لبو د ستا چه اي هر په
كا دلستاني ه به زړونه خسته له
يم خال تور په وروو د ستا د حيران زه
شي خور شبنم په باريك ډيري له گل
بارانونه اوري گلو په بهار د
خدايه اې وبخه غلطي رحمان د

ك پيرۍ په شي كودي تور وي مخ ايسته
ژمي د آفتاب سحر د شمع لكه
درومي خوا بل ريدي سر ئې ته طرف يو
وشوه غزا وي حساب په ؤ مرده د
شي ژوندي بيا مرگه له پس دي ه ال م
هضميي نه زهر لكه وخوري ه كه
ويني ه يا اوري ه چه ده واني دا
ده عاجزي هسي پيري رحمانه اې

ك درياب په اوو د شي موند بيا مگر
ك باب دا په لي گواهي دي لبو د رنگ
ك احباب په اوري باران و الله د
ك خراب په نشته گنجايش خراج د
ك محراب په كا سجده شكل كافر
ك واب صاف په وي بد زړه نازكان
ك حباب په نشته طاقت ويكي د
ك حساب په وي نه چاري اوترو د

ك پيرۍ په شي لرگي كوږ وي قامت سم
ك پيرۍ په شي زيي هم و تاب بې هم
ك پيرۍ په شي پردي تمام صورت خپل
ك پيرۍ په شي ژوندي ليده رگند كه
ك پيرۍ په شي زلمي وك چه دا نشته
ك پيرۍ په شي خوړي ه نه ي ه نه
ك پيرۍ په شي اوريدې نه ليدې نه
ك پيرۍ په شي سوي پرې زړه وي رستم كه
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اخالص د دي مقام بلند ه گوره
دي گران خاته ته آسمان و زمكي له که
غيبه علم له مخلصان كا خبر چه
وي نه مدام عمر رسم و رواج د
نشته اسالم د حالوة اخالصه بې
چاپيره ترې وي مستان كه دي عجب ه
نلي دام په ئې هما له دي عجب ه
وي نه اخالص و مهر دا به مرگه له پس
دي شيرين سبب دا په كالم رحمان د

مخلص بې دي گذران ه چه ساعت هر
نشته ه شيرين ان له چه وايي وك كه
سوزم شپې د و مرم ورځ په شمع لكه
وي خزان كله بهار كله بلبل په
اوري باندي را نور د شبنم كه
دي تير باندي را هجران د غمونه ډير
دي گل ته ما و اور ميني د آشنا د
تبه نه ليده مرگ نه مي كي وصال په
يم روزگار په خلقو هغو د حيران زه
شي نه هيچا په دمه زړه د رحمان د

اخالص د دي غالم واړه جهان چه
اخالص د دي گام يوه په سفر دا
اخالص د دي الهام واړه همه دا
اخالص د دي مدام چه عمر لكه
اخالص د دي اسالم خو دي اسالم كه
اخالص د دي جام چه خه ساقي هر
اخالص د دي دام چه خه صياد هر
اخالص د دي هنگام نن كې اخالص كه
اخالص د دي كالم كالم هر ئې چه

مخلص بې دي ارمان ارمان بار هزار
مخلص بې دي تاوان ان ته ما ولي
مخلص بې دي نقصان عمر تمام
مخلص بې دي خزان واړه كل ما په
مخلص بې دي آسمان د كاي ما په
مخلص بې دي گران باندي را دم يو اوس
مخلص بې دي سوزان دود په اور د كل
مخلص بې دي زمان هر په مرگ مي اوس
مخلص بې دي آسان ورته ژوندون چه
مخلص بې دي حيران غوندي مسافر
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غرض باندي چا بل په كې نه ته كه
كي نه غرض غولي په بل د گدا كه
ډوبيي نه هيچا د كشتي ساحل په
دي فراغت كي خلوت خپل په خلوتيان
ودانه ده احمقانو په دنيا دا
يم خوښ هسي كي درد په عشق د رحمان زه

غرض باندي تا په كاندي نه به بل
غرض باندي گدا په ك نه به سپى
غرض باندي دريا په كا نه وك كه
غرض باندي رسوا په دي رسوا د
غرض باندي دنيا په كا نه دانا
غرض باندي دوا په نشته مي چه

ط

نشاط د كي دنيا په كه مه طمع
درومې ني هسي به بيا راغلې لكه
دهر دې د دي كوهي الندي گام هر تر
كاريي جهان دا په وته دانا و
و نه رقيب د دهشت هي به عاشق په
نمازه بې ديانته بې ذات كم له
شه چاپير هسي رحمان تر تركو د غم

بساط دا په نشاط مومې نه به بيا
رباط دي رهروانو د جهان دا
احتياط په قدم هر بويه ايي
صراط هم و دوزخ هم و جنت هم
اختالط خوبانو له كي نه ئې كه
قيراط يو د نيك د مكه طمع
خياط چا په جامه وسكني لكه
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ظ
واعظ وايي پاخه دي كله اومه
باسي لري ياره خپله له ما چه دى
دي مشكل ډير ياره له ما واته جار
شوې غلط ئې خبرو پستو خوږو په
كا نصيحت په ده د باور ه به وك
شم نه كولي كار يو بل عشقه بې زه
كه مه گرم په نرم په ئې اعتبار
يم نه ويل د رحمان ئې اوريدونگي

واعظ وايي ه واړه وايي چه هر
واعظ وايي اومه راته ه به نور
واعظ وايي دوباره له ه زياتي
واعظ وايي ترخه خواږه خواږه دا
واعظ وايي واته جار ياره له چه
واعظ وايي تتيده عشقه له ډير
واعظ وايي ساړه توده توده دا
واعظ وايي نه نور چه دي دا بهتر

ع

شمع مدام كم بل آتش چه تندي په
شو ابصار اهل منور ئې انور په
رخيي مخ تر لور په لور ئې پتنگان
باندي شعله په ما ان ته وسيزه
فرازو سر الخاصو خاص د مجلس ستا

شمع آرام خلقو له موده بيا كه
شمع انعام د كاره شي كله به ال
شمع آرام كي سول په كوي نه كه
شمع كالم كي رموز په ته پتنگ ك
شمع عام هر مومي نه ير په رحمان د

غ

چراغ تر دي تر روشن باغ د ستا د گل يو هر
دي هماي ما نظر په زاغ ب د و باغ د ستا
دي عنبر خاوري در د ستا دماغ په دردمندو د
دي آفتاب عشق د آسمان په داغ  د عاشق د
خوبانو بې شي نه شي نه فراغ زړه د رحمان د

باغ ستا د گل يو هر چراغ تر دي تر روشن
زاغ ب د و باغ د ستا دي هماي ما نظر په
دماغ په دردمندو د دي عنبر خاوري در د ستا
داغ ر و عاشق د دي آفتاب عشق د آسمان په
فراغ زړه د رحمان د خوبانو بې شي نه شي نه
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ف
اشراف غوندي جهان شاه و زيب اورگ
كې ه ئې ته دي لوي لويي په تن د كه
كا نه هوس ته عاشق دي بلهوس
نشته شك هي كي بزرگي په مكې د
وكا ان د غسل به دريا سل په كه
ډوبيي شي ډكه ډيره چه هم كشتي
شول حريصان پريود صبر صابرانو
دي يو سره مذهبه واړه لور دا
دي خداي تن ملكونو واړه همه د
دي فروشان خون هغه دي نه شهيدان
ده ه وچه كي خوله په ژبه كاذب د
كومه تر زغلي و به سر په ديوال د
همره وي مهر كره نا د تاب و آب
رحمانه كه مه ناز دولت په دنيا د
كم رقيب د و حبيب د هجو و مدح

نداف غوندي منصور تر شه صدقه
قاف كوه شي طور كوه چه خداي كه مه
باف بوريا شي دوز زر چه دي دروغ دا
طواف په شي نه حاجي به خر ولي
صاف و پاك شي سپى به چه كه مه گمان
اسراف خپل شه بال ان په مسرف د
انصاف نه كي چا په شته عدل ه نه
اختالف ك پيدا كي په تا و ما
اعراف كه دي حنّت كه دي دروغ كه
معاف كا بهانه خون ته خوني چه
غالف په وي لرگي د توره لكه
الف وهي دروغو په چه دروغژن
صراف د وي نه شوي پرې نظر و
شگاف مو د نظر په دي موي يو دا
اوصاف نور هجو بله زده نه رحمان
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ق

اشتياق په ليلي د شه بند پاي چه
شه خبر خوند په طرب د و مى د چه
خوبانو د رقص يا دي ميوو د جام
نقده بې كاندي نه نظر و نسيه پة
شي يگانگي دلبر د حاصله چه
شمع لكه كا نه ايه له حركت
كي غم و درد په يار خپل د هسي وي خوښ
كي ناب مي په عشق د وي محو هسي
وي نه معني په وي صورت په ظاهر كه
شي نه فنا كي زار و كار په تن ئې و
كا اشارت په كار آسونه عراق د
شو پوه ل په بو د كل پوه خداي چه
كا نه دي خداي ي مال ئې كه ي سر ئې كه
يم ناست نيولي الس په پاري قسمت د
ته رحمان و ناصحه وايې پند چه ته

خلق كلي كلي هغه شه ه خدايه
شي نه سره خلقو دې له مي خندا هي
شه الړ ته خوا كومه و چه يم نه خبر
درومي كي مخ په اوبو د چه گ لكه
راغلي دنيا په بيا خو له يو دريغه
شي الړه كي خاورو په چه دي حيف هزار
موند بيا خلقو له خوند گوه هسي رحمان

طالق ته نورو و واچاوه مجنون
اشراق د نفل صوفي كه فراموش
عشاق شي جمع بله چه اي هر په
براق يا ستايي ورته حوري وك كه
مشتاق كاندي نه خبري دوي د
تاراق په بليي سر په اور ئې كه
آفاق د دي بادشاه چه وايې به ته
فراق په وصل په وي نه خبر چه
اوراق په وي لفظ ال د كلي لكه
عراق د آسونه مخ باسي جار نه
ايالق د وي كار كوتل په وهل په
شالق په پوهيي نه شو نه پوه چه
نفاق مين تر مطلوب و طالب د
طاق به كه شي جفت به چه پوهيم نه
ميثاق د كلي هغه كې نور كاشكي

خلق سپيلي سپين باطن په ظاهر په
خلق تللي تللي هغه مي ژړوي
خلق ليدلي ما هغه شي نه ليدل
خلق راغلي دنيا په درومي هسي
خلق وتلي ارمان په جهانه له
خلق للي چندڼ په و چووا په
خلق موندلي خوند دا دي نه گز هر چه
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نوك تيره په بو د تراشي مي زړه
وژلي يم سترگو تورو د غمزو په
لونم سر په خاوري كه وهم نارې كه
وركا الس په طفل د وك چه گل لكه
شي آفتاب لكه سور نيلي په آسمان د
وچوي زړه مي غمه و درد ډيره له كه
پايه تر سر ك ډوب غم په ئې جهان درست
منصفانو كي زړه په لري انصاف كه
وايم نه ثنا يار خپل د ولي به زه
شوې جمال په دلبرانو د مين چه

وك خبر دي نه ديار ما ايست په
دي فاني واړه همه چاري دنيا د
مهرويانو د درگاه په شي قبول چه
شي نظر چا د مخ په يار د ما كه
نشته خه هيچا ئې طاقت ديدن د
كي جهان په دي ډير دلبران و هر كه
عجائبه ده پايه يوه عاشقي
نشته بال سخته بله هجرانه له
باسي جار نه و گز هر ته خوا بل به مخ
آسانه په ته تا رسيي نه به و
ژاړي به زار زار كوي به ارمانونه
ږده مه باندي ور عاشق د نوم همره
ته زر و سيم و نظر كاندي نه هغه
كاندي نه ميل به گلزار د گلونو په

سوك په واړه غاښ ديرش دو مي ماتوي
وك وك يم پوكي پوكي ژوبل ژوبل
وك يو لري پروا كه شه ناروا
شوك په شوك ك زړه ما دي رنگ هسي
هوك سر په كيدي دستار زربفتو د
دوك ما و درد ما دي هي ورته
ملوك كه دهر دې د دي گدا كه
سلوك دا دلبرو د گورئ راشي
غوك تل وهي نارې سحر سحر چه
كوك په كوك وژاړه ان رحمانه اي

وك در دغه ږدي نه به پرې شي خبر كه
وك سر خپل په لوني خاوري ناحقه بر
وك بختور وي نه به ير په هغه د
وك نظر وته خوا بل كاندي نه به و
وك برابر شي نه كتي ته آفتاب و
وك دلبر غوندي يار ما وي نه به بل
وك هر هر هم شي نه كولي كار دغه
وك نشتر دا په زخمي كاندي نه دي خداي
وك ابتر سترگو خمارو په ستا شي چه
وك سر په كاندي نه خاوري چه غم په ستا
وك در شش په كا نه گونه حاصله چه
وك قلندر شي نه كي غم په يار د چه
وك نظر كاندي آشنا خپل د لور په چه
وك كستر خا په يار د كا خوبونه چه
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دي گران الري په عشق د يون رهبره بې
كا آشنائي ويني سترگو په بيلتون چه

وك جمال په تركو د وي نه مشغول چه
وي نه سره ياره له قال و قيل ئې چه
كا نه نظر به عبارت په خط بل د
كي پيدا دي نه خداي كي اصل په چه
هسي پوري مخه تر ست دي خوبان نور
كي دنيا دا په دل اهل شو عنقا چه
دي نه گرم هي ژاړي كي عشق په عاشق كه
ده خون جگر په سي هر د خروئى سر
اوو خپلو په عاشق د دي روي مخ
نازيي عمل نيك په چه بويه سى
دي هغه مرد دي فاني چاري دنيا د
غواړي غنم وربوشو دا كا كر چه هر
شي غوږ تر مهمند رحمان د شعر ئې كه

وك قسمت د شي نه كولي عالج چه
كا ه باري دي پيرزو ان په چا د غم
دي تقدير په موقوفي چه چاري هغه
ته رضا هم و قضا و كا نظر كه
دي هنر واړه جفا مطلوب د
كا نظر دي ته رياضت و ابليس د
نه سى له ي نه عادت شي الړ علت
وړي يم سيالب بيلتانه د رحمان زه

وك رهبر كاندي پيدا چه بويه دلته
وك هنر بې وي نه به ير په رحمان د

وك اشتغال كي دنيا په كا ه به نور
وك قال و قيل كا ه به سره چا نور له
وك خال و خط په ستا وكاندي نظر چه
وك مثال مخ د ستا د غواړي ه به ترو
وك مثال مخ په آفتاب د كا بل لكه
وك احوال وته چا و وايي ه به ترو
وك مجال لري نه كي درد هسي دا په
وك شال سور واچوي سر په چه هغه نه
وك رويمال په مي ئې چه شي دانه په
وك مال و ملك په دنيا د كا ناز چه نه
وك حالل په و حرام په كا نظر چه
وك خيال دغه كا بيرون دي خاطره له
وك خوشحال د شعر په باسي نه به غوږ

وك نصيحت ته چا و وايي ه به ترو
وك قدرت لري نه كي كه په خداي د چه
وك مشقت په محنت په شي نه ئې كي
وك مالمت كا نه دي باندي هيچا په
وك حكمت په حكماو د پوهيي ه
وك رياضت په طاعت په كا غرور چه
وک عادت چار بده په کاندي نه ديي خداي
وك محبت په خداي د كاندي را الس كه
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وكسهپهلوخيمويتام
ونهك ژاړمكمهارې ه
فوريگيشرا ص ن م   ناو

ك ل گهپلد الس فه ط ل
مد ش چ  ناپومه غ ئزهې
لد ف پكتهسوسنشوري

ي ه ا ثور اكهندينابر
ر ماې ح ناچهعهشاشقي

خاك خپل د شي لحد تور مي زړه په چه
وركه شي مزه خوراك د او خوب د چه
وايي ورته عمر وك چه وايي غلط
يم بهتر خوله ډكه خاورو په سپيره نن
كم خ زمكه په ژوندون ان كه لري اي
دي شدني چه هغه دي شوي گويا
شي يراوه كله گريوان وي روغ چه زړه
دي پكار پاك هله جامه و اي و تن
وي يو ئې بيرون درون چه بويه سي
دي هوښ سي واړه غرض سيه له
دي فاني واړه همه چاري دنيا د
كا غمناك وك كا خوشحال وك كي ساعت په
نشته ه نور دي خداي واړه كاندي ه چه

زړهميشراخ وكنهپي
وكچويريلهنرواپ

د بد ل دا لرو س وك
م  زړه وكشهپوكشيكا

ژوبژو وكوكميلبل
تد س يار ك ديپسههروك

درد ند م دوك و درد دو
ژاړي دي وككهپوككان

خوراك مي هم خوب هم شي مي مزه بې
ژواك هغه شي برابر مرگه له نور
پخساك په تيريي چه عمر هغه
پوشاك دا دي خوراك دا مي آخر چه
مغاك يو دي اي مرگه له پس مي چه
هالك يم هالكته تر پخوا زه
چاک زړه د معلوميي گريوانه له
پاك غيره له زړه چا د شي وړنبي چه
الك درون وي زر بيرون چه هغه نه
مسواك يا وي طره ئې كي سر چه نه
غمناك وك وي خوشحال وري دوه يو وك
افالك د دي هميشه خويونه دا
ادراك ئې ه واك ئې ه دي ه رحمان
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گ

جنگ په وته مال واغونده زغره
كه مه خبري ننگ د وته ننگ بې و
لوري يو په كا مخ ل يو چه ننگيالي
وي نه خبر جهانه له ايه له هي
وي پرواز وته چمن و بلبلو د
وي فراخ ته هنرو بې و جهان كه
وي زندان لره جوهري هر هغه
دي نهنگ د ژامي دواړه زمكه آسمان
ئې دانا كه شه مه اد هي ئې ادي په
مومي وصال تلليو هغو د رحمان كه

ننگ د كوه معركه پسه دغه
رنگ وينو خپلو په وگه ان يا
گرنگ كه وي كوهي ويني نه هي نور
پتنگ د كيوزي نظر په راغ چه
آهنگ وته اور مدام كا سمندر
تنگ لره و هنرمند دي لحد يو
سنگ مردار و لعل كي په وي يكسان چه
نهنگ د كي خوله په وك كا زيست به ه
نگ په نگ دهر دې د دي ادي غم
درنگ يو كي دور دا په كا نه به تير
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گل ميني د مخ د ستا دي سر پر مي ايي
حيرانيي واخلې كي الس په آئينه چه ته
گلو د وړې ډكه منگل كي چمن په گرزې
كي جهان په دي عنبر هم ليدلي مك مي هم
ليدلي چا وي گلشن ير په مخ د ستا به نه
كي جفا په و جور په ستا كا تغافل هسي

حاصل كي عمر دا په كه نه مي هي
دي نه موندلي وصال د هم بوي ال ما
دريابونو په گناه د يم ډوب هسي
وباسي زمان هر په مي وطنه له
ده وفا كه ده جفا كه ده بال كه
ك پليت ان مي پليت په دنيا د
يم حيران زه سپينه شوه مي ږيره توره

قال و قيل اهلو نا د باسه غوږ مه
كا نسب په اهل خپل په فخر به يا
آغازه كاندي گويي پوچ هسي به يا
هسي دي صحبت نادان د او دانا د
شي گ بله و چه الل كوتي و لعل لكه
جنسه هم بې تيريي چه عمر هغه
دي هغه مرد دي فاني چاري دنيا د
كي تله په لري محال ه ال سيند د آب
دي خيال و خواب مثل په چاري دنيا د
شي رگند ور كي خوب په ملك و مال لكه
شي ليده سر په اوبو د چه گ لكه
رگنديي غرونه غرونه چه دود لكه

سنبل تور زلفو د ستا دي ليمه ميتور بيا
تحمل او صبوري راوړم كومه له زه
منگل په زړونه كه وړې گلونه چه زده خداي
كاكل په زلفو په ستا شاباش شاباش شاباش
بلبل د آهونه ير په ما وي به نه
تغافل په رحمان د حيرانيي خلق

ناقابل و مردود شوم پاتي هسي
واصل ك نوم خداي مي توره په تش
ساحل ليده نه و مي سترگو په چه
محاصل كه پسںي را ئې رقيبان
نازل خداي كه ما په واړه همه دا
جاهل نه شوم عالم نه چه دا دي حيف
عاقل نه شوم بالغ نه ال رحمان چه

سگال بد د قال و قيل دي نه پكار
منال د و مال د كا فكر به يا
حالل نه وي مردار نه ئې مضمون چه
الل كوتي و لعل بله و شي گ لكه
جالل د و عيسي د شي صحبت يا
احوال عمر هغه د وي ه به ترو
وبال په و ثواب په شي خبر چه
مجال وي نه هي چارو د دنيا د
خيال و خواب په اعتماد كا ه به وك
مال ئې نه وي ملك ئې نه شي وي چه خو
چنگال په شي نه ور هي واخلي ئې كه
شمال نري يوه په شي تار په تار
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جمع شي زور په سو د چه يخ لكه
كا ويران ئې بيا ساز ئې ساعت يوه په
نشته وفا كي معشوقو په مجاز د
كه مه غم په و ادۍ په ئې اعتماد
شي كي را باندي مخ په كودي تور گاه
كي اوبو په كيدي وك چه مالگه لكه
كم نظر وته باخت و تاخت و مرگ د چه
يم سيال هاله موند بيا يار د مي وصال كه

دل ما ك خوار هسي دي بيلتانه
ايي پرې دي داغونه همره عاشق
كي را دي سره كمند په زلفو د چه
وينو مقام هسي كي په چشمانو ستا
غواړي دعا نسي خلقو د پې و الس
دي نه موندلي آزار چا سببه بې
يم عاشق د بار منت خو رحمان زه

خپل چشمان لري پوشيده نازه له چه
كاندي قهر قهر به راته كنل چه
نازه له كاندي اشارت په گفتگو
غو وهي ک چه باندي گريبان په
شي شعور بې حيرته له ئې خريدار
شي رگند ور كي آئينه په مخ خپل چه
كا هوس وته عاشق ئې وك هر چه
كا نه مال په و سر په چا د صرفه هي
ك خپل هاله خو عاشق د ملك مجنون
وي نه ئې خوند غولو سترگو د هي

مجال مخ په آفتاب د وي نه ئې هي
كالل د كي الس په دي خي خاوري
فال دا دي وكلي له هزار ما
وصال نه دي قرار په هجر ئې نه
رويمال باندي مخ په شي كي را ئې گاه
مثال په يم زده سر هسي هم زه
مال يا ير په ميي د وينم صورت
سيال هيچا د رحمان زه يم نه گه

دل ما ك ويزار ئې انه له چه
دل ما ك زار الله ئې تمام چه
دل ما ك گرفتار دي بال په
دل ما ك ويزار ئې غيره له چه
دل ما ك بار منت هسي ميني
دل ما ك آزار سبب ه په تا
دل ما ك دلدار په ئې مين چه

خپل مظلومان و مقتوالن ويني به ه
خپل احسان باندي ما په وگي ال دا
خپل زبان په اخلي چا د اسم كله
خپل گريوان په السونه کيباسي عاشق
خپل دكان په كا رگند رخت حسن د چه
خپل ان په كاندي سرفرو پخپله خود
خپل ايمان په و دين په كا لوبي گويا
خپل مطلوبان پخپله دي ليدلي ما
خپل مان و خان وسو ئې باندي اور په چه
خپل جانان ويني نه سترگو په رحمان چه
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يم نگاه په خوبانو د ژوبل ژوبل
دي پراته كي په هزار غوندي يوسف چه
سترگو په ووينم قامت و قد ئې چه
رغبته له و تورو د مخ سپين د
دپاره يار د وړم خبري رقيب د
ك ي را خداي پخپله ئې زلفو د اخ
دي هنر مي كه عيب مي كه عشقه له بې
رگنديي را كاه ناآ گوره هر ان
كم مهجور كي وصل په يار كه صبرۍ بې
كم آه بيا ووهم ر اوله له
ته ان و كوم را ئې جذبو جذبو په
رژي ني شي پوخ دوني بار لكه
شه نه پاتي كي جهان دا په اي مي اوس
شوه دا بال دي آسان عالج رقيب د

يم فقير شميري فقيري په وك مي كه
غواړم ئې لره صدقې و دلبر د
وي نه كه او دي مشكل خدمت خرقې د
ته چا هر وايم پند هم اخلمه پند هم
دي مل سره را يار د خيال كي هجران په
شمع لكه ده ژړا مي كي خندا په
نشته بله هورته په دا تر آزادي
اورم هجران د نارې غوږ په هميش چه
دي غالمان مي دولتا و خوشحاال

يم پناه چه غويم زيات نه دا تر ال
يم چا په ذقن سيب هغه د بنديوان
يم آه خپل سرود سهي په عندليب
يم سياه هر د سفيد هر د بار منت
يم خواه بد د هم خواه نيك د هم گوي دعا
يم كوتاه پوري قد تر يار د زه گه
يم گناه په نه عبادت په خبر نه
يم كاه آ چه هسي را وري هغي له
يم گياه وچ كي مرغزار په پسرلي د
يم صبحگاه د خروس نارو نارو په
يم كاه ئې زه دي كاهربا مي يار هغه
يم براه سر تلي بار هسي هم زه
يم پنجاه تر و چهل تر خوزيدلي
يم ناويساه ياره خپله له رحمان زه

يم امير شميري اميرۍ په وك مي كه
يم زهير پسې دنيا په چه نه هسي
يم خير وته چاري دغه و دم هر زه
يم پير ينو د مريد يم ينو د زه
يم اسير سره يوسف د كي زندان په
يم وير په ان د پنهم پ عالمه له
يم زنير په زلفو د يار د بندي چه
يم ير ته مخ و يار خپل د كه رحمان
يم عالمگير ژبه پتو په رحمان زه
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يم نه غم بې غمه له ستا د دم يو زه
يې نه مي مراد مه چه لره زيارت هر
يم خوښ باندي خاورو تورو په در د ستا
شوي خبر يم تماشا په ستا د چه
ته مخ بل و مخه زيبا له ستا د بې
دي ډير عاشقان مخ كلي د ستا د كه
وايه هاله مرم نه و دي غمه له كه
وشوه غزا دي غوڅ غمزه په ستا مي زړه
كي راستي په يم الف لكه قامت سم
وروو كو د محراب يم زلفو د خم
كيي واقع السه له مي كه بيش و كم
ژاړم غمه له بيلتانه د رحمان زه

كم چا مجنون او ديوانه هسي دا زه
كا وك ما په چاري دا چه پوهيم نه
ده غمزه كومه باه كوم سترگي كومي
وو نه خه را فتنو د خو توفيق توان
يم نه خبر انه خپله له هي رحمان

يم شتاب په تلوني له دنيا دې له زه
كي جهان په كمه آبادي هزار كه
دي اوبو له حياتو د اصل مي كه
ته ما و خداي كه خانه قصاب جهان دا
شم نه خبر معرفته له خداي د چه
كم ه ئې زه دي سي د مي صورت كه
وي اوده سترگو رو په چه بت لكه
ك نه يخ زړه مي عبادت په طاعت په
نشم ايوي ته عبات و خداي د سر
كم نظر ته گناهونو خپلو و چه

يم نه دم يو فكره ذكره له ستا غم بې
يم نه حرم د ميخانې د زائر زه
يم نه ارم د تماشا په خوښ تا بې
يم نه عالم د تماشا په خبر نور
يم نه سپم تر ستني يوې د منتظر
يم نه دويم يم اول كي واړو په زه
يم نه آدم يم دواب يا يم ديو يا چه
يم نه گرم يمه روغ پو په السو په كه
يم نه سم لره فساد زه غشي لكه
يم نه خم ير په لم د و مار د زه
يم نه شكم بې لرم شكم سي يم
يم نه گرم هي گرانه ډيره ده واقعه

كم چا بيرون رسومه له رواجه له
كم چا افسون په نگاه خپل د ليوني
كم چا خون په و خاك په غوندي شهيد ډوب
كم چا مفتون سترگو تورو د فتنو په
كم چا محزون و زبون رنگ هسي دا چه

يم ركاب په په خزان د پاه لكه
يم خراب خانه نهايت چه دا غرض
يم حباب سر په اوبو د چه دا خو بيا
يم قصاب د غولي به والړ پابسته
يم دواب يا يم ديو يا چه معلوميي
يم حساب په چارپايو د كي معنٰى په
يم خواب وړي كي بيداري په زه هسي
يم كباب اور په معصيت د هميشه
يم درياب په گناهونو د ډوب مدام
يم عتاب هر د عذاب هر د سزاوار
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وي تور ئې مخ وي سور خره په چه وك لكه
ژبه په كوم گفتار كه وشوه غزا

شوم فنا ئې سترگو د غمزه يوه په
دي نه وهلي دم غمه له يار د ما
كي عشق په شه تومنه توي مي تن چه ه
ته ما و يار گورم ته مخ و يار د زه
غاړه په كند وم گدا كه كي هجران په
شي دعا په گدايانو د بادشاهي

شوم سى بد هورته په حده هغه تر
كاندي روزگار و زيست خپله واړه دنيا
نغاړي خه را لمن جهان تمامي
ته نصيب و نشته هنر د حاجت هي
و نمسى نيكه نيك د هم زوي نوح د
كيي پيدا احتياطه له وسواس كل
وشوه باندي را آدميت د عطا اوس

مرم نه ولي غمه ډيره له هجران د
كيي جدا ياره بله له يار يو چه
خاندي ژړا په ما سحر هر په چه
دي مرگ خو ويني نه سترگو په يار چه يار
ته گل و كاندي شا گرم له په چه
رحمانه لرې خوا په خواري مرگ د چه

جام يوه په ساقي ونماي مي كه
شرابو د فيض دا لره ما دي ه
ده نامي بد كي عالم په كه خواري مي

يم آب بې پوري تن تر هسي هم زه
يم كذاب لرم نه کردار چه رحمان زه

شوم بقا بې بنياده بې پايه تر سر
شوم رسوا هم دي نه وهلي دم مي كه
شوم دريا اوس وم شبنم د اكي هاله
شوم تماشا شوم تماشا په داخل چه
شوم امرا د بادشاه ئې كې وصال په
شوم گدا چه يم بادشاه كه رحمان زه

شوم اغزى كي سترگو په جهان درست د چه
شوم لرگى كوږ كي بار دغه په زه يو خو
شوم كودى تور اغوستي مي زړوكي سپين
شوم داودزى يا مهمند كه وشوه غزا
شوم نمسى نيكه نيك يو د هم زه گه
شوم ليونى نه هوياري ډيري له زه
شوم سپى كوې د يار هغه د رحمان چه

مرم نه ولي ماتمه رنگ هسي دې له
مرم نه ولي ستمه له دهر دې د
مرم نه ولي صبحدم هسي دې له
مرم نه ولي صنمه خپل له بې زه ترو
مرم نه ولي شبنمه وفا بې دې له
مرم نه ولي دمه دغه تر پخوا ال

احترام وي ه نور به ته هور دا تر
فام ازرق لق د دا ووينم پرې چه
نام و ننگ كي الندي دي پو تر ما
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كاي سر بل لعل سر يو كي ميزان په
زلفو تورو د رخسار سپين د عاشقان
دي نه راغلي قلم باندي مجنون په
راغلي باندي رحمان په دي عشق حالل

مدام كوه نظر وته محمود و
وي عمل نيك خو مدعا نيكانو د
كي نمانه په وي نه ئې حضور زړه د چه
وي صادق كي مينه په غوندي مجنون چه
خاندي هم كا رقص هم كاندي نغمې هم

يم شادمان كي غم و درد په يار د زه
كه مه نظر ته كس بې و ما ته
پوره ميوه په نگل د ونه لكه
دي نه عشقه بې صورت د مي ويته يو
ك را دانو اوو د مرغه وصال د
بركته له عقيدې كاملي د
حاصله شوه كي طلب په مي رونائي
كم آشنا د زلفو تورو د صفت چه
نشته صورت د حال هي مي مينه بې
كا نه باندي را ويسا بلبل هوس د
الندي تلي تر خاك وته دلبرانو
ندمه مال و سر ديدن په يار د چه
كم تماشا نوې نوې كي دم هر په

يم پروا بې خواهانو بد له خوي ه په
رگنديم شكل خپل په ته چا هر و

عام و خاص په عاشقي ده مساوي
اسالم د كفر د لري پروا ه
حرام كه ورشي مخ په ئې حالل كه
احترام وي مدام كي حاللو په

غالم د ميني خپلي ك غالم چه
شام كه وي صبح كه گوري نه ساعت
امام كه وي مقتدي دي نه پكار
سالم باندي هغه په وايم رحمان
گرام با د تركي شعر په رحمان د

يم خندان وقت په پريشان د گل لكه
يم بيابان په گنج لكه ساتلي خداي
يم آبادان كي ويران ويرانه په
يم كاروان خپل د نفس هر په وكيدار
يم خوبان د غاړه په در و لعل لكه
يم جهان شاه ناست غاړه په دونهي د
يم روان الر په آفتاب لكه ورځ و شپه
يم هندوستان د الر لويه په سر پلي
يم دكان تش متاعه و مال بې لكه
يم خزان د ډكي كبل په افالس د
يم آسمان لكه سر په جهان نور دې د
يم عبدالرحمن هغه زه واورئ خلقو
يم حيران وته وكو خداي د رحمان زه

يم سزا اور د اوبه لكه نرم په
يم ريا بې رويه بې غوندي آئينه
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دي اطلس الندي خرقې تر مي قناعت
يم خاموش ژبو سل په ير په غنچې د
ك حاصل ديدن يار خپل د مي ژړا په
معلوميم جامو سپينو دا په هم
راستيه له شه حاصل مي عمر دراز
كې وركه ده عاشقي د الر چا كه

يم ياد په زړه د نزدې له هزار كه
وكا وصال د وعدې له سل يار كه
شي نه الرغه ئې وفا په و جفا په
دي كو د اميد ه نياز په نيازو بې د
وي بل باندي را اور السه له يار د كه
دي زوك باندي را قراري مينه بې
وي ناست كي غي په يار مي عمر همه كه
دي نه موندلي مراد زړه د مي زمان يو
شم پاي بر مگر كال يوه په وصال د
غمه بې نشته نتيجه نوره ئې چه
وه نه طمع هجر د مي كي وصال په
پوزي د شه پي مي چه عشقه له بې
نشته چاره پلوري مي كه پيري مي كه

يم خوښ غرقاب كي غم و درد په يار د زه
سوزم اور په كه اوبو په ډوبيم كه
وي كې په ني خال و خط د يار د چه
اورم زه ئې چه گفتگو پوچه دا تر
عبادته ناقبوله تر ريا د
وي تالوت نه تسبيح نه علم نه چه
دي نه خوښ مي سوري وني د طوبي د

يم گدا ظاهر بادشاه جهان درست د پ
يم گويا خوله په په هسي بوي لكه
ينم يكتا سره گل له ير په شبنم د
يم دريا هم يم گوهر هم ابر لكه
پايم تازه و سبز مدام سرو لكه
يم رهنما گمرهانو د رحمان زه

يم اد نا وينم سترگو په يار چه زه
يم اعتقاد بې تلوسې ډيري له زه
يم داد كي په پرور ناز د حذر پر
يم فرهاد نن وم خسرو سلطان پرون زه
يم استاد خپل په مستقيم شمع لكه
يم باد لكه كي حركت په ورځ او شپه
يم فرياد په هجر د به غمه له زه
يم مراد نا كي اصل په خداي كي پيدا
يم بنياد بې هسي هجر په هفتې د
يم داد دهه په عاشق د حيران حق
يم فساد دا په مستحير حيران اوس
يم آزاد قيده جملگي له نور گه
يم زار خانه و ايسته د رحمان زه

يم خوښ تاب بې و طاقت يې كي اور دا په
يم خوښ آب په و آتش په شونو سرو د
يم خوښ كتاب د مطالع په سر زوړند
يم خوښ رباب د ترانه په نغمه په
يم خوښ خراب و مست ميو په ساقي د
يم خوښ خواب په زه بيدارۍ هسي دې له
يم خوښ كباب سوي لنبو په مخ د ستا
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ده مرتبه لويه و هر كه خاموشي
كي عاجز يم غمخوارۍ ډيري يار د

كم دعا دي نيولي الس مي شام و صبح
كې باور كه زده نه مي رتيا دروغ هي
كې ژړول كه خندول يې نه واړه
دي وك راته وايه باري يې نه ته كه
نشته زمكه په دبيلتانه خندا خوب
كي غم په ستا تيريي مي چه ورځ هره
دي نه شوي كوږ صورت د مي ويته يو
دركي دي له تا خو ما وي يو كه زړه
عاشق د پاي و سر واغوست مي چه

كم نه ور درمان هزار په به درد ستا دا
دواړه عقبٰى و دنيا كاندي را وك كه
شي بر وسه په ستا د الس چري مي كه
لگيدلي دي نه پهلو په تيغ مي و
كا خداي كه سترگي ستا وينمه نه و و
دي ايمان دين عاشقانو د معشوقه
دي ه زلفي نوري پوري زلفو تر ستا
دي حرام مي لبو د ستا د رحمان په

پوهيم نه دي ژوندون رنگه ه يو دا
مومم وينو په ان د چه ميو د جام
يم حيران ميان تر بلبل د او پتنگ د
شه بيل زلفو د تار دي سره شانه په
كم قائم باندي مقام رنگ هسي به عشق
يم حيران وته عالمت و زړه خپل د
كه زعفران تر زيه ئې چهره رحمان د

يم خوښ جواب و سوال په سره يار له زه
يم خوښ شراب د خوردن په كه رحمان

كم دفا د و مهر د ستا خدايه له خواست
كم رتيا هم و دروغ هم دپاره ستا
كم ژړا نه كم خندا نه پخپله زه
كم چا مجنون و ليوني هسي دا زه
كم كربال دشت دا په به آرام ه
كم غزا چه پوهيم ورځ هره په زه
كم ادا زړه په پنهم پ دي رنگ هسي
كم پيدا زړونه نور لره نورو مگر
كم سروپا بې سروپا دې رحمان زه

كم نه ور زيان په سود دغه به دانسته
كم نه ور آن و اين په دي به عاشقي
كم نه ور خوان په جنت د به نعمت دا
كم نه ور آسان رقيب و به پهلو ستا
كم نه ور ان همره به لره عزرائيل
كم نه ور ايمان دين خپل لره چا به زه
كم نه ور ريحان چمن د به خاشاك په
كم نه ور تاوان جام وينو خپلو د و

پوهيم نه دي افسون كه دي خيال و خواب
پوهيم نه دي خون جگر كه زالل ترو
پوهيم نه دي گلگون كه دي اور دي مخ
پوهيم نه دي نارون مي شوي غوڅ كه
پوهيم نه دي بيلتون که دي وصال چه
پوهيم نه دي قارون كه دي موسٰى چه
پوهيم نه دي طاعون كه دي عشق زده خداي
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پوهيم دي لي شراب نوي دي بيا
نكريزو په كې سره الس له هزار كه
ده ه نور ده نه مراد د ما معركه
لولم مال په خط دي چه دي حاجت ه
ته ما و وايې ه جفا و جور خپل ته
وروړه بله و غوږونه تا او رقيب چه
كاندي رحمان په تيري كه رقيبان

مهپ ي ل  ه ك ميميدام
توريت س گرميگي ل گ  شونوې
دب تې س گرلوخهنوباه
لهپ ط دالرام د ب ك ي
خز ن ئدانخېكدايهوكي
دخېئهك ديغخمال الم
شهپهك ع ق ك نيكاډ وييام ر
زهيوښخ قاعهپم ش  ك ي
ارۍيهپ ك ميبي ق دي ول

د واړمغوضعهپاعد
لرت  ن ك     بوئهيکارم

ل ت تخ ف گ  ئاررا ديخهتې وښ
غمه ه مهحي ي س م   دي ا
دم ماهماريخ ت دي ام

كوم يار د جفا په صبر په و
دي دروغ سره صبوري او عاشقي
ناصحه كه مه نصيحت ته ما و ته
كم مين خداي ده اور مينه چه زده خو ما
وركم كي الس په يار د خداي مي سررشته

پوهيم دي كرلي گل دي رخسار په
پوهيم دي وللي وينو په ما تا
پوهيم دي بللي تا چه رقيبان
پوهيم دي كلي دي باب په ما چه
پوهيم دي ليدلي واړه همه ما
پوهيم دي ژړلي ساعت هغه ما
پوهيم دي نيولي پوري خوا تا چه

ك ع گسد فرزي ل گ  ام
دپ آرزو اگه دامنل
امجهنرملادهبهن
وم يهنا ل آرام ده
يوو ئ مپههگرام
ديالمغزه المغم
ديكاندا مام  كاام
يهك ن نكيامكمبهندام
دمالم وخت امعاص
پد خ يلد دلوخار نې ش ام
پهغد خ د المساعل
مرت ش ك  و ادامبرتش
رائهچ المسديناكې
مر ح و يان ل مده ت ام

گرزوم ته مخ و نمر د موم به و
وهم رنگ ه دروغ په الفي دا زه
كرم لره ان خپل تخم خپل دا زه
اچوم ورته وا خپسر دانسته
م پسي كاږي را مي چه لور هر په
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دي گريوان ما الس ميني د آشنا د
دي معشوقو د حق باندي عاشقانو
مينه يار د كه ان خپل په فرض چه ما
سترگو په وينم نه يار چه دي ژوند ه دا

دم هر په يې پروا بې مرگه له چه
شي هير دي به غمونه واړه همه نور
بيعه په مومې نه سبا ئې زخمي چه
بويه لره در تياري مرهمو د
واخله توه درومې سرايه له تن د چه
دي نه آسان هسي ه تله الري دې د
ستمه له ظلمه له شي ويره دي كه
كرمه له رحمه له لرې اميد كه
مومې نه هغه كې چه سره چا هر له
وي اندازه په عمل د واړه اجر
كې بدي كه كې نيكي رضا ستا د اوس
شه كلك هيروه مه زيرمه په رزق د خداي
شي زيات ه سره حرص په چه گې كه
كې تردد و تاالش رنگه هزار كه
كه ياد خداي كوه مه حرص و هوا ډير
دي تن خپل د عبادت فرض تا په
ده بس لره در شۍ يوه رو وك
دي يموت ال قوت غرض كه خورا له
دي پول خپسر غرض كه پوشا له
كه ياد ور مرگ شي زور باندي در حرص كه
كې ه به عالج تاريك د لحد د
ږيريو سپين د دي نه مناسب هي غفلت
شي سم گوره ورشي لره سوړي چه مار

نلرم عذر هي كي كار دا په زه
بدلوم باطله په ولي به حق
غوم رنگ ه غاړه فرضو له ترو
غوم سترگي جهان په رحمان زه

غم كوم په دي هير دي غم هسي دغه
ماتم دا راشي باندي در ل يو كه
مرهم هغه ساعت نن شي مونده مفت
كم تيغ په اجل د يې نه ال چه
محكم نشته سراي هورته په سراي دا تر
قدم هر په دم هر په دي مشكالت
ستم باندي هيچا په كه مه هم ته
كرم باندي چا هر په بويه هم ستا
برهم درومي نه ميوه تخم هي د
درهم هم دي يو سره دواړه دغه
قلم په شي كوي دواړه دي بد و نيك
مقدم دي رزق سي د سي تر
سپم تر ستني يوې د شي نه به زيات
كم و زيات كې نه به شوي قسمت د
عجم د و عرب د دي كافي دي
حشم و ملک نې خزانې لكري نه
مسلم دي اسراف واړه همه نور
غنم يا وريجي غوړي غوي چه نه
علم و تاج سقالت و اطلس نه
محكم لرم رن دغه دي عالج دا
تورتم په ويريي كي دلته ته چه
صبحدم د وقت په دي روانه خوب
سم شوې نه راغلې غاړه په گور د ته
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واړه عمر كې كار دنيا د قامت خم
يې مرد كه وژاړه هغه تر خوا په ان
وكه انصاف ژاړي تا په چه عالم نور
كه روې سترگي خود ته وايم نه زه كه
يې گرم خداي په چه ته لكه رحمانه اې

خورم سنگ السه له يار هغه د سر په كه
لري سره دي نام و ننگ او عاشقي
شكرو تر كه شيرين وته ما و خداي
كي بار و كار په بيلتانه د آشنا د
كي عشق په كوم معشوقو د نوكري
دي تخت دونهه چتر سر په مي لوگي شين
خوري بې شمه خودۍ له چه دا په هم
خوري دنيا د نعمتونه چه وك لكه
درومي ستوني تر ما شي زهر واړه
پايم دنيا په ژوندى و به رحمان زه

خم شوې نه نفلو ركعته دوه په او
عالم نور كا ژړا باندي تا په چه
خورم خوښ يې ه په ته انصافه بې
آدم كه يې چارپا ته شه خور دي كور
گرم هسي كي جهان په وي نه به بل

خورم نگ ته خوا بله به چه كا نه دي خداي
خورم ننگ و نام د غم واړه عمر به و
خورم خدنگ د غشي السه له يار د كه
خورم فرنگ د توره تندي په هميشه
خورم اورنگ د نه بهلول د مهينه
خورم ملنگ لكه دولت خپل د غبار گرد
خورم بنگ لپي لپي كي غم په هجران د
خورم رنگ دا په خاوري كوې د يار د زه
خورم لونگ چي ال همه كه ياره له بې
خورم پتنگ لكه رخ لنبو بلو په چه
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ن
س ه يي ت درو دورانمز ي

آ يد س پايه  گركردشا
ك ك د دي ويسرۍ

ي پ يدا ك ين ف يا ك ي
وحېئهن تانياپهند ش ه

ن  و ډول اكادييهي
ن  مي ش غعنوژاړي دي

لويورېگېيهك گ دي زار
سوهي ه مي ت شاده ا

ي ف ي ك   ئتمېنوندهشهي
رخهموكېئهچ توا ف دي ن
بدايخ خ دي داپر له ع م

خان جمال و خان گل د وو ياران ډير
شي تور دي مخ يارنو واړو همه د
كي اور په بل وي پروت سوري په يار يو چه
شي نه وايه ژبه دا په مي تعريف هي
وي ه شرطونه يارۍ د پورته دا تر
وسول سره اوالده له آله له چه
سوزي دپاره بل د يو كي اور په چه
خلق هغه و اور هغه و شوخ رنگ ه
دي الغياث دي الغياث دي الغياث
سترگو په وليدې مي چاري نمرود د
كم تعجب ته آسمان هم زمكي دې هم
يم حيران ته غرونو لويو لويو دې هم
شه بد زړه مي نفسه سپيه خپله دې له
وي جمعه په به قيامت چه وايي عالم

دربايوگ دي شرق خ ان
زپ يه م بنناآ مدي س ان
ووړچ داتييه ير م ان
تدحېئهن ش نهپهياان
ترسېئهن ش پهسهماان

ن  و دكريي پا خ لان
ن  گيغلنوندي خ دان

يويورېگېئهك ب باان
يېئهچ ه ت ش ن  يه ب ان
دپ يه ل و انهربهپل
ديترچېئاي كه م ان

ي ه ب خ نرر دي مه ح ان

زارستان د وقت په يو شه نه پكار
شان دا په كا ياري بله و وك به كه
ياران وائي ه وك به ته هغو و
خان گل د يارۍ په شه رحمت صد
يكسان وسوزي دواړه كي اور په چه
مظلومان هسي دا وك كا نه دي خداي
مخلصان هسي وو نه ليدلي ما
باران په اوو د ك نه م ئې چه
انسان په ظلم هسي كا انسان چه
نبيان ته اور و اچول ئې چه
آسمان نه شوه نارو په زمكه نه چه
غلطان سر ويخه له لوته ونه چه
جهان په خوري خواړه يا كي اوبه چه
دوران دا په يكشنبه په ما وليد
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چاري رنگه هسي دا چه دي حيف هزار
نشته گناه كي دجال په و عيسٰى په
پخپله ووژل پله ئې عزيزان
كي نه به نور وكه ئې دا چه نه هسي
ك سخا ئې چه وگوره اعظم عالم شاه
شم حيران وته زيب اورنگ و دارا و
كا زړه په وك دي غزا حسين حسن د
رغولې وينو اوو غوي دوي د
دي دا ئې حال دي دنيا د اهل چه هر
وژني سره بل يو زمكه په زاد آدم
كي درياب په خوري ماهيان چه غوي لكه
دهر دې د دي پرنده و خزنده
ده دغه هم خو دنيا دې د مرداري
ده نه همره ه زمانې د مكاري

دين د زه كا كار دنيا د دار دنيا
دلبرانو د مخ سپين تر دي نه كم هي
ده دلبري واړه سپيونو تورو له مراد
ورشي له چا چه سليمان د مرتبه
وي نه كلي پرې مضمون رنگين رنگين چه
دي خواړه په نه كه په نه دي خوله په خوند
خاوره په كه وي خس په كه دي خوب غرض
شي زنگ كي غالف بد په هم توره مصرۍ
شي ماه شپه په مهر ورځ په كه عجب ه

جان و دل د غم چرته شوني يار د چرته
خاصيه له نفس د عشق دي ومنزه پاك
زاهدۍ د رندۍ د دي نه تفاوت ل

زيان و سود په دنيا د كيي واقع
شيطان د و نفس د دي مكرونه دا
سجان د دي تقدير واړه همه دا
بادشاهان كاندي هغه شي زړه ئې چه
هندوستان د ملك واړه خونونو په
ميان تر شولې واقع چاري ه ئې چه
شهيدان شو تيغ په واړه همه چه
طوفان شه خلق هسي حسابه بې
حيوان كه دي پيرى كه دي سى كه
ماهيان خوري غوي وبله كي درياب په
مرغان كاندي دغه هم كي هوا په
گريبان و مشت بل تر يو واړه همه
درويشان گرزي ني بيرته كه
بيان وكاندي ته چا ئې رحمان چه

چين خوشه دي ملك په ما خوانين
نمكين شعر ما دي ه نلكه
سپين و تور په كار دغه دي نه موقوف
نگين پر دي نه نيمگي پوره هي
رنگين ورق بياض د دي پكار ه
شيرين كه وي تلخ چا د كه خور و آب
بالين په و بستر په دي حاجت ه
همنشين بدانو د كه مه وك خداي
چنين هم دي چنان آشنا رحمان د

بدخشان د لعل چرته و الل كتي چرته
زنخدان د چاه چرته گيي د چاه چرته
يتيمان كوني چرته جونه زلمي چرته
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پلوري دنيا په دين وك چه دي وقوف بې واړه
قناعت تر خيال حرص و هوا د شه ار
كلي سره ملنگو د خانانو د شي نه

بيلتون وي آشناي تر پخوا كه
ك گمان ما وليد سترگو په يار مي چه
وم نه فلك د خبر داد نيمگي په
شوم خبردار حاله دې له چه ساعت نن
كم شكرانه راشي ما په چه زحمت هر
كا نه سود هي مم بله و زه الس كه اوس
ليي آسمان لورم په نمر لكه
كوله را مخه ه له نه چه چا
شي صبوري رنگ ه كي حال هسي دا په
كيي لعل كاي تور سره صبر په كه
شه حرام باندي ما په هوس دنيا د
شوي حال په ما هغه له يو دريغه
شي آسمان گۍ هغه ان ته رحمان و

سلطانان و شاهان ولوته ترې كه
كي دم يو په شي فنا هزار هزار كه
نشته ئې حساب آمدن د رفتن د
گرم نه وي نرم نه غم په بل د يو
شه تير دنيا تر صاحب غوندي پيغمبر
خاورو تر شه الندي عالم هسي دا چه
خاوري دنيا تمامي د كم غلبيل كه
شه نه پاتي ئې نشان و نام د بوي
وكه نظر ورشه ته وايم دروغ كه
كلولې سترگو دواړو په ته ئې چه

جاودان عمر چرته وري پنه چرته
غالمان د ده چرته مصر د ملك چرته
عبدالرحمن ملنگ چرته خان عزيز چرته

پيوستون کي چا له و نه به ما
ژوندون مودنده بيا مي ساعت دا هم چه
ستون خه را ستنه په شي بيا به چه
پرون وه بهتره وري نن تر سكه
زبون كم حده هسي تر عاشق
بيرون شوه السه له چه چاره هغه
بيرون كم حجابه له ئې محبت
گردون د گرزي نيلي په سور دي اوس
محزون ته كا كامراني دي دمن چه
خون جگر هسي دا په كه مه ئې لعل
ميتون په شپه كم هسي هوس د
سكون و صبر لولوي ته ما و چه
نگون سر وي ناست كي غم په ستا د چه

جهان دا شه نه چا په نيمگي هي
هزاران كي دم يو په شي پيدا بيا
پايان بې بهيي چه بحر لكه
ان په شي ئې ور چه زده هغه د هم
هجران په شوه نه ويرانه دنيا دا
سگان غوندي تا و ما دي ياد چا د
جهان شاه و دارا مومم نه به بيا
نشان د و نام د كه ئې دعوى چه
گورستان په نيكه د و پالر خپل د
لبان هغه خولې هغه شوې ه گوره
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بللې قربان قربان په ئې مدام چه
يم حيران ته شعر سوزان و رحمان د

ان مينه په ستا د ك مي فراموش
يم خوښ خاورو په در د ستا چه زه لكه
اخلم پنونه غم د ستا چه زه لكه
كي عشق په ستا يم سامان و سر بې هسي
مينه په ستا يم مست شرابو بې هسي
كې وعده كال د ته چه شي رنگ ه به دا
يم ورك طلب په ستا د عمر تمامي
ته پريدې ئې كه شې ئې دره له كه

خندان يې گاه ترش يې گاه هسي چه ته
كي به چه زده نه چا دي احواله له
يې ته واړه عاشقانو د راحت رن
شكرو تر دي خوږې چه شوني هغه
وي نه ته چا و ايسته د رجوعات
دي ستا چه لكه ايست رنگ هسي دغه
رخه گل كې ولي حده هسي تر كست
رسيي قوت ستا چه وته چا هر و
كا آه چه لري نه زهره جوره له ستا
دره له ستا دي عاشق لكه حيران خوار
راحتونه وصل د وايي ډير لكه
دي خورشيد د واړه دي ني رخسار د
شوه خندا كره گل هر دي هوسه له
ته عاشق كاندي نصيحت چه وي كله
گلونو سرو د رنگ لري دي روي رنگ
كا زيب هسي دي خط نوي د سياهي
وي خطر كاكل لغزش چه ته كوهي و

قربان چه وكا باندي در غ دي اوس
ديوان په دي نه شوي بل اور ئې چه

جاودان عمر بلكه دي ه ال ان
شاهان لري نه طرب و عيش همره
پهلوان شي نه اخيستي پن همره
سامان په و سر په يم نه كاه آ چه
آسمان له زمكي له يم نه خبر چه
زمان يو تا بې تيريي نه ما په
بيابان په هر هر په دي لوم
عبدالرحمن مخ په ستا دي مين ډير

احسان كه كې كينه سره عاشق له
عيان كې لطف كله جور كله
هجران يا دي وصال چه دي دروغ دا
عاشقان كا نه عار ئې كنلو له
سروشان د سركوزي وي نه گز هر
انسان هي د ايست رنگه دا نشته
عاشقان وژنې نازه ډيره له چه
جهان درست د قوت رسي نه هلته
ويران شي عاشقانو د كشور كه
حيران خوار كا نه هسي هيوک دي خداي
زندان سخت دي فرقت د هسي دغه
روان دي نوره له جهان درست ئې چه
گلستان حسن د ستا وليد ئې چه
زاهدان شي گاه آ دي حسنه له كه
ريحان د اخونه دي ي توري
قرآن د توري واړه كلي لكه
زنخدان د ستا كوهي دي خيرت كل
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ډيره ډيره ده تجلي درو د كه
دلبره يې و ايسته د سلطان ته
كيي ويل ستوري ايسته نور دا كه
وايي دغه شي اوريده چه چا هر له
كه رحمان د ويل شو لعل و در

هجران د غمونه زه شميرم به و
وه نه مي طاقت مند د سي د
كيدي ميي په بار اوښ د چه وك لكه
اوري ما په چه بيلتانه د اور لكه
كي شمار په سي هغه مي به غم يار د
كي هجران په دي ه دي حال وايي وك كه
والوت هوا په يار د مي روح قرار نا
يووړ سترگو غو په زړه مي دم يار د
وم نه خبر دي عرش مومن د زړه وې ما
كم هوښ بې حده هغه تر ئې عاشق
شم ويشت غونو په تهمت د ئې لور په لور
ورغلي وي نه ورباندي حال دا چه

نشان ئې هم نوم ئې هم شه عاشقي وركه
يم مال له هم سره تر تير كي كار په عشق د زه
گردابونه خورو آدم په عشق د كيوتم
ته طبيب و كم ظاهر زه چه عاشق د رن
وي نه كه او رحمانه كه مه عاشقي راشه

طانخ ل س  دې د هان ج ان
ضد ق پايه  تللي

ي ش يرنور خان  درو يمه
نهك  مديو لال م واړه ك

دندان ستا شي ظاهر چه شي تاريك در
نوكران دي ايسته واړه نور دا
روان لرې صورت غوندي رشيد خو ته
نقصان لري نه زړه دي ايست چه
گويان شه شونو لعلو د ستا د چه

بيابان د ريگ لكه دي ډير همره
اسمان د كه دمني پيه را خداي
ناتوان پوري غم خپل په يم زه هسي
شان دا په دي اور كه ليدلي چا
ان خپل د وي ويته ئې شميرلي چه
دوزخيان كي تصور دي خاطر په
حيران شه پاتي اي په مي صورت تش
حيران شي كي ديوال په چه بت لكه
ويران كاندي عرش دا ما عشق به چه
سامان نه و سر نه لرم هوښ نه چه
جهان درست وايي باندي را مالمت
رحمان د گروهيي ه به ويل په

بيابان د خاك لكه كم خوار هسي ئې زه
آسان خداي كا مشكل دا مي سر په كه دريغه
گريزان بيرته په نه شم تلي وړاندي په نه
حكيمان و طبيبان شي نه ويلي هي
جهان د ئې پادشاه كه ئې ناست به اور په تل

دروخآ يوارخيمر ح ران
ثهپ م د نال ب يدوان
زورئهن وانتېئهنيشې

ي ه ر ننگمهموا انمي
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ويماحېئهنلمېئهن ي
ونامدر ويتده والړ ه

ي ه دارو كلوشي ن ي
ييتاپېئيهاشادب ك ي
روحئهچ نهلې ت يه ب شلي
ورعاسوي ژاړينابت دي

ي ب ئاسې غ للوا لره خ ي
حوخېئوماجهپ ش يا ل ي
بهلهچ ق ئرهبېشاز گ شتي
نهپ س م  ئدد ديناكويعي

ل ي ه س   ئيتېكاالنادي
شامن ن ئانسې ه ورك يشي
قېئهن ن پشتايې ك ي

د يدا ن ده روان آب ا
رههك آنزار اكاديبگ

ك ل بهساد ه بييه ت شري
يدا ب دي دراز و دور ان

ورئدرد پهپيشې خ لان
ويوز و يران ك الن
موريگوزكوزك ي ك ح   ان

ډپويچېئزړه اريه انمر
ژاړىپورن داننرزفرې
برخآ ص كريخواران
تهپ خ ت  بهناعدييران
اوشردهم النساغو
وارسويېئالم انثي
دوه تم س هاند نم م   ان

غ ه په خ صل م يا ح ان
ك ل يه ع بنشې ن ان

ائهن ههپمسې ج ان
قيشهن ن پشروان آب ه

ه ن ياختناو رانيه
غ ه دور غه ه دوران ه

طهتوك ق كعر م ح ان
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و

درويشانو د كار په وک كا نظر كه
ته رسول خداي ورشي به الري دغه په
وي قبول در په خداي د ئې به گفتار هر
نشته جهان په بل بازار گرم هسي
رسي پوري عرشه تر قدم يوه په
مرگه له پس كا زيارت ئې خلق همره
دي پراته واړه دنيا دې د پادشاهان
دي شته جهان په خزان لره بهار هر
شي هير ئې به گلونه باغ د جنت د
تركه پاره د خداي د كه ئې دنيا چه
شه ه ئې حال گوره ته حال و قارون د
خه كا لنده عضب د چه چا هر په
شه غزل دا تر ار رحمان د ديوان درست

سترگو د ما حساب لري نه اوي
شوه سفيدي واړه همه مي سياهي
دي تور مي كه دي سپين مي كه دي سره مي كه
شي پ خه را يار هغه د رخسار چه
شه نه اوو گرمو دا په ئې گداز چه
شوې يار د شوني سرې زړه په نقش مي چه
كا زيست روا په آفتاب د خلق نور كه
ك زين سترگو د ابلق لره خيال ئې ما
مردمانو له وحشيان تتي لكه
كې يار خپل په روي سترگي چه رحمان ما

درويشانو د وقار وويني به خود
درويشانو د الر په كاندي يون وك كه
درويشانو د گفتار ك ئې قبول چه
درويشانو د بازار دي گرم لكه
درويشانو د رفتار دي ليدلي ما
درويشانو د مزار په وي بازار چه
درويشانو د دربار په خاوري لكه
درويشانو د بهار لري نه خزان
درويشانو د گلزار وويني وك كه
درويشانو د روزگار په شه رحمت صد
درويشانو د انكار كوه مه راشه
درويشانو د گذار درومى نه خطا
درويشانو د کردار ك ئې بيان چه

سترگو د ما سيالب شه حسابه بې
سترگو د ما كتاب شي پريولى هسي
سترگو د ما اسباب هر يووړ اوو
سترگو د ما تاب و آب شي حبطه
سترگو د ما حباب دي گاي مگر
سترگو د ما گرداب شه لعلو د كان
سترگو د ما آفتاب دي تركو د مخ
سترگو د ما ركاب په ږدي نه قدم
سترگو د ما خواب وتتيده هسي
سترگو د ما اجتناب دي محال اوس
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زلفو تورو د گرفتار شه مه هيوك
وي پريشان به زلفو تورو د شان په هم
وي قرار په كله به عالم محشر د
شي نه دميده قيامت د صبح ئې و
بله باندى شي مخ سپين د شمع مگر
خونه خاطر د عاشق د كا تار په تار
كي دم په دي نتي ئې جهان تمام چه
وكاږم سر كمنده يوه كوم له زه
ته ما دره كا محتسب د تندى په
دي تار هر په پيلي ئې زړونه همره
ك زير واړه ئې حبش د و هند د ملك
گنجونو په گرزي غوندي امارانو
كا پو په يا السو په چيچل مار بل به که
اوري عنبر و مك قلم تر رحمان د

كليو په هم شوم سر صحرا په و هر كه
شه ه ئې حال الړل ته خوا كومه زده خداي
وي خبر وك كه چوي زړه مي غمه دې له
دي كوم مو اي درومي چرته به دې له پس
شم پسنديده زه مخ په ستاسو گوندى
دي ه كلى مي باب په چه يم نه خبر

شو سپين ژړا په فراق د مي ليمه تور
يارانو د كم ديدن ال به زه وې ما
ته اور و واچاوه ان غوندي پتنگ چا
پيي شوې خوارۍ مرگ د ته ؤ مرده د
ك تاخت په الس هسي سپاهيانو قضا د
نازه له ايود آسمان په ئې قدم چه

زلفو تور د كفار په شه اسير مه
زلفو تورو د انتظار كاندى چه هر
زلفو تورو د قرار غواړي ه به وك
زلفو تورو د تار شب شي نه به ورځ
زلفو تورو د انوار نور نشته گه
زلفو تورو د تار په تار شي حلقه چه
زلفو تورو د انكار كاندي ه به وك
زلفو تورو د هزار دي كمندونه
زلفو تورو د دار دره راشى پرې چه
زلفو تورو د زنار خداي ك تسبيح چه
زلفو تورو د شهريار شه پيدا چه
زلفو تورو د ډار كي زړه په هي نشي
زلفو تورو د مار لگوي خوله زړه په
زلفو تورو د اشعار ك ئې آغاز چه

تلليو هغه د خبر هي موند نه مي بيا
پريوتليو له گنگ د يم نه خبر
ساتليو خداي وكئ خبر هم ما په ل
راغليو سراى په دنيا د وائي راته
پسندليو ونسى ورته خداي د الس
كليو دې له يم انديشه په رحمان زه

شو رنگين كي وينو په زړه د دوباره
شو تعيين كوچ په ياران چه وم نه خبر
شو آتشين په بلبل لكه ژوندي وك
شو اندوهگين كي زندگ په ژوندى او
شو شيرين هزار خسرو هزار پايمال چه
شو زمين زير پرور ناز هسى هغه
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ك خوب پاسه د سنجاب د ئې مدام چه
وي نه پريشان ولي به خاطر رحمان د

لبانو د ورك ميو و رنگ چه تا
وروو كو د لنده كه جوړه دي چه
كيود زلفو په زنير د اسم دي چه
شه رگند غبار خط د دي چه رخسار په
ني له ي بيرته واړه غشي كاږه
كا جدايي مينه تر يار د ما چه
قبليي در په خداي د خواست چري مي كه
كا زيب هسي شونو سرو په دي پيزوان سور
دي پروت جبين په شهزاده دي يك سرو د
توري مصرۍ وكلى دي ليچي دواړه
سوزي رحمان د زړه ان په غمه له ستا

چشمانو د ستا تيغ په دي كولي چه
دلبره دي پريكيو سر د وصال ستا
دي ضرر لره عاقل سورى پيرى د
وي نه آفتاب د نور كي محل سرپوښ په
اي ويني سترگو له ما دا په هم
كا زيب هسي لبو سرو په دي خال مشكين
رحمانه دي چه هر ياره له سوى ما

تاوولو په غوږ د ما ساعت هر
راغي باندي را بيلتانه د غم همره
دي بادام هم و نرگس چه سترگي هغه
قندو تر دي شيريني چه شوني هغه
وروي كې او باه كاږه كاږه دا
كا سرې وينو په عاشق د نوكى شپه په

شو بالين بې و بستر بې زمكه په اوس
شو همنشين جمع خه ور پريشان چه

خورانو مي د كور په ك پوري دي اور
غزاالنو د حرم په كې كار به خو
ديوانگانو د دماغ ك دي معطر
كسارانو خا د فرقه شوه بلنده سر
مژگانو گو گو ستا كم آزار زه
بدانو د خونه په پريوتي كاي
مهوشانو د كم عمر د زه به سوال
كاتبانو كلي قلم په جيم لكه
بنديوانو په محاصل دي خال شينكى
خوارانو د پريكي به سر پوهيم در
شهيدانو د زيارت په شمع لكه

شهيدانو ؤ جمله د دي حلقه سر
مردگانو بې جنت مومي نه ژوندى
ديوانگانو د تور سر د دي مقام دا
گيانو ډا په شوي نازل دي دولت دا
لبانو د دي رنگ كي په نقش دي چه
مرجانو در د مخزن په مهر لكه
عاشقانو د دين په دي كفر واړه

نگلو تر شو شنه السونه فلك د
كلو په نه شي خوله په نه ئې حساب چه
قتلولو په ما دي توري تيرې
كنلو بې موند نه بيا ني فيض هي ما
وهلو كو كو بې كا نه ه نور
منگلو په نكريزي كا پوري سبا
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پوهيم نه دي الس قاتل د ما دا
شوي خوا نيمه كي دنيا په ئې مرگ دريغه
زلفو تورو د كمند په شه بند هسي

گلو سرو د دي اخ وتلي باغ تر كه
گلو د يستې پرې ئې عنچې ايسته
خالصولو په رحمان د يم حيران چه

۹۰



ه
د بد ل پرودر اهگه
ومويوغ زړه د ىلي

م ه قرهمدرهيتم ش ن  ه
ي ه ب خ لرهنانهيهم

ظوي ن را اكهندىنابر
مهلهك غ ئهسېپركم

ر مد ح پانيه  دى ىشهنر

حسابه بې حسن ستا وليده ئې چه
شوې لور سترگي نركس د دي آرزو په
شوې ناغې سرې سرې سترغلي مي غم په ستا
ائي شوې تاب و پيچ مخ په زلفي دي كه
كم آشنا سره غم د ستا د خداي چه زه
شول سره ژړا په فراق د مي سترغلي
شرميي پوري ايست په دي خورشيد ماه
يې كي خا كي اصل په پيژنم دي زه
كي ليمه په گرزي آشنا د خيال دي و
شي وي خوبه له هاله بخت به رحمان د

ههت ش ياكې ش بر ل ه
ادرونهپ ك نيادره
لهپ م ج  ؤ شه ع م  قوو ك ي
زب تاورهيې س ي  يهې
اغد د داد هه ل دي ى

يآب ح چاتيه ح ماتنويد ب ا
ديم يخ پ س  تنير پ س  بن س دي ا

ت س د داعخما ؤنرق ه

اهجهنرملتمرحهن
مد ش چ  ناپوگه ن اه

ك ل قهد يدر گ اه
نرملهېئهچ گ اه
نراىباز ع دا ل ه 
نرملهنرسلب پ اه
اح دحال باچوال ت اه

آفتابه له شه پيدا تاو قصده دې له
غرقابه شوه وينو په زړه د سره غنچه
طنابه سره پوشى سياه دي خيمې يا
تابه له اور د لري طاقت ه ويته
نايابه شوه نايابه نور مي خوشحالي
آبه له پايده ئې اثر سبزې د
قابه كوه تر كوي فنا مخ كه
ترابه له گوته په نې و به ان
سيالبه له اوو د ته كه زده خبر
خوابه له كې پورته ورته سترگي ته كه

رگ سل خ ياره س بم غ ب غ   ه
بهپ ج ع  و ك بي ج ع  ه
جواب ع ل  يببې خ ت ن م    ه
برتېب ي ت  مهبر ت ه
بېبهشاالتېب ل ط  ه

ت س د بهلونوشا ب س  ه
فز ل تيتوريتربور ش ه
نز ي را يت ن لوكهبو ك ه
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ساد ي خت م دي تي ش ن  ه
و دينومالصد ديگده ران
ربچ د ضه ف پلو يشرې

دو دلدا ديپدايخت داد ه
ش ع قسه ه لي ع نمدي ه

ت ك م  حبد واهذمال ييب
ديهبهذمقشاعد دا م

ت س د سا ح پنفه ص ت ك ي

غالبه شي مينه يار د چه زړه هر په
شي هي روته به مرتبې واړه نورى
نشته خه وگي هر ئې لياقت
وكه ويره نه كوتاه له طلب د
شه هغه خوار ده خزانه رگند عشق
نشته خط تر مهرويانو د خط غوره
واجبو له فرضو له پوته مه ئې هي
دي تير ته يار ماله و سرو تر عاشقان
كم زيست رضا په صاحب خپل د رحمان زه

خوابه له شپه كه شومي په تيره دي ورځ
پوهيې كه دي تله دي شتاب شتاب په
دي حساب په دواړه قدم و دم دلته
كي كتاب په دي حساب خداي راستولي
كه نظر وته بد نيكو خپلو و ته
وكې واب نگه به جهان هغه په
درومې لره خاورو تورو به عاقبت
كومه تر كې به سيل تك په كاغذ د
كې ه به بيا شي نيزه يوه آفتاب چه
رحمانه شه مه راضي چا د آزار په

شرت م قرتهغر م بره
گ م ضر ف شللير هبه
غ ه خهشالصليبه ض غ  ه

بهليشهندهنوم س ن  ه
بهليشلصاحهچ ت ك م   ه

ش ع سقدي بذمهلوى ه ه
دمچ وينه بېبه ل ط م   ه
مر ح نان گ شگلهاد هبه

مناسبه وي نه هي ئې مينه بله
مراتبه هسو له وك شي خبر كه
عجائبه ده پايه يوه عاشقي
طالبه ده كوتاهه الر دي و هر كه
غايٴبه ترې شوه خزانه رگنده چه
كاتبه كې كتابونه رنگ هزار كه
واجبه خداي كه عاشقي چه هغو په
كاذبه كاندي نه طايفه دا دي خداي
صاحبه خپل بې بنده دا دي پكار ه

خرابه خانه يادوې كله به خداي
شتابه له عمر دې د شه مه غافل
حسابه بې ږده مه الري د غلط پل
كتابه له حسابه له که زده خبر
ثوابه له كي تيري و دي بدي چه
وابه له يې عاجز جهان پدې چه
ترابه له گوتو په نې و به ان
غرقابه كاندي مرگي دي به تك دا
آفتابه له تتې ور له سوري چه اوس
عذابه له غواړې قيامت په خالصي كه
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ورځپ بېبېئتسانه ل ط م   ه
و دي دواړولهتاخالس ه

دن وېشروېههنوېشېله
ب ع دي رپادت هشايه

ندامم ب يدپېبه س ب ك ي
شواړه ت لي ش بو ن شېازې
ورت اوده ېيورسدينابه
ديت وپشتن وره هسه

را واكچبكد يشردىپه
ژول ېيتسانرهسويدنه

ل ه لکشويپوېاو وبه ك ي
ك ل كهاييكاودري

آن آاهگا ېلوباهكان
زلرادم عدههه م فردي ت

ر مد ح شانلرابقه ش ع  ه

ته ما و وكاته سترگو تورو دا په چه تا
ووې مي ساعت هغه وليدې ته چه خو ما
ته ما و وايي نصيحت چه زاهدان و شيخ
مينه په ستا شوم نما انگشت زه كه شوه ه
خلق هغه باسي جار تا له ما چه دا په مرم
كې خير خداىه وايم ووينم يار چه رحمان زه

ته سر و لرې اثر ه عقل د كه
كيي زر سره خاوري هغو د نظر په
دي ه لي زهرو د جام منته بې
پسه دغه كه زده جاله له يوسف د
دي نه بخلي هي ته چا و فلك دې
ممكنه وگه ئې دعوه خروار د

پهپ ش خهكوبېباد هبې
روزهلمه بهلمهه ش ه
نرت ي م  ډوب شموېبذبذه
بهذمهپ ك بيمدبذ ه ه
بېب خ لربه ب س م   ه

ب خ نرشهلوېبه ل ط م   ه
دي بېباكونيآس ل ج  ه

داغ دي بېبكآس ص ن م   ه
ويېئودس برمهله ك ه
ؤمهل برمرده ك ه
يهنهباو پ نژبې ك ه
درپ ابيه ك ني ش ت  به ل ه
بدا خ ده بره ج ع  ه
اشتهن وژل هبرقان
ان گه ن نورلهبه ن ع  ه

مخلوقاته نوره دې له ك تور ما دي زړه
ماته تا له شي نه زړه د مينه مي به نوره
ته محسنا له مخ د ستا شوى خبر دي نه
ته مال هم ته قاضى و يې خوښ نه ما تر ال
ته خوا زغلي در وړنبي ما تر ديدن په دي بيا
ذاته له آدم بنى د ده اپيرۍ گه

ته در و گيدي هر د شه مه سر په الس
ته زر و سيم و نظر لري نه چه هر
ته كوثر و شي بار منت چه هغه نه
ته برادر و زمانې د حال وايه
بيرته يني دي راپيرو دي نه ئې چه
درته وي ئې به دانه جو يا رت كه
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شي مخ وته خلقو دي خداىه له كه
رلي گرزي در په در به هميشه
باندي رحمان په منت بدن سست دې د

ته رخسار و خوبانو د كم نظر چه
شم نه پوتيدى ريبار ئې دهشته له
خريي كي په برده لكه خلوتيان
حقيقته له يار د پوتې ما چه ته
دي نه همره ه عاشق د غم و درد
كو شمار سره غمونه خپل چه يار و زه
عشقه له دي چري وزگار هسي رحمان

لته په دي وهلي غم دهر د ما
كي تم تور په حياتو د دي اوبه كه
ك را ميو د جام ما و چه يار هغه
كم خالص غمه له دنيا د ئې خودۍ بې
كيي خندا مى مند په دمن د
شميرلې ده خير په كل مي خيري بې
وي پت بې وك چه هغه تر دي بهتر م
دي دا يې مراد سوزي اور په چه داست
شي مند درد چه شي ياد سي د هاله خداي
يم بند زلفو د حلقو سل په رحمان زه

نشته جمال د حساب چه كي مخ په ستا
كه مه ما په ويره مال د و سر د ته
ريدم سره ويري له سبب دا په زه
كې ساعت يو چاري يوې د وعده كه
دي ه ئې حال گوره ته حال و شهيد د
دي ديدن ستا چشمانو د مي روشنائي

ته سقر و شي مخ دي به فردوسه له
چرته مومي بيا به اي استوگي د
درته بل شي نه تلي دره خپله له چه

ته كار دې و شم حيران غوندي آئينه
ته ريبار وي ويلي ئې به ه زده خداي
ته بازار و حسن د خيژي نه ئې غ
ته اغيار و كاندي خبري يار د وك
ته مقدار و رسي چا د عقل ئې چه
ته يار و زه حيرانيي ته ما و يار
ته وزگار غوندي ناصح ونيسي غوږ چه

بركته له صراحى د پيالې د
ظلمته بې كې را ما و رويو ساده
شدته بې وې مي ويني دنو د
جهته شش له بيرون مونده بيا مي ال
خصومته له مقراض د شمع لكه
فراغته يم ناست كي خوله په زمرى د
پته بې كا نه خداي دي كي يارۍ په
پته بې نه يم ه سوې كي اور په زه
عبادته تر دردمندي ده نه كمه
نته بله شه پيزوان سور پاسه د ال

نشته مجال صبر د خه ما كه
نشته مال د و سر د خه ما ويره
نشته وبال دي ثواب كي ويره ستا چه
نشته كال په مي اميد چاري هغې د
نشته حال بل دي حال ما هسي تا بې
نشته مشال و راغ بل كي كور دا په
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يې ته سرو سترگو د ما جويبار په
كا زيب هسي خاله بې و خط بې دي مخ
دلبره وگورې راته كه مخامخ
دي زوال ورځ هره كي مخ په آفتاب د
دي مشغول هسي رحمان كي يادو په ستا

نشته تار تار زلفي وايم نمر دي ته مخ
وايى گل ته رخسار آتشين و ستا د چه وك هر
ضمه سنبل په بولي خلق ناحقه دي زلفي
واوريد سپيو د در د ستا و غوږ په غ چه ما
وي نه پاس تنه په سر ئې چه كا هغه ديدن ستا
سم رحمانه كا نه خداي لوري په رقيب د به يار

احتياجه له زړه د ما زده خو تا
وود در ما به راز مطلوب د طالب د
شو ه وايي نه خوله په حال ته يار كه يار
دي دا حال پوتې ما حاله له ما كه
كوله قوت كوم په ما به آشنائي
قبليى چا د خواست يو كي سولو په كه
زهريي كه پسې بال رحمان په

راحه له جام د ساقى د شوم خبر چه
كي خوب په ووينم يار د زلفي چه زه
كاندى مهجور په وصال د زيري سبا
عاشقانو د خوردن خون كا روا كه
كي الس په لري عشق د جام چه ساقي هر
نشي ستايه ستايي وك ميني بې که مخ
غواړي دين كي عقد په ناوې دنيا د

 

نشته نهال ه بل باندى نهر دا په
نشته حال په و خط په حاجت هي ئې چه
نشته وبال دي ثواب دي كي كاته په
نشته زوال كي آفتاب په حسن د ستا
نشته وصال د غم هي ئې كي زړه په چه

نشته رفتار يون سرو د بولم قد ستا كه سرو
نشته گلزار د وقر كي مخ په اور د وايى پوچ
نشته كار گياه د هي سره مكو له چه ولي
نشته گفتار په كي چمن په بلبله رنگ هسي
نشته الر وته جور تن د سر د چه ولي
نشته كار ه سره فرشتو سپيو د چه ولي

محتاجه غواړې ه چه پوتې ه مى نور
رواجه دې له دار خبر وې نه ته كه
مزاجه له وي رگند پ ته حكيم و
داجه شب ده تياره ورځ مي تا بې چه
تاراجه له هجر د ستا وي خبر كه
عالجه بې كا نه رنور هيوك دي خداي
تاجه و تخت خپله له اوسې مشغول ته

ارواحه له شوم مالقي مي لكه
صباحه تر راباندي مك شپه په
سياحه له شي موندي خبر هيواد د
صالحه له خوبانو د شي وتى وك
مباحه ده مستانو په ئې پياله دا
مداحه بې زده چا قدره له ممدوح د
نكاحه له ژغوره ئې ان رحمانه اى
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ه؟ په مدامم ما له يې تللي ولي
ته تا و كوم دعا شام و صبح هر زه
گرزې وحشت په وحشي لكه هميشه
وړاندي په درومې خه را هميشه
كومه هغه هم به زه وايه راته
پاره د خداي رقيبه له كه پرهيز ل
دي مين هم و بې مخ په ستا رحمان

ه؟ په سم ته ما و گورې نه ولي
ژاړي عالم ويني ما چه كي غم په ستا
پوهيم نه شونو سرو د دي مطلب په
كاندىي بهانه كا ستم چه ستمگار
وي خورم خوښ ياره بې وك چه خداي كه مه
وايه دي ته سترگو برندو خپلو دې و
دي ه زړه د دي حال چه وپوته ئې ل
شوم مين چه يم گرم پخپله خود رحمان

ه؟ وايم هجرانه له وايم ه كه
ته يار و لرم نه وهلو دم د توان
يم نه خبر انه له ووينم ئې چه
شي نه ويل را هي حاله له زړه خپل د
كي بيان دي نه هيچا چه راز عشق د
يم ډوب وينو په درست غمه له يار خپل د
كي تناره په هجران د يم پروت چه زه
يوسي ئې زړه كي لوټ سي د مال و سر
باغه له شي بلبالن بولي زاغان
دي بهتر واړو همه تر وايم چه هر

ه؟ په شام و صبح هر يې ترهيدلى
ه؟ په دشنام كوې ته ما و ته
ه؟ په رام يې نه سره را ساعت يو
ه؟ په گام ږدې ته بيرته عمر لكه
ه؟ په انعام بخې ته غمازانو
ه؟ په حرام حالل سره گوې
ه؟ په دام كيود ورته دي بيهوده

ه؟ په غم ؤ غمزده د زياتوې
ه؟ په عالم نور سره را ژړوې
ه؟ په دم هر ي زړه د ويني مى چه
ه؟ په ستم كوې باندي ما په ته
ه؟ په خورم خوښ تا بې اوسم به زه
ه؟ په قلم قلم مي ورژني چه
ه؟ په نم اي سترگو له رحمان د
ه؟ په گرم بولي مي عالم نور ولي

ه؟ وايم درامنه بې درده دې له
ه؟ وايم توانه بې لرم نه توان چه
ه؟ وايم انه له يم نه خبر چه
ه؟ وايم نشانه بې نامه بې له
ه؟ وايم بيانه بې له زه به ترو
ه؟ وايم طوفانه رنگ هسي دې له
ه؟ وايم گلستانه له وصال د
ه؟ وايم ستانه دل هسي دې له
ه؟ وايم باغبانه له دهر دې د
ه؟ وايم جانانه له به رحمان زه
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سرده آه له عشق د ستا يم خاموش شوكه ه
كا نه و الفه عاشق د خوله په دي هيوك
شه ورك ئې رنگ دي نامرد واړه دنيا د اهل
درومى ور چا د زړه لره دردانو بې كله
كدانه خا له شهيدانو د عشق د ستا د بې
كي طبيعت په نور خك سل كم يو خوشحال يو

ده نه خطا ده تا په مينه ما كه
گوري ته بل مخه له ستا د بې چه وك
كا ژړا پسي يار پخپل چه عاشق هر
نازيي وك چه تماشا په دنيا د
كې جفا سره ما له له سل ته كه
كه غال غال په مينه مي چه شو تير هغه
مومى بها په سر خپل د كه معشقوقه

ده نه پكار ه خندا سره اغيار له
كيي پاره د يار يوه د يارۍ سل
شې گل ته كه كا ثنا دي به بلبل هر
رگندوى خوله په په ير په بوي د عشق
دي راحت لره عاشق واړه درد عشق د
نيكو له نيك بويه سره بدو له بد
لري سره دي هوا و حرص عاشقي
كي جهان په دي كار نادر يو عاشقي
دي سوگند گم نه هي ئې هم كم ئې كه
شي اوريدي كاره بې مينه دنيا د
دلبره پايم ډير جهان په رحمان كه

غونه زړه په كا ادا وك به بيا گوره
غواړې باغه له آشنائى د گل چه ته

ده خبر واړه خلقه مينى له ما ستا
درده گونه شوني وچي پيي هم كله
مامرده له كا نه هيچا د مالمت دي خداي
درده اهل تر درد بې سل كم صدقه به زه
گرده هره له الله سره زرغونيي كله
فرده يوه له بني سه رحمان د شه ار

ده نه روا ده ناروا ده تا بې كه
ده نه صفا ده صفا نا ئې آئينه
ده نه ژړا ده خندا واړه ژړا دا
ده نه سبا ده تماشا ئې نن هم خو
ده نه جفا ده وفا واړه جفا ستا
ده نه غال په ده رسوا جهان درست په اوس
ده نه بها ده وييا وته رحمان و

ده نه پكار ه سودا سره اغيار له
ده نه پكار ه آشنا هر د آشنائې
ده نه پكار ه ثنا خپله ان خپل په
ده نه پكار ه غوغا كي چارو دا په
ده نه پكار ه دوا رن هسي دې د
ده نه پكار ه وفا اي په جفا د
ده نه پكار ه هوا ان په بيمار د
ده نه پكار ه سودا خداىه بې ولې
ده نه پكار ه دنيا دې د وابستگي
ده نه پكار ه رتايا وليده مي چه
ده نه پكار ه تا بې ما زندگي

بنه بر مخ درومي مسته هسي دا چه
خنه خارو له هجران د كه زده خبر
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كونه لكه ژاړي جوره له يار د چه
هنه دا رسي نه چا د به مطلوبه بې
نه زړه په شوه معشوقو د فرقه چه
ارهنه كاندي نه چا د سرو دي خداي
هنه گور لحد تور د شي ډكه را كه
پنه پرې وي عاشقانو د جرگه چه

منظوره لرم نه خبره يوه چه
صبوره نا که پيدا فرقه مون خداي
توره په وژني دوستان سترگي ستا ياره
چوره ولوله ئې مي خونه زړه د
ضروره له ده عاشقي شوې پيدا
نوره له بې ك جدايي عمر ما
مشهوره ده كي عالم په خبره دا
مهجوره له شي خبر چه كى هجران په
حضوره له شي مند بهره چه عاشق هر
فجوره و فسق له ما كا تايب چه
حوره پاسه د ك د كينوم ئې كه
ناسوره له وي نم چا د شوي وچ كه

اوره له ير په ست د يم پروا بې
شوره له عشق د كوي منع ما وك چه
نوره خواري بله دا تر نشته ولي
گوره هر كم صبره بې هسي هم ئې زه
توره زړه په سپينه مخ په يې نه ته كه
گوره هاله شي مل سره ور يار چه ال
پوره بده له بيلتانه د توبه هئ
كوره له وزي ور هويارۍ په وك كه

 

سترگو په وليد زمانې د رستم ما
دي پخال هم دي مرور كه طالبان
دي دا هم سبب الغرۍ د عاشق د
كم ه ياره بې جنت د حوري به زه
شي نه هير مي به بيلتانه د ساعت سخت
يم خوان ثنا حسن هغه د رحمان زه

شعوره له يم خالص هسي كي عشق په ستا
دي دارو دي صبر چه وايى طبيبان
شي دمن په تلي چري هر توري
ولي سره شوې زمانې د معشوقې
غمه له ستا يم نه ضرور په تنها زه
كي دنيا په ده شته ورځ لره شپې هري
كا نه سره هيچا له وفا مهرويان
نسي غاښ په گوتي واړه حيرته له
ژغوري ان دي سترگو ندو له رقيب د
كي بخت په گم نه توفيق و توان همره
وي كودى تور مدعيانو د نظر په
شي وچ هاله به نم سترگو د رحمان د

پيغوره له كي عشق په لرم نه عار زه
مومو د مهر سمندر د خوله په ږدى
نشته خواري بله ما هجرانه بې
كې ائسته گوره هر خداي چه ته لكه
دي وك دا اړوي مي سپين و تور په چه
وايم ه به خويه بده له رقيب د
دي هي پوري پوره تر مرگ د پور ئې چه
رحمانه كاندي مجنون سى عاشقي
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اغياره له كم ه به طمع وفا د
اره و ورد شي غم السه له دوست د چه
بسياره كيي و د ترې طمع چه هر
آزاره دل شي دلدار چه دي دا خو حيف
وفاداره كا نه وفا بې تا دي خداي
دپاره زړه د رحمان د كه مخ خو و

مزدوره وته ميرمن و رسي به ه
كجوره كه وي سپاري كه نتر كه
نوره بې ده شمعه دي پوري رخسار تر
منظوره نا وي نظر په ئې اپيرۍ
مخموره كه صوفيانو د دي طايفه
شعوره له الړم مينه په ستا خو زه
دستوره له شي وتي وك كله گه
حضوره را كي خوب په كه دي چهره چه
لوره تر زوى قابله نا شه صدقه
تربوره له ده ه هم ترله ننگيال
گوره پاو په ميوې بې ونه لكه
زنبوره له موندلي چا دي نه شهد
رنوره بې زده چا قدره له طبيب د

تدبيره بې يې رنگ هسي ولي نن ترو
دلگيره گرزي نن ال غمه هغه له
پيره بې كې نه طلب پير د نن ولي
ضميره له كې نه لري چه غير د ياد
فقيره وي چري هسي دا فقيري
زهيره پسي آشنا په شې مه زهير
منيره پرې وي خاطر د خونه ئې چه
تاثيره له لبو لعللو د عاشقان

ياره له مونده بيا جفا و جور چه ما
كا وك طمع ادۍ د به دنو له
شي هغو له ډيره ډيره هم گله دا
شي نه ماه كا آزار دل كه آزار دل
دي په پوري مطلوبه تر خو طالبان
ته چا و گورې نه حيا ډيري له كه

حوره وته حسن و ستا رسيي نه
رسيي نه قامته تر قده تر ستا
كوزې سر ده سرو دي پوري قامت تر
كا نظر ته حسن و دي چه سي هر
كه خوله په ور شونو خپلو د مي تا چه
وستايم دي رنگ ه په چه وايه ته اوس
ده ه نور ده نه عاشق د جذبه دا
وكم منت ه خيزۍ شب د زه به اوس
وي كم لوره تر ناموس په و ننگ په چه
وي نه كه او وي ه تربرونه ننگيالي
ده نه كار په ه دلبرۍ بې روئي خوب
وشوه غزا وكا لباس غلوزي د كه
دي ډير قدر ؤ ايسته د رحمان په

ږيره وكاږې كندن د وقت په چه
ويني كي مخ په غم كانده چه سي هر
پيرانو د پند ارمانوې سبا چه
نسي زړه په رنگ ه اي دي نه ياد يار د
دي هير دي خداي گرزې طلب په وك د چه
شادۍ په كا بدل خداي دي غم دغه
گرزي روا په مخ هغه د سي هر
وى اوبو په و اور په پراته هميشه
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كي جهان په دي ډير ايسته و هر كه
گرزم طلب په آزادۍ د رحمان زه

ياره خپله له جدا زه دي بهار نو د وقت
بليي سر په غره د چه زړونو خوږو د اور
باندي كاغذ په كم زه چه ده عاجزي ه دا
چشمانو له بهيي چه دي نه اوي ه دا
زياتيي ما په زمان هر دي سخت هسي مي رن
خبريي ما حال په چه نيي دي غرونه
دي بيلتانه د نارې دا واړه دي نه ه نور
كي عاشقي په رحمان يمه زار و خوار يو زه

تاړه بازاره دنيا د شې وران به خود
وي نه دي سپ سترگي كي باغ په غنچې ال
والوت لوري فنا د پرې باد هسي
وي هماي د و باز د ئې به بزرگي ه
كي اوبو په شي تير پرې كاله زر سل كه
دي بهتر عمر نه عمره هسي دا تر
رحمانه اې يې ه بندي خالصه تروله

ساړه په ريدې كله سوزې نمر په كله
دي دنيا په راغلي چه دي غوغا په واړه
كي توضع كيدي ته بل و سر په الس كله
فرشتگانو خمير كې چه آدم د خاوري
كا تل يا كا وهل ساعت نن وك كه شو ه
كي لحد په خاندي مرگه له پس وك كه ائي
شوي پاتي دي نه هيوك تلوني واړه ويني
دي طلبگار ئې وك هر چه دي دلدار د زلفي

نظيره بې دي آشانا خپل ته چا هر و
زنيره له زلفو تورو د نه باري

بهاره ې ياره بې چه دريغه دريغه دريغه
چناره له نترو له خيژي لوخي شنې
آزاره له عاشقو د وويريه راشه
پرهاره له زړگوي د بهيي دي ويني
دپاره رب د مرم گوندي طبيبه اې راشه
كهساره له راغلي چه درومي اوو د سيند
تاره هره له رباب د اوري ئې كه راشه
عاره له گوري نه راته دي پردي كه دي خپل

لتاړه تاخت په بيلتانه د ساعت هر
ويجاړه كه مينه زړه د ئې خزان باد
ناړه له پريسته ئې قوله الله د
خاړه كا رنگ سل كه ذكر زباني
تراړه وچه شي نه نرمه به نرم په
واړه عمر شي انكندن ئې حال چه هر
غاړه په شي دي يل زلفو د يار د چه

خواړه ډير په مرې كله لوږي له مرې كله
ماړه نه دي قرار په وږي هغه ئې نه
چاړه په توره په الس كيدي وبله كله
والړه دردونو په غمونو په ئې درست
تاړه هم شي واهه چه شي هغه په به پي
وژاړه خپسر كي ژوندون دا په چه چا هر
زاړه د هم وان د هم الري دا په دي يون
واړه كه دي عان که دي هلك كه دي لوي
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شي قبول ئې كي در په چه دي چا هغه د سخ
سلو ورته ك سالم غوندي عبدالرحمن ما

زړه د غم په مژگان تور شي غرقاب چه
ته بلهوس و زړه د غم وايې عبث
مخه له يار د سوا باندي مخ بل په
دي قدم تر الندي كرسي و عرش ئې چه
لويه ده كعبه دا كعبې تر خليل د
زمكه په ږدي قدمونه خلق نور كه
دي ميان تر زمكي اسمان د چه مكان دا
ربه بې غواړم چا له زړه د مرهم زه
كي دنيا په دي ډير همدمان صورتي

كه تيار جام ميو د شه پورته ساقي
گرزي گلو په ما ستا د تيغ دم هر
نشته بال بله هورته په خودۍ تر
دي غنيمت چه ژوندون وري پنه دا
كي اندوه په و غم په غواړې غمخوار كه
كي جهان په غيي سترگي دوه دي و
نشي وايه پرې تهمت چه دي وك هغه
وايىي هغه ورشي خوله په چه مدعي
واړه ياران دهر دې د دي وفا بې
دي فاني چاري دنيا د وايي رحمان

كه زراعت و كت هاله وته باړه
گوري ورستو په ي وړاندي په عاقالن
دي مشكل ډير گوره هر كار السه د سم
وايى باندي در مالمت خلق نور چه
مومې اجر په دنيا د ته عقبٰى چه

وشاړه دره له ئې چه چا هغه د زار
والړه تركي هغي يو كوم چه خبر خداي

زړه د غم په مان و خان شي خراب نور
زړه د غم په هلكان پوهيي ه
زړه د محكم چشمان دي تلي ما
زړه د قدم شان هسي دې تر باال
زړه د حرم ويران وك كا آباد كه
زړه د قدم آسمان په ايي دي ما
زړه د سلم امكان د دي خلوت يو
زړه د مرهم طبيبان شي نه كي چه
زړه د همدم رحمان مومي نه ولي

كه تلوار كاندي نه معطلي هي عمر
كه ډار تيغه له نفس خپل د نفس هر
كه دلبار په بيخودانو د مي خاد
كه كردگار د نعمت دا په شكرانه
كه اختيار شرابو د ډكه يه
كه نگار خپل د ساعت هر په ننداره
كه كار خپل باسه مه باندي هيچا په غوږ
كه گفتار په محبانو د هوش و گوش
كه يار هغه شي يار مرگه له پس دي چه
كه اعتبار خبرو نا په البته

كه جنت د طمع هاله شه دار تقوٰى
كه آخرت د انجام سر كي دنيا په
كه غربت د زيرمه غريب يې نه ال و
كه مالمت ان خپل خلقو تر پخوا ال
كه عمارت هلته عمارت دا هم خو
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ته شپو ورو و قيامت د گورې به و
شي تلل كي تله په بدي نيكي چه
شي زور درباندي هوا حرص د لكر كه
وى مخ حق د او  ستا چه نشي به دا
دي كوم گوره دي اله عرش چه زړه هغه
وو سي ير په ستا واړه هم وړاندني
دي فاني واړه همه چاري دنيا د
شي نه دارو عاشقانو د طبيعت په
ووزه جار مه دي نه موندلي حق دي و
واخله نصيحت ته اول رحمانه اې

كه پيدا باندي تا په خداي مينه مى چه
كې وفا كه كې جفا رضا ستا د اوس
پيري وك كله گوهر په و لعلو په گل
پيرم هوس په غم ستا د چه ما له بې
ليدلي چا وي نه رنگ دا به ياران دوه
ك مخ ته تا و شا ته جهان درست و ما
دي ياد چا د گرزى جهان په هندكى ډير
شه بلند نام ؤ همه تر ئې دا په هم
زده ه غمه له بيلتانه د آشنا نا
اريي هم سپيو تر يار د عاشقان
يم خوان ثنا حسن د ستا چه رحمان زه

زه سايا په گلونو سرو د خوښ يم نه
دي حكمت ه وي وران هر سوي اور په
خپليې چه رنگ هر په دي به خپلوم
كې ديدن كه يې جهان په راغلي نن
صنمه كوې ته چه وعدې اوږدې دا
ته چا و گورې نه حيا ډيري له چه

كه قيامت باندي ان په جهان دا هم خو
كه عدالت واخله تله پخپله خود
كه قناعت د قلعه په دننه سر
كه حقيقت په مخ هم ته غواړې حق كه
كه خدمت زړونو جمله د شي توان دي و
كه همت ير په هغو د پاه هم ته
كه حكمت رنگه بل يو شه پورته باري
كه زحمت خپل د دارو خوا بله درومه
كه پت لت واړه جهان دا مرسته دا په
كه نصيحت ته بل و بيا پسه دغه

كه رضا خپله ورځ هغه په ما تركه
كه وفا په قبوله جفا ستا د ما
كه ژړا ما كه خندا تا چه ما له بې
كه سودا غم د هوس په وگى كوم
كه دعا بل كه كنل ورته يوه چه
كه شا ته ما و مخ ته جهان درست و تا
كه رانجا د او هير د پايه عالى عشق
كه جفا گل د غندليب قبوله چه
كه آشنا د بحره په خواري دغه خداي
كه پروا ه رقيبانو د ما گه
كه ثنا ما جهان درست رويه له ستا

زه جليا باندى اور په مخ د ستا يم خوښ
زه بسيا يمه اور په مخ د ستا سوي
زه رتيا په كه دروغ په مومم دي كه
زه بيا به نه راشې دنيا په ته به نه
زه دنيا دا په فرصت مومم بيا كاشكى
زه حيا ډيري ستا د كم غوڅ كم غوڅ
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يم نه م دي اندوه له غمه له چه
دريغه ته قبرو و وك تلي جوړه كه
سيالبه له اوو خپلو د هميهشه
وكا اوو ډيرو د ما قياس وك كه
شم نه كولى ثنا يار د رحمان زه

راشه راشه آرامه زړه د ما اي
دي مقتديان دي خوبان واړه همه چه
عاشقانو د حرمت هي نشته تا بې
وي نه كه او وي وقت هسى به بيا زده خداي
كې جفا كه كې وفا كه دي هنگام نن
دي رباط مسافرو د جهان دا
خويه ملك مويه سنبل رويه پري
شوه شپه باندي را ورځ روا پريده ال شپه

شه مسخر زلفو تورو د زړه مى بيا
كل گذار غشى دعا د مي طرف هر
ده غوغا باسمه غوږ چه ته لور هر و
كا ه باري كاندي وعظ خو واعظان
ك نصيحت ته ما ئې غوندي پدر چه
دي نيكبختان دي پراته چه كي در په ستا
رحمانه گني ه وك به زخم عشق د

شه پيدا دلبر رنگ هسي مى دوران په
دي بخت ما يا زمانې د طالع يا
وك پرې زيري يوسف ورك د قاصد چه
پوهيم نه دي فساد يو كه دا دي عشق
شوي زرغون وي مه عشق د نخل دريغه
دي نه خبر غمه له عشق د مالئك

زه گويا يمه نه آدم يم آهن سنگ
زه يا او يې نه ته به يا چه دا ژاړم
زه آسيا تر و فلك تر يم سرگردان
زه دريا په پاس خس لكه گرزم هسي
زه گويا ه كي جهان په وي مه كاشكي

راشه راشه اندامه گل قده و سر
راشه راشه امامه واړو همه د
راشه راشه احترامه مشتاقو د
راشه راشه ايامه له ويريم زه
راشه راشه هنگامه بې شي نه چاري
راشه راشه گرامه دې له دي تله دي تله
راشه راشه فامه الله بويه عنبر
راشه راشه تمامه ماه رحمان د

شه لكر تور حبشو د مى راست و چپ
شه كارگر چه و نه هسي هم يو ولي
شه محشر يا دي بيلتانه د نارې يا
شه گذر ئې ليونيو په عشق د چه
شه پسر ما هغه ستا د ديدن په
شه بدر در ووت دره له ستا د چه
شه پرهر باندي پرهر په ئې گنون چه

شه پيدا نمر پاسه د نمر د بل گويا
شه پيدا بشر شيرين رنگ هسي دا چه
شه پيدا نظر بيا سترگو د يعقوب د
شه پيدا شر و شور دا چه كي جهان په
شه پيدا ثمر غم د ئې اخه له چه
شه پيدا سفر سخت دا لره ما هم خو
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شوه عاشقى بل نيازي بې تركو د يو
شي نه رنه له عاشق د روغ به بيا
كا ادي ه په پالر په زوي اهل نا د
كا هنر عيب كوي عيب هنر چه

شه پير ه دا پوهيم نه زده نه مى هي
وژني السه له رقيب د مي زمانه
كم عذاب په هسي غمونو هجران د
وه دا مي سزا كې لوبي مي تيغ په چه
كيوزي الس په هيچا د به ساعت تير
تلخه كه پياله هجران د نوشه مي چه
وي جفا په يادنه وفا په نه ئې چه

شه افگار زړه كه چا سينه ئې نصيب چه
وشوه عاشق په عاشق د ندا چه
دي نه پكار ه كار ريا د عبادت
دي نه حساب زهد په زهد جاهل د
دي پوچ واړه نادانانو د مشقت
عالمانو عملو بې د علميت
ته قابل نا و اهل نا و كاندي ئې چه
هنرو بې د غوږ په كالم رحمان د

شه نه پكار الړم پسې عقل په كه
درومي اوبو اكي په خوب غرونه غرونه
يم جهان درست د بخت كم چه معلوميي
گوره طالع ستائي رقيب او غندي ما
وك سره را اقرار له سل ئې كه
پخپله وخورمه ئې چه دي غمونه ډير

شه پيدا پرهر بل مي باندي پرهر په
شه پيدا اثر دغه چه كي تن هر په
شه پيدا پسر لئيم ئې پشته له چه
شه پيدا هنر دا دور په رحمان د

شه ير شكل په اغيار د مي دلدار چه
شه شير باندي را هغه گاه سپى مي چه
شه ډير اوس گاه ل مي چه عيب هغه
شه شمشير په تركو د زړه مي غوڅ چه ه
شه تير چه وته چا و وايم ه به اوس
شه هير گن و زهر كل مي دولت وصال د
شه هير دله له يار هغه د رحمان سكه

شه چغار په و فرياد په كه جرس
شه بيدار پايده خوبه له غفلت د
شه مردار كي بحر په هسي غوك لكه
شه خوار خمر د خرڅ خمرو په مال لكه
شه غبار تش ابر بارانه بې لكه
شه بار خره په كتابونو د گنج لكه
شه كار په ه ناصحانو د نصيحت
شه خوار هسي طفل د الس په در لكه

شه نه يار غوته ياري مي بخته له كه
شه نه بيدار اوو د ما سيند په يار
شه دلدار مي دلدار جهان درست د چه
شه نه مقدار په سپى د ورته سي چه
شه نه قرار په زړه قرار نا ما دا
شه نه غمخوار هيوك بل مي كي دنيا په
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وكه ورته نصيحتونه سل مي که
شم آزار زړه په رحمان كه دي كار سهل

شه عيان زړه د خوناب مي سترگو له چه
غمه له يار د ژړل مي زړه خراب
كم خالص آفتو جمله له كمين
صبر په شول شهد ئې زهر غصې د
خداىه له باندي عاشق په دي داد يو عشق
نقش زړه په شو رخسار زلفي يار د چه
وي دارو ترخه ترخه عالج رنور د
راغي باندي ور بوي خولو د ستا د چه
وي رگند ئې به استغنا د عالمت
وي الرغه ه ئې کول چا په گريبان د
كاندي غمونه دنيا د به نادانان
وي ه نوره به نادان د نشانه
رحمانه دي نه دولت په ه آدميت

شه كنار كوه دنيا له كي دنيا په
كه گياه سر غواړې ژوند كه مرگه له پس
بحر د كوې ه به اوبه ترخې دا
كه مه منت هيچا د نور خداىه له بې
غواړې ميوه و گل ير په وني د كه
يې درستول په كار خپل د كه دست په دست
ماندگ در خپلي له شي ويره دي كه
گرزي خاطر په جنت د دي هوا كه
غواړې روا كي تاريك توره په كه
وي شيريني شونو سرو د دي پكار كه
سبز زړه د شي باغ دي چه يې راضي كه
وشوې سترگي كي عاشق په رحمان د

شه نه الر په كي الري بې خداي هغه
شه نه آزار مستي هغې د خاطر چه

شه مرجان و در سنگ هر مي نظره له
شه خندان ژړا هغې د اجر په بيا
شه چشمان په دمنو د خاوري لكه
شه گلسان پرې آتش ير په خليل د
شه عيان وته چا هر و چه نه هسى
شه هندوستان و خراسان مي خلوة خپل
شه درمان وهم درد هم چه دي درد دغه
شه روان رود اوو د مخ په عطار د
شه جهان تر و ان تر تير چه وك هغه
شه گريبان د چاك وري ئې گر چه
شه ان خپل د زيرمه په چه دي هغه مرد
شه پيمان باندي كردار خپل په سي چه
شه انسان نه زرو سرو د شه جوړ كه بت

شه گلعذار كي اور په غوندي سمندر
شه مرغزار نوي بيا سر پريكي په
شه آبدار ير په گوهر د پخپله خود
شه كهسار د ونه باندي كاي وچ په
شه كسار خا هر د سايبان كه نمر په ان
شه كار په بل د وړنبي ان تر پخوا ال
شه دار خبر كه دستگيري درماندو د
شه يار هغه د آستانه په نشين خاك
شه رخسار د زلفو د يار د نندارچي
شه انار لكه سور وينو په ان خپل د
شه نوبهار د باران لكه ژړا په
شه خوار هغه دي ړوند عاشق وايې وك چه
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شه جام په عشق د سيراب له يو پاه
وي آزادي بيا بندگي اوله له
كه خالص خپسر وحشتونو له صياد د
تخم لكه كه خ زمكه په ان ژوندى
وخوره خوي په كمين د جهان درست
گوره مرتبه هست د كي نيست په
وايه پخپله حال خپل وته دمن و
دي غل تن عقل د كي مستانو په
كه زده ژبه بلبلو د رحمانه اې

شه مه غمگين دپاره سود د دنيا د
بخته كم لري كشاى گره گره هر
شي چين دانه چه دارنده دي خفت ډير
وي مردار خوري غوي بل د چه مرغه هر
كه خپل طلب په آفتاب ير په ذرې د
السه بې كيي نه لستوي تش په كار
لري سره دي بيني خود او عاشقي
پوهيې كه دي سفر دي كي كور خپل په
دي آس كي زين والړ درته تابوت خپل
رحمانه لري نه ديانت تقوٰى چه

شه مه ور زړه ؤ آينده د اميد په
كه اميد نا خلق ئې اميد اميد په
فقره له كى خواست بادشاهان دنيا د
هوكى وچ كه طعمه ير په هماى د
يرمه كه ته خاورو و غوندي صدف ان
سنگدالنو تر دالن موم دي عزيز ډير
دي مشغول خداي د تسبيح په هم حيوان
وباسي ته كفر و سى شيطان نفس

شه آشام مى مهر و ماه د ساغر په
شه غالم لرې آزادۍ د مقصود كه
شه رام پخپله خانگى مرغ لكه
شه مقام په خاورو د غواړې لويي كه
شه اقدام تر الندي هسي زمكه لكه
شه بام خپل د كي ويرانه په نندارچي
شه مدام ووژنه مرگه تر پخوا ان
شه عام دلته يې خاص خلقو نورو په كه
شه اندام گل د صفت په پسه دغه

شه مه دين بې خوره ايمان د و دين د غم
شه مه جبين غوه خدايه له اميد نا
شه مه چين دانه شته دانه و آب دي و
شه مه شاهين زاه لكه كه حالل ان
شه مه زمين په پروت هسي تيرږه لكه
شه مه آستين السه بې كه ږيره په الس
شه مه خودبين وي عاشقي دي مطلب كه
شه مه چين د و هندوستان د مسافر
شه مه زين د و آس بل د زيرمه په ته
شه مه نشين همنشينو هسي دې د

شه مه اوتر كه بيل بله نقد نسيه
شه مه خبر بې رهزن له فلك د
شه مه خواستگر شه ملك هسي د بادشاه ته
شه مه شكر و شهد د طالب مچ لكه
شه مه سر په بجر د هسي گ لكه
شه مه گورهر اوو د شه اكي يو ته
شه مه بتر حيوانه له يې انسان ته
شه مه كافر وكه ان په فهم رحم
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عيبه له يار د عاشقان دي ړانده پ
رحمانه دي بيدالنو د اي دغه

كه نا كينه كې كينه ما نه ناحق ته
اخلي تيره توره ته چا وجهي بې وك
كه سرد آه په بلبل د ئې خندا چه
سترگي حباب د اول شوې سپينى كه
اوي باران تخم زړه كې زمكه تن كه
ونو نورو په هاله شې به دست بال
حكم و واك تركو د مومې به بيا
مومې هاله به ژوندون جهان هغه د
كي عاشقي په مال و سر ژغورې چه ته
بيايې ته کور ته ميلمه لوي هسي دا چه
توحيده تر شي نه ور به كي دويئ په
شي ليده چه دي حجاب واړه همه دا
شه مه سي د غلط لباس ظاهر په
دي نه رگند كه جهان په اوليأ
كه نه و سره هيچا له ئې وفا هي

كلكه سره پي په وته گيه
فلكه له كي نان د سوال چه سائل هر
كا وفا د طمع وك چه آسمانه له
ووري ږل هسي سره بارانه له
وي مرحمت و شفقت ئې چا په كه
قناعته بې سى هي شي نه به موړ
كمين بې كمال مومې نه به بيا
دي فراخ باندي عالم نور په جهان كه
نشته آب كي يارانو په دهر دې د

شه مه هنر په يار هغه د ړوند پ ته
شه مه دالور كوه په دلبرو د

كه پا ته كې نه آئينه به كينه په
هالكه كه ئې دنيا چه دي عمل خپل
كه چا سينه ك پاره گريوان گل د خداي
كه تا چوى كي درياب په بعضه له چه
كه خا له وكاږې سرو به نخل لكه
كه تا له واخلې دست زير د تعليم كه
كه وا له جهان درست د ووزي ونه و
كه ژوا له جهان دې د وكاږې الس چه
كه كاوا ده چري هسي دا عاشقي
كه خاشا له كه كيه پا غولي اول
كه اشرا له شي خالي دي ضمير و
كه ادرا له دي تر باال حسن دي نور
كه ما اوله چغزى له گوره ئې مين
كه ناپا له نغاړي خپسر ژوى پاك چه
افالكه له كي ماه ه به رحمان ترو

فلكه له كه مه و طمع رو د
اوږمكه كي كچكول په غواړي گويا
شكه بې گه طاعون ئې طمع دغه
وپكه تر وي تر بد ئې زخم هر چه
اوزبكه تر وي تير ئې به خور ظلم
ډكه زر په و سيم په وي خونه ئې كه
لكه پاسه د عرش د وي دي خيمه كه
چشمكه له شي تنگ باندي چشم تنک په
سمكه تر و سما تر غواړې ئې كه
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دي نمك و آب عاشق د اوي ترخې
رحمانه كه مه اندينې زارى داد

لكه شوه مخ په سيالب د ئې خيمه چه
سيوري په پاڼ د ويسا ده نه پكار هي
شي پيت چيت واړه هم به الندى د دا
كي پيدا وي نسكور خداي اصل په چه
اړولي دوسته له وي ئې دمن چه
خاوره ته خوله و نفس د واچوه راشه
شي خوله خاورو په گور د ئې ډكه چه هر
نوره بله كا تباركي وك نور كه

حاله له پوتي ما وك كي هجر په كه
كم شتابى كه ديدن په يار د زه
شم نه ار ئې جماله تر حسنه تر چه
ناصحه كه مه نصيحت ته ما و ته
تعريفه له حسن د آشنا خپل د بې
دي نه لوستي ه نور كي درس په عشق د ما
كا نه خداي دي مي آخرت په دنيا په
ووزه جار مه غواړي دويدن په سر يار كه

پوله تن د كې نه ورانه مينه تر و
كيود غوره په دنيا دين ته تا و خداي
نشته بال بله هورته په حرص تر
شوې نه مشغول ذكر په خداي د ساعت يو
پلورې فنا په زندكاني باقي چه
ته مخلوق و شوې روگردان خالقه له
دي تريخ باندي در هلك لكه نصيحت
كي نول په شې نه خورسند غوندي رحمان چه

نمكه بې و آب بې وك كا نه دى خداي
دمكه تر دي تله په چاري دنيا د

دمكه تر گوره تماشا حباب د
كوډلكه لرگو و د وي الندي ترې ال
فلكه تر وكلي چا وي سر مگر
انكه له دهر دې د خوري ه به وك
كومكه له بويه احتياط هغه د
ډكه خاورو په گور د خوله ده نه دي و
كه نوره حرامه وي به هغه په
تباركه دي يار خپل وته رحمان و

مجاله بې يم ناتوان چه دي دا خو حال
كاله تر وينم نه بقا عمر د چه
جماله تر خوبانو د يم شرمنده
وباله له ثوابه له دي نياز بې عشق
قاله و قيل نوره له پوته مه مي هي
خاله له بې خطه له بې زلفو له بې
وصاله له مهرويانو د نصيب بې
دالله دي كي رحمان حكم دغه

رسوله تر خداىه تر رسې نه به و
قبوله كي دواړو دا په كه دنيا تا
نزوله شوه خونه په ستا د بال دا
مشغوله غم په ان خپل د عمر تمام
مجهوله بولې دانا دانش كوم په ان
معقوله نا وايې عاقل ته ان و بيا
ملوله پسې شيرين په دنيا د
نوله له زړه د رنگ هي په شې نه به خالص
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كومه له راوستم ئې چه يم نه خبر
كيدي اوږه په بل د الس چه ړوند لكه
ناليدلې كه الر نرۍ پيه را خداي
ك هوس ته زلفو تورو مي زړه خراب
وكې باندي را عاشق د کوډي هسي
شي نه ويره و ترس خدايه له هي ئې چه
لبو لعلو د شراب کاندي را كله
شميرې ان چه طالبانو له مطلوب د

كومه تر كوې دنيا په به اعتماد
ږيره سپينه گرزې مرگه له پ به و
غواړې وفا يارانو له دهر د چه
شي نه لوړ په ډانگ په عالج پيرۍ د
ته رحمان و ناصحه وايې پند چه ته

زمانه په بيهوده ك تير مى عمر ډير
كي تقوي په و شيخ په كه نه حاصل مي هي
فكر ذكر و وظيفه و ورد شيخي و شيخ
ته ما و دوي يم حيران ته زاهدانو و زه
اوو اكي تر عاشق د شه جار عقل د گنج
عاشقانو د مرۍ په السه له يار د تيغ
مخه له يار د سودا په شم ور به لره خداي
يم شيدا يار د بوي تش په ميني ډيري له زه
دپاره جنت يو د كا زهد زاهد كه
رحمانه شې نه دار په هسي منصور د گوره
رحمانه نشته عاشق د نشان و نام بل

دمنه وي نه وريي سيه خپله ستا كه
گورې نظر په عيب د وته ما چه ته

درومه چه استوي ته خوا كومي مي بيا
معلومه ور وي نه لوړه ژوره هي
گومه سر وي چه شوړه ما ورانه لكه
لومه په ير په مرغه د كوت بارې
مومه تر شه نرم مي خاطر سنگين چه
رسومه له دلبرانو د الغياث
شومه چه كاندي را زهرو د جام كله
مومه ئې بيا شه سيال اول رحمانه اي

كومه تر کوې شا پس به رفتار دا
كومه تر كوې غال به ورځ روانه په
كومه تر کوې عنقا د به صيادي
كومه تر كوې عصا په به كار دغه
كومه تر كوې قضا د به شكايت

آستانه تركو د او وي سر ما دي نور
ميخانه په شي چه هر دي وار مي دې له پس
ترانه و چنگ باده و جام ساقى و زه
ديوانه به ده و خندد بده ديوانه
دانه يوه عشق د نه عقل د خروار نه
پيمانه ميو د لكه كا لذت هسي
بتختانه په كعبه په نشته مي مقصود بل
بهانه وي ل اوبه خو لوندو د تل
جانانه د اوربل په نشي ندلي سر
رندانه مستى خبري عشق د دا كه مه
نشانه غواړې ئې كه شه نشان و نام بې

خچنه ده نه زړه د ما آيٴنه
ژنه عيب اې دي ستا عيب واړه دغه
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گوري وك هر كي آئينه په صورت خپل
بولي نامه په خور حالل د چوهاړي
ويريم زه وايې بله له بد چه ته
شي رگند عيب ستا وړنبي به هغو تر
يوسې به هغه كرې چه تخم ه هر
رحمانه ژغورې ان عيبه خپله له كه

حجابونه كا خوا يوه مخه له كه
شي يار هغه د رنك په يو چه وي كله
يم غرق هسي ئې زنخدان د گرداب په
يم عذاب په غمه له ئې چه زه لكه
كا نه باندي ور اثر هي مي گفتگو
سواله هزار كا رد مي واب يوه په
شي نه مونده ئې قريب فن د پاياب هي
وايي راته كيدم بله و سترگي ل كه
يوسي اوبه واړه همه ئې ملك و مال
يم حيران ئې ته محراب ورو ك د
وللي الس وو نه پارسائ له هاله ما
رحمانه آغوندي چه جامې ارغواني

پيغورونه بيدردۍ د كوي را
زړونو د دي غوي واړه نشته ه نور
دي شير زړونو د وكه په ئې نگاه هر
كا نه سترگو تورو د ته چا تور دي خداي
كي جهان په ك بل دي اور حسن د يو
رقيبانو كم غل مينه په يار د زه
وشه غ هسي عاشق د رحمان د

ريمنه كه ده صفا چا د هره كه
ممكنه ده نه گوئي بد خلقو و له
معينه كې نه بدي خپله چري
خندنه ده كې دي وته چا هر چه
ونه هر نيسي ميوه خپله خپله
پوتنه كوه مه عيبه له هيچا د

توابونه خوبانو و وركا به خداي
آفتابونه كي آسمان په شي هزار كه
گردابونه هسي په غرق شه مه هيوك
عذابونه هسي چا په ږدي نه دي خداي
كتابونه كم تصنيف ئې غمه له كه
جوابونه سوالونو د كاندي هسي
پايابونه بحر د غواړي ه به وك
خوابونه كا كله عالم كي ياري په
سيالبونه سترگو له ي چه هغو د
محرابونه و بتان لري نسبت ه
ربابونه مطربانو كه الس په چه
اسبابونه قتل د ستا كه جوړ ئې بيا

اورونه باندي تندي په مي بلوي
تيغونه په تركو د شي ورژلي چه
زورونه ازمائي باندي را هميشه
تورونه په وركيي ئې عالمونه
كورونه ډير وسوه دي باندي اور دا په
پورونه دي راپوري كوم ئې نور گه
ورونه كي هر هر په شو پاي بر چه
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غمونه ستا شوه غلبه مي خاطر په
وكه اوو ډيرو د ما قياس خو ه
رغيي نه دي ژوندي دم په ستا چه هر
كا پو ان په دمونه هزار هزار كه
نشته هيچا د خالصيده قسمته له
رسي ايه تر كوشش په كله ئې سر
شي خزانه په قناعت د توانگر چه
كا مات ئې بيا خوبانو له وخوري قسم

بارونه و كار دنيا د كاندي ژوندي
درومي لره خاورو ابلي پې تور سر وك
شي نه سره ورونو دوه د استوگنه ه
كيي پيدا اخه له وني يوې د
درومي دنيا له ورځ هره خلق همره
تيريي باندي چا هر په دي يووار يو
دي تير بازارگى تودگي مي سره له ډير
كاندي دم هر آشنايانو د جدايي

مخونه هغه ل يو وليدي دريغه
زلفي درازى مژگان دراز قد دراز
كم قربان ترې به قمر و شمس آسمان د
درومي اوي مي مخ په ووينم ئې چه
سترگو په ووينم مخ ئې له يو كه
شي اور سور راته ك سور شپه په هجران د
زانگي ليچو سپينو په دي زلفي توري
ك آسان ورته جدائي د غم خداي كه

مينه باندي خوبانو په كم نه به زه وې ما
ازله له ړه ک عاشقي بخره په ما خداي

قدمونه كيده دپاره خداي د ل
رودونه دا چري وو مي كي تن په چه
دمونه هزار پوكي ان په تا بې كه
قسمتونه دمونو په كا نه به نور
حرمونه به مكې د شي داخل كه
كرمونه وي نه لوري له خداي د و
درمونه و دينار كاندي ه به نور
قسمونه په رحمان د دي باور ه

انبارونه خاورو د پريواته مو په
دستارونه ايي سر په دي كاږه چا
آزارونه بله تر يو اخلي بلكه
خارونه هم گلونه هم كي چمن په
شمارونه نه شي حساب چا په نه ئې چه
وارونه دا وي نه چا په به هميشه
بازارونه و قنج ما په كا نه دي وك
گذارونه تورو د باندي رحمان په

قدمونه دراز مژگان لري دراز چه
غاونه واړه خوله وړه شوني وړې
گلونه سره واړه سر په زمكى د هم
بارانونه ووري مخه له پسرلى د
تدرونه كيدي قبول كي زړه په ما
اړخونه لگي نه بادى مي زمان يو
اخونه په چنو د دي اماران
غمونه نور دي آسان وته رحمان و

وينه صورت د وچوي خوبانو د مينه
شيرينه كه ده ترخه كه بخره دا په يم خوښ
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دي رگند خوله پخپله هم دي قند كه دي زهر
وي بل باندي ور اور چه هر سوزى هغه زمكه
كلى و كور د ډاډ تش په نسي مي توه ه
يم كس هغه د مريد زه كم ه به عالم نور
غمه هسي له غوم سترگو په سوك به و
توره تيره په هجران د درومى رحمان د سر

مدينه او مكه خوله په يادوې
كې مراقبه غنچه لكه سر زوړند
مومې ئې نه غواړې قبا اطلسو د
كي معصيت تر تيري و دي عبادت
دي حرام جنگ شكه بې ده بده كينه
وي جنگ سره نفسه له كار مردانو د
بهتره ده ؤ نارينه كو ناپا تر
گوي يوې له ارتينې دينداري د
وي سال خورد كه دي بهتر سي كار نيكو
ته رحمان و وي ساله صد كه كردار بد

شوه بال ه وتلي جار دي مخ دي بيا
نشته وفا مهر كي يار په ما دا
شي نه ويره و ترس خداىه له هي ئې چه
حيرانيم گورم وته حسن ئې چه
ده نه خبره حساب د و حد د ه
شه حرام ئې كي طلب په مي قراري
وه دعا د غشي پرې مي كلي را چه
حاصله بې مغزه بې بادام پوچ لكه
كه غال غال په خلقو له مي چه عاشقي
مومم معاملى نسيه له به بهره ه
پوري راته توشه و جار بيرته درد

انگبينه له خولې د بل د خوند وك مومي نه
بينه تماش رنورو د شوه خلقه روغه
غمگينه له پيي غم د واخلي چه بويۀ مرد
نازنينه له پيغام يو كا را ما و چه هر
آستينه له اوي غم د اي تل مي به و
العلَمينَه اله يا شې نگهبان ئې ته

سينه په عورتي د ئې پروت نسكور
رنگينه وي رخت زړه د نقش دي پ
پشمينه كه خرقه دي كامه نا له
آئينه ته ان و ونيسه خو ه
كينه سره شيطان وله نفس له نه
نگينه نقشه له غوندي و نه
ارتينه گاره پرهيز دامنه پاك
نارينه دينه بې شل شه صدقه
ديرينه كرداره بد ږيري سپين تر
شبينه طفل لكه رگنديي

شوه پيدا را لوري كومه له بال دا
شوه وفا بې مهره بې واړه دنيا كه
شوه دلربا هسي يوه مى نصيب په
شوه تماشا هسي يوه رگنده را
شوه ال زياته حسانه تر مي صبري بې
شوه ناروا كي مذهب په مي نمى بې
شوه خطا ويشته نه و مى نه هغه
شوه دعا مي حاصله بې پوچه هسي
شوه رسوا جهان تمام په مي غال هغه
شوه نسيا كي ورغوي په نقده مي چه
شوه دا وه دا وه نه بله مي نصيب په
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وركه خداي لره سي هر بخره يوه
كيوزى شكله په دام په تدبير د
خاورو د ما رخسار زي ك زر ئې چه
كيود خداي كي مينه په يار د حكمت ه
آسمانه له ووري چه دي نه باران دا

خداىه بې تې زړه پوري ه نور په چه
پايې تله تر تل به چه نشته خو دا
شي تير به خو عمر شي كاله سل دي كه
دي هغه مرد شي نه چاري السه له سم
يې نه اروي يې سي كي اصل په ته
شي ميي د و مچ د دي به مرتبه
قناعته بې حرص په ته شې نه به موړ
رحمانه ته توه لره سراى وړاندي

بويه نظر عاشقانو د حالت په
اخلي مريد د خبر وك مرشده بې
دي گران ته يار و رسيده ريباره بې
دي نه موندلي دولت چا هنره بې
شي مالحظه گور هر مي سترگو له ستا
تركو د كې ماللي خداي سترگي چه ه
شي نه مشرف زړه يو هر به داغ په ستا
كا بد يار اخلي نه رحمان د خبر چه

نشته زيان وكاږي سوده له الس وك كه
كيي پيدا نه اشنائي له جدائي
درومي دي ته خوا بل خريدار وفا د
شي امان په پاسلي ته خداي و ان مگر
غواړم ته خوا كومه و زه به يار هغه

شوه آشنا خپل د آشانائي بخره ما
شوه عنقا د مثل په مي چه معشوقه
شوه كيميا ما باب په وه نه عاشقي
شوه دوا هم شوه درد هم لره عاشق چه
شوه ژړا باندي رحمان په مرغانو د

ايه بې كه كې اي په چه پوهيې ه
پايه كالو سلو تر خو پايې بيا كه
وايه راته كې ه به بيا پسه دغه
ورايه له وته غليم و وي بيدار چه
پايه دو كوه مه چاري چارپايو د
همايه ته مه غوو غوړو په زړه
گدايه ناسته زيب اورنگ د تخت په اي
سرايه دې دله نه كي دي سفر و

بويه گذر شهيدانو د زيارت په
بويه پدر فرزندانو د غم په غوڅ
بويه رهبر مهرويانو د كوه په
بويه هنر صاحبانو د خدمت په
بويه حذر دالنو سياه هسي دې له
بويه اثر ظالمانو د زړه په ل
بويه سر په بززگانو د تاج دغه
بويه خبر گدايانو له بادشاهان

نشته تاوان و قلنگ باندي ملنگ په
نشته هجران د غم هي لره آشنا نا
نشته دكان په زمانې د متاع دا
نشته امان هيچا د ته خوا بل گه
نشته مكان و منزل هيچرته ئې چه
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كي جهان په دي ډير و هر که دلبران
شوني سرې هم زلفي هم لري قد هم چه
دي گلستان هسي يو لره عاشق عشق
دي سلطانان واړه كي عشق په عاشقان
شي صادق وك كي عشق په غوندى مجنون كه
پوهيي قال په رحمان د به دانايان

تازه غم په ستا ياره يم زه هسي
نمه له كم وچى ئې كه وخورم سترگى
ياره له بې چارى چا د کم ه به زه
وصل زيروي غم نوي نوي يار د
شه مه دلگير وچوې غمه له زړه دي كه
رحمانه دي نه گلونه ياران ايسته

سره تر سر يم دروغژن كي عشق په ستا
وم م ال شو كله غمه له ستا به زه
دي رخسار زلفى ستا دغه مي سحر شام
شم هجران په و وصال په ئې خبر چه
شي نه هيوك دي سامان و سر بې هسي
شته نه هنر په ستا منظور مي هنر يو
كا نه يار په اوي رحمان د اثر هي

نشته جهان په دلبر غوندى يار ما
نشته جهان په آفتاب رنك هسي دغه
نشته خزان د الر ئې وته باغ چه
نشته ناتوان و نيستكار كي هر دا په
نشته دربان كي دروازه په ليلي د
نشته نادان اهل نا هر د كار دلته

تازه نم په گياه هره وي لكه
تازه صنم ژړا دا په شي مي كه
تازه دم په ساه خپل په دي سي هر
تازه مرهم پرهر سوي رغوي
تازه قلم چول په كا كاتبان
تازه كم ماوي كثر ا كه بيلتانه

دلبره گرزم ژوندوي دي غمه له چه
پروره ناز دي الس په خداي د دم باري
سحره له شامه له پوته مه مي نور
سقره له فردوسه له يم نه خبر
سره بې يم سامانه بې چه زه لكه
هنره سل كي عشق په ستا وكم زه كه
اثره بې كا نه چا د اوي دي خداي
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ی
ورمزړه وكي خودراى
دسهپ قاعودا ش ي ك ي
نهباي ي  ك   دو و هم ن تيه
غاكدایخهچ ه بهو يشه
دب بې ل برهور مكهنه
ږدمنرېپېئهبيسوبايپ ه
ناي خ ده دپدا يه ن ا ك ي
دوهت دا هتورههپاروچر
ويصهچهيوبقشاع ادق
ديخ شهپوكاكهنداي ع ق ك ي

ر مزه ح كان پ پاريو ه م

دي چا د يار راغي ميو په مست چه دا
شي نه هم صيد په حرم د ئې سوي زړه چه
كي آزار وجهي بې وك دي نه خو ما
كا زيست روا په مخ د جهان درست ئې چه
شي نه گلو تر رسيدي ئې بلبل چه
رحمانه لري نه كي زړه په ترس هي چه

دي دا گوهر غواړي گوهر كه غواصان
دي نه دلبر يو بل به غوندي يار ما
ئې زنخدان چاه د او لبو د خوند
كم نظر وته هجران او وصل دي چه
خطيبه بولې ه منبر په خطبه ته
دي هغه مرد دي آسان سفر مكې د
كا قلندر د جويى دل چه منعم هر

يوهشهچره ك ت  پهخهداي
دايگايمشاهشهباي
يهپاي س د موري ه اي
ايهنرملدايخلبهن
وب چل ي ه  راي زړه د ا
مور دسي وسي ايپت
دهي ژړا وايپا واي ه
تهورن ش ن  بهدا رايسه
وكودخهن رايخهنام ود
نروشفوج گ مدم ن اي
ايمرفاركيشلميمهك

دي چا د وار غولي كوم په كا تاخت به بيا
دي چا د گذار صرفې بې و درد بې دا
دي چا د آزار آزاروي ما چه دا
دي چا د رخسار روان غوندي آفتاب دا
دي چا د گلزار حرم په دننه دا
دي چا د نگار پروا بې و ترس نا دا

دي دا دلبر غواړي دلبر كه بيدالن
دي دا سرور دلبرانو ؤ جمله د
دي دا كوثر دي دا زمزم گوره راشه
دي دا سقر دي دا جنت كم گمان زه
دي دا منبر باندي ان په كيده قدم د
دي دا سفر كاندي سفر انه له چه
دي دا قلندر قلندر دي نه هغه
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شي خزانه په قناعت د توانگر چه
كا زر سره وك خاوري چه دي نه هنر دا

دي ما و خداي كي را نعمت رنگ هسي
كم آدم د شكل په ئې چه دا خو يو
ژبه و خوله سترگي و غوږ و پې و الس
ستوري روان و سپوږم نمر زمكه آسمان
پرتوه له مهر و ماه د روځ و شپه
ووري باندي را كافور ورځ په مك شپه په
ماته و نخي زندگاني دم هر چه
گورم چه ته گلونو سرو و چمن د
ناسته راته ناوې ميو گلگونو د
نيولي كي ورغوي په ويني خپلي
كي الس په سرود ناست غاړه په رود ه د
ك پيرزو پرې ئې معرفت هسي دا چه

دي چا هر د ايي ر په داغ يو يو
نشته دنيا د چشمه سر په شرابي
شي مونده سره زحمت ډير په راحت ل
شي نه مونده غمه بې ادي دنيا د
وي نه حرام ولي باندي پرې فراغت
كا ه وك به پوتنه حال د مجنون د
ك پو عالم په افسون رنگ هسي يو عشق
گوي گوي وركې بخري ئې چا هر د
دي الس په بل د ول پيروده را وركه
شي رضا زړه د صاحب د چه ه هر په
وي نه كه او وي رضا ئې كه خواه نا خواه
ته هغه و بويه سپارلي جهان ان

دي دا توانگر نشته جهان په توانگر بل
دي دا هنر رحمانه كا خاوري زر چه

دي بها بې نشته ئې بها ير هي چه
دي رهنما مي محمد چه دا دويم
دي مسما اسمه و په مي صورت يو
دي تماشا ته نظر و مي جهان درست
دي طال نقره درست راته زمكى د مخ
دي پا تر سر غرق كي په مى صورت درست
دي مسيحا لوري له يار د نسيم هر
دي خندا په ورايه له راته گل هرهر
دي مينا د آغوستى قميص زنگاري
دي فدا جان فروشو مي د ساغر هر
دي گويا هسي بلبل لكه مطرب هر
دي موال پاک د منت باندي رحمان په

دي گدا كه دي واليت د پادشاه كه
دي غوغا په گوي گوي ئې لب تشنه
دي وييا كه دي حرام خس دهر دې د
دي بال په كوره له شوم د خيرات ل
دي دنيا دې د سراچه په داخل چه
دي ليال مجنون كور كورا واړه جهان
دي بينا نا سترگو تورو په عاشق چه
دي جدا جدا سي هر د قسمت خپل
دي ما نه دي ستا نه دخل هلته
دي روا هم دي ناروا كه بنده په
دي رضا نا و رضا رسد قسمت د
دي چا هر په شوي جاري حكم ئې چه
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كي ور كم حا حكم چه الس په چا هر د
رحمانه وي نه مل سره ور ٰي ٰ ٰ مولٰ چه

دي ناب مي د جام كي الس په ساقي د
صحه نا وائې توبه وته ما چه ته
كاره له عشق د كوم منع ان چه زه
شي باله كي عقل په لوي چه آسمان دا
كي عاشق په مال و سر ژغوري چه هر
وايه راته كي عشق په غواړې خوب چه ته
شو ه سر په كيدي كتاب كه عمل بې
غواړي خير ته عملونو د شر د چه
وويريه مكارۍ له دمن د
رحمانه كه هسي شتاب په عبادت

دي كباب اور په عشق د ستا چه زړه هغه
دي مناسب اغيارو له حجابونه
حسابه بې وي ايسته چه تا بې
وي خجل پوري آفتاب تر چه گل لكه
ده نه سرخي او مستي ه ميو د دا
ته يار و كوم واب ه به رحمان زه

دي سخت زړه ئې آهنه تر و سنگ چتر
كې ايل راته غل هغه به كله خداىه
وي نه باندي هيچا په نور به غم همره
ياره له يار شي تيغ تيره په بيل مگر
نشته ئې حاجت پيۍ د او پهلنگ د
نشي پيژاندي وخت درده ډيره له چه

دي مدعا په هغو د واړه جهان
دي تنها يك وي سره ور لكر كه

دي رباب باندي زانو په ايي مطرب
دي تاب توبې د خه چا كي وقت دا په
دي ثواب و سود كوم كي كار هسي دا په
دي حباب يو كي عاشقي د محيط په
دي سيالب د كي مخ په كور كي هغه
دي خواب كي خوله په زمري د كي چا كوم
دي كتاب الندي پو تر ئې ايي گويا
دي شراب په شوي سر غوندي لب تشنه
دي آب در سنگ شه مه غلط ئې نرم په
دي شتاب په تلونى دي چه عمر لكه

دي ثواب ډير كيدې باندي ور مرهم كه
دي حجاب ه كي يارۍ په يارانو د
دي انتخاب حسن ستا هم كي هغو په
دي آفتاب پورى مخ تر ستا هسي دغه
دي عرقاب كي وينو په ئې سترگو د تيغ
دي واب ه ميو د ته ژونديو و

دي بخت كم ما وركي لره هغه زړه
دي رخت خاطر د ما ئې لولي چه
دي لخت يک ما په يار خپل د چه غم لكه
دي درخت سره اخ خپله له اخ گه
دي تخت په زړه د نشستن يارانو د
دي وخت هسي ياره بې باندي رحمان په
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دي عناد ئې كه محبت و مهر ئې كه
يو يو معنٰى په دوه تن په كه يار و زه
نشته بله و يار د ما بيلتون هي
دي نه حسن په معشوقې د موقوف هي
غواړم خداىه له آتشين آه خپل زه
وي نه ير په زلفو د يار د پريشان چه
وي نه ئې طاقت فرياد د و آه د چه
دي نور عشق د نومونه رنگه دا په سل
پاي هلته كيني هلته شي زړه ئې چه
شي ملنگان كي عاشق په بادشاهان
وي گنج سره خراب د رتيا كه
شي تير جهان تر ان تر پسي يار په چه
كا نه هغه كاندي شاعران نور دا چه

دي داد كه دي جور ما په السه له ستا
تتي مخه له ما كي مينه په ستا
مينه په ستا شي كاوه را چه اهداد هر
كي ليمه په پريوزي مي جهان تمام كه
ك ترانه په عشق د ستا د غوږ چه ما
دي ه سره نامه و ننگ له ما اوس
وي بهره بې رخه گل له چه گلشن هر
كه ناز همره گوره ته توان و رحمان د

دي غبار غم د ستا مي باندي خاطر په
خضر كي ته گمرهانو كه رهبري
وي قبول در په خداي د وك چري گوندي
كه نظر ته پرهارونو و شهيد د
كلي ما دي زړه ئې بار په غم د چه

دي اعتماد كي يارۍ په يار د ما
دي بغداد يو هر واړه خوني هزار
دي معيار خپل په موقوف واړه همه كار
دي اد ميني خپلي په خاطره عاشق د
دي فوالد كه دي موم كه خاطره آشنا د
دي فساد لوى زړونو هغو د جمعيت
دي فرياد آه طاقتو بې د سكوت هر
دي فرهاد د و مجنون د چه نوم لكه
دي داماد كره هنر د و عقل د عشق
دي ياد چا د وگي غوندي تا و ما
دي استاد په گردانو شا د فوقيت
دي اعتقاد هسي مونه رحمان په
دي اجتهاد نوي نوي كي رحمان

دي مراد زړه د ستا واړه خو مراد ما
دي فساد كه دي آسيب كه دي آفتاب كه
دي اهداد هغه قبول ما ليمه په
دي ياد مي نه رگنديي را نه تا بې
دي ياد غوږو په زړه د نور مي نصيحت
دي زياد باندي را عاشق د نوم دي چه
دي صياد د غولى نظر په عاشق د
دي زاد آدم دي نه روغ اوسپنو د ه

 

دي انبار انبار پروت زړه په مي هميشه
دي ريبار ستا خضر لره عاشقانو
دي ديار هر په فرياد مي السه له ستا
دي خونبار مي سترگو دواړو له رنگ هسي
دي بار بار په كلي زړه په مي هغه هم
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وژنى تورو په غمزو د مي دم هر چه
وى مدعا په هغه د دي آسمان دا
كاندي سره ور جفا له سل يار كه

ن ي م ك   يينوكادردي ار
اچ يه ت خ  ئارنې ي م ك   كيه
دوهپرگچ سه ي پ  حېشاللي
آچ مه س شانسهگرشردانه

ت  ن  گرسورهشر ك كيا
آشوارهخذره توه ف شابوه
نوهك ل ب  شديه س نه س شگه
آل موي س تانبوره ت شه

رگىسووړ موره ح ناه

دي زر و سيم په مستغني كه دار دنيا
وايي ته ان و آور زور به بيهوده
كي جهان په يم زه چه وايه مه هسي
كل پيغمبران وليان ئې ني ني
شي پيدا كي په لعل يو قدر دانه جو
درومي پسې ور لكر چه وي بادشاه يو
دي تفاوت په سى خداي كي پيدا
كا نظر وك ته رفتن و عمر د كه
ته يار و وي ايى زمكه په سر ئې چه
كه مه اوو ډيرو د ما تعجب
غاړه په كه مه خداي ئې خرقه يار د

دي سر تر پاي درازۍ ډيري له دي زلفي
دي نبات يا شكر يا دي حيات آب دي لب
بلندۍ له رسيدي شي نه وك دي ته قد

دي بار منت سترگو هغو په زړه مي ال
دي اخبار ستا كي ئې باندي ما په چه
دي اعتبار كله هسي دا رحمان د

مهچ ك نال  ا هي ظ دي ار
داپ هنه ك پيخدي روار
روسهپازب ديمپل ردار
زچ يه م شنبهقردي رار
گا ن گورگوره ن سو ن دي ار
ديربا بورب غ دي ار

ع ل ووړ دگزربهشل يىوار
ل ه مك ن سرا دينره وار

يويلهچ ف ئلبېباردي ردار

دي هنر خپل د گنج خه و هنرمند
دي زوراور و هر كه سي دنيا د
دي سر پاسه د سر د خداي كي پيدا
دي پيغمبر او ولي سي هر چه نه
دي غر كاو تورو د واړه جهان نور
دي لكر پسې سي يوه هر په نه
دي برابر واړه جهان چه نه هسي
دي ديگر نماز د آفتاب چه وايي به دا
دي نمر لكه ختلى باندي آسمان په
دي گوهر كي بحر دا په موندلي ما
دي قلندر تلي دستار كوږ رحمان

دي صنوبر په خورې لتي بنفشې د يا
دي بهتر واړه همه تر شوم غلط زه خو يا
دي پيغمبر د خاته وته معراج چه ولي
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كه تول په سره سپوږم نمر او ايست ستا چه ما
يكسانه ووري چا هر په آسمانه له اكي
باندي تخت په كه متمكن وك ئې چه دي بخت
ك پريشان د قصد باندي زلفو په دي چه باد
شي عبدالرحمن نوم دي چه شي سى به هله
دولته له ميني د رخسار زي اوي سپيني

دي لور په ستا د كې مي سترگي دواړه
طمع په ستا سترگو دواړو د كنولي
كي زړه په وليده تركو د خيال مي چه
دپاره ستا ك ناز رقيب د قبول ما
كه مه گمان هسي دا باندي رحمان په

دي شور هسي كي سر په مي غمه له ستا
سترگو تورو د جادو په او افسون په
وايي راته وچوي غمه له زړه مي كه
شه معلوم را كي بيمارۍ په هجران د
غمونو د شوه كور مثال په دنيا دا
شي خپل به نه دي خپل چا د نه جهان دا
ومري وك كي پوروړيو په مرگ د چه
كيم مالمت عاشق په رحمان كه

ږدي قدم ما دلدارۍ په دلدار كه
كي را بوسه منته بې كه لري اي
مهربانه بويه شفيقه معشوقه
خلقو له رخسار زي دا لرم پ هسي
كل جنت د گلونه وته ما و خداي
كا نه سترگو مستو له وك دي ماه هي
موندلي چا زحمته بې دي نه راحت

دي نمر سپوږم آسمانه تر كي ميزان په تللي
دي گوهر كي صدفو په شي واه په پرخه
دي جگر پاره پاره سره خار په غم د وك
دي سر په واړه جهان د گردونه ئې كه
دي زبر و زير لوستي دي كه ئې ه په سي اوس
دي زر و سيم عاشقانو د دا رحمانه اې

دي شور آب په فراق د ډوبي مدام
دي كور په كور نيولي مي ته لور هر و
دي نسكور وته زړه و مي كسي دواړه
دي ورور او خور كي جهان دا په زيان و سود
دي نور هغه غليي ه نور په تا بې چه

دي الهور د هر سر په مي ميشت گويا
دي تور عالمه جمله له مي زړه خراب
دي نور ال گه مه دغه هجر د غم
دي مور و پالر د آزار مي اخيستي چه
دي كور هغه نازيى كور هسي په چه
دي زور په چا پريود رضا خپله په چا
دي ورور او زوي پوروړيو دواړو دي
دي پيغور دا كي قبول سترگو په ما

ږدى حرم د الري په قدم هر گويا
ږدي كرم خپل د منت چا په كريم كوم
ږدي حاتم د اسم ان په چه قارون نه
ږدي پنهم پ خلقو له وك چه زر لكه
ږدي غم د باندي زړه په مي داغونه که
ږدي سم الري په قدم چه دي مست يو كوم
ږدي مرهم صورت روغ په چه دي طبيب كوم
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شرميم پوري صنم خپل تر گور هر زه
رسيي نه عقل د الس ته آسمان و
السه له يار د گم تاج ئې رحمان زه

دي غلول واړه كارونه دنيا د
شوه نه پاتي كي جهان دا په مزه هي
پوري چا هر په شته غوو د غوږ پوزه
كي كندو په وي دانې كاسې دوه دي كه
كې شمار چا د عيبونه دوه يا يو ته كه
كا نه اثر ناصحانو د نصيحت
پوهيم نه دي همدمان اهل نا دا

دي جام كي الس په دلبر مي نگه د چه
دارو دنيا د دنيا وي كله مدام
سپهر د دي نيلي پاي رخ هارون د
سوري د دي مثل په چاري دنيا د
رويه خنده ده ايسته صبح ئې كه
كي ماه په نه شته آرام كي مهر په نه
رحمانه ده چري دنيا په غمي بې

دي صنم بله و خال مشکين و رخسار سپين
نشته ئې باک شه پ زلفو په مخ دي که
شنو سرو له رخساره له زلفو له ستا
کا تجلي غاونه دي کي دهن په
دي غمزه په ستا غوڅ زړه ما اوس چه نه
چشم سيه گوري نه ته چا ژړا بې
رحمته بې موندلي چا دي نه راحت
برکته له تعريف د حسن د ستا

ږدي صنم خپل د پو په سر چه برهمن
ږدي قدم كرسي عرش په چه دي عشق خو دا
ږدي ستم د و جور د سر په پن مي كه

دي خپل مي چه كه مه هيچا په گمان دا
دي كول پوري اوبو په سوري يخ د
دي باطل غواړې غوږ پوزه شرم د كه
دي بل د چه وايه هسي شامه له پس
دي سل ستا چه وايي ته تا هسي به بل
دي كول خوشي ميني او سې د
دي گوگل په پني رحمان د موچ كه

دي غالم ما زمانې د اورنگ نن
دي مستدام ئې دولت چه عشقه له بې
دي بام د سر په دو ئې چه دوكا به و
دي مقام ه سوري د مخ په آفتاب د
دي شام پسي صبح هر په هسي ئې بيا
دي آرام بې يو هر راغلي دنيا په
دي كدام ويي را وك دي غم بې يو

دي همدم سره ناست اياز و محمود يا
دي تم تور په پي هم اوبه حيات د
دي صحبدم و شفق شام شوي پيدا
دي شبنم د کي غنچه په غوي يا
دي غم په سره قديمه له غوي چاړه
دي نم په جوي د غوړيده نرگسو د
دي منقسم دواړه وفا و جفا ستا
دي عالم په کوکي شعر د رحمان د
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دباندي نه دننه شي نه اي مي چه
تاندي سوزي کبله له وچو د تل
خاندې غوندي صبح کي غم په ما ته
آويزاندي دي مخ په دي زلفي لکه
سپاندي لکه واړه اندينې دنيا د
الندي پو تر شي همه ئې غمونه نور
وړاندي ما له درومي لوري په ستا د بيا
کاندي چاري هسي رحمان په يار د مخ

دي نادان كه دي دانا كه دي نه م دي ستا
دي حيران وته قامت لوي دې ستا زړه مي هسي
دي زندان كه دي گالستان چه هي پوهيم نه

ديا جهان درست په رسوا نوم رويه له ستا مي وس

دي نشان هم دي نام هم لره عاشق چه دي عشق
دي نمايان عاشق د سبب په واړه
دي عبدالرحمن جهان درست عبدالرحمنه اي

باندي ما په شه غلبه هسي دي غم
شه عذاب په خلق نور مي نه زگيروو له
ژاړم غوندي شمعه کي غم په ستا د زه
دي آويزان هسي لوري په ستا مي زړه
سوي کي اور په اندينو د ستا دي ما
شي ور سي په غم لوي چه دي دستور دا
باسي جار تا له نصيحت په ما چه هر
ډکي وچ په کا ه چه گوره لنبه سره

دي ان خپل دا اچولي ته لمن ستا د ما
شوه فراموش واړه همه مي لويي كي سر خپل
گلو د كه كم گلستان د سير كه تا له بې
كي جهان په وم نه عاشق چه زه پياندم چا
نقشه و نام بې مجنون د شوه تير همزولي ډير
شه افسانه چه نه پروا دي چنجي كوم تر لوي
يې دانا كه گوره نظر په ان خپل د واړه
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دي گلستان ذكر فكر په ستا مي زړه
يم مند بهره هسي غم په هجر د ستا
وك زړه په زخم عجب مي كتو ستا
واخيست وينو له زړه خپل د مي رنگ هسي
خونونه كاندي مار زلفو د ستا د كه
شي وايه تريخ و تلخ و هر كه كندن
نده زورې كم جدائى تر آشنائي
شي ليده آسمان لورم په نمر لكه
پيي كله فانوس په شمع د نور
نشته حجاب د بوي كي مخ په ستا د كه
كرې كه هسي چا دي زلفي رنگ طاؤس
ليدلي چا وي نه حسن به پردې بې
شي نه مونده آسانه غوندي غم ادي
دريغه هسي وي زمان هر په وصال كوه
شه مشكل چه مالقاته له ستا د بې
غمونه نور شو آسان راته دا په هم
شم نه بيرته دره له دي به نفس يو
كا نه پرې ويسا هي صبر د قافله
نشته زلفو د ستا سروسامان كه
ك پريشان مخ په گيسو تور چه تا لكه
وي و سالمت رحمان د به خاطر خوار

دي بيان دا مي خداي هغه د نامه په
بادشاهانو ؤ جمله د دي بادشاه هم
وي مشكل وته چا هر و چه كار هغه
خيژولي را آسمان په شي آفتاب وك
غوړولي شي حجاب مخ په نمر د وك
كولي پيدا مهتاب شي كي شپه په وك
اسمانه له شي يستي پرې اكي يو وك

دي خزان د پاه غمه له ستا مي تن
دي روان رود جوړ مي كي سترگو په چه
دي خندان هم بهيي ترې ويني هم چه
دي جانان د شكل په راته درست ان چه
دي جاودان عمر ني موندلي ما
دي آبحيوان مدد په لبو د ستا
دي كنعان درست مصر د بوي په معطر
دي عيان كي حجابه سل به محبت
دي نمايان كي پرده په عقل د عشق
دي نهان چه وايم لي ډيري له زه
دي شان و په رنگه و په ئې موي هر چه
دي گمان تش شي ليده چه وايي وك كه
دي بدخشان د لعل وينو خپلو په سور
دي زمان هر په هجران د چه غم لكه
دي آسان باندي ما په واړه مشكل نور
دي گران هورته په حد د راته غم ستا چه
دي جهان دا په باقي نفس يو مي و
دي ويران زړه د منزل مي غمه له ستا
دي سامان بې و سر بې ما زړه هسي
دي پريشان پسې زړه خراب هسوي ما
دي زنخندان چاه په ستا ئې گذر چه

دي سجان كي نومونو په ئې نوم يو چه
دي سلطان سر په سلطان يوه هر د هم
دي آسان وته ده و واړه كار هغه
دي آسمان په خيژولي را آفتاب ده
دي پنهان كي ابر په نمر كي پ ده
دي تابان ماه كي پيدا كي شپه په ده
دي باران باندي مون په ده كي نزول
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ماشي يوه په نيستي روح شي وك
كولي ور گلو د رنگ شي سنگ و وك
كولي پيدا گل يو شي خاورو له وك
كولي پيدا گوهر شي سنگه له وك
رسولي ته مخلوق هر و رزق شي وك
كولي ور شي ايمان لره بنده وك
ختلي شي ته آسمان و زمكي له وك
كولي شي خبري سره خداي له وك
شي زين آسمان د توسن په دي ايو وك
قيامته تر پايي ږيره سپينه په وك
شي نه هيچا په كار هغه شي ده په چه
ك پيدا گوټ كاو د ئې كي اوبو په
لگولي دي سر زمكي ئې سجود په
والړه ورته قيام په ونه هر
دي مشغول ده د تسبيح په واړه همه
وايي حمد كي درياب په ئې ماهى هر
كې ثنا ده نه هيچا ئې حق په حق
پيژاندلي دي نه هسي مخلوقاتو
دي نه موندلي سي هي ئې پايان حد
شته نقصان ئې نه زوال ئې نه زيان ئې نه
شته مكان ئې نه مثال نه مثل ئې نه
گمانه بې شكه بې وگه ئې پاك
شي ليده نه ويني سترگو په وك ئې نه
شي نه ليده شي نه ليده وايي وك كه
جهتونو ؤ جمله له دي منزه
گوره راشه صفتونو زرگونو له

 

دي گلگون دي نه تور حرفونه عشق د ستا
ميو له عشق د خم هغه شي نه به تش

دي جهان تمام روح په ده كي ژوندي
دي ارغوان د رنگ وركي سنگ و ده
دي گلستان كي پيدا خاورو له ده
دي مرجان در كي پيدا سنگه له ده
دي رسان روزي مخلوق يوه هر د دى
دي ايمان لره مؤمن هر وركي ده
دي مكان دا وركي لره عيسٰى ده
دي شان دا په كي مشرف موسٰى ده
دي سليمان د تخت هوا په ده ايي
دي احسان دا كي باندي خضر په ده
دي ناتوان پوري توان تر ده د توانا هر
دي مكان لره اور ك په وركي ده
دي آسمان سره ركوع په زوړند ئې هم
دي زبان سره تسبيح په ئې گياه هر
دي انسان كه دي پيري كه دي ملك كه
دي خوان ثنا كي چمن په ئې مرغه هر
دي بيان دا شوي واقع هيچا له نه
دي ان خپل د قدر چه خه ده لكه
دي پايان بې بحر هسي ئې معرفت
دي نقصان بې زواله بې زيانه بې دي
دي مکان بې مثاله بې مثله بې دي
دي گمان چا د شك چا د چه هغه له
دي نمايان چگونه بې چونه بې او
دي عيان وته چا هر و وايي كه او
دي ودان باندي ده په جهت هر بيا او
دي عبدالرحمن صفت نيم كي ئې چه

دي خون جگر په نوشته چه دا په هغه
دي مجنون د و فرهاد د خاوري ئې چه
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دي فاني واړه همه چاري دنيا د
دي نه الله دي غمزو د ستا مقتوالن
نشته خه زلميو بها هي ئې چه
كا گدايان كي دم يوه په بادشاهان
شه قبول مگر خوناب زړه د رحمان د

دي يو واړه درې قمر و شمس يار د مخ
شكرو په و شهد په لرم نه حاجت
يم پروت پاسه د بستر په ياره بې كه
كم نظر وته ديوار هم و در ئې چه
كه مه خبر هيوك هجره له يار د خداي
راشي باندي را كوې د ئې غبار چه
جهانه له درومي سي چه دم هغه
كا قلندري رتيا په چه قلندر
هيوك زمكه پردۍ په شي نه دي ور
وي آشنا دي نه يار يو كي په نه دي چه
جوهريانو نابيناؤ د دكان په
كمانو حا ظالمانو د سبب په
ته رحمان و ستائې ان كه وشوه غزا

دي دين د خو دي كار ه كه كي دنيا په
بحره په شي ئې ديانت او تقوٰى چه
كيود كي خوله په خوند هسي مي قناعت
كا بادشاهي اوانو بې هاتيانو بې
السونه كا پورته حاجت د خواست په چه
كي دنيا په كا كهتري قبوله چه
ته ژور و درومي اوبه لوړي د تلل
ده مرتبه كسارانو خا د كساري خا
آسمانه تر ورشي كه سر سركو د

دي افزون ولي جفا و جور ستا د دا
دي بيرون را زمكي له كفن سره په چه
دي قارون د گنجونه سكه دي نه جونه
دي گردون د فسادونه ليدلي ما
دي گلگون پرې دلبرو د مخونه چه

دي يو واړه درې صنوبر و سر و قد
دي يو واړه درې شكر و شهد يار د لب
دي يو واړه درې بستر دا خاوري و نار
دي يو واړه درې در دغه و بوستان باغ
دي يو واړه درې خبر دا قتل و تاخت
دي يو واړه درې عنبر و مك غبار دا
دي يو واړه درې زر و سيم خاوري توري
دي يو واړه درې قلندر و سلطان خان
دي يو واړه درې مبصر و كر و كور
دي يو واړه درې بر و بحر هر هغه
دي يو واړه درې گوهر و لعل مهرې خر
دي يو واړه درې پاور و گوواور
دي يو واړه درې خر و گاؤ و هنر بې

دي آفرين ؤ كننده په كار دې د
دي قرين ستوري سعادت د هغو د
دي انگبين كي دهن په مي وك وچ چه
دي قالين ئې كي وكر پوزي زاړه د
دي آمين پرې ماالئكو د آسمان د
دي يقين باندي بهترۍ په هغو د
دي كمين و وركي كمال تعالٰى حق
دي سپين ئې زړه وي خيرن ئې زړوكي كه
دي زمين زير اى ئې پس وري دوه په

۱۲٥



كا لوئې او كي سر په وي ئې يوه كه
شي باله سى سي د ئې صورت كه
نشته دنيا د متاع خه رحمان كه

پريودي دنيا الس په الس هسي دا چه
دي سيالب ئې مرگ پل مثال په دنيا دا
شي گونده سره وي نه واده ال زلمي جل
داخلي شوې كي دنيا په چه قافلې
وي آسان باندي هغو په به سفر دا
وي اوده وقت په كا ارمان وقته بې چه
كم هغه زه خويى يار چه شان هر په
ايي سر په دي تاج لكه مي غم يار د
پوهيي خود عاشقانو په معشوقې
نه مست له شي خبر ئې كه ميخواران

دي مه واړه معلوميي چه ژوندي دا
توري دا دي خاوري كي مخ په باد د يا
كم زړه په چه وري او شپې عمر خپل د
كې ه ئې به اوري ويني، كه غافالن
وي نه خبر معرفته له خداي د چه
دي خبر خداي حاله له زړه د رحمان د

دي ه بوستان يم وصال د ستا بلبل زه
ديواره له دره له ستا شي آشنا چه
تيغه له ستا شي شهادت ئې روزي چه
شي خم زلفو د ستا زړه د ئې مسكن چه
شو ه تا له غواړي بوسه كه بلهوس
كا قدم خپل تر وجود خپل الندي چه هر
كم فرياد آه ژاړم غمه له ستا چه زه

دي لعين لري نه لياقت رحمت د
دي شياطين دي نه سى كي معنی په
دي خودبين نه و خودراى نه چه دا شكر

دي مو پوري ان په چواچندڼ ه
دي ايو پوله ه كي مخ په سيالب د
دي خرخرو په مرگي د چاري رنگ دا
دي لو د چه معلوميي هسي هم بيا
دي توو د زيرمه په پخوا كوچ تر چه
دي وكو د ږيري عالمو هغو د
دي پيو په صاحبانو د خپلول
دي پو تر الندي همه مي غمونه نور
دي و د ني عاشق د ه دلته
دي و د شراب ميخانې د رحمان د

دي نه ه چه وايه هسي هم دي ه كه
دي واه وچ واړه كي مخ په اور د يا
دي اوبه گويا سيند د چه درومي هسي
دي اوريده نه ليده نه دي خوب ئې دا
دي اوده هم دي بيدار كه واړه هغه
دي ه غمه له يار د ئې كي زړه په چه

دي ه گلستان نسبت په وصل د ستا
دي ه رضوان د روضه په ئې انتظار
دي ه حيوان د چشمه په ئې احتياج
دي ه دكان عطارو د ته هغو و
دي ه نادان كاندي ويل رنگ هر رنگ هر
دي ه آسمان شي قدم تر الندي ئې عرش
دي ه باران دي چکاره رعد و برق
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دي هير مينه په ستا هسي جهان ان
كه پوه مي ل ته ما و گورې نه چه ته
نشته ستا د مهر كه يم صبره بې زه
يم مقتول زه قاتلي دي سترگي ستا كه
حاله له پتې ه مي ترو وينې مي چه
غاړه رحمان د رس ستا وايې چه هر

دي نه خواب په و خورد په نظر عاشق د
كه مه عقل په هنر خپل په نظر ته
كاندي دنيا د حساب سره يار د چه
شي نه ارباب كي عاشق په عاشق چه
ياره خپله له كوي منع يار چه هر
بويي حجاب ئې عالم نور چه حجاب دا
مخه له يار د سوٰى هم دي ثواب كه
و خوب په يوسف زليخا ليدلي كه
غواړې مراد كه كي مخ په ونيسه صبر
ياره له دي كي بوسې د سوال رحمان

دي نه يار ه دي وفا بې چه يار هغه
دي تا و ما په دشوار يندل سر د كه
خوبه له كاندي بيدار سى اندينه
دي وصال لره عاشق دي عمر ه كه
شي بير و تير كي نبل په چشمانو د
كا ه ئې به شي پالر زويو سلو د كه
كاندي عاشق په ناز هميشه معشوقې

دي نه نگار دي وفا بې چه نگار هر
دي خوښ مي خلق مست ميو د تلخ په
لري بله دي داري دنيا دينداري

دي ه جهان دي ه ان چه پوهيم نه
دي ه نقصان و ضرر دي كي كار دا په
دي ه گمان كي زړه په دي دواړو دې له
دي ه ارمان كي خاطر په دي نور وايه
دي ه بيان د احتياج عيانه له
دي ه ناتوان د حجت ته تواناؤ و

دي نه باب بل دره له يار د بې ئې مراد
دي نه اسباب كي عاشق په اسباب دا
دي نه حساب عاشقانو په هي دغه
دي نه ارباب وي ارباب جهان درست د كه
دي نه كتاب عاشقانو د كتاب دا
دي نه حجاب ميانه تر يار د ما دا
دي نه ثواب په كار دغه گلي ما
دي نه خواب په ليدلي دي ويه په ما
دي نه شتاب په كار دغه كي هيچا
دي نه واب موندلي ني هي ئې ال

دي نه كار ه دي بقا بې چه كار هغه
دي نه دشوار دي كار سهل كي عشق په دا
دي نه بيدار دي بيدار كه انديشه كم
دي نه شمار په عمر د عمر هجران د
دي نه اعتبار زمانې د اعتبار
دي نه كار په ه پالر د زوي وقوفه بې
دي نه آزار ياره خپله له هي رحمان

دي نه گلزار وي نه گل چه كي گلزار په
دي نه خار لري گل د بوي چه خار هغه
دي نه دنيادار ديندار هي ليدلي ما
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ده عاشقي کي جهان په دي زوزگار كه
وي نه محكم كي زړه خپل په ئې تصديق چه
وي غبار غم د يار خپل د چه زړه هر په
ك نه ه نور عشقه له بې كسب به چا
كا نه سره هيچا له وفا معشوقه
شي مونده داد په خداي د وصال يار خپل د
دي معشوقو د منت باندي رحمان په

دي نه شان په زخم د ه زخم عشق د
پوهيي سره معشوقې او عاشقان
ده حيراني گورې كه ده نه عاشقي
كي عشق په ويي را وك دي عاشق يو
ووري گريوان په عاشق د اوي همره
ك گران عاشق په مرگ ئې چه دي هجران دا
دي بد سي د ان په كه غمونه نور
دي تير حده وله تا كه اور د دوزخ د
عقل كم كي عشق په وك شي باله چه
كم نظر وته جهان زه ياره بې چه

دي نه كه دي سوي اور په دي عاشقان
كي عشق په واړه هجران د زحمتونه
شي ويل مال و سر يو خو كي دنيا په
غشي بو د لينده په ورو د تل
چوي غمه له زړه ما ئې مدام چه
عاشقانو د احوال وگوره راشه
كاندي ته يار و نصيحت چه ناصحان
وي ماليكه ايٴست په كه ايٴسته
رحمانه وهي نارې پسي بلبالن

دي نه روزگار ه روزگار عالم نور دې د
دي نه اقرار ه اقرار ظاهر خوله په دا
دي نه غبار دي رحمت د ابر دغه
دي نه آظهار ته يو هر چه دي گنج باري
دي نه خريدار رخت دې د يو كوم گه
دي نه اختيار په هيچا د مي كار دغه
دي نه بار منت معشوقو حسنو بې د

دي نه آسان و سهل ير په زخم بل د
دي نه عيان ته عالم نور و راز دغه
دي نه حيران كي كار دغه په سى كوم
دي نه روان اوو د مخ په رود ئې چه
دي نه گريوان دي سيند يو چه وايې به ته
دي نه گران هي درومي خه ور ان هم كه
دي نه ان په هيچا د بد تركو د غم
دي نه نيران د بيلتانه د برابر
دي نه نادان دي هويار ډير عقل كم دا
دى نه ودان دي ويران چه وايم رحمان

دي نه كه دي الوي اور په عشق د ستا
دي نه كه دي ولي وته ما و تا
دي نه كه دي بايلوي تا په ما دواړه
دي نه كه دي كلي را باندي ما په تا
دي نه كه دي پيچوي دي زلفي توري
دي نه كه دي كولي تيغ په عشق د مه
دي نه كه دي شوي مين هم دوي چري
دي نه كه دي روي زړونو وكود په
دي نه كه دي شوي گلونه بهار د
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دي سينه په غشي بو د ستا مي خ
ايي وي باندي مخ په يار د مخ ئې تل
يم شيدا تا په ورځ نن زه چه نه هسي
كي آسمان په كا برينا چه ستوري لكه
كا پرهيز ئې آهه له چه وايم درته
وي نه لنبې سوزاني رخسار ستا دا كه
ته چا و گورې صبحدم په سم به ه
خونريزي خداي كې پيدا چه سترگي هغه
شومي ئې خو مومي شراب چه شرابيان
شه رنگ وينو په گر خپل د تمام چه

دي خداي سي د مدعٰى و مطلب كه
كا غ بله و كي رحلت په كه مسافر
كا نظر وته حقيقت و سي كه
كه تور ئې وك و سپين ئې وك دي بخت خو دا
نشته زاغ د و هماي د چه فرق لكه
كه مه كار په گرو كاري د نظر ته
كاندي تماشا جهان د چه سالكان
ميانه له وباسي پاي و دست خپل وك كه
نشته بدي و نيكي جهان هغه په
كي كار دا په يم نه يوازي رحمان زه

دي گداي در د ستا چه صورت ظاهر په
شي گلستان د رونق غوندي بيد مجنون
دي ناالن غوندي حرس دي غمه له چه
وركا سترگو تورو و ستا د زړه وك چه
شي خم زلفو د ستا زړه د ئې مسكن چه
كا نصيحت ته ما و وويني تا چه
دارانو زر د اشنايان دي دار زر كه

دي اينه تر وتلي مي راپوري پور
دي آئينه زنگه بې چه زړونه هغه
دي ديرينه كي زړه په مي غمونه ستا
دي نگينه داغونه ستا مي ر په
دي پشمينه كونه پوشا چه هغو د
دي نينه سوي تور ما كسي ولي
دي شبينه مستي مي په سترگى دي چه
دي كينه په او غضب په غضبه بې
دي ادينه په اختر په منع كله
دي رنگينه كه خبري رحمان د

دي رهنماي ژونديو د مي هر هر
دي دراي لره آلود خواب ئې آواز هر
دي اي په مو د ناست واړه خلق ژوندى
دي هماي هسي زاغ لكه عين گه
دي گداي د و شاه د دليل دغه هم
دي فرماي كار په موقوف واړه همه كار
دي آراي جهان مطلب ئې جهانه له
دي پاي و دست دستو بې د پخپله خداي
دي سراي دا په طالبانو د مطلب هر
دي واي واي پسې يار په يار د هميشه

 

دي خداي كد ؤ جمله د كي معنٰى په
دي پاي پشت سريه غمه له ستا ئې چه
دي رهنماي گمرهانو ؤ جمله د
دي اي الندي د محراب تور ورو د ستا
دي هماي د سوري په ناستي هغو د
دي راي خود چه شكه بې كوه مه پرې شك
دي خداي تكيه آشنايانو د رحمان د
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دي آدمي ته نظر و خلقو د كه
كا داخل كي سپيو په يار ان چه هر
كا نه غم بې غمه له يار د خداي دي ما
يم خوښ هره زيه كي غم په يار د زه
وايم وته وصل و يار د ژوندون زه
دره له يار د كوې منع ما چه ته
كم شيدا باندي يار په ميني يار د زه
راووست لره هر ئې مجنون وحشي چه
زرو د جام په ي اوبه كه داران زر
نازيي تخت په ډهلى د كه زيب اورنگ
شي مسافر ووزي كوره خپله له چه
گي سره خاورو له شي خاوري ئې چه
ده ورځ روا آشنايانو په شپه توره
شناختو كم د غوږ پوزه سترگي دي نه
كه خالص غمه له دنيا د ئې عاشقان
كي زړه په لره عاشقي د حب چه هر
كي شفق په شي ليده چه دي هالل دا
مومي ني رنگ ه بهره به آشنا نا
پوهيم لره قربان مي ربوې
شي نه ليده شي باله باندي نوم په چه
پريوزي كي په خلق ئې دود په خط د چه
كا جفا كه يم خوښ ياره له رحمان زه

مرۍ كې سوري باندي را عاشق
كي ر په وي عق د ئې به اثر ه
وكاږي زړه مي پنجه په مژگانو د
وي نه ه نور غمه بې ئې به غلوفه
كي را هم لره ما سبق صبر د ل
كم ور كي الس په كووال د دي ه خداىه

دي سپی كوې د معشوقې د عاشق خوار
دي سی چه وايم ورته به هاله ترو
دي ورانی لوي كي عاشق د ملك په دا
دي پسرلی دي نه خزان خزان ما دا
دي ژوندی ژوند په دوزخي يو هر گه
دي بريالی دره له يار د در يو كوم
دي دى واړه يم نه زه گي ما وك كه
دي غوندی هسي زلفو د ليلې د
دي كنولی خاورو د خپل دا خوښ ما
دي ډهلى لره گداي هر خونه خپله
دي مريی كه دي ساهو پيژني ئې وك
دي نمسی نيکه كوم چه زده چا د ترو
دي وږمى تور اشناؤ نا په ورځ روا
دي سورى سورى ديوال يو كي معنٰى په
دي غمى بادشاه سليمان د عاشقي
دي زلمى هم وي ساله صد قطع په كه
دي وى سپين اندامي گل د الس په كه
دي غورزى پسې آشنا په ئې مدام چه
دي سوى زړه باندي ما په دي كي چه دا
دي اپيرى حوريا نر چه معلوميي
دي كوهی الندي سبزي تر ئې زنخدان
دي تيرى و كا وفا كا نه جفا كه

مرم تر ياره بې درومي نه مي هي
اپيرۍ كيني چه سر په هغو د
زمرۍ كې سترگي مستي تركو د خداي
كرۍ چا خوبانو د كاندي چه هر
لرۍ طاقت دغه وك كي عشق په كه
تورۍ لكه غوي مي ورځ شپه چه
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والړه شوه تبه نرۍ مي صورت په
غواړم ته طرف كوم دالالن وصال د
پيي كله فانوس په شمع د نور
جونو هغو كم نري زړه په رحمان زه

دي اسرې وته دنيا و كي چه چا
نازيي كار په دنيا د كه نادان
خلق هغه كا محبت خدايه بې چه
ږيري سپين وايه مه وته ږيريو سپين و
زنانو د دي ۍ چه وايه هسي
شي مونده ني بهره ه نه فيض نه چه
رحمانه كوه مه دنيا د زخيره

دي ولې باندي مخ په مي غمه له ستا
يم نه قارون يم موسى پسي تا په زه
كي ما په دي تا لكه كوډي هغه
كې لنگ پسي در مصلې چه ما لكه
الوتي را دي نه وفا د ستا هم بوي
كا نه عاشق د زړه په اثر نصيحت
شي شهيد تيخ په عاشق د رحمان كه

 

خورې زر و سيم د غم گۍ هره په ته
ووزي سينې له خن يو دي به عاقبت
وايه راته كې طاعت كوم ئې عوض په
كا افطار پهر لورم په روژتي
ورسيې كماله تر له يو كه
نگه تر شي دي ننگ و نام د يه كه
دي قاتل زهر هم قند وله هنر بې
رحمانه كه نخل صبر د زړه په نهال

نرۍ كي توري سترگي دواړه چه تا
كچرۍ په هجران د شوم بندي چه
نرۍ جامې خيال د واغوستې چه تا
نرۍ دود په ويته د وي مال ئې چه

دي ايرې خاوري همه سر په هغو د
دي مسخرې وشتي دا وته دانا و
دي خرې ې او خره واړه ئې نارينه
دي گوارې د طفالن واړه همگي
دي قرقرې كي دستار په ايي ئې كه
دي بهرې بې و فيض بې واړه همگي
دي ذخيرې خاورو د واړه همه دا

دي ولې چه حاله له وپوته مي ل
دي گلې يا غواوغيلي مي مطلب چه
دي ليلې باندي مجنون په كي كله
دي مصلې كي لنگ هسي ملنگ كوم
دي تسلې كي خپلي پخپله ما
دي مسئلې ډيري ما يادي گوندي
دي دلې واړه همه حوري جنت د

خورې سر خپل چه وينم گۍ هره دي زه
خورې نمر باندي اخ يو هر په تل چه ته
خورې سحر هر و شام هر په چه نعمت دا
خورې پهر هر په طعام له لور ته
خورې قمر لكه ان خپل د غوي به نور
خورې گر خپل به كجروۍ په چا هر د
خورې هنر په زهر كه وگه ئې قند
خورې بر ير په و خوردار بر د مدام چه
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مهرۍ كيدي نه شرم ئې تا له كه
شه خجل پوري رخسار تر دي آفتاب چۀ
دي هي واړه حسن پوري حسنه تر ستا
و جادوگر سترگو تورو د ستا د بې
دي گذار رنگ هستي توري د عشق د ستا
زده ستا د لكه جويي دل او دلبري
دي موقوف عشق په عاشق د واړه حسن
ده ادي واړه غم يار د ته عاشق و
وخيژي زگير درده له چه دي دستور دا

وورى اوي مي ياداشت په سترگو تورو د ستا
ك بل جهان په اور دي مخ كي سايه دي زلفي
خوري خون گر وك نبات قند كي وصال په دي وك
ك بل اوو خپلو په ما دي رخسار د ستا اور
ته زړه و پريوتې خياله له ستا د مي سترگي
ته ما كله كې نظر ته رقيبانو كله
رحمانه غلوه مه باندي سترگو مستو په ان

خورې غم وي چري هسي دا خواري غم
ك لنبه بله مخ ستا ئې چه خداي هغه
كي سه ليمه تور ما دى هغه هم
كا شپه توره په مال سرو د غال خو غل
پلورلي نه دي چاپيرو دي نه اصيل
دي ورورۍ د او آشنائي د رنگ كوم دا
كه اخته خداي غمونو سل په درخان
ژاړم جوره له ستا د ته تا و زه
كې آفرين به عاشق په رحمان د

پرۍ د حوري د و نه پ به مخ
قمرۍ كا شپه په زيست ويري دې له
برابرۍ كا هسنو له ه په نيست
گرۍ دم وي زده بيابان د آهو كوم
ككرۍ وي حباب ئې مخه له چه
دلبرۍ او جوي دل هسي زده چا
چورۍ كه وي فرشته كه معشوقه
دلگيرۍ نشته كي ملك په رضا د
شاعرۍ له رحمان د وو ه گه

ستوري كي غم د شبرات په پريوزي كه دي حق
سيوري په نيم وي نمر په نيم گورم چه ته چا هر
توري سترگو د سپين شو چا د ديدن وك چا
گوري ته نمر چي آئينه سوزي آتش په تل
لوري بل په ي صورت سترگو بې مو كه شو ه
ووري شان يو بدو و په مهر د باران ستا
وري سره حكمته له دي هويار مستان دا

دورې ته لرې ناست كي دلته ما به چه
پورې گوگل په ما كه ئې لنبه دا
تورې سترگي كه سره السونه ستا ئې چه
چورې مال سرود د ما ورځ په ته
پلورې ئې هم پيري ديدين په اصيل ته
زورې مي ته كم ثنا مخ د ستا زه چه
گورې كه كوم زار تا له ولي به زه
نورې نادري گلې سل واخلې را ته
وگورې ان كې آئينه په مخ ل كه
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گي يوه شي ثنا ستا چه اي هر په
گلرنگي وي اوي به سترگو هغو د
اوري خبري ناصح د كله هغه
خلقو جمله له عاشق كاندي مرور
كا ژوندي هم كا م سي كي ساعت په
وينو خپلو په تا بې گم ډوب ان زه
ك نزدې را واړه دي غم لري لري
واخيست خوله په زلفو د ستا د نوم مي چه
گروهيې نه حقدارانو د حق په هي
ده جهان په رگنده مينه ستا ما
كم فرياد آه ژاړمه غمه له ستا چه زه
وي نه نادر ولي به شعر رحمان د

كې جفا به پوري وري ابدي تر
كا جفا كله وفا كله معشوقې
ستايلي وته چا وهر دي خوي ستا ما
اوي ما دي خصلت دغه ستا د چه
دلبره؟ رسي نه باندي را الس ه ستا
درومې رضا په اغيار د چه دا په مرم
وي نه ليدلي هيچا به عمر درست په
كيم چه پريدې كي ك په رنور ما
كې خندا سره رقيب د غاره تر الس
دركم خوله به له سبا وايې بيگاه هر

كې ناب مي د هوس چه كي پيرۍ په
غواړې خداىه له عنايت طاعته بې
وكاږې توبې كوې گناه دانسته
اورې خداي د ذکر چه غوږو هغو پۀ
وايې ثنا و حمد چه شونو هغو په
كې نه باندي ور عمل هي وكې علم

مرغلري و در هلته شي مهرې خر
منتظري وي رخسار گل په ستا چه هر
خبري خوږې خوږې ستا اوري چه هر
مروري شه مه هيچا له معشوقې
گري سحر خوبانو د دي طايفې
شكري په شهدو په وك كا ډوب مي كه
لري راته ك حجاب دي مخه له چه
لكري توري بال د شوې پسې را
منكري وړو په زړه د ما هميشه
نغري گواهي رگنده رنگه دا ولي
سندري هم وي ډول هم كره رقيب د
نادري غوندي تا د كاندي ثنا چه

كې پيدا چري هم وفا مهر به كه
كې دا كله هغه كله چه بايد مي
كې چا هر تر مي دروغژن چه نه چري
كې رسوا جهان درست په مي به راز پ دا
كې سزا مي رقيبانو د الس په چه
كې رضا خپله ان په ته چه دا په نه
كې ما په ساعت هر ته چه چاري هغه
كې خندا سره رقيب د گرزې ال ته
كې شا راته قصده له ووينې ما چه
كرې سبا كله رحمان په به بيگاه دا

كې مهتاب د صبح په گمان بيهوده
كې ثواب د اميد اي په عتاب د
كرې خواب سترگو غو په هسي بت لكه
كې رباب د غوږو هغو په سماع بيا
كې شراب په ډوبي بيا شوني هغه هم
كې كتاب په لوبي هسي طفل لكه
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كي ميخانه په مغان د يې پروت شپه په
كرزې طلب په دنيا د عمر تمام
وي حجاب نه شرم نه دي خالقه له

كې روزگار د گوډو ماتو په نظر كه
وي نه كه او اوسه خاموش كي غم هر په
غواړې مراد كه كي مخ په ونيسه صبر
شه فراغت ته قضا و پاسله رضا
لري سره دي كاروبار او آرادي
رحمانه بولې فاني ئې پخپله چه

كې نظر وته عيب و بل د مدام چه
كي بل په وينې عيب دانه جو يوه كه
وي غر لكه لويه گناه خپله دي كه
كا الس په درته انصاف د تله وك كه
شه منصف هسي دا په دي لعنت تو
درك مقام مالئكو د تا و خداي
شي كوږ پاسه د ان د ويته يو دي كه
كيكوړي يو وي خداي په دي ندلي كه
راشي ترې بيا شي الړ مكې تر وك لكه
كيوزي كي الس به زر دي رت يوه كه
كي غفلت په ك تير دي عمر وان د
كې رنگ دي نمري دي پسي دنيا په
شي تير لول زړې د چه وار لكه
شي نه چاري واني د كي پيرۍ په
وخوري چنجي وني زړې د بيخ لكه
خزانه له شي نه خالص دي به باغ دغه
كا نه نصيحت وك وته خواه بد و

کې محراب د لوري په مخ وري د او
كې حساب ان طالبانو په خداي د بيا
كرې حجاب ونيسې گوه رحمانه له

كې شمار ئې به يا حساب چي دي نه همره
كې آزار به دوست اد به خاطر خواه بد د
كې تلوار كه كې نه و هي به تلوار په
كې خوار به ان وايې ه نور ه نور كه او
كې كار كه وكاږه كاروباره له الس
كې اعتبار چارو هغو په ه بيا ترو

كې خبر نا ولي عيبه خپله له خداي
كې غر لوي ئې به عيب دانه جو يو هغه
كې وزر مچ د غر به حيله حيله په
كې برابر به آس بل د او و خپل
كې گذر وته باطل و حقه له چه
كې خر و گاو پخپله صورت خپل دا ته
كې مرور خدايه له ساعت هغه ان
كې نمر لكه كي جهان په ئې نمايان
كې سفر لوي هسي دپاره دنيا د
كې زر رت په عبادت د خروار خرڅ
كې محشر د زيرمه ه به كي پيرۍ په
كې قلندر و درويش ته خلقو و ان
كې سر سپين په ضرورته له توبې اوس
كې اختر ه به عاشورې د ورځ په ته
كې ثمر و اخ ه به عمر تير دا په
كې سكندر د سد ورني چاپير كه
كې باور كه دي شريك غم په ستا رحمان
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وگي هغه اميد نا كه مه خدايه
كم نوميدي ولي زړه به رحمه له ستا
كا نام خپل د هم ننگ سي نيمگي دا
شي نه ليده كي بزرگي په دي بنده هي
شومانو د دي شوميت واړه همه دا
گرزي سودا بله زره په ئې تا بې چه
كيدي راستي د قدم الر په ستا چه هر

ستي زړه په يم ناست السه له آشنا د
ژونده له شي پويكي طمع ئې ژوند په چه
وي وصال په عاشقانو د ژوندون كه
ك تريخ را هسي جداي مي ژوندون خوږ
شه اور محبت خس مثال په صورت دا
كا برداري بار اوښ لكه به عالج ال
يارانو تپو ورو ورو ئې احواله له

كې رنگ جامې سپيني دا پسې تا په ما
شه نه و خاطر سنگين په دي اثر هي
شي ه وکي نور په دي به سوزي دل
بوله دروغژن هاله ما كي عشق په ته
غمازي دي كي عشق په سورې نارې دا
ده الر سپينه ته معشوقې و عاشقي
شې خوا يو ته نظره له مي دم يو چه
يې افسانه خلقو د سره خوي ه په
پوهيم نه دي ناست نگه له وك دي دا

كې احسان په نرم رقيب د زړه خدايه
دي بيلتانه د اشنا د چه درد هغه
دي سخت اوره تر تيري چه هجر د غم

كي كرم په ستا د وي ئي اميد چه
نومي نام په رحيم د دي ان دي چه
گي نيم يې نه هي په چه يې خداي خو ته
وركي دي نه آزادۍ د خط تا و
ستي يې نه زيرمه په چا د ته گه
وگي رسي نه و به مقصوده تر
پوروړي ئې رحمان زه وي زيان ئې كه

وگي رخت د دي نه پكار مي فلوس په
كي پرې سر ويريي باندي ه به نور
مي روايت دغه په يم مهجور زه
نغي را شم نه دم تلخ له غم د چه
خسي كاندي ه كي مخ په اور د ترو
پي عشق د شه پيزوان ئې پوزه په چه
كي خطا دي وار رحمان د بيلتانه

كې ننگ و نام د گمان ما په بيا ال ته
كې لنگ پسي در مصلې مي و هر كه
كې جنگ سره مخلصه غوندي ما له چه
كې ملنگ غوندي ما هسي هم بل يو كه
كې پتنگ ير په بلبل د به تل گه
كې گنگ الر سپينه دا وته ما و ته
كې تنگ باندي را لحد لكه جهان دا
كې سنگ زړه په بخته كم له ما خداي
كې جنگ په سره رحمان د خبري چه

كې سان يك سره ما له يار ياره له ما
كې درمان په وصل د ئې رفع و دفع
كې امان په امن په مي غمه دې له
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دي مشكل ډير چه عاشق د بار و كار
ميانه له يار د ما كه لري حجاب
دي مرتبې نوري چا نور د مطلب كه
گوري ته خوا بله و عالم نور دا كه
الري هغې په ورم لره يار چه زه
واخلې خه را معصيت د تاريكي
كيي ه زړه ئې پريشان په ما چه
كي گستاخي راشي چمن په ما چه
پريوزي سره تر منكر د آخاده چه
دي غمزو د تركو د چه عشق هغه
شي معطر افغانانو د كشور چه
وي خوشبو هسي نافې د ئې حرف هر چه
لوري له يار د كوې منع ما چه ته
ياره خپله له ته كې منع ما به نه
بركته له حبيب خپل د الٓهى

كې آهو د سترگي پرۍ د مخ چه تا
ده ادي ه ومري چا د چه گو دعا
ووري كاي عاشقانو د محراب په
پوهيم زه واخيست گلو د رنگ چه تا
معلوميي جوره ډيره ډيره له ستا
پريشاني كې زلفي توري له يو كه
شي معطر قافه تر قاف به جهان درست
شي نه روغ به خوړلي مار زلفو د ستا
دي ايسته زيوره بې دي پې و الس
زلفو د تار راوړې بو د سوزن له

كې گلو تر تيري شكري عشق د كه
قدو و سر له مالقات وشي دي كه

كې آسان باندي ما په ما مشكل دا
كې عيان راته يار د مخ حجابه بې
كې جانان خپل د آستانه په گدا ما
كې نگران دلبرو د لوري په ما
كې رهبران مي الياس مهتر خضر مهتر
كې روان زړه مو نايرو په طاعت د
كې پريشان پسي يار په غوندي ما ئې زړه
كې زمان يو عمر ئې ير په شبنم د
كې زبان د توره مي ير په فلك د
كې پيكان غشي هغه د مي كالم هر
كې خوبان د زلفي مي مصراع بيت هر د
كې قلمدان په جزدان په مي بركت
كې بوستان په منع سحر د باد كاشكي
كې آسمان د ستوري زمكه په كوز به نه
كې رحمان د رنگينه انشا ساده دا

كې جادو كه يې آهو چه پوهيم نه
كې آرزو وته مرگ و ما ه په ته
كې ابرو په غوه جبين د چين چه ته
كې كنگو ما چهره په به زرغونه
كې الهو كي اوو پخپلو ما به چه
كې كشمالو كي چمن په به كستر خا
كې گيسو په گه نه شا له يو كه
كې پو ورباندي مسيحا د افسون كه
كې باهو د پايلو د به منت ه
كې رفو به زخم زړگي د رحمان د

كې تو هسي زهر لكه به لذت نور
كې كوكو په كوكي به ير په فاختې د
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كا الس په در توره تيره به عاشقي
شې نوشيروان به عدالت و انصاف په
شي روزي دي به جهان ير په سكندر د
شي نغده ير په قند د دي به لوگي تريخ
سترگي برندي تركو د وينې نه وبه
ديدنه ه له ديار بې شې نه به روغ
شي بينا دي به ليمه ليچن غفلت د
طبيبه كوې دوائي بد دارو دا
كا نه اثر عاشقانو په نصيحت
دي حرام خواب ياره بې باندي رحمان په

كې نه نظر ته عاشق و ولي ولي
كل وران كورونه ډير حيا ډيري دې ستا
شي نه عقيده دا مي حسن ډير په ستا
يم ضامن زه واخله مخه له پلو ته
وي گذر تا په دم هر زمان هر ما
يې مرگ په ما دالور چه ته لكه
تله تر تل يم خوښ جفا په ستا د زه
وي آواره واړه دي جفا گذشته
درومي دره له ستا به چه دي وك هغه
ختمه لره خلقو هغه ده سنگدلي
دي حيف باري ك رسوا ميني ستا رحمان

كې نه نظر ولي وته خوبانو و
ك معطر ئې جهان درست چه بهار دا
شي نه سپارلي قصا په ولي رضا
خبريې مرگ د نارو په چه زده جك
خاوري اچوې سر په خلقو نور د چه

كې هو به ملك په سكون د صبر د نور
كې ترازو په ان خپل د چه عمل هر
كې زانو خپل د آئينه په سركوز كه
كې كو تما كي اور په عشق د صورت كه
كې سالو كي وينو خپلو په ان مگر
كې لو ته ان و سپيلني پنده سل كه
كې كو دي خاوري کوې د يار د كه
كې دارو مي كي غم و درد په يار د چه
كې قابو بې ايه بې واړه محنت دا
كې پهلو تر الندي بالته سل ئې كه

كې نه توانگر ولي ديدن په گدا دا
كې نه برابر كاته وته هيچا چه
كې نه اوتر واړه وگي روغ دا چه
كې نه قلندر زمانې د اورنگ كه
كې نه گذر لوري په ما دم يو ته
كې نه دالور رقيب چري رنگ دا چه
كې نه خبر رازه دې له مي غماز كه
كې نه ديگر بار جفا و جور دا که
كې نه بدر دره خپله له ته ئې كه
كې نه اثر ورشې مجلس په ته ئې چه
كې نه باور خبره دا په هي ته چه

كې نه گذر ولي گلو په چمن د
كې نه معطر بوي دا په ولي دماغ
كې نه شكر ولي ان په زهر دغه
كې نه خبر ولي مرگه تر پخوا ان
كې نه سر په ولي خاوري پخپله ته
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تندي لوږي له مرې بيا چه مرگه له پس
نورو په كا كله اثر دي ويل دا

شرميي نه حسنه له ستا كه سپوږمي نمر
شته پې ئې نه شته سر نه ئې چه سبوږم دا
زلفو روا په مخ د ستا يووړ مي زړه
وحشته له ابريو د زلفو د ستا
يم حيران زه ده سبزه دي خط اور دي مخ
دي نه ليدلي گ چا سره اوبه اور
ووزي ئې نو وكي تا زړوكي لوند لكه
مخه له ستا خوري تاو هسي دا هم سپوږم
دي غلط بولي شمشاد وك كه قامت ستا
شو تم زلفو د پناه په ئې ابرو خم
شم نه ويلي در دي ته غاو سپين و
رحمانه ك الندي زلفو ئې خط باريك

راشي باندي را يار هغه چه صبحدم
نشته سنگار د حاجت لره مخ كلي
نلم پوري ورايه له ووينم ئې چه
كه شا ته يار و ناچارۍ ډيري له ما
ژاړم هجران د خواري كي وصل په زه
بويه ژړا نه جداي تر پخوا ال
موندلي سرومال په چا دي نه وصال
كم ار نامي تر يار د سرومال به زه
پوهيم رنگ هسي اوو په رحمان د

شي روزگار په وگي د مي تبسم
ومري دواړاندي ده د وزيي ده له
وي الر سر په ميو د قدم هر ئې كه

كې نه محشر د توه ساعت نن ولي
كې نه اثر ولي ان په رحمانه اې

كاريي زي و زرغونه ولي دوي ترو
سميي سره تا له به حسن كوم په
پيي كله سبا سپين په غل باري
وريي چه دي ماران لم همگي
زرغونيي نگه كي اور په سبزه چه
نمائيي كي لبو په ستا دي قدرت دا
وچيي مي پوست زي رنگ مي غمه له ستا
كيي نيمه دوه دوه كي مياشت هره په چه
يافتيي نه زر سپين نرخ په لرگيو د
تاويي سره مار له لشه لم د
ليي دود په برينا د كله كاي
پايماليي مخه له شپې د مورچگان

شي هويدا پاسه د نمر د نمر عجب
شي روا وخيژي نمر چه ترتيبه بې
شي كهربا و كاه بله و چه پي لكه
شي روا اي په ضرورت د ناروا
شي پخوا ال كاره تر فكر كار هر د
شي جدا چه ژاړي يو هر هلته گه
شي ادا چا د كار دا په غاړه مگر
شي دا په كه دي كار سهل كي عشق په دا
شي رسوا جهان تمام په به آخر چه

شي ډار ئې نه ويره نه ئې مرگه له چه
شي بار و كار په دنيا د مينه ئې ال
شي الر په چه خلي نه وا هسي قدم يو
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كا نه اثر پرې نصيحت ژونديو د
وي دراز رنگ هسي ئې مزي اميد د
واخلي را زوي كي اوي په ږيره سپينه
گوري ورته كا نهال زړي خرما د
هوسيي ريبي ترې چه فصل هر هر
كرلي وي نه هم تخم لپه ئې ال
غي خسيو کيو ناز د غوندي
غواړي زاي له كوري وړكي لكه
وايي ته جا و پند به چه دي ه رحمان

شي گلزار دي سيمه چه كره گلو د كر
شه پوه هسي ولې غشيو په بل چه ته
كي الر په سي بل د كنه مه كوهي
گورې سترگو خوارو په ته چا هر چه ته
دي صورت يو واړه معنٰى په زاد آدم
ته عيب و چا د نظر كوې نه ته كه
كا نه باندي زمكه لوړه په كر دهقان
خيژي ثابت كله آواز لوي مات د
كه صحيح الر روانه ده صبح چه نن
وي ل گناه و هر كه گه مه ئې ل
وكه سره ور ه ته كاندي بد بل كه
ورسي بد د آزار وته و و تل
وي امان په طوفانه له به زړه هغه
هم وي كه او كا نه السه له بد دي خداي

شي دار په غوندي منصور چه وگي هر
دي كمال لره عالم روغ كه صورت روغ
ورسيي ته كمال و چه گياه هر
كا داخل منزل خپل په ئې به باد نري

شي گفتار په پاي قبره له مه مگر
شي بسيار عمر خپل ورته خضره تر چه
شي منصبدار و سپاهي لره ما به چه
شي پكار مي به ميوه دا سوري دا چه
شي تيار فصل بل راته كانده به چه
شي خروار د طمع ني ور كشته نا
شي گوهار لره ما به بيگاه سبا چه
شي اعتبار گوئي پوچ هسي دا په
شي كردگار په بنده هر د هدايت

شي خار دي به كي پو په كره مه اغزي
شي گذار لور په ستا به غشي دا هم چه
شي الر غاړه په كوهى د به ستا چري
شي خوار خاورو تر صورت ستا به وړنبي ال
شي آزار هغه آزاروي بل چه هر
شي دار پرده عيبو د ستا به سي هر
شي مرغزار دي ب چه كوه سركوزي
شي گفتار خپل په رگند عمل چا هر د
شي تار شب صبحه دا به گهانه نا
شي بسيار كې جمع بله و ل ل چه
شي سار سنگ لري ميوه چه نخل يو هر
شي ار و ورد ته چوب نرم و چنجي هر
شي باردار باد خلقو د غوندي کشتي چه
شي استغفار بدو کل له دي رحمان د

شي دار ميوه نخل مرگه له بس ئې دار
شي سنگسار چه دي كمال لره ليوني
شي نگونسار وي گوز وته زمكي ئې سر
شي طيار غوندي خزان د پاه وك كه
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ږيريو سپين د دي نه مناسب هي غفلت
كا آئينه په تار ايرې موي يو چه
كي زيان په دي موندلي سود كريمانو
زياتيي سره سخاوت په خزانه
دي نه مشكل گيي وږي د مول
ته فرتو شي نزدې سي خوراك كم
دي بس نصيحت ل لره دالنو صاف
غواړي حسن د بهانه عشق د غلبه
دي آسان مشكل هر مخه له توفيق د
عشقه له مومي پرورش عشق د ناز
دي نه موندلي راحت چا محنته بې
دي سعادت واړه لره عاشقانو
كي جهان په وايي وك هر ياره ياره
گرگانو له ورغومي كاندي ډار لكه
ده نه كا په ه گويي پوچ دا رحمان د

 

شي خنجر په سترگو تورو د شهيد چه
كم مژگان دراز رخسار سپين ئې ياد را چه
گلو په الوزي مي خاطر عندليب
كاندي ستره را جفا له سل يار كه
شم نه منع به نصيحت په ناصح د
نشته سره صلح ما او رقيب د
دي خطا ما له قراري او صبوري
وږي نه كې الس په هيچا د به ساعت تير
وخلي را وكه سپوږم د به خوبرويان

ورشي خوا په الري د ستا د غبار چه
شمعه لكه كي پيدا سر نوي تازه
كيوزي الس په ئې قناعت د كيميا چه

شي بيدار هم دي حيوانات كه صحبدم
شي كسار خا د فخر خبره دا په هم
شي دار بار وتراشي دوني اخ لكه
شي بسيار وكاږي چه اوبه كوهي د
شي كار مشكل سترگو وږيو د مول
شي خوار بسيار شي خوار بسيار چه سي هر
شي تار نري په پيوستون گوهرو د
شي يار خپل د زلفي عاشق په شپه توره
شي گلزار لنبې اور د وته وست
شي سنگار په خوبانو د چه نه هسي
شي مقدار په هجر د خوي وصال د
شي ار نامې تر يار د مال و سر ئې كه
شي يار يار چه وايم مرگه له پس به زه
شي ډار ما نه جداي له رنگ هسي
شي كردار په شي نه گفتار په عاشقي

شي كوثر په شونو سرو د ئې خوشنودي
شي مجمر سينه سپند زړه مي دم هغه
شي سهپر ئې زلفي سنبل تركو د كه
شي باور يار د جفا په كله ما
شي برادر و ورور مي له هزار كه
شي بر بله و دست و الس چري مو كه
شي محشر چه پوري ساعته هغه تر
شي ور آشنا په بيا آشنا تللي مگر
شي قلندر كي الس په كچكول رحمان كه

شي مصر وي ړوند سترگو دواړو په كه
شي سر زړه د مينه په ستا د غوڅ ئې چه
شي توانگر ير په قارون د وي گدا كه
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دي بادشاهان واړه گدايان در د ستا
وتلي جار عالم له وي مخ ئې تل
وي دار خبر حاله له جهان درست د كه
رگنده ور كې جمال د که ائينه

شي تير چا زړه تر جهان درست د غم مي د كه
ته چا و وي يرمه چه هر دي هغه غم
وي حال يوه په مدام چه خداىه له بې
كا جلوه رنگه و په چه دي آدم يو
وي نه قرار په مدام چاري دنيا د
راغي كومه له غم ډير كي عمر ل په
شي خوښ سره چه فروشنده و خريدار
حسابه بې دي ډير جهان په ايسته

شي م چه خو وي سي زرو سرو د كه
كي جهان په وي نه پكي هيچا كه
كه مه كبر و ناز ډير دا راشه راشه
دي آئينې تر روان دي چه رخسار دا
وشوه غزا ده دلبري واړه خو مراد
كيي پيدا نه خوي نيك له نامي نيك
كا نه هغه پيمانيي چه عاشقان
وايم ته تا مشقته له زه خو دا
يې دانا كه ه مه نغوته په هوا د
بخري خپلي د حرف يو كاندي نه به وران
كې نه نور كلي تقدير د به تدبير په
دي گران صبر ياره بې باندي رحمان په

شې والړ به خو پوزي له كه دې له
معلوميې هسي خو صورت ظاهر په

شي در په در ووزي دره له ستا چه خو
شي نظر باندي مخ په ستا چه هغو د
شي خبر نا واړو له وويني تا چه
شي سكندر شاه به رحمان گدا دا

شي تير به چه وايه هسي شه مه دلگير
شي هير پوري وروسته تر واړه وړنبي
شي سير كله وي شيرشاه كله بنده
شي زير كله و زور كله دي رقم يو
شي پير بل بل په نبول په بو د
شي ډير سي په صبرۍ بې خپلي خوله
شي بير و تير كا نه سختي كي سودا به
شي ير په يار د رحمان د به وك باري

شي نوم نه اخلي وك خوله په نوم ئې نه
شي پ خه په خر لكه ته اجل و
شي وړ جهان په ناز دا دي به خو ياره
شي خ خاورو په لحد د به عاقبت
شي لوړ قامت په وك ير په سرو د كه
شي لوړ په نه سوك په نه چاره دغه
شي خپ چه وي هنر بې د سوك هغه
شي ژغ چا سرنوشته له ان گه
شي خوړ په زر غشي ويشتلي هوا د
شي چق جهان درست چا د اوو په كه
شي ك كله عقل په عالج قسمت د
شي نغ دانسته ديده چه زهر لكه

شې الړ به ته خوا كوم چه خبر خداي بيا ترو
شې لتاړ الندي پو تر غوندي خس به چه
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يې نه به ته او وي به زمكه آسمان د
وي نه مدام عمر گلو د بهار د
كې ورك پسي ور ان به ويالړ ويالړ په
رحمانه دا دي بايده غواړې ليلي كه

شي منزل ئې كي زخندان په ستا چه هر
واخلي خوله په شونو د ستا د نوم چه وك
يم نوا بې و برگ بې زه كي هجران په
كه مه گمان هسي دا باندي عاشق په
نشته ه خواږه آشناي تر جهان په
شم شل و شول هسي ياره بې رحمان زه

شي گوگل چا د رنگ وينو په زړه د كه
كې نهال باندي درياب په اوو د كه
كا حبطه واړه سي د مشقت
ده نه پكار ه دوستي ياري دنيا د
وي محبت و مهر بله و ئې و هر كه
مرغلري دروغژني د مثال په
وي سيب كي وقت په واني د زنه ئې كه
وايم ه به خويه بده له رقيب د
پوهيم يار د بد په ه په رحمان زه

 

شي بغل هم و كنار هم له سل كه
دي ناست سره كي كور يوه په اوس چه دا
كي دستار په دي اي ئې چه گلونه دا
دي ير په نمر د مخ ئې چه مخي پي دا
شي وصال د چه شربت شيرين شيرين دا
ليدلي دي كي بيلتانه په يار د ما
ندي مزكه په وصال د ويري له په

شې ويجاړ به كي ودان ودانه په
شې اهاړ په پاتي به غوندي عندليب
شې ويالړ په تركو د چه وي نه چري
شې كاړ و كوه د كن سا غوندي مجنون چه

شي جلبل به كي تناره په خس لكه
شي عسل هم كي خوله په وي زهر ئې که
شي شذل مومي نه اوبه چه كت لكه
شي گوگل تش يوسي خه ور زړه يار چه
شي حنظل كي په هجران چه دي حيف ولي
شي شل و شول محيطه بې چه كب لكه

شي سيل به خو گرزي جهان په بيلتون چه
شي نل به نل شي نيشكر به نيشكر
شي نهل بوي گل د چه كي وره په
شي غل پسې وي دوست و يار اوله له
شي جدل په و جنگ په سره نهايت
شي بدل كي وري دوه په ئې تاب و آب
شي حنظل بيا كي پيرۍ په ئې سيب هغه
شي مل سره ور يار ال چه گوره دا ترو
شي عسل چا د دهن په زهر كاشكي

 

شي بيل سره واړه مينه په دنيا د
شي منزل جدا جدا ئې به عاقبت
شي غوبل الندي پو تر به واړه همه
شي نگل باندي مخ په ئې به ويته تور
شي هالهل زهر به وقت په هجران د
شي مبدل وي زمانې د دانا كه
شي دل دل په جداي د خبر چه
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كا ه په وك به عالج رنج هسي دې د
وي ي ئې سر گرزي سر په غرونو د كه
ك زنگ هسي غمونو خاطر رحمان د

غ ه دم زړهچه يشالمه
ي ح لران ل ت  وي كهپي ف ر

فېئهن گ نتئهنې ش وي ود
وجهن ديناكهتاچواب

ل ع قم ع نل  پياي
رپ توه س گروي اوده و
وئوتق نې ي د گي  وي ر
مد ش چ  نالوبهناراه
بهپ س د قاعب ش 
وتمه آل يرتر ع لاه
پهپ خ و درد پهپل خ غلم ك ي
جېئهنتقاطهن م وي ال
ژوك وينه ههپدي ج ان ك ي
كهپ ش خ   ك ميهاگيوره
ياپ  نديشهليهياه

و يد ل ت ش ي    پويه  يركونا
ك ل خهد الرييولس ي

مهلدايخ غ سهژ ورهغي
وچ زړه د يوغيشېله
بابد غ تان س گركينا ي پ س   ي
يرو ئ د دن ك آ ديست ان
دميهپينرايو يشوه
وپهچ يريمالر ب لابهيوه
بوك خ دي دورهلر دې ه
الحهپهچ ك ئيحېنالوي ه

شي اكل نه رسي چا د فهم نه چه
شي يرغل په خوبانو د ئې زړه چه هر
شي صيقل چه وي ناب مي د جام مگر

ورعاسوي يشالكدينابت
يېئوشمراف ق و يشالقل
ژپوڼكوږغهپ اللبه يشه
دغېئهن يشوالسهپاچوږ
وخېئورتصتسدر يواب خ شالي

ك ل قه ن د د يشواليش
ده ائهغم غې ت ش  شالي
رپ سه خ ئاركې ش پ  شالي

ي ت ترو آل يرتر ع شالي
ومرتمه نرتال م شالي
ماعرت ل فهبارغشالي
وقاطېب جېبت م شالي
ؤمد ثهپرده م شالي

س ه بيغې ي ت  حهشاللي
زړهپ هنتهپوڅغه ك شالي
قلكهل ل خ  پود به ن شالي
القرت ماپديندم ي شالي

ي ب ال حوخهچهيوبا ش شالي
ژون اپېئدوننور كه ش شالي
خازهتهچ ن هل ن شالي
ډئرورشپ جريې ن ج  شالي

ډپينودا ايه كره ش شالي
زويئهچ مابې ك شالي
يهبامهپهچ پ حهشالي
ا يه م پدا به ق ت س   شالي

۱٤۳



خهلتعاسوهيد م ه
د يد ن چافارينادي ي
ثهپ م ال ك كي ل سهوري
با ت ع  پاراو هكهموبه
د ب پوبه ن   ول ك ي
والشادبهك د ويياه ت
لېئوابثهپ غ مطشهه
مهپ ك ئالمېنهيازه
ياهد ت ناسوگوداوي ر
ويهوج لرهوجري پ وري
ولالك اكاريكلگي
تهپ س ه   ك ئيا ويشې راف
وپنواد تقه ك يي ش وي ر
ههچ ش م  پورصهقداوي ت

س ت ح م   ا وي سب ت ح  كابا
ك ي ن  كووي يار ن مك ع كلي

دشونرس پيست خ دي ل
يهچ ن خك ب وي كت ي ن  ئوكيا

و الس پ د غې ه سه ي ن  ه
جهپ ه ران ك نيا يا م مدشهه
ومراحهپ ك ا يي م کده
وفاك فهليسابر ك ره
تورت ه ب  كرناتدينر ي پ س   و

نآرزو م د ويخوهيد س
يهچ س لائيكېېنوي ه
ډپ مريه ع صر ف ن م   وي ل

ن ك م م   باتنه م نعكها
دچ رخه يشاضداي ي پ  ه
رگههبالف مورې ح ناه

زدهخ رداي ابگنه يشوالحه
آفر يشالغريهپېئدمت
وخ دشوار دهاد يشوالير
اچ ته س ئادپېغهبرشالي
ثۍشاكۍشالش م شالي

ن ك ولپيالس گه ن گ  شالي
وعاسوهيهپ يشالبت
زوالگوهيهپ يشي

ي ب د وكا داللخاؤ يشر
اخ يشاللكيغاوري
نروف ش د فاتمده ص شالي
تهپ س ي ن    ك ئياوزال يشې
يد پ پرۍو غتقه ش شالي
وائوگوچپ لي خ طي ب شالي
والواوك لي خ كيوشوالي
وكدب ابردار عد ف شالي
سوي ي ع  وي دبٰى يشالجل
خدبهچ ب وي گدبت س شالي
خوخهچ  يوخهصوش خ شالي
ديقدايخ وكادر يشالصه
ديمدينوگ يشاللحهپخ
اعاسوهيهپ يشدالبت
يهپ پ س  منبخناتديخورشالي
دنداوخ لد م و يشالمك
يهل س ناالسويره س شالي
تعاسهپ ك ا صي ت شالي
للسوكهك  به ن س  شالي
رتاپلمر د يشالمي

پ خ ا عل ف د يشالفيسال
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شي جم د جام كا روان خداي چه زړه هغه
شته هم خويونه حيوان د كي آدم په
وي نه كي په چارپايايو د خويونه چه
كانو پا د وي لباس ئې اغوستي چه
كا نه مزه وي لذيذ طعام و هر كه
وي اندازه په غم چري هر ادي
ته قضا پاسلوي رضا خپله چه هر
ورسيي كماله تر چه عاشقي
رحمانه كيدې قدم باندي ان په كه

شي نه قرار ياره خپله بې عاشق د
وي ليوني كلي كي محفوظ لوح په چه
شي الړ ئې روح وي پروت كي غي په پالر د زوي
ك روزي حسن كمال خداي چه هغو د
دي مشكل ډير چه عاشق د غم و درد
كم خواست دغه خداىه له عمر همه زه
كا جوئي دل و دلبري ئې و هر که

شې مه آشنا ده بال توره آشنائې
غوي كا ولي زړه د دي به غم و درد
بهيي اوي سرې تل دي به رنگ زي په
دي دمن خداي د دروغژن چه دا په هم
ده عاشقي غواړې مرتبه اعلي كه
يې ناست فكر په نگون سر به هميشه

شي استخوان موي يو غوندي مجنون چه
موند بيا بري كي شكست په عاشقانو
ده مرتبه هسي عاشقانو د رنگ زيي

شي عالم تمام كاره ور كي جام دا په
شي آدم چه بوله ادم ئې هاله بيا
شي مسلم هله سي په هوښ سى
شي گرم به خو كاندي چاري كو ناپا د
شي كم و زيات ئې نمك ذره يوه چه
شي غم بې چه وي ادي ه به هغو د
شي خورم خوښ وي ناخوښ ان په و هر كه
شي مرهم ئې زخم السه له يار خپل د
شي قدم تر الندي دي به فلكه نه

شي نه بيمار د قراري طبيبه بې
شي نه هويار به معلم د تعليم په
شي نه پالر په و مور په عالج قضا د
شي نه انكار په منكر د ئې نقصان هي
شي نه گرفتار رن دا په دي سي هي
شي نه ويزار ياره خپله له يار دي چه
شي نه اعتبار هي تركو په رحمان د

شې مه فنا كا فنا دي به جدايي
شي مه جانا د غم و درد په گرفتار
شې مه رعنا د گل ير په رنگو دو د
شې مه وينا په دروغژن ته هيچا و
شې مه ادني دي ادني واړه همه نور
شې مه ثنا په مشغول هسي رحمان د

شي پهلوان به عاشق د قوت په
شي ناتوان چه رسي هغه د توان دلته
شي جهان درست په رگند غوندي آفتاب چه
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ووري رحمت باران ئې چشمانو له
معلوميي زړونو د حال رخساره له
حاصليي علم تمام نه نكتې له
تقريره هزار مخالف دي نه پكار
وتلي وي باره و كار له م لكه
كه مه غفلت دي پكار عمر ډير دي كه
خيژي موج په اوو د بنياد غفلت د
ته كوهي و پريوزي عصا خپله په ړوند
ده نه پكار عاجزانو د كشي سر
ژغوري لمن شره له ئې به دالن موم
كيوزي الس په ې قناعت د كيميا چه
نمده بې وي نه پكار ئې پوشاك بل
زياته بالؤ جمله ر ده عاشقي
غوږو خپلو د در وركا به كاتبان

شي بريده ژبه چه تيغ په سكوت د
شي يو كي زړه په عاشقي د اور همره
دي ليمه په نقش مي يار د ابرو خم
دووى لوري په يار خپل د ئې هميشه
ستايم ته چا و يار زه چه دي حاجت ه
غليي ويل په بل د يو چه وي كله
كي جهان په صبح لكه وي رگند خود
كا رگند ان هلته عاشق د ئي ابرو
لگي كله زمكه په ئي غشي آه د
وي نه چا په فهم هي ئې مطلوبه بې
بايلي باندي مهرويانو په زړه چه هر
ليدلي دي نه مخ بل ير په يار د ما
وي نبات به يا قند به يا شهد به يا

شي زعفران باندي چهره په ئې زرغونه
شي عيان كال د بد و نيك بهاره له
شي نمايان مشته يوه له خروار درست
شي داستان كالم نيم حاله له موافق
شي غافالن چه سر په خاوري هغو د
شي زمان يو كاله سل باندي اوده په
شي طوفان لره آلود خواب پكي و يو
شي تاوان ان د دليل كم د دليل خپل
شي پيمان وكاندي وزر چه ميي هر
شي بدخشان د لعل عين كه سنگدالن
شي بادشاهان كي خرقه په شۍ د
شي روان غوندي آئينه چه زړه هغه
شي حيران واړه ديوودد ته مجنون و
شي رحمان د شعر غوږو تر تير ئې كه

شي دويده كي قال په غوندي قلم ال
شي دميده تربته له ئې الله چه
شي ليده كي بحر لوي په چه مياشت لكه
شي رسيده كي دادو په چه نهايت
شي ديده په سترگو خپلو د همه كار
شي عقيده خپله چا د صافه مگر
شي ديده د كي يارۍ په چه گريوان هر
شي چكيده سترگو له زړه د نم ئې چه
شي خميده طوره كمان چه قامت هر
شي فهميده كي طلب په چه طالب هر
شي خريده درمه بې و ديناره بې
شي آفريده وري نن له چه پس مگر
شي شنيده رحمانه له چه كالم هر
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شي گوي بد وايي بد بله له سي چه
ته مرگ و بل د كا هوس چه شوي مرده
دي عمل خپل واړه سي د دمن دوست
وي لور يوه په كه چه ونه هره
زواله بې نشته ه نور كي لوي په
كيي پيدا خاورو له اصل اوبو د
رسيي نه خرسه خوگه له زيان همره
پاي تنه له سي د چه هوښ سى
وود پخپله خداي چه وته هغو و

راغي خزان شه ير طرب و عيش د وقت
كم ه باري وه اميد ترې مي دلداري
وي مند نفع كه عاشق د سودا سود
و نه همره و وصال كه عمر تمام
شوم بيل چه خو وه هوس په مي آشنائي
كي چوگان په يووړ ئې زړه د ما گوي
پريشانه كا نه خندا په به لب غنچه
كا پرې به دعوې ارزاني د ميرزا د

موندلي دي مي جانان خپل د وصال چه
وه نه بخته خپله له مي طمع همره
راوست خداي لره الس مشقت ډير په كه
وشه سره ور وصال نفس يو مي چه
شي ما جهان تمام كه دي عجب ه
يم گذار شكر اشعار خپل په رحمان زه

بولې هوياري عقلي بې خپله چه ته
خداىه له باندي عاشق په دي داد يو عشق
وي نه شيدا بله به غوندي زليخا

شي بوي بد ده د روان خوا بله ترې ال
شي شوي مرده مرگه له ده د پس هم بل
شي بموي موي اجر ئې مقدار دا په هم
شي سوي هغه په پريواته ئې عاقبت
شي پوي سبب په هلكتوب د هلكان
شي آبروي په كسارانو خا د كساري خا
شي خوي بد كي آدميانو په وك لكه
شي خربشوي كي جامه په سيو د
شي گفتگوي په رحمان د ئې حاجت ه

راغي ان په بلبانو د انكندن
راغي شان په دلبرانو د يار هغه
راغي نقصان موند نه بيا كي په سود هي ما
راغي هجران كليو د زمان يو لكه
راغي ارمان ومو بله و مي الس دواړه
راغي جوالن په سور نيلي په ناز د بيا
راغي باران آوو د ما شيبو په
راغي رحمان شاعرانو د دان قدر

موندلي دي موي مرجان د و در د گنج
موندلي دي مي شان ه چه پوهيم نه
موندلي دي مي آسان چه وايم خو زه
موندلي دي مي هجران د اجر واړه
موندلي دي مي جهان درست د بادشاه چه
موندلي دي مي ديوان رنگ هسي دا چه

شولې نرخ په غوتو د مومې بيا كاشكي
پرولې ئې يا پيرې ئې چه دي نه هسي
تولې واړه شي مستورې مصر د كه
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دي نه حساب بحر په ه بحر هغه
وي يار د فكر ه به سره هغو له
شي نه غاړه په نغري د ه عاشقي
شه مه غره نعمتونو په وصال د
تللي چا دي نه تله په گوهر در

ولې واړه ته گلرخ و سترگي چه ما
حقه بر مونده بيا مي جزا عمل د
دي قاتل زره سله په يو ئې غمزو تر
غواړي نه چا له تاوان ه به كرده خود
ليد هاله كي مينه په ستا د مرگ ال ما
غواړي وفا ه وك به خوبانو له
كينه ورته شه سناسي ئې دربار په
وي الس په جا د قسمت خپل د دفتر كه
نيكانو و وركوله ئې نيكي چه
وركي تخت پاوي ايرو خاورو له وك
صنمه و نه آشناي د نيت چه ستا
وه جواري بخرو د ورځ په ازل د

ولي؟ ايمان و دين دنيا په لوې بد
كې شكايت شكر د اي په هميشه
دي توان چاري هري د خداي بخلي در
غمه له رزق د تويوې اوي مدام
كې سبا هر د سامان بيگاه هر په چه
مومي نم خوي نه ايه له گياه هي
غواړې رضا خپله قضا تر پخوا چه
شې خالص غمه له مرگ د چه ومره ژوند په
كې انبار باندي زړه په دي ميني غيري
شه الړ خه در پيروۍ په نفس د زړه

خولې وي آلودي خاك ئې اوبه چه
كهولې د يا کاله د وي غم په چه
ولې لي خلې نه وا پسي يار په و
مولې زړه په كې خلقې ئې جدايي
تولې ئې ه دي گوهر شعر رحمان د

وژړلې ويني مى سترگو هغو په
آخلې هغه كرې چه دي دستور دا
تيرولې كاي په توري چې تل
خپلې سپيني كې تيغ خپل په غوي ئې چه
وهلې الفي پادشاه د گدا چه
نيولې ميوه كشمش د كله سرو
منلې ايرې ويته سر د تار په تار
قبلولې كله چا به بخري بدي
غوتلې وه نه بدي ه بدانو دې
ولې ډيران په ايرو د تخته له وك
گنلې نه ولي دي سترگي رحمان د
گلې چا بايلودې چا رحمانه اي

ولي؟ زيان په و سود خپل په پوهيې نه
ولي؟ سبحان د عطا په منكريې
ولي؟ ناتوان بولې خپسر كي توان ډير په
ولي؟ ارزان پلورې بها پر گوهر در
ولي؟ سامان په محشر د شوې كر و كور
ولي؟ جهان مې طلب په رزق د ته
ولي؟ آسمان ولې لوو په بيهوده
ولي؟ گران باندي ان په ك دي كار آسان
ولي؟ بتان ننباسې كي كعبه په
ولي؟ قران ورك دي الس په خبيث د
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مومې بها په حبشي د يوسف چه
رحمانه كاندي پيماني بدو له بد

وللي وينو خپلو وي نمري چه چا
وي نه دانې اوو د خه صياد كه
دي آبرويى د اليق كله مخ يو هر
كه ژړا لره ه شمع به شپه هره
خوبانو له كه نه ژرا به رحمان ما

ولي؟ ژاړې خداىه بې پسي ه نور په
يې جوړ خو شخوند په كوې ميده رو چي
كه شخوند خپل دا په ميده كالم خپل دا ته
كيي ويل نرم په دي چه كار هغه
دي مناسب بدو له بد نيكو له نيك
شې نه ايودي لور په خداي د قدم يو
كيوست غاړه په تعلق طوق دي تل
رحمانه كې الفي شيخ د ورځ په چه

تللي درياب په غم د ستا يم ډوب هسي
كلې را وه دي لينده چه ليدلې ما
و نظر پوري هغه تر مي ان خپل په
شه هير جهان و ان مينه په ستا مي اوس
كا به مخ په باد د ئې به عاشقي
ووزى سالمت روغ بحره له عشق د چه
زلفو تورو د بال په واوړي چه هر
پاې بيا وي پريوتلي غرونو له چه
شي روغ بيا وي وهلي لنبو اور د چه
كي غم په ستا وينم دم هر ئې رحمان زه

ولي؟ ان ندې بهانه په مطلوب د
ولي؟ پيمان شوې نه بدو خپلو په ته

سپيلي سپين وي تل به ير په شبنم د
نيولي چا دي نه مرغونه هوا د
ناولي هر د مخ په درومي نه اوي
موندلي ه كي ژړا په وي نه ئې كه
كلي هسي دا قسمت په وي نه مي كه

ولي؟ ناړې ايه بې ير په چارپاي د
ولي؟ لواړې لواړي كوې خبري ترو
ولي؟ داړې كې تيرې ته داړلو تا
ولي؟ الړې ولي بيرته په بيهوده
ولي؟ نغاړې بله په سره بد و نيك
ولي؟ الرې پراته په عمر تمامي
ولي؟ غاړې له طوق دغه شې نه وكي
ولي؟ غواړې فروشه مى له مى شپه په

 

كوتلي يم تيغه بې غوندي ماهي چه
كلي را زه يم لينده په ورو د تا
كيوتلي وې نه نظر په ته مي و
خلي لكه الړم كي مخ په سيالب د
پنولي غوندي قاف كوه وي ان ئې كه
زييدلي موره له گم نن ئې زه
ورغلي دي نه کوره تر بيا هغه
پريوتلي زړونو د شي نه پايدي
وهلي لنبو هجران د رغيي نه
ليدلي چا دي نه سترگو په مرگ خپل كه
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پريشان هري له وژغوره دي خداي
وه ناداني گله ما چه عاشقي
ووزي جار نه بيرته اوبه تيري ورخ تر
ويرانه شي كي دم يوه په وداني
دشته كوهه له وهي ان چه باد لكه
لويم سره غم د ستا د زه خو دا
وي باد و خاك په آتش په و آب په چه
كې وعدې اوږدې اوږدې رنگي دا چه ته
وې نه به چا وي وقت هغه كه ته او زه
وو حيران به ته نندارو و ستا ما
حيرانيي وايم چه ته چا هر و

ويني واړه ژاړم غمه له ستا د زه
مرمه دي كاته تش په چه وينې مي خود
وژنې سترگو د حضور په مي ارمان هر
پوهيم نه ژوي مينه په ستا عالم
معلوميي كا رنگ نوري به عالم ډير
درومي ته خوا بله و چه وي نه ئې پې
معلوميي پوري بله پر موي صورت كه
وي بهترين به تا تر چه دي وك هغه
كي وري زړه په رحمان د زلفي دي چه

وي سيالب په و باران په ئې كت چه هر
وي نه بار رود و سيند كي په چه ملك هغه
ختلي وي سترگي ئې به ته آسمان و
كي کره په ئې كوي چه وك لكه
شي نزول پرې بارانونه كله به ال
كاندي اوبو د خواست خداىه له هميشه

ودان كلي و كور د ما اي
نادان خپلي دې له شوم خبر اوس
يمانپ ايه بې پوچ دي پكار ه
ودان وراني د كي چه هغه مرد
سرگردان كوم پسي تا په زه
پهلوان كي سره ديوه له وك
زندكان هغه په دي اميد ه
امان د خط ما و كې را كشكي
خوان قصه ليلي د او مجنون د
درخان او خان آدم وي ژوندي كه
حيران له رحمان د وايم به ه

وينې واړه وينې واړه وينې واړې
سنگيني دل مې كاي په خنجر ال
يقيني بې شي نه زړه د دي اليقين
ميني ستا يم وژلي سبب ه په زه
رنگيني واغوستې جامې هسي چه تا
سپيني عاشق د غمزه په سكي هسي
نازنيني چاودي غمه له ستا مي زړه
بهتريني مهرويانو و وار تر اي
ويني اوي اي كه ئې بو تر

وي عذاب په واړه به عمر هغو د
وي خراب خانه همه ئې به دهقانان
وي خواب بې به انتظاره له باران د
وي كباب به طور په ماهي هغه د
وي سيراب ئې په زراعت و نخل چه
وي مستجاب عمر په خواست چري ئې كه
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وي غوږ اوبو د زوږ په ئې چه تل لكه
ووري باندي ور باران عمر همه كه
دهشته له خشك د و گرم د
نه قيمت ډيري ډيري له اوبو د
كي نه اوبو كو ناپا د كو پا د فرق
ووزي جار نه شي ور چه غال په اوبو د
كا نه انصاف ورشي چه ويش په اوبو د
السه له كيي نه ئې ثواب اوبو د
خداىه له كيي نه ئې اميد باران د
درومي رنگ ه تنه له ئې به پليتي
اودسه له غسله له پوته مه ئې هي
تيممه ډيره ډيره د سبب په
چري آب وي كي مخ په سى للمي د
ويرانه خونه وي هم ال كي آب په
ورخه سري له بري هي سي ني به يو
مومي كله عزيزانو له حساب سم
صبر نه لري ويل بد د طاقت نه
كيي السه له قتنه ئې نه مرگ ئې نه
شي تحمل په روزگار ئې يا زيست ئې چه
ووزي خولې له ئې وينا بده يوه كه
وكي باندي ور تيري سي شان هسي
شي پتانه و چريكار ئې همسايه
كي نه باندي ور اثر ويل ماليم
شي صورت په سيو د وي ديو لكه
ووزي جار نه خويه بده له رنگ هي په
كيوزي الس په خرسو هسي د اشراف چه
كا نه ور لره هيجا خداي دي رزق هسي
دي ه هغه زميندارو هسي دا تر
ده ه لره ور سپي يوه د نوكري
دي خوښ رحمان د قوم غمه له خشك د

وي رباب په نه چنگ په نه ئې غوږ همره
وي آفتاب د كي صورت په ئې گرمي ال
وي ماهتاب په ئې گمان ير په آفتاب د
وي منجالب په مردار ئې لوي لرگي
وي پيشاب په وډي گي ئې اوبه كه
وي محراب د او خانقاه د كن سا كه
وي كتاب د ورقونه ئې الس په كه
وي ثواب حج د عين ئې اوبو كوټ په كه
وي سحاب باندي سر په ورځ و سپه ئې كه
وي گالب تر نايابي كي په اوبه چه
وي ناياب غوندي گوهر پرې اكي يو چه
وي تراب په ږيره سپيره ئې هميشه
وي آب بې خو وي آب بې چه خلق هغه
وي پایناب كلي بل د چه كلي هغه
وي ارباب د هم زوي كه سي پایناب د
وي حساب الندي بل د ئې تله تر تل
وي تاب و پيچ وهلي مال په مار لكه
وي طناب به شرم خپل د تلي الس
وي اجتناب بدۍ له ئې هميشه
وي عتاب باندي ان خپل په ئې دم هغه
وي واب د نه سوال د نه عمر په چه
وي قصاب به يا موچي به اصل په او
وي حجاب نه شرم نه ئې كي زړه په چه
وي دواب دي دي سى چه كې گمان ته
وي شراب په جاهل د مست هسي
وي باب كوم په خونه له ئې به خالصي ترو
وي اسباب رنگ هسي په چا د رزق به كه
وي كالب كافر تور يوه د نوكر چه
وي نواب د ئې نوم ال چه بريده هغه
وي شتاب په جهانه له ئې رفتن كه
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وي خواب سترگو آلودو خواب ستا دي تل
كا تجلي كي مينا په چه مي لكه
صبر د پ لولوي ته ما چه ته
ژاړم پسي تركو په سبب دا په زه
پوهيى خو همره دا هم وي نادان كه
كي پا شوې سبب دا په سترگي عاشق د
وي نه ه چه وړي ه به خوني خالي له
شه پيدا اثر نغمې د ئې دا په هم
نشته بهره نقده خپله له حريص د
كا نه دنيا د تعلقات كامالن
كي دنيا په دي نه مناسب هي غفلت
حسابه بې شماره بې غواړي ادي چه

وي محبت و مهر بله چه هغو د
ته هور په مقام هغه تر ده عاشقي
عشق د ه سوي لنبو په اور د ه
شي خداي سي د مدعا و مطلب چه
شي حاجي هم ومري قدمه دوه په كه
كا اوليا د وي پير چه وك هغه
وشوه غزا كيني تخت په زرو د كه
شي برابر واړه سي په زر خاوري
دي حد يو ميان تر نادان د او دانا د
دي نه پكار حده خپله له تجاوز
كاندي غمونه دنيا د كه عالم نور

وي آباد محنت نوم چه بنا هغې د
نيسي ويني كله و په او خواړه په
كاندي مزه كله كي خوله په رنور د
وي زندان چرته هر ولره بسته پاي

وي ثواب ډير شي وده خواب په فتنه چه
وي حجاب بې كي حجاب په حسن د نور
وي تاب مي كه يم راضي دا په ډير هم زه
وي آب مخ د عاشقانو د ژړا چه
وي كذاب پسى يار په ژاړي نه چه وك
وي حباب لكه سر په جوي د مدام چه
وي سيالب سر په حباب د ختلي كه
وي رباب د صبر گيه تشه په چه
وي تاب و پيچ پاسه د گنج د مار لكه
وي ركاب په په خزان د پاي لكه
وي خراب واړه كل دهر د كنان سا
وي حساب ه غمونو د به رحمان په

وي فراغت كي نيست په او هست په
وي راحت په و رن په مقام چا د چه
وي وصلت كه وي هجران كه دي عشق واړه
وي عبادت واړه همه ئې والړ ناست
وي نيت لوري په مكې د كي چه چا
وي واليت كي معنٰى په واړه ئې دا
وي عزت بې فهمه كم وته فهيم و
وي رحلت په جهانه له چه دم هغه
وي حماقت هورته په حد تر هوياري
وي حرمت كي خونه خپله په چا هر د
وي آخرت د غم دي سره رحمان د

وي اد چا د نگه كي په به خاطر ترو
وي صياد د كي قفس په چه مرغه هر
وي معتاد ئې نعمتونه رنگه سل كه
وي آزاد چه وي آزاد چرته هر هغه
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دي يكرنگ لري نه تبديل او تغيير عشق
كي جهان په وي هغه نه ادۍ د
كي معنٰى په شي باله هغه بودني
عمارتونه دنيا د دي نقصاني
دي دم خضور پوهيي وك كه زندگي
بهيي هسي سيالب لكه دنيا دا
كي زړه په لري اراده كامله چه
وود پخپله خود خداي چه ته هغو و
دي نه گرم هي و شو بيل خه ور ياران ډير

وي پيوند وبله و هر كه كي دنيا په
قسمه هزار باب دا په وخورمه به زه
ورستو به يا درومي تا تر وړاندي به يا
كا پايمال الندي پو تر ئې به زمانه
خاورو په گه پيمانه هسي ئې هم
كي جهان دا په آزادي كاندي چه هر
وي نه ايې ته حق و ئې غاړه چه هر
كا خداي كه وايمه ته تا و زه چه دا
آياتونو په باور كوې نه چه ته
شي نه انكار په منكر د به ناپسند
وركې رحمان و قناعت د گنج خداىه

وي بار سر په مي غم دنيا درستي د كه
كم ار نامه تر يار د ئې به وار هزار
عاشقانو د شماره په دي نه هغه
ك پيدا خداي چه عاشق د كار مشكل
كا نه روغي الري مخ په اوي ئې و
غواړې شكل په يار د ما گل چه ته
هر په نه كي بازار به شي مونده نه

وي بيداد كه وي داد السه له آشنا د
وي بنياد بې بيخه بې پسي يار په چه
وي اعتقاد نابوده په ئې دنيا چه
وي فوالد د ستني سل ئې الندې تر كه
وي ياد چا د كله رفته و آينده
وي استاد نه استوگنه خه چا ې نه
وي ارشاد بې اشارته له مرشد د
وي استاد د وونه په ئې حاجت ه
وي فرياد په نه جداي له رحمان كه

وي بند بند صورت درست ئې به مرگه له پس
وي سوگند په و قسم په دي باور كه
وي فرزند دي كه عزيز دي كه ورور دي كه
وي بلند پوري آسمان تر قطعه په كه
وي قند په عمر تمام خوله ډكه ئې كه
وي بند په واړه هم به مرگه له پس
وي كمند كي غاړه په ئې به هميشه
وي رگند به كي حديث په و آيت په
وي پند لره در ه به ويل ما ترو
وي پسند دل و دلپذير چه كالم هر
وي دولتمند حشمته بې ملكه بې چه

وي يار سره را يار كه دي سهل واړه
وي هزار صورت يو دا مي قطع په كه
وي شمار په ئې داغونه ر خپل د چه
وي كار مشكل هسي جهان بل كله
وي الر كله ته معشوقو و هغو د
وي گلزار په كلونه رنگه دا كله
وى بازار په خوبانو د چه رخت هغه
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سترگو په وينم نه مخ ير په يار د زه
وي نه ل په و ډير په نطر عاشق د
دي سوگند ولي خوبان هزار هزار شته
رحمانه كا نه وار سره هيچا له مرگ

وي يار د فكر ه به سره هغو له
وي هغه هم ويشتلي پسي آشنا چه
شي زوم ما په دي قراري او صبوري
وي ايسته وصل په يار د ژوندون هر
بليي يار په اور السه له يار د كه
كا نه دي خداي نشته آزار كي يارۍ په
بويه ويلي مه عاشق ته هغو و
غاړه په شي ئې زنار چه شي اور ئې اي
سوي اور په كه دار زنار زلفو د ستا
شي رسوا غوندي ليلې به جونه هغه

وي اغيار په مينه خاطر د ستا د كه
وي مين باندي مخ يو په چه سي هر
پادشاهانو د نوكري كاندي چه هر
كم ماه زه رقيبانو له ستا به ه
كي و په شي نه خ ئې خاره سل و
كا فرش الري د ساقي د به سجاده
شي ليوني به عاشق د جذبه په
كا نه مالمت هي به باندي رحمان په

وي در د ستا د ايرې خاوري زه كاشكي
شوي مخ بله و ستا ما له يو خو
وي اوړه ير په رنور د مي تن تمام
موند بيا ما به اوو سپينو په رنك زي په

وي هزار هزار خوبان خوا هره په كه
وي بسيار په كه ل په يار د ديدن كه
وي يار چا د ير په يار د ما كه
وي وار ئې كه كا وړنبي يار تر ان به يار

وي هزار هزار لور هر په ئې ياران چه
وي استغفار ئې آشانائ توري له چه
وي قرار يا صبر يا مي به تا بې كه
وي پكار ه وي ژوندون كه مينه بې
وي گلزار ته عاشقانو و اور هغه
وي آزار تا له زړه ما به زره كه
وي دستار د يا سر د يا فكر ئې چه
وي دار زنار زلفو د ستا چه نه ولي
وي رخسار د ستا رتيا هم به اور دغه
وي ديار په ئې مجنون غوندي رحمان چه

وي يار ما هم اغيار دي دپاره ستا
وي پكار مخه سل ئې مخه يوه له
وي بار منت دربانو د به مخواه خواه
وي خار سره گله له چه دي دستور دا
وي الر ته گل و بلبل د چه وي كله
وي خريدار سترگو سرو د چه صوفي هر
وي هويار غوندي افالطون قطع په كه
وي دار خبر مخه له ستا چه سى هر

وي سر په ما هميشه دي قدم چه
وي ر په غشيو د ستا موخه مي نور
وي نظر يو سترگو تورو د ما په خو
وي زر و سيم په مالقات تركو د كه
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شه وايه لره ه ما په به مالمت
رگنده ور شي عشق د ستا كه مرتبه
شوه كاره در هله ما به تماشه
وه نه غونديي سترگو ما به خونبار په
ته رحمان و وايي طبيب كي درد په ستا

شوې خورې شكر ياد په ما خولې ډيري
الړې وسوليدې ونى چندو د
وي ما پرې روغي چه زمكو هغو په
كا آشانايي د بنياد چه كي دنيا په
دي خوي ئې دا ك پيدا خداي چه فلكه دا
واړه ختي محلونو د دنيا د

شوي مرغه والوتي هوا په وصال د
غمه له مري نه هوس كاله زر و نه
وجاود به غم دې له هم چاودي كه زړه
كم نظر چه ته كدو نا و رقيب ر
خداىه شي نه نيمگې دي به پوره هي
يار ل وكىييو تعويذ هسي چا لره رضا خداي
دي دا چه وليدي سترگو په
ژبه به واخيستئ زما ل يو ئې نوم
كا كار رقيب د خوله په عمر درست لكه
يم حيران حق خبره دا په رحمان زه

وي رقم يو اوو د باندي مخ په چه
شي مشرق نمر د سپوږم د مي گريوان كه
رسيي چا د كول پورته سر دلته
شي نه وهلي نيش غوندي ورو كو
غوه وي غم په عاشق د چه معشوقه

وي خبر وك نه دلبرۍ له ستا د كه
وي بشر چه وايي واړه به ماليك
وي دلبر زه و بيدل غوندي ما ته كه
وي پرهر تورو تيرو د مي مخ په كه
وي بتر دا تر حال دي كه و ه به ال

شوې ايرې خاوري زمانه په ما بيا
شوې ايرې په و شمشاد د اكي هزار
شوې اديرې گردشونو په ايام د
شوې تيرې لره هغه توري هجران د
شوې يرې ته چا دعا ئې ته چا و چه
شوې منارې سرونو د ته رحمان و

شوي اوبه صورت درست كي اور په هجران د
شوي پرې اثر يو گه دي سخت سي
شوي زړه په خواري بيلتانه د يار د چه
شوي ليمه تور په ړوند آه له عاشق د
شوي نه وبله يارانو دوه د بيلتون كه
شوي ه فهم تر يار هغه د زه ل چه
شوي هاله بيا شولي چه هر پسه دغه
شوي نه پاتي كي جهان دا په نوم مي نور
شوي خوله په ما زمان يو هستي دغه
شوي ه غمه له يار د چه پوهيم نه

وي سم سره پرهار له تورو د عين
وي تم تور وينم نه سترگو په يار چه زه
وي خم در خم زلفي يار د پخپله چه
وي لرم چا د پروت پاسه د زړه په كه
وي غم ئې چه ووزي دي سترگي عاشق د
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بويه هسي همدمو دوو د همدمي
راشي باندي ور ادي جهان درست د كه
نشته پاسه د بيلتانه د ستم بل
ده نه موقوفه قاضي تر ه قضا دا
دي الزم لره هغو چري هر راحت
شي ناب مي چشمانو د ئې خوناب چه
ته رقيب و نشته هنر د حاجت هي
غواړه خدايه له طالع غواړه مه هنر
ده ژړا د اجر په خندا رحمان د

يې شيدا باندي چا په چه وائې ته ما چه ته
پولي شم زيرك كومه په تا به زه
كه مات گردن مي عاشق وم كبرجن چه زه
وكم به ه كمه فاني كي مينه په ستا كه ان
پوهيم نه ك اختر خداي ولي تا په مي مرگ
كي ستا مينه په نما انگشت زه يم كه شو ه
شه ار رحمان د ككرۍ توري تر عشق د ستا

يې شير ماتول ورميه په ما خو
دي پسې را پخپله چه ويني خو مرگ
و عادت ستا اپه الله خو خيال و كبر
عقل كم شي به عاقالن شماره بې دا
كا رگند ان پخپله به خويونه ستا
نشم كولي تعريف دي حيرته له
شوم محفوظ واخيست خوند لبو د ستا چه ما
شي رحمان د واړه كه كلي جهان د

يې موړ به يا وږي به زره يوه په
ومرې به وان غواړې خداىه له واني كه

وي دم يوه په همدمي دواړو د چه
وي خورم خوښ ياره بې وك چه خداي كه مه
وي ستم رنگه سل په چا ليدلي كه
وي گرم پوري ياره تر يار پخپله خود
وي مقدم كي محبت و درد په چه
وي جم سره جامه دغه له پيوسته
وي عجم كه وي عرب كي اصل په كه
وي خاتم كه سليمانه بې پكار ه
وي شبنم د قدر په گل د تازگي

 

يې جا د يار چه ته وايه يم شيدا تا په زه
وايې ه چه وايه همره زده تا لكه زده چا
يې كبريا هسي هغه هم وې لكه چه ته
يې پروا بې آهه له رنگ هسي دا په چه ته
يې ما مرگ په مطلق كه شته هم حاصل دي ه
يې مال د هم قاضي د ته خوښ نه ما له زيات
يې دا په كه ياره ما دي كار سهل هم دا

يې شمشير هسي هم رقيب د مرگ په كه
يې ډير ډير وته مرگ و ما محتاج ه
يې پير بل په قصده ما نن كه او
يې دلير وكه زړه په رنگه دا چه ته
يې تير بال تر ته چه وايم ه به زه
يې ير په چا د يم ستا دي رنگ ه په چه
يې گنهير ويل ترخه په له سل كه
يې هير دله له ته ئې چه كا نه دي خداي

يې سوړ به يا گرم به ذره يوه په
يې زوړ به خو پائې وان له بس كه او
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وي ناجوړ كله جوړ يا خو كله سي
كا رگند غوندي آسمان دي به عاشقي
رحمانه ده چري جذبې بې عاشقي

يې گمان بد دماغه بد كي وان په
نشته خو دا كيي ه زړه دي دا په كه
كيوتوني دي نه الس په دي گز هر چه
پوري ه نور په تې زړه خداىه بې چه
كه شا ته جهان هغه و دي رنگ هسي
دي نه ي وته خداي خپل و دي سر همره
روولي شې نه طاعت په شپه يوه
شه لرگي وچ ژبه تانده دي تسبيح په
پاي هاله خيژي نمر چه ته نمانه و
شې نه اخيستي كوزه لره اوداسه
گرزې كا په سور لكه سترگي پي
بويه پخوا ال يمانپ تر پيماني
ته اور اچوې الس به ير په هلك د
وي هير ئې ان كا نصيحت ته بل و چه

سى بد و كردار بد شه ورك شه ورك
دي ه بيگانه كار نيكو ال هغه تر
وي مردار پرې واړه همه لوي لرگي
كا ليوني واړه همه به خلق هغه
نشته سپيو ليونيو د عالج بل
وي حساب په مخنثو د خور حرام
ته هغه و بويه ويلي مني
تيغ تر وري ديگدان په ايي ديگ
رسيي وته چا هر و ئې فيض هسي
شي كردار بد او فهم بد چه رحمانه اې

يې جوړ تل تر تل به چه يې نه خو خداي
يې ووړ صورت و هر غوندي مجنون كه
يې مروړ كي مهر په يار د مجذوب ته

يې ناتوان بيا شي در درباندي پيري چه
يې وان به هم ژوې ډيره تر هم به چه
يې ارمان په چارو هغو د بيهوده
يې ناتوان چه كه باور هسي خداي په هم
يې جهان دا په مستقيم به تل گويا
يې سلطان د و خان د لور په ي لكه
يې پاسبان پسي ملك و مال په شپه هره
يې گويان غوندي بلبل لره گوي پوچ
يې روان شپه نيمه په پسي قلبه په
يې پهلوان ورشې لور په او لو په چه
يې روان وته كوهي و پريوزې كه
يې پيمان ساعت تير په بيا چه هغه نه
يې نقصان په نه بهبود خپل په خبر نه
يې عبدالرحمن ته هغه دي نه وك نور

پرديى كه وي عزيز دي كه ورور دي كه
نمسى يا او زوي چا د شي كار بد چه
سپى وږي يا لني سور دي كردار بد
ليونى شي سپي يو كي كلي په چه
كوهى كاندي ډك ترې چه مرگه له بې
منى وي تيغ په يا توره په كه
سى هي كا نه آزار وجهي بې چه
نغرى شي نه سرد آه په سوړ ئې چه
طى حاتم وقت خپل د شي باله چه
سى كه دي بهتر سپى وايه راته
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مى هغه دي غم و درد د دارو چه
انگورو د دانه لبو خپلو د مي
شرابو د وي نه آب چه كي تيغ هر په
شه جهان كل د غمخوار چه ميو د جام
كه خراب مست هسي مي له يو راشه
آوره زور ده پناه هسي خودي بې
كي عشق په گم تمام تحصيل هغه زه
كا دا په سره رقيب له صلحه رحمان

ختى چا د دم غمه ډيره له كه
بايلود زلفو تور په ستا هسي مي زړه
كا قبول مي هم رد مي ساعت يوه په
دي خنجر بل په مرهم ئې كي الس يو په
ده رضا ئې عاشقانو د مرگ په كه
نشته مثل په دست مي بها خون
خوري نه اوو ډيرو په ما غم دي وك
ويريم ئې كي شپه توره په هجران د
راشي باندي را مزري لكه غم يار د
پام شپې د غلطومه غم پرې چه
واخلم را الس په رباب كله كتاب كه
خوابه له وواته واړه مي همسايه
دي سپى يو پوري معشوقې تر عاشق كه
يم ډوب هسي كي غم په يار د رحمان زه

تهچ خ پ  شهآ ني ش ئاي
ولاطو وتب يشافه
هلدبديناكيهاشادب
ليناخ پ پورياور وشوبه

ظ ن نركهناچدي ي ه  ري

پياپى جامه دوه يو كه را ساقي
قى پسې وي نوشيدن ئې اول چه
برى مومي نه غليم په غم د وك
بكى تا كي غم دا په اوسم به زه
شى هي د حاله له شم نه خبر چه
سى كاندي خالص غمه هره له چه
ليونى بولي وگي روغ ئې چه
سپى خوړونكي البته دي ه آشنا

لرغونى كي عشق په ومه م به زه
كالى وك كا شپه توره په ورك لكه
پردى كه يم خپل ئې چه پوهيم نه
ژوندى نه يم حساب كي ميو په نه
وړنبى واړه همه تر كا ما دي خداي
سوى خپل دا كي قبول پخپله ما
ندى سره خوردن په كا نه به كم
سپوږمى سپين وصل د وينم نه ئې چه
مزرى باندي چا په كا نه پي دي خداي
نى لكه كيدم شونو په مي كله
كمى كا نه رنگ هي په مي درد باري
زگيروى کم دننه كوو سل په كه
سپى يو وژنه مه توره په هجر د خداي
دى مگر سترگو په وينم نه هي چه

يرت ن م  ووزي ييداجان
لد ط م  بوبو ييافې

د ييداگهپدنيد
ي م ئرزاپييه م يزراي

ييابهپيئولهپ
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فهتور ك رنر گ يدي
راخ قاعهپييود ش ي ك ي

ش ع م  قوكېبهو ديفې ا
توڼكېئوږغ س گرړ ويني دې
ويكېئهك ملسي ل ع  ه

م ه واړه اكوشمرافه
لو ط م  تبنهر يه س ي

نآواره ن و اكوسمانگ
ورسومانرت يشهبهته
اپېئارچرهه ويخه الص

ل ب ق  پويدواړو ته س گرو
ح ي ص ن   پتا اكهنرثرې

شهپريلهندهياف ع ق ك ي
ك ش م  كلد قاعار ش 

يشهنيلوكاركهغد
خمكره ب ئتلې ك مهموي
پهسه ك مبنوندهشهي
دچ شه ع پقلهمويه  ك  وزي
دب خهلاريې م نهشهي
پد خ يلپارله ط گبرزي
ماعهل ل و وي له ت ي
لرتلت ت ئهو ديطې ن
ويغولويسدامم ن
زه اورپېئانمر سه ي ن  ي
لېئهن م و ويمېئهنك ال
داپ سه ه گينراچوارو
ديهپ يسويرېتدنيوه
سيهمه ه ر گي ن وژ ينه
زړهپهچ زړهكه ومم ويچي

نودخ ي ب  او راخي ييود
قاعهل ش نههياي
قاع ش خانئوتې س ياي
پد خ يلپارطه خ ياي
ده نم ي هيد يم ن ياي
ورپهچ ييشرې ش يداي
خهپ ي ش  او ييالمي
واسهپ لر خ ر ييواسي
گېب ن ن  بينېيواي
رپهن و روي ييايه
ييامرفرېپاريهچره
للسوكهك  وا ييه

دا داند يئاناؤ
ديچانسآ ييابري
همكره ف جم ك ياي
د بد ل ترو م ه  ياي
ديكهغد طار ع ياي
رنېئورن وي يياهه
دشاعد شق ك ل  ياي
مهنروغاړيغ ي پ  ياي

ك ل يه ص حد ص يراي
نهشوگ ك و هج ن ت  ياي
پد خ آه ييامرگهپل
پد خ يلنار م ت  ياي
زئهن يارپدهې س ي

ش ع م  قوئهآز ييامې
در متسد ع مر ك ياي
تارهي س باو ييافې
تهغد س خامود ن ياي
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يېبريلوديخمه ق ساه
فېبريلهنررض ن ع

ت س سامودالاسرهدي ود
يهپ ه مخ ك يي ل ندهشهي

م ن برهلهتهيا س لاكيا
رنادراك دسه ويسي ر
ك ل ته س چاقهبددي اال

دك ته س و ورصا د وييال ا
سد گ م  ز دهگدنو ي
كيطوطزه ش پرسريتم
مدا گ پانر مه ح مانكهه

ده سم ح ز بن ي ياي
ت س د نا ي م  سييوداي

وابقح مه ي خهىداي
ت س د سا ح فن ص ياي

داپ يياپروسېبه
ت س د رپدقا نه ع ياي

ت ش ن  سه ه بيياالي
درييهامزه ييايم
دپ دكه لان ح يواي
تد س شانوي ي م  ياي
وباتېبهچ يياپه
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مخمس

آفتابه تر دي ايسته چه يار هغه
حسابه بې كم زهير زړه په بيلتانه

حجابه له كا رگند را كله به مخ
به سبا اال مسبب وكې سبب يو

احنابه له وشي مالقات زما چه

كې نصيب مي ؤ ايسته د مالقات
كې حبيب خپل د گلشن په مي عندليب

كې عندليب مي گلستان په ايست د
كې قريب كي دلبرانو په ما خداىه

عتابه له اهل دې د ژغورې مى و

كم ديدار په مينه ئې زه چه يار هغه
كم كوكار وهم نارې پسي ورځ و شپه

كم انتظار ته ديدن و ئې هميشه
كم رويدار جهان تمام ورته روي په كه

خوابه له ناز د كوې پورته سترگي

كم تاراج زړه په پنهم پ ئې بيلتانه
كم امواج په غمونو د ئې غرقاب چه

كم محتاج رنگ هسي په ئې ته ديدن و
كم عالج ه شي نه مونده ئې پاياب هي

پايابه نا ه غم ميني د آشنا د

كسانو بې ؤ جمله د يې كس چه نه
بزركانو د بزرگ په الهى

كارانو خام ؤ جمله د يې ساز كار هم
خوبانو د غواړم دعا په وصال زه

مستجابه شي دعا دا كله به ال
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يم طناب په زلفو د دي كي اسير
يم اضطراب په مدام غوندي كشت د

يم قصاب په سترگو د دي كي تكبير
يم عذاب په غمه له ستا چه زه لكه

غذابه دې له بنده هي شه مه خبر

شوي پيدا كي دنيا په وي مه دريغه
سوي لنبو په هجران د يم زه لكه

وي خومه شان هسي دا په هم وي كه او
اولوي اور په هجران د گرزم به و

كبابه عمر درست په شوه مي سينه چه

شه نااد خاطر خراب دا مي ه هي هي
شه برباد رنگ هسي زړه د مي عمارت

شه فرياد و آه هميشه مي روزگار زيست
شه بنياد بې بيخه بې غوندي حباب چه

حبابه له كم ه به طمع ادۍ د

نصيحته له ناصح د گرزم پ پ
قربته له خوبانو د كم توبه چه

صورته و په نصيحت كاندي راته
غيرته له شي نه ما په ئې واب هي

الجوابه يم والړ ورته مانده در  

شي خوله په چه دي نه هسي ه واب دا
شي نه ما په حكايتونه مشكل دا

شي وايه چه دي نه هسي ه راز عشق د
شي ه په حسب پايان بې بحر دې د

حسابه له وايم ته چا و زه ئې چه
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دي نه پايان بحر دې د موندلي چا
دي نه بيان چاري دې د كي هيچا

دي نه عيان ته سى هر و راز دغه
دي نه رحمان ده عاشقي واړه دغه

سيرابه لري لعل و در كي خوله په چه

صنمه ده ته هور په حد د جفا ستا
پنهمه اوسي قصه دا په به و

يمه له زړه د وهي موج اوي مي تل
غمه له يم تللي فكر په ډوب هسي

سمه په كه يم غره په چه پوهيم نه

خوارۍ رنگ هسي دې له وي خبري كه
مرۍ تر يم ډوب درياب په غم د ستا

يارۍ د و نه اخيستي نوم به ما
دستگيرۍ د هيوك لرم نه تا بې

همدمه كې را الس پخپله ته مگر

كم نه هيچا له آشنائي به نور وې ما
كم زه ئې چه شي چا په عالج قسمت د

كم ه باري و، نيت مي رنگه دا په هم
وكم تدبير و تاالش رنگه سل په كه

قلمه له لوحه له مومم نه خالصي

دي وړه هم خو دي وفا بې كه خوبرويان
دي زړه په ما دي چه هر غمه له ستا

دي په هم خو دي دار وفا كه عاشقان
دي ه چه وايم ه ته چا و حال به اوس

گرمه نا ته يم گرم زه چه دي دا غرض
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پريرويه ئې صورت په چه دا خو يو
لويه گوره هر قامت په و قد په هم

خويه فرشته خصلت په و خوي په هم
جويه دل غوندي تا وك مومي نه به بيا

عالمه هزار هژده په غواړي ئې كه

چاري هسي كم ان په زه غمه له ستا
آزاري دل ما سبب ه په ته

گلعذاري كا نه وبله ئې دنه چه
دلداري ويه را گناه ما دا

محكمه غوندي نصوحا كم توبه چه

كې خندا سره رقيب د غاړه تر الس
كې ما په چه چاري هغه ويني ئې خداي

كې شا راته قصده له ووينې ما چه
كې جفا به پوري وري ابدي تر

ستمه له ووزې وجار كله به كه

كه توه ان د نيازي بې هسي جه تا
كه شپه توره غريبانو په ورځ دي بيا

كه متره زمكه خندا د دي عاشق په
كه مه خويونه جفا د هسي دا نور

برهمه شي جوره له دي به خلقه

دي دار خبر وك هر ميني له ما ستا
دي دوستدار سره سي فالنا فالنا چه

دي ديار هر په كور كورا خبري دا
دي عار ته ما و واته جار بيرته په اوس

عجمه تر و عرب تر شوم رسوا چه

وي مين باندي تا په چه ژوي هغه
وي زن و مرد په نما انگشت هميشه

وي كوهكن لكه رسوا به وگي په
وي دروغژن وي نه كي په ني دا چه

قسمه هزار خوري گۍ هره په كه
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ده دا اول عاشقانو د نشانه
زباده پرې وي بدنام د نامه تل

فرياده له وي سريکار ئې مدام چه
اهداده له پيغوره له ويريي نه

ماتمه له جدای د يار د بې

بتانو په شي مبتال ئې زړه چه هر
بادشاهانو د بادشاهي وركي وك كه

مهرويانو بې ساعت يو شي نه ئې زيست
سوختگانو سويو هغو د نسبت په

كمه خسي يوه تر ده متاع دا  

وي هوا په ئې مسند غوندي سليمان كه
وي غوغا په و فرياد په به هميشه

وي يا خاك به عاشق د سبب په
وي پيدا كي په نشانې هسي دا چه

مسلمه ده عاشقي پرې هاله ترو

اسانه گي نه هيوك دي عاشقي
هجرانه بې موندلي چا دي نه وصال

گرانه هورته په حده له ده خبره دا
رحمانه وكه اكل سره ان له ته

غمه بې ده چري ادي كي دنيا په

(تصحيح، مقابله، او تدوين شو)

                                                                                           "بينوا"
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