http://www.arianafghanistan.com

2019/05/08

سمیع الدین افغانی

د یوسف او د یعقوب په زمانه کې اسرائیل

د «ګوشن» ښار کې وه میشت په رود نیل

د یعقوب سره دا قوم مصر نشین شول

دوئ اخته په زندګي او خپل آئین شول

وه موسی ځوی د «عمران» ابن د قاهت

د «الویان» د قبیلې وه ستـر عظمت

شو پیدا موسی «الویان» په قبیله کې

«یوکابد» یې د مور نوم دی کتیبه کې

Moise Par Guido Roui

د «مریم» په نوم یې مشره خور یادیږي

د اوه کالو تفاوت دوئ مېنځ کې کیږي

د«هارون» په نوم یې بل سکنی ورور وه

له موسی یې عمر درې کاله څه نور وه

فرعـون کړی وه صادر داسې فـرمان

د مهاجـرو نوزاد مــړ کــړئ هغه آن

د «عبري» مهاجر پیدا که شو ماشوم

رود نیل کې یې الهـو کړئ ښه معلوم
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چې موسی د مور په نس کې شو پیدا

مـور یې شوه پـه اندیښنو او په سـودا

چې به څنګه پناه ورکړي خپل اوالد ته

د فـرعـون تـر جـالدانـو بیا نـوزاد ته

موسی مـور ګـاونډ کې نرسه پیژندله

د ماشوم په حال یې هـر وخت خبروله

موده پس چې ماشوم زیږدې ته نژدې شو

ښه خدمت ور تـه حاصل د قابلې شو

چې موسی کړې سترګې خالصې په جهان

ددې نرسې ټــول وجـود شو پـه لـرزان

ویل :چې ښکلې دی ماشوم د «یوکابد»

خــدای پیدا کـــړ نـــورانـي لکه عابد

ویل :چې نه پــرې خبروم دا جالدان

زما خوښ شول د ماشوم دواړه چشمان

انعام اخلم کـــه خبر کـړم زه سـرکار

ډیر مې خوښ شو هرګز نه کوم دا کار

دغـه نــرسه چـې د کور نـــه راوتلـه

هـلته لـــری جـــاسـوسانـــو ولـیـدلــه

جاسوسانو پــرې خبر کـړل سپاهـیان

پدې کور باندې شکمن شـول جالدان

سپاهـیان شول ور داخل «یوکابد» کور ته

مور د ویرې موسی واچو تنور اور ته

له هـیـبـته پــه خپل ځـــان نه پوهیدله

سپاهـیانـو هــمدی حـال کــې غـږوله

ویل :چې نرسه دلته څنګه وه راغلی؟

رښتیا وایـه ولــې ناسته یـې ته غلې؟

یوکابد ویـلې  :دا نـرسه مـې اشـنـا ده

زمونږ راشه درشه ډیـره له پخوا ده

سپاهیانو کـور تمام زیر او زبـــر کړ

بل تنور ته دوئ د لـرې هـم نظر کړ

ویل :چې نشته څوک ،تنها همدا تنور دی

خالي کور دی بیرته تګ زمونږ ضرور دی

چې دې کـــور نه سپاهیان شــول را بهر

مور په هوش شوه د موسی فکر یې په سر

مور ویلې خپلې لور ته ډیر غمجنه

موسی پروت د تنور اور کې دی دننه

دوئ په بیړه باندې راغله تنـور خوا ته

چې نجات ورکړي موسی دوست د هللا ته

په تنورکې موسی جوړ او سالمت وه

اور سوړ شوی د هللا پــه کـرامت وه

مور موسی کــړلو بهر بیا له تنور نه

شوه خوشاله په رحمت رب الغفور نه

ویل :که چیرې دې ماشوم کړې ژړا وای

سپاهـیـانو بـــه وژلــی خامـــاخا وای
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مور یې بیا شوه پـه دې فکر او سودا

که ماشوم پـــه زوره وکـاندي ژړا

جاسوسان به په احوال بانـدې خبر شي

کورته را به شي بیا مړ به مې پسر شي

په زاري دوعایې پورته کړل السونه

د هللا دربار ته ویې کړل دا عذرونه

ویلې :خدایه د موسی تـه نګهبان شې

ته کریم یې ساتندوی یې هـر زمان شې

په دې وخت کې الهام وشو د سبحان نه

چې موسی ته شیدي ورکړه ښه پریمانه

رود نیل کې یې الهو کـړه بې هراس

ویره مکړه زړه نه لرې کړه وسواس

یوکابد الړه د سیـمې یـــو تـــرکاڼ ته

د ماشوم احوال یې وویلې دې ځوان ته

ویل :صندوق د لرګو جوړ کړه په ښه شان

موسی نیل تـه وړم پـه آمر د سبحان

چې ترکان د «یوکابد» واوریـــد نظر

الړ پـه منډو چې سپاهیان کاندي خبر

چې غوښتل یې شروع وکړي په بیان

ژبه یې بنده شوه توتلی شـــو هغه آن

سپاهیان یې هیڅ پوه نه شول په مطلب

فکر یې وکړ کوم ګونګی دی مخاطب

پــه تهدید یې کړه بهر ترکاڼ ټاڼې نه

پوه پرې نه شول لدې راز او د کیسې نه

ترکاڼ څه شیبه وا پس راغی ټاڼې ته

په دویم ځل که یې څوک غوږ شي کیسې ته

په دوېم ځلي هم بیا ترکاڼ ګونګی شو

سپاهیانو مخ کې سپک او خندنی شو

ترکاڼ الړ په سوچ او فکر د خپل ځان شو

شو حیران د خدای حکمت ورته عیان شو

الړ په بیړه یې موسی ته صندوق جوړ کړ

پدې کار یې خپل زړګی له کینې سوړ کړ

چې صندوق یې «یوکابد» ته کړه تسلیم

ویل :توبه ده خدای قـادر دی هم رحیم

دا ترکاڼ په نوم «حزقیل» یا چې «حزبیل» وه

ایماندار شو په موسی دی اسرائیل وه

یو کابد پــه شیدو ښه موړ کړ موسی

د صندوق په مینځ کې بند یې کړو صفی

وه سهار صندوق یې ویوړ رود نیل ته

په دعا او په توبـو شوه رب جلیل ته

بیا صندوق یې کړه الهو په رود د نیل

چـې الهام وه ورتـــه شـــوی د جلیل

یـو کابد تــه الهام وشـــو پــه دا شان

هراس پریږده موسی دی په هللا ګران
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موسی بیرتــه رب ستا غیږ ته راولي

خدای یې خپل فضل او کرم باندې ساتي

مور یې راغله کورته ډیره په واس واس

لورته یې تیره کړه کیسه وه په هراس

لور چې کله په احوال د ورور خبر شوه

کور نه الړه رود نیل په لوري سر شوه

مـریـم ولیده صندوق د سیند څپو کـې

چې الهو دی رود نیل لوړو موجو کې

هلـتـه وې لـیدل د لـــرې څـــو کسان

چـې صندق لــه اوبــو باسي ماهران

شوه خوشاله چې موسی له سیند بهر شو

نور څارل یې د خپل ورور ډیر په هنرشو

آسـیه د فــرعون ښـــځه وه نامداره

ډیرهوښیاره ،پـه دربار کې وه واکداره

د فـــرعون سره وه نیل تـــه راوتـلی

پـــه آرام فکر یـې نیل پـه لور کتلی

له قضی دغه صندوق ته یې نظر شو

دې په امر دا صندوق له سیند بهر شو

چې صندوق یې کله خالص کړ هغه آن

د صندوق مینځ کې ماشوم شو نمایان

ډیر ښایسته او ډیر معصوم ورته ښکاره شو

فرعون هـم ددې ماشوم په ننداره شو

آسیه ویلې چې وړم یې خپل دربار ته

خپله یـې ساتمه حاضره یم دا کار ته

په خوښې یـې موسی ویوړلو خپل کور ته

مریم ولیده خـوشالــه شـوه خپل ورور ته

ستړې راغله چـې پرې مـــور کانـدی خبر

موسی مور هـم شوه خوشاله په پسر

د فرعـــون وه لور په نوم د «انیسا»

وه مـــریضه نـــا عـالجـه له قضی

لـــه عـالجــه یـــې عاجـز وه طبیبان

کاهـنان وه هغه وخت کې فال بینان

کاهانـانــو تعبیر کـړی داسې فــال وه

چې فرعون یې راضي کړی په احوال وه

ویل :د نیل نـه بـه بهر شي یـو انسان

ستا دربار کې به شي میشت هغه زمان

د خولې الړي به یې عالج وي «انیسا» ته

همدا الر ده ستا د ګـرانې لور شفا ته

چې بیا کله موسی قصر تـه داخل شو

فرعون هم د فال تعبیر باندې قائل شو

د مـــاشوم د خـــولې اوبـــه لکـه دوا

د فـــرعون د لـور حاصله کـړه شفا
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آسـیـه ډیـــره خوشالـه وه مـــاشوم ته

شوه په فکر د یو نوم دغه معصوم ته

نوم یې کیښود په ماشوم باندې موسی

معنی دا چې څوک یو څه کاندي پیدا

موسی دوئ وه پیدا کړی رود نیل کې

مناسب ورته دا نـوم وه په دلیل کې

د فـرعون دربار کې وږې وه موسی

شیدې نــه رودلـې غیږ نـه دبل چـا

کـــه دا نــورو ښځـو ډیـر وګاله زیار

چې پـه خپلو شیدو موړ کاندي نهار

خو موسی به هرګز خوله نه خالصوله

د بـل چـا غیږه یــې هیڅ نـه قبلوله

فرعون امر وکړ الړ شۍ کور په کور

یـــوه ښځـه کړۍ پیدا داعـیـه مور

داسې ښځه چې شیدې ورکړي موسی ته

نس یې موړ کړي چې محتاج نه وي ژړا ته

بیا سپاهیان یې مخ په کلي کړل روان

چې ماشوم ته څوک پیدا کړي په ښه شان

چې په الر کې په «مریم» دوئ برابر شول

په پوښتنې د داعی مور د پسر شول

مریـم وویلې :معلومـه راتــه مـور ده

زمونږ کلي کې هوښیاره شانته ترور ده

سپاهیان یې مریم راوستل خپل کور ته

دا حالت یې پټ بیان کړ خپلې مـور ته

موریې راوسته سپاهیانو بیا دربار ته

چې شیدې ورکړي موسی وږی ،نهار ته

مور چې کله بیا موسی ته ورنژدې شوه

په خوښي یې غیږه خالصه د شیدو شوه

موسی خالصه کړله خوله د مور شیدو ته

ټول خوشاله شول موسي نس مړیدو ته

دا وعــده وه «یـوکابد» تــه د سبحان

چې موسی راغی مور غیږ ته په دا شان

د هللا رحمت چـــې چاتـه شي حاصل

د نجات الر ورته خالصه شي کامل

ربه ته مو ساتندوی شی ته سبحان یې

ته ناجی مو په دونیا ،په هر زمان یې

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر او لیکوال نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی ،نو
کوالی سی چی ،پر انځور باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی او مطالب د «آرشیف»
فهرست ته ،الر ښودنه تر السه کړی!
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