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شاعر  :سمیع الدین افغاني
د نثر لیکونکی  :خسرو یوسفزی

د مـوسی په زمانـه کې پیغلې ،ځـوان

خپل واده ته کړ دعوت دا علي الشان

موسی هم ددوئ بلنه کـــړه قبوله

شو روښانـه دا محفل موسی له نوره

دې ښادي کې خوشالي وه په هـر خوا

ناوې ،ځوان هم وه خوشاله خوله خندا

شپه آخــر شوه موسی ولید ازرائیل

د بام سر کـې په لیدو یې شو دلګیر

ویل :چې څه دې دی مطلب دلته راتلو ته

زه پریشانه شوم پدې شپه ستا لیدو ته

ویـل :راغـــلی یـــم د رب ده دا رضا

ناوی ،شاه نــــه نن شپه اخلمه زه ساه

هغه داسې دوئ بــه و چیچي تور مار

دوئ بـه مړه کاندي دمار مرګني زهر

دې حالت کې به روح اخلم دې جوړې نه

نشته وخت دوئ لره ډیر لدې مدې نه

موسی فکر او په هوش د پیغلې ،ځوان شو

سرنوشت ددې جوړې ته ډیر پریشان شو

سبا وخته موسی راغي دوئ لیدو تــه

ځوان او نـاوې جنازې او خښیدو تـه

موسی ولید ناوې ،شاه دواړه ژوندي دي

بس اخـتـه په خپل خوشاله زندګي دي

هم یې ولید یو تور مار ددوئ تر څنګ

چې مړشوی ،اوږد پروت دی په بد رنګ

بیا مـوسی وکړه پوښتنه جبرائیل نه

د دوئ عمـر اوږدیــدو علت ،دلیل نه

جبرایـل ویلې مــوسی ته پـــه دا شان

الړ شه وکړه ناوی ،ځوم نه دا پرسان

موسی الړه دې جوړې نه په پرسان شو

موسی ځوان ته په همدې ژبه ګویان شو

کوم یو نیک عمل مو کړی چې سبحان

عمر ډیر درتــه نصیب کـړه هم زمان

ځـوان ویـلې چې محفـل کلـه تمام شو

خـلک الړل د واده رســم انــجـام شو
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پـخه شـپه کـې د کـور ور وټکید لو

د ور شاتـه یـــو فـقـیـر مـې ولیدلو

ما ویـل :څه دي بابا څنګه یې راغلی؟

پدې شپه کــــې دلته چا یې را لیږلی؟

ویلې :ځوانه شوم خبر ستاسو ښادي وه

ستاسو کور کې په ماړه نس خوشالي وه

د څـو ورځـو زه یمه وږی او نهار یم

بس د ولــږې بې اختیاره یم بیمار یم

اوس راغلی یم چې وږی نس مې موړ کړې

پدې کارباندې بیمار حالت مــې جوړ کړې

زه حیران شوم چې فقیر ته به څه داد کړم

څنګه وږی نس یې موړ او زړه یې ښاد کوم

کور کې نوره ډوډۍ نه وه صرف دناوی

چې اخته وه سمول یــــې د کــــور چارې

په کوم وخت چې سوالګر ډوډۍ غوښتله

د سوالګــر خبر دې نــاوې واوریدله

ناوی خپله ډوډۍ راوړله سوالګر ته

کوم چې وږی وه راغلی ددوئ در ته

سوالګـر هـم ورتـه د عمـر دعـا وکړه

په خوراک یـې د خپل نس تسال وکړه

مونږچې کله شوواپس خونې تر څنګ

سرنه دیګ په کټ ګذار شو کلک تر سنګ

ناوی دیګ له دې تاخچې ښکته کولو

دیګ شیوه شو پــــدې مــــار ولګیدلو

مار شو مـړ په هغه دم په دغـه ځای

تر سبا مونږ عبادت وکــــړه د خدای

جبرئیل ویــــلې  :موسی ای پیغمبره

صدقــــه رد دبــــال ده ای ســــروره

صدقـه بانـدې حاصل د رب رضا شي
شي د اوږد عمر خاوند ،ورکه بال شي
۲۰۱۹ – ۴ – ۱۰
م  ۰کال

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