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امین الدین افغانی

د مـور زړه

یوه لنډه کیسه د مور د ورځې په مناسبت
یــــو کیسه د یـــوې ښکلــــې نــاوکۍ
وه حسیـنه پــه مثـــال د ښاپـــــیــرۍ
د ښکال شهرت یـــې ډیــروه بې انـداز
چې پـرې خپلـــه وه اګاه لـــدغـه راز
ډیر ځـــوانان یې د ښکال وه خریـدار
کبرجنه ډیــر مــغـــروره پـــه رخسار
ښکلی ځوان وه په هغې زړګــي بایللی
هغه حسن یـې زړګــي تر ګوګل وړی
په خپل فــکر کــــې با عزمه با ایمان
ښکلې پیغلې ته ېې اظهار کړه خپل ارمان

پیغلې ولیده چې ځوان دی هسې ښکلی
چی په ما بانــدی ېې خپل زړګی بایللی
چې دځوان اظهاریې واوریدپه ښه شان
ورته وړاندې کړه خپل شرط په هغه ان
که دې شــرط راته قبول کړه زه یم ستا
بــــی لـــه شــــرطه بــه دې نشمــه لیال
ځوان ویــــلې چې هــر شرط ته یـم تیار
راتــــــــه وایــــه چــــې زه نـــلـرم قرار
ویل چې شرط مې دی مشکله که پوهیږې
هــــمدا اوس به د مور کورتـه روانیږی
مور دې مـــړه کـړه ماته رایوړه لړمون
پس لــــه هغه به کامیاب شـې په ازمون
زه بـــه ستا شمه ژوندون کـې تـل مــدام
که قبــــول کړې زما شـرط زما مـرام
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ځوان په منډو دخپل کور په لورې سر شو
د خــــپل مــــور ته رسېدلو پــه تکل شو
هلته ګوري چې ېې مور په خوب بیده وه
بې خـــبره دخپل ځــــوی پــدې قصه وه
لـوی چاړه یې دخپل مور په ګوګل سرکړ
سمـــدستې یې دخپل مـــور ځیګـر بهرکړ
دا ځیګر یې کړ په الس په منډو سر شـو
د جـــلې پـــه لـور ېې عـــزم او سفر شو
ورخطـــا د هـــغې پیغلې په لــور سر وه
لیونـــې د خپلــــه ځــــانــــه نـــا خـبر وه
چـې نا څـاپـه یــې پښه شـوه الر کی بنده
را ګـــوزار شــو د یوغت کانی تر څنګه
دی په خپل درد او فـریـاد باندی اخته شو
مور ځیګر هلته ګــوزار او کلـلـولـــه شو
مــــور ځیګـــر نـــه دا اواز شولــــو بهـر
آه ،پاک ربــه چـــې مې ژوبـــل شـو پسر
د اواز پـــه اوریــــدو پــــه چغــهار شــو
ځوان په هغه سات دخــوبه را بیدار شـو
چې د خوبه یې سر جګ کـــړ دم ساعت
مور ېې سر ته ورتــــه نــــاسته په هیبت
مورې غږ وربـاندي وکـړ ځویــه څه دي
بیا ناارامـــه وې خوبـونـه دې درانه دي
ځوان چې خپل مــور ته له ورایــه وکتل
له هیــــبـتـه یــــې پـښو تــــه ودانـــګـــل
ویــل مـور جـــانې زه یم ستا اصلي قاتل
ما تــــه عـــفه کـړه انصاف نه وم غافل
تا روزلی یــم خپل نفس کې تـر دې دمه
چې ژوندی یــم زه بـــه ستا قــدر ساتمه
خوږ موجود یې ته خلقت د پاک سبحان
ستا دا پــــاکې عــــاطفې تـــه یم حیران
مور ده مینه مور احساس دی د ژوندن
یــــوهستي ده هــــم رڼـــا د سبــــاوون
هــغه څوک چـې د مور قدر ته رسیږې
د خالق پــــدی پیرزوبـــانــدې پوهیږې
پــه دنیا کې تر هر څه نه خوږه مور ده
مور نعمت ده مور ښکال د هریوکور ده
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