ارگان نشراتی شورای سراسری حزب وطن

راه ما

Rahema

داستاد سیداګل پاڅون شعر

دښوونکی سیدګل افضل”افضلی“ په یاد

اوسپنیزه اراده وه حوصله وه لوی طاقت وو
عظمت وصداقت و یوپیاوړی شان قوت وو
خوشحال نه ووتل خفه ووپه دی خواروولسونو
زوریدلی ژړیدلی په ریښتیالوی شجاعت وو
دمتین عظم خاوندوواراده کی یی خلل نه وو
په دی خپل وطن مین وودخاین نه یی نفرت وو
دقلم څوکه یی تیره وه لکه توره چی تیره وی
بس دهریوسوال ځواب ووښه قوی یی مصلحت وو
لوږیتندیییګاللیبیکوریوهورپهغاړه

نوره یی هیڅ څه ارزونه وه بس ارزویی سترخدمت وو
ښه په مینه اواخالص یی غیږه خالصه وه نیولی
تشد دځنی منکـــــــــــــروو یوسمبل دمحبـــــــت وو
بس په خپل مسلک مین وومعلمی دده مسلک وو
یوعجیب شانته انسان وو خوږیی خدایګوهرصحبت وو
دعالی فکرخاوندوولوی اخالص پکی موجودوو
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په ریښتیا چی سترانسان ووسرترپایه شرافــــــــت وو
دوطن دارزوګانودځواب به څوک جوګه شی
افضلی رامعلومیږی چه په مرګ کی دی حکمت وو

زړه دی تنګ شوماړی جن شوی مرورشولی اوالړی
مونګ دی پریښودویواځی دادی څرنګ رفاقت وو
افضلی صاحب تاخوویل زه شینواری اوسخت پښتون یم
دومره ژردی ځان بی غم کړدادی څرنګه صفت وو
اوو!تاڅوځلی مونږ ته وویل چه زه نورله تاسوځمه
داهماغه وه خبره اوداهمــاغه مصلحــــــــت وو
مونږویل چی داسی نه شی اوتاویل داسی به کیږی
بس په دومره لوی خفګان ستازمونګ سره رخصت وو
تاویل مونږ نه منل تاچی کړل هغه دی وکړل
ښه دی وکړل چی دی وکړل تاته دغه وخت فرصت وو
هلته هم یوازی نه یی په زرهاووتللی دمخه
استقبال ته دی والړدی ځه ورځه دعاکوومونږ
ته په کومه الرچی الړی دغه الره ده دټولو
څوک به مخکی څوک به وروسته دغه الره ده درځومونږ
خوچی څوپوری ژوندی یوستایادونه یادوومونږ
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صداقت ریښینولی به دی هروخت سره ستایومونږ
ته مړنه یی تل ژوندی یی فزیکی شتون دی نه شتون شو
ته اتل وی ته زمری وی کارنامی دی ثبتوومونږ
زه پاڅون دی احترام کړم یااستاده قهــــــــــرمانـه
مغفرت دی خدای نصیب کړه دادعابه تل کوو مونږ
ټول به لپه کړو السونه داهلل نه تاته غواړو
مغفـــــــــــرت اوجنتـــــــونه دهغی دنیاخونـــــدونه

جالل آباد ــ افغانستان
 11قوس ۱۹۳۱
 ۱دسمبر ۲۱۱۲
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