
 

 شغنان  سیمای                                                                                                                    یسرورشاه سرور

1 
 

سرورشاه سروری نوشته:  

۲۰۱۵مارچ  ۱۵  

خررررررهم    رررررر   وسرررررر   درود و عرررررر   

   هیاران، بزرگان و  قطارن!

مررح ثنرر   شررانان سررن ا برر  منرران  مررهن  

داشرر    دسرر  وسررن   ادررادک ا، ررار، بنررن  و

رو   و ک  مثدرر  و سررا که  ررر  در ک نارر   ث ررا  شرردا و ثار ررا    ررا  ،  ن رر 

ودی   ادیدراک  یراد   قا  س ور اررانو ،  نگ دوس ،  ق م بهس ان خس    کاپذی 

کا کنح ثپر   .ش س.داش   ا      جواکان اا   رار را باقدوک  ث ا  در  رشنف 

با  م باردی   سپاس ، اوان ا  ، وک ههار      مان را اشویق وا غنب  م  ک ایه

شخصرررن   رررا  خامررر  بهسررر ، وررراثب اکهیشررر  و بنرررن ،   .ش س.گ داکنررره  ادار  

وبررادی  ان  رمرراک  ا و ،  نررگ دوسرر  را برر   ،رر ین   ، یرره   ررا  ق  رر  اشررویق 

 امنه مو،قعن   ا    چ  بنش   ش ا.  ، ش یک منسا که

«قــیــن»  

څرهـــنگ فا نه فهمهوزبــــی تویم قین   

 قامت څه گښچ شین څرهنگ فا نه فهمه

پڐیڐج خجالک په آسمانموندت مـــودل   

 ستخـــوان دٿدنگین څرهــنگ فا نه ٿهوه

 بـــیرق سفزرهنگ په دیـــف مـــرقد دین

 تودل توالفد سه وین څرهنگ فا نه سهوه

 "سدید" څه الد تورد یم عمربی خبر ته تیزد

 خب خیچ ودهرڐ وزین څرهنگ فا نه نهوه

پروان:والیت  1/2/2015  
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گه فیمٿومیڐای گــل کـباب مومهک لحـکن   

ومیثگه تیمڐتت ښنیست اعتبارمـه عمرند چو  

نیستمه فید یچهی بکارتورد مورد میس بکار  

گه جـیـمٿمیڐوتت ښنـور راستهم خــوقامت چو  

کومهک غــم یم عمرعاقبت ته تیــزد«  سدید»  

گه نیمٿومیڐداند تیرسوت توعمــــر دان چس   

پروان:والیت  1/2/2015  

 

ٿغریب  

وزهرمه کنــج ٿنوسچ قرار څهازدسته تــوم   

                                   ه بحث خوغونجڐشمالک 

ین تا خولنـــج ږ ج  قلــــم فراڐاڐ څهیـــمت څ  

                                    ه بحث خوغونجڐشمالک 

 دث لپ بزیب صورت نه اشکاشمته نه مونج

                                    ه بحث خوغونجڐشمالک 

ید ته فـا وه غـونجڐان ښقلنـدری ن«  سدید»  

                                     ه بحث خوغونجڐشمالک 

2/2/2015 پروان:والیت    
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 دنیا

ج یه یار نسینت موڐه ریڅتندم ښیه ده  

رهنگ طالع نه فا یه یاروزینت موڅ  

یمهــه شــته نــه جانــچ نښــدرازم وه  

ای ناگ ترموچاست یه یاروریمت موڐخ  

سهوم خوالم وزترخوجای سهمڐچه پا  

ریمت موڅهه یارڐین بیاڐتوکارین   

یه چهی خبرنست ښموبهره قاق به خه  

ینت موږخبرالم لحکه سیت یه یارب  

هڐهرتهم تو الفد تویت کوسا«سدید»  

ج یه یارنچیمت موږای تهم خلق موچوڐخ  

2015/02/07 پروان:والیت    

 

 زارگه

 گل پان تیته وزاز زبا ترد

 زارگه ته کــنم وزبینوا ترد

 موندفاتو فیه تونگه وزفــیم

گناه ترد ٿه فید لپڅ بعدازمو  
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ایت چود یادڐاد حڐقـولت تو  

ه نفیم وزپربها تردڅ اندڅ هر  

 الم فــــکرکـــنم نفـــیم توالیــق

 چیزجهت کوسوت مودل شتاترد

مونالها تردد ڐالم خوش ته کویا  

2015/02/07 پروان:والیت    

 

 رسیده عمر به کام آهسته آهسته

 رسیده می به جام آهسته آهسته

 کند دل میل قصروهم امارت

 رسد کارها به شام آهسته آهسته

 نه مال وقصرنه بیش از کفن برد

 رسد نوبت به دام آهسته آهسته

 ادامه دارد......................

 اــدنی

   یاـــــن دنـدر این دورو در ایـ       هاــــم تنــــــنــها منـم تـمنـ        

 یاــــا عجـب دنــجـب دنیـــع        ه نفرین بود درین ازماــچ      

 ـم ناالنـــچ وخـــــزراه ای پی      رانــسته و حیـــم دل خــمن      

 یاـــا عجــب دنـــب دنیـعجــ       ردانــنـون سرگـــم مجـــمنـ     

 ـگر دارمــش ازجـــم وبیــکـ      ــر دارم ــــــله دارم خبــــگـ    

 اـــا عجــب دنیـــب دنیـــعجـ      رماطر دــی خود خــده راه    
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 گارم نیستــن روزها نــدرای     یست ـم نــدایــن صـم مــبنال     

 اـــب دنیـا عجــــدنی ـبـعجـ       م نیستــــت وپایـی پشــکس    

 مــــــایـــا تمنــــم هــشده غــ        مـــر کوتایـــیه شده عمـــس   

 اــــب دنیــا عجــــب دنیــعج        مــــاهایـــن گنــاری کـــشم   

 نــایم مـــن فنـــم بیــه رویـب       نــــم مـــوانــــل و ناتـــزلیـ  

  اـــب دنیـــا عجــب دنیــعج        نــم مـــجوانن ــرم مــنه پی  

 م خشکــم دهانــــن گویــشخ       کــم خشــــان دارم زبانــده   

 اـــب دنیــــا عجـــب دنیـــعج      م خشکــخوانــــا استــسراپ   

 نــــــا برکــی بقـــالی بـــنه     ن ــبرم عــطابر ــدایا صــــخ            

 اــب دنیـــا عجـــب دنیـــعج    ن ـــدا ازتــت جـروح« سدید»            

  3/2/1393والیت بامیان: 

 ناله

 ناله بی صدا دارم درحریم تنهایی          م تنهایی   ــوا دارم درحریدی ــدرد ب

 صبر بی نوا دارم درحریم تنهایی         شکوه میکنم جانا از نسیم گل سالها  

 حکم بی گنا دارم درحریم تنهایی        طاقتم رسد آخر دروجود من ظاهر   

 روی بی نما دارم درحریم تنهایی       دشت کوه درسهراهمچو یوسفی درچا  

 عمر بی بقا دارم درحریم تنهایی      گل شگفتنی دارم میوه چیدنی دارم      

 پنا دارم درحریم تنهاییمرغ بی   شاخه شاخه گل ناالن النه النه سرگردان  

 روزشب به صد مشکل از فراق آن خوشکل    گره بی گشا دارم درحریم تنهایی  

                                                                                                    

 «سدید»

2015/02/ 10 پروان:والیت    
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 عدالت

 خر آمدـرومفتــین کورکــآمد       سردارلع ای چرخ فلک حیف بدان مبتکر

 مت تقوا مضرآمدــاکان       بردین مبین حکــت زنیــدقامــادت قــیل عبــتمث

 در آمدـتـشرت آن مقــوا عـکوبازرس ودادرسی فردبه اخالص       پرسوزن

 ند       برحفظ همه عزت مان منحصر آمدـه رفتـمـاندن هــگویندهمه بودند نم

 الب وحدت تو درگوشه خموشی      خونخاروستم کار یکی مستحضر آمدای ط

 بدان دشمن مان مستشیرآمد« سدید»تحــریر یتــیمان به هـرملــت افـغـان        

2015/02/10 پروان:والیت    


