بخت بیک"نوا" میرزاده نو شعرېن (خږنونے تے یت فارسے تے)
 ۱۰جوالی ۲۰۲۰
امۈم زمۈن
رهبرات رهنما امۈم زمۈن
مرشد ات پېښوا امۈم زمۈن
لۈم ته صلوات به آل پیغمبر،
نسل از مرتضا امۈم زمۈن.
یاڅ ڎهد ملک درون ولنگه چود،
اس تویهم ڤود پناه امۈم زمۈن
رهبرت هم مے دین اته دنیا رد،
تورد کنهم اقتدا ،امۈم زمۈن.
مهش امېڎېن گل اس تو فرمۈنېن،
تویت حاجت روا ،امۈم زمۈن.
تو مرید باب تو محبت اندیر غرق،
نست مے گهپ اند ریاء امۈم زمۈن.
از تو نورندے  ،مهش دلېن روښن ،
گهرم تو مهراند "نوا" ،امۈم زمۈن.
اول جون ۲۰۲۰
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مو خږنۈن
مو خږنۈن ،ای تو نۈم هر جای نمایۈن،
اس نر اند تا وخت مهش اجداد،
تو یت هم یادگار ات ارث ،اس مهش نهن اته مهش داد
خو دۈمهن تے یت  ،خو دهم تیر ات مو تر دۈشت تا:
روۈنم ست خو پاڎ تیر ات  ،پرأنم ست ،
خودر چرتے جهۈنم ست ،لهک تو-رد لۈم،
ڤرا جۈن ،وز خو زارڎ صندوق درون ارمۈن
مو خږنۈن ای مو جسم ات جۈن
تو وینتاو ڤا گه مورد ارمۈن
*****
چسم تر خیر چسم تر مئست،
تر كویېن اته دریا  ،نی نی نست،
خمارم ،
یم مو در گیلے ته ښا خۈم رست،
کهی سٲوام ڤاگه ،کودک وز،
تو دۈمهن تیر کنم بازی یت،
تورد  ،ارهزم ات شهندم ،
تودرگیلے نده مه ثهوام مه نهوام،
خمارم وز تو دیدار تیر اته بېمار ،
مو احوال اند ،مو دهرڎېن ارد توسٲو درمۈن.
مو خږنۈن اے مو جسم ات جۈن.
تو وینتاو ڤاگه مو-رد ارمۈن.
*****
روښتم اس تو خیزند لپ رق ات لپ ڎر،
فکث رښت یم مو تېپېن پهر
څه لهکم چود تو رق کویېن،
توچښمه یېن تو دریا یېن،
څه نږجیدم خو یېلگه کهلڤه وینتم وز ،
وے پۈندک تیر خو پیڎ جایېن،
خو یېل ات  ،یېل چے زهنېن  ،پتاڎگه تیر ستۈرېن ،
یېل چے زهنېن غل خو ژاوین ات خو مال ڎۈځېن.
*****
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فکث یکبار مو څېمېن تر پرا نږجید ،
یېل تے ام وز څه ڤد کودک،
وے چوپۈن مال پئیداوېن ،
کبندات میسک ڤرهداوېن،
زریځېن قعقره ڎهداوېن،
زمهڎ بخمل پنیو داو ات ،
وے څوڎم ات غۈرش کرهښتاوېن،
وے گج وهرگ  ،پاڅ پئیداوېن
اته نهش خاطرات ېن از وے مئست ات خیر
ښتئرځېن خښه یېن ېن مس څرهنگ ڤد ڤیر
لهک لۈڤم دېڤ تمه رد نر؛
خو زارڎ ات جۈن څریڤداو ات،
مو پیڅرد مس رۈان کش یوښک رگۈڤېن ،ات،
مو دهرذ لۈڤېن.
څرهنگ قسمت ،عجب تقدیر،
نه ڤهرڎیم وز رنیښتاو ات ،نث ام بے غم پتاڤ اندیر،
کو لۈڤېت مورد!
لپ ام سڎج ذۈن جناو بریان
مو خږنۈن اے مو جسم ات جۈن
تو وینتاو ڤاگه موارد ارمۈن
*****
ارم شچ نهله لپ تندر،
وے آسمۈن اند ښتئرځېن غل لپ ات،
پرا وختېن مغوند تر همدگر څېمک نه ڎېن ،افسوس،
یو خیر موږجا؟ یا یه مئست ڤرښت ات وهښچ هر وم قۈل؟
نفهم چیز ارد عقابېن چون اته  ،بلبل خو انجوڤج گۈل؟
چیز گه ریج لۈڤم وز نر؛
فریپتم تر یے غله ملک دښت ات سهڤځ،
لپث غله وے دریایېن اته آسمۈن ،
په هر څۈند رقدے جایېن ام سفید  ،ای وای ؛
تو وینتاو مورد نه سۈد امکۈن،
شچم حیرۈن ،
مو زارڎ قین ات ،مو یوښک بارۈن جناو،
تیزد هر مو پیڅ ات بۈن.
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مو خږنۈن اے مو جسم ات جۈن
تو وینتاو ڤاگه مۈرد ارمۈن.
*****
ترۈ فک چیز فریۈان ات شکر ڎهد نست،
اي واي،
مے عشق ات ،خیر اته ژیوجښ درون،
نست نور اته گهرمے،
مے سڤزه ات گل اند بۈی نست،
طبیعت ڎستنیج نست ید،
فکث چوږجن،
دے بۈی در ورغ فایده تویج،
ښتئرځېن ېن پے آسمۈن میږځ  ،یاترخوڎم
دے انسۈن  ،دے حیۈن ات زمهذېن ڎویج
فکث گهپ تیزد ته تر فایده ات ،
هرڅۈند مهش ڎهذهم جۈن،
محبت نست  ،صداقت تویج ،رفاقت موږج،
دۈن جهت لۈم،
تو ٓ
دۈرند ٓذهم خو ښهب تا  ،رخ ،
"نوا" دهرذېن ته سېن درمۈن.
مو خږنۈن اے مو جسم ات جۈن.
تو وینتاو ڤاگه مو ارد ارمۈن
*****
ماییم و هر پیادمد شبرنگ این دیار
در انفجار كشته شوي یا كه انتحار،
این برزخ كه مالك دوزخ خریده است،
میدان بازي است و ره یي جنگل شكار،
در چنگ شوم كشمكش هیهات خاك شد،
فرهنگ پر صالبت یك خلق نامدار،
میراث دار حكمت و دانایي و غرور،
افتاد در اجاره یك مشت الشخوار،
از قطره قطره خون شهیدان این وطن،
گردیده كوه و دشت و دمن شام الله زار،
اي افتاب گرم شو و روشني ببخش،
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بر جانهاي یخ زده یي سرد بي بهار،
اي كاروان بادیه یي عشق و روشني،
برخیز با درفش ظفرمند و با وقار،
بهر نجات خلق و وطن همصدا شوید.
وقت درنگ نیست مكارید  ،انتظار.
كابل  -جوزاي ۱٣٩٦
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