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This selection

This  selection  was  made  during  2002  to  introduce  Pashto 
poetry to a group of friends spread all over the world who were 
interested  in  Afghanistan.  We  communicated  to  Internet.  I 
selected some of the poems I liked and proposed a first draft of 
translation. My other friends who knew English far better than 
I did, helped improving the translation.
Poets selected here are among the shining stars of the modern 
Pashto  poetry.  Jahani,  Karwan,  Laeq,  Malal,  Pasarlay,  Olfat 
and Sediqi belong to Afghanistan, Ajmal Khattak, Ghani, Gol, 
Sayel, Shahin and Taer are related to Pakistan.

Shishir Shah (from Mumbai, India), Riaz Hakeem (from Swat, 
Pakistan,  Eleanor  …. From …) contributed  the  most  to  this 
work. I have never met these friends but friendship transcends 
the distance. Shishir Shah has now gone. Last time I received 
news  from Eli,  she  was  fighting  against  a  terrible  illness.  I 
don’t know if she could read these lines. Let these poems be 
the heralds of friendship amongst men and women of good will 
from all  countries,  all  climates,  all  faiths,  all  beliefs  and all 
colors.

N.M. 2010



دا انتخاب

  کال کې ځینو دوستانو ته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې۲۰۰۲دا غورچاڼ ما په 
 خواره واره وو او له افغانستان سره یې علقه درلوده د پښتو شعر د معرفي له
 پاره کړی و. موږ د انټرنېټ له لرې سره اړیکي درلودل. ما هغه شعرونه چې
زما ه لومړۍ ژباړې سره مې وړاندې کول.  و ل ر خوښېدل انتخابول ا ا ډې  زم
 دوستانو چې پر انګرېږي ژبې تر ما ډېر برلسي وو، هغوی د ترجمې په اصلح

کې را سره مرسته کوله.
د معاصر شعر و  د پښت ي دي  ڼ کې راغل ه دغه غورچا ن چې پ ه شاعرا  هغ
 ځلېدونکي ستوري دي. جهاني، کاروان، لیق، ملل، پسرلی الفت او صدیقي له
ر له و طای ن ا  افغانستان سره تړلي دي، اجمل خټک، غني، ګل، سایل، شاهی

پاکستان سره اړه لري.

 شیشیر شاه (ممبی، هندوستان)، ریاض حکیم (سوات، پاکستان) او الیانور ( ،
 امریکا) په دې کار کې تر ټولو ډېره ونډه اخیستي. ما دغه دوستان تر اوسه نه دي
 لیدلي خو ملګرتیا فاصلې نه پېژني، ښیښیر شاه اوس له موږ څخه د تل له پاره
 تللی. الی هم، وروستی ځل چې ما ته یې خبر راغی، د یو بد رنځ سره لس و
 ګرېوان وه، نه پوهېږم چې دا کرښې به ولولي او که نه. هیله ده چې دغه شعرونه
 به د ښه نیت درلودونکو انساناو ترمنڅ د دوستۍ استازي شي، په هر هېواد کې،

تر هر اقلیم لندې، د هرې عقیدې او په هر رنګ چې وي.

۱۳۸۹ن.م. 



Ajmal Khattak

اجمل خټک
(1925 – 2010)





WISHES

So many are the wishes in my heart 
How I pray your liquid eyes to fulfill them all 

Each drop of my tears is a piece of my heart
filled with countless regrets

Ask not my mouth, ask rather my eyes, red with tears
Filled with a rainbow of prayerful longings

Waiting for a single smiling glance from a certain person
I have books full of wishes

As provisions for this world and the next, O Khattak,
I have burnt spots on my injured heart



ارمانونه

څومره په زړه کې ارمانونه لرم
یو ستا نظر ته ټول کارونه لرم

د اوښکو هر څاڅکی کتره ده د زړه
په کې بې شماره حسرتونه لرم

له خولې مې څه غواړې سرې سترګې پوښته
په کې رنګین رنګین سوالونه لرم

د چا د یو موسکي نظر په تمه
تمنا ګانې دفترونه لرم

توښه د دین او د دنیا خټکه
په زخمي زړه سوي داغونه لرم



WHO IS

When I go to see flowers in the garden
I stand lonely in the crowd of flowers
I feel the devastation of my loneliness 
Who comes to my mind, if not you?

As flowers laugh in the beautiful dew 
and waves of breeze play in arms of the flowers
my heart longs to possess them 
Who comes to my mind, if not you?

When water rushes through the brooks of the garden
and the reflections of the red flowers swirl and spin 
A storm rises in my imagination 
Who comes to my mind, if not you?

When the moon above my head reaches the middle of the sky 
looking at me, it smiles and laughs
my heart recalls but one beauty
Who comes to my mind, if not you?



دا څوک دی؟

چې د ګلو سیل ته لړ شمه چمن ته
تنها ودرېږم د ګلو انجمن ته

تنهایي لکه بل را محسوسېږي
که دا ته نه یې نو څوک دلته رایاد شي؟

چې ګلونه ښایسته پرخې ته خندا کا
د نسیم وږمې یې غېږه کې تا تا کا

زما زړه ورته د ځان سره پسخېږي
که دا ته نه یې نو څوک دلته رایاد شي؟

چې د باغ په شنه وله کې سپین لهرونه
خوري د سرو ګلو په عکس چورلکونه

په خیالتو کې توپان راپیدا کېږي
که دا ته نه یې نو څوک دلته رایاد شي؟

چې سپوږمۍ مې په سر منځ اسمان ته راشي
ما ته ګوري په خندا شي په خندا شي

یو ښایست زما په زړه راوورېږي
که دا ته نه یې نو څوک دلته رایاد شي؟



When I die for the glory of my country 
When, for honor, the gallows claim me
and, I see, before my eyes, that black hair
Who comes to my mind, if not you?

everywhere I go, it is you who fills my mind
who lights the darkness of my life



چې د خپل وطن د نوم نه قربانېږم
چې د نوم ناموس په دار باندې زنګېږم
مستې زلې راته مخکې مخکې کېږي

که دا ته نه یې نو څوک دلته رایاد شي؟

ته یې چې مې هر ځای مشغول یې
د ژوندون تورو تیارو ته مې رڼا یې



Ghani

غني
(1914 – 1995)





DESTINY

I am soft mud in the hands of the potter
I will become a wine cup, or a lowly ablution water-pot in a 
mosque 
A little lamp in a shrine, or a lantern in a wine shop
or even a shard in the garbage.
youth, vitality and life itself are the deeds of others
I have no force, no part in the decision
o pious man, tell me: in the garden of my friend 
which flower shall I consider dirty, which pure?
how can I be accused of sin
when power, destiny and decision belong to others?
why should I regret laughing?
others dream and others interpret the dream
my fault is this: I love flowers.
I am not the master of the flower, nor the owner of the the 
glance
I have no control over glazed eyes
over thirsty lips, or unconscious thoughts
I haven't put into the eyes of my beloved
springs, flowers, music, intoxication 
I have not made from my own light
melody, movement, colors and springs
In the pale light of the dawn
I have not put the magic



قسمت

زه نرمه خټه یم، لس د کلل کې
یا به د میو جام شم، یا به کوزه د جومات

یا ډیوه ګۍ د زیارت، د میخانې فانوس
او یا د ډېران ټیکری، ستړی او مات

ځواني، مستي، ژوندون، د بل د لسه دي
زما نه وس شته او نه مې واک
شیخه په باغ کې د یار  د کوره
کوم ګل پلیت کړم او کوم پاک

څنګ ملمته زه په ګونا شم
چې وس، قسمت او تقدیر د بل دی

څنګه ستومانه زه په خندا شم
خوب دی د بل او تعبیر د بل دی

دا مې ګونا ده مین په ګل یم
نه زه د ګل اقا، نه د نظر

نه مې د واک دي خمارې سترګې
نه وږې شونډې، مدهوشه سر
ما نه دي ایښي د یار نظر کې
سپرلي، ګلونه، سور او خمار

ما د خپل نوره نه دي جوړ کړي
شرنګ او غورځنګ او رنګ د بهار

ما د سبا په پسته رڼا کې
نه دی خپور کړی د جادو ساز



some Shirin has taught this to Farhad
a trick that made Ayaz a lord for Mahmud.
I do not know who lit
the light of Venus in the pearl
I am a picture drawn by some one else
a speechless mud in the hands of a potter
there only could be destiny or hell
and if both exist, how can You be merciful?
I can not bear; I can not accept
that you will be, at once, executioner and lover



چا شېرینۍ وه فرهاده ته ښولې
چا جوړ محمود کړ خان د ایاز
زه نه پوهېږم چې چا روښانه

د زهرا نور کړ په مخ د لل کې
زه  تصویر یم د بل د ګوتو

بې جبانه خټه، لس د کلل کې
یا به قسمت وي، یا به دوزخ وي

او که وي دواړه، نو ته رحمان یې؟
نه شم زغملی، نه شم منلی

چې ته جلد یې او هم جانان یې



SPRING

Spring came again bearing the message
Of flowers, colors and light
My Saqi smiled and brought a full cup
Of intoxication, youth and laughter

Morning came, dispelling a night 
Of darkness, fear and regret
I saw a yellow flower in the dusk
It brought regards from my beloved

this mind of mine will never accept 
That the creator of flowers also created hell
How will He enjoy my screams
The One who created narcissus just for me

This green grass, these red flowers 
This enticing dusk
Prove the love of my Saqi
with cups full of red wine

My Saqi's eyes are glazed
This drunkenness was made for me
My beloved has lovely eyes
This beauty was made for me



سپرلی

بیا سپرلی راغی بیا یې پیغام راوړ
د رنګونو، ګلونو او رڼا

شو ساقي موسکی، ډک یې جام راوړ
د مستۍ، د ځوانۍ او خندا

یو سبا راغی، یوه شپه لړه
د تیارو، وېرېدو او ارمان

یو زېړی ګل مې ماښام ولید
سلمونه یې کول د جانان

دا دماغ زما چرې نه مني
چې د ګل خالق به سقر کړي جوړ

څنګ خوږې به پرې زما کړیکې لګي
چا چې ما له نرګس او دلبر کړه جوړ

دا شینکی چمن، دا ګلونه سره
دا مست مست شانې مستانه ماښام

دا ثبوت د ساقي د مینې دی
دا د سرو شرابو بر پوره جام

د ساقي چې سترګې خمارې دي
دا خمار یې ماته جوړ کړی دی
د جانان چې شونډې دلدارې دي

دا سینګار یې ما ته جوړ کړی دی



The moon, the stars, the joyful dusk
Are made to entertain my pains 
My Lord loves me
Therefore the world is full of flowers

What is spring but the joy of my beloved
as He spreads His light in each breath, each atom
He spreads his light onto the flowers
He spreads the colors of Mount Sinai into the breeze

As long as there is a show of colors
and ecstasy moves in man 
I will not admit
That there are fires in the next world

My friend has not made me for punishment
He has made me for love
He asks me for love, laughter and joy
whether I am in a mosque or a temple of idols

spring returned, again bringing a message
Of colors, flowers and light
My Saqi came back with the full cup
Of joy, youth and laughter

Once again He presented, with His red fingers
A cup full of pains to the Fool
A cup full of life, separation
and union, full of colors, full of dreams



 دا سپوږمۍ او ستوري او مست ماښام
مشخول زما د غمونو ده

دا په ما مین دی مالک زما
ځکه ډکه دنیا د ګلونو ده

سپرلی څه دی؟ جانان مست شوی دی
هره سا او زړه کې خپل نور خورۀئ

په ګلونو کې خپله رڼا خوره ئ
په نسیم کې رنګونه د تور خوره ئ

چې تر څو یوه نظاره د رنګ
د غورځنک، د مستۍ په انسان کې وي

تر هغې به دا زه ونه منم
چې اورونه به هغې جهان کې وي

زه جوړ کړی نه یم سزا له یار
زه یې جوړکړی یارانې له یم

ما نه مینه خندا او مستي غواړي
که جومات که بتخانې کې یم

بیا سپرلی راغی بیا یې پیغام راوړ
د رنګونو، ګلونو او رڼا

بیا ساقي راغی ډک یې جام راوړ
د مستۍ، ځوانۍ او خندا

بیا یې سرو ګوتو کې ونیوه
لېوني ته جام د غمونو ډک

د ژوندونه ډک، د فراق نه ډک
د وصال د رنګونو، خوبونو ډک



WONDERING

God, should I laugh with buds
Or cry with a lamenting nightingale?
God, should I look at my beloved's beautiful face 
Or look at my burning heart?
God, must I fear your infinte hell
Or shall I gaze at the beauties of heaven?
Tell me, let me know; i cannot decide
Whether to please you or to please myself?



سوال

خدایه وکړم د غونچې سره خندا
که د خوار غریب بلبل سره ګریان

خدایه و ګورم د خپل یار ښکلي مخ ته
که د خپل سوي زړګي شم تماشان
خدایه ووېرېږم ستا له لوی دوزخه

یا که تمه کړم شروع د حور غلمان
ته مې پوه کړه ته مې پوه کړه نه پوهېږم

چې ږه تا کړمه خوشاله او که ځان



RAINBOW

there is darkness, thunder (lightening), [the fear of] getting lost
I am looking for the rainbow
With my hope I make
Sometimes colors, sometimes union
I am all my illnesses
I am my doctor [in] perfection
O my proud beloved
I am the creator of your beauty
When I went to seek
I found the soft resting place
When I thirsted for light
I found a white saqi and a cup.

It's me who sometimes become a flower,
Sometimes light, sometimes union
Sometimes the fire on your red lips
sometimes the spot on your chin
O you, made of my love
Your perfection is my perfection
In the dark universe of logic
Folly [gets] lost, the crescent [gets] dark
There are darkness, thunder, and the fear of getting lost
(But) there is no rain, no rainbow.



د بوډۍ ټال

تیاره تندر ورکېدل دي
زه لټوم د بوډۍ ټال
د امېد نه جوړومه

کله رنګ کله وصال
زه د ځان کل مرضونه

خپل حکیم یم د کمال
ای زما مغروره یاره
زه خالق ستا د جمال

دا چې زه په تلش لړم
پوست پړاو مقام مې و موند
دا چې زه تږی د نور شوم

سپین ساقي او جام مې وموند
دا یم زه چې کله ګل شوم

کله نور کله وصال
کله اور ستا د سرو شونډو

کله ستا د زنې خال
ای زما د مینې جوړې

ستا کمال زما کمال
د منطق په تور جهان کې
ورک جنون او تور هلل

تیاره تندر ورکېدل دي
نه بوډۍ شته نه یې ټال



Hassina Gol

حسینه ګل





love

Well enough I knew
That this can't be true
Truth is a shade of different hue
I am thinking: what kind of lie
That we so wished it to be true
But it was just a lie
That we could never make True



مینه

په دې خو پوهه ومه
چې حقیقت دا نه دی

ریښتیا څه بل رنګه دي
وایم چې ها کوم دروغ وو

چې ریښتیا کول مو غوښتل
که نه هغه دروغ وو

ځکه ریښتیا مو نه کړل



Thirst

Cups full of cold water 
Lay before us 
What fear, so averts us ?
Our throats, as wood, dry
Our lips spiked with thorns
Our tongues are glued in our throats 
Are we lazy? 
Or wooden with fear?
This feeling of fright
Is why you are thirsty, 
Is why i am thirsty 



تنده

وړاندې مو یخ جامونه
د اوبو ډک پراته دي

خو چې د کومې وېرې
ورته کتلی نه شو

مرۍ لرګي زمونږه
ژبې مو حلق کې نښتې
یا خو ناراسته یو مونږ

یا رانه تاو وېره ده
دغه احساس د وېرې
ځکه خو ته هم تږی
ځکه خو زه هم تږې



Love, I understand 
Is the name for merging 
Of two rivers 
It is not when two bodies
Unite, that is love 
But if you say this is so
Then let us become one.



مینه زما په فکر
ړومبی د دوو رودونو

د یو کېدلو نوم وی
نه چې دا دوه وجوده

یوځای شي دا مینه ده
که ته وایې دغسې ده

نو بیا راځه چې یو شو



Abdolbari Jahani

عبدالباري جهاني
(1948)





The End

In every today I see remains of a yesterday
Do not speak to me of mornings and morrows
I have been deprived of free flight
Do not explain life to a wounded bird like me
Beware, do not cry for my false sighs
Beware, believe not, my screams and my pain
Fearing the hunter, I have left many a flock
Speak not to me of parting from friends
Do not pride yourself on your tricks, cheating and talismans
I fell willingly in to the trap of destiny 
I have just emerged from the prison of reason
Spare me the tales of Plato's intellect
Since i have chased away my heart's hopes for the future
Do not tell sweet stories about yesterdays
Seeing the seeds of the end in the beginning, I wept.
Do not lament to me of time's passing
Do not hope in the begging bowl of the sky
The Cup Bearer of eternity has placed your bowl upside down.



انجام

زه په هر نن کې د پرون د مرګي نخښه وینم
ما ته خبرې د سبا او سباوون مه کوه

زه له ازادو الوتلو بې نصیبه شولم
ما وزرماتي ته خبرې د ژونرون مه کوه
زما دروغجنو اسوېلیو ته چې و نه ژاړې

باور زما په أریادونو شواخون مه کوه
ما د صیاد له وېره پرېښودل خپاره سیلونه

ما ته خبرې د ملګرو د بېلتون مه کوه
د زړه په خوښه د قسمت و دام ته ولوېدمه

لپې د مکر د هیلې او د اأسون مه کوه
تازه د عقل له زندانه راوتلی یمه

را ته کیسې د هوښیارۍ د اپلتون مه کوه
ما چې له زړه څخه ارزو د سبا و شړله

را ته خواږه خواږه نکلونه د پرون مه کوه
ما په اغاز کې د انجام زڼي لیدل ژړېدم
ما ته أریاد د زمانې د اووښتون مه کوه

چې د ازل ساقي پیاله درته نسکوره کړله
بې ځایه تمه له کچکوله د ګردون مه کوه



The Stranger

I am a mute tear of an alien eye
I roll and run, and disappear somewhere
Like lost names of forgotten stories
I fade from hearts; I vanish somewhere.

I am an opened bud
Among the stones of a remote mountain
I will never be pinned in anyone's hair or shirt
No one's eyes have ever known me.

On the robe of the galaxy of being
I am an unknown, unseen star
In a distant, unknown valley
I am a shadow falling on a cliff

I am a drop from the skies of life
Fallen in to a raging ocean
Swept away by a storm
Then made a stranger to myself

A bird flying in an unknown flock
I move my wings to someone else's will
My screams of pain do not belong here
Therefore I keep my mouth sealed



ېګانهب

د نا اشنا سترګې ګونګۍ اوښکه یم
رغړم ځلېږمه ورکېږم چرته

لکه د هېرو کیسو ورک نومونه
له زړونو وځمه هېرېږم چرته

د یوه لېرې غره د تیږو تر منځ
یوه غوټۍ یم غوړېدلې یمه

نه د اوربل نه د ګرېوان په تمه
نه د چا سترګو پېژندلې یمه

زه د هستۍ د کهکشان پر لمن
ناپېژندلی نالیدلی ستوری
د یوې لېرې نابلدې درې

په یوه پاڼ باندې لوېدلی سیوری

زه د حیات د اسمانونو څاڅکی
ژوندي دریاب ته را لوېدلی یمه

یوې څپې یوه لحظه اخیستی
وروسته له ځانه پردی شوی یمه

د پردي سیل سره الوتی مرغه
د بل په خوا کې وزرونه وهم

د سوز نارې مې بېګانه دي دلته
ځکه پر خولې باندې مهرونه وهم



I am a story of the tongue of a fool
Reaching someone's ears
No one has looked my way
Yet some may have heard me by chance.

I am a mute tear of an alien eye
I roll and run, and disappear somewhere
Like lost names of forgotten stories
I fade from hearts; I vanish somewhere.



زه یوه کیسه د لېوني پر ژبه
د چا غوږو ته رسېدلې یمه

چا مې پر لوري راکتلي نه دي
چا له ناکامه اورېدلې یمه

د نا اشنا سترګې ګونګۍ اوښکه یم
رغړم ځلېږمه ورکېږم چرته

لکه د هېرو کیسو ورک نومونه
له زړونو وځمه هېرېږم چرته



TEARS

Warm salty water
Flowing towards the collar
Going to its eternal stillness
Parting from eyes still full of life

Every teardrop is teamed with
Sounds of a secret world
Picking a familiar path
Taking un-familiar steps

The language of a feeble world
Throws itself at the feet of power 
This sleepy lullaby of feelings
That is played by eyelashes

This shared mute language
Is known to every eye
It is home to every love and
The clamour of every hatred



اوښکې

څه تودې تروې اوبه دي
د ګرېوان په لور بهېږي
ابدي سکون ته درومي

له ژوندۍ سترګې بېلېږي

له هر څاڅکي سره مله وي
د مرموز جهان غږونه
پر اشنا لرو وراخلي

نا بلده قدمونه

د کمزورې دنیا ېبه
د قدرت پښو ته ورلوېږي

د احساس بیده نغمه ده
په بڼو غږول کېږي

دا شریکه ګونګۍ ژبه
هرې سترګې ته اشنا ده
دا دهرې مینې کور دی
دا دهر نفرت غوغا ده



SATAN LAUGHED

The Creator gifted to man
This beautiful, colorful land
With its high mountains and its rivers
And He put His love in man's heart.

But the man, incited by the devil
Nurtured the love for gold, silver and land in his heart
And for this very love, spilled the blood of his own brother
Tears flooded from the eyes of the angels
And Satan smiled.
The man, for this very love subdued nations
Armies were set up in the name of a great general
Countries were subjugated,
Homes destroyed.
Treausuries filled with gold and silver.
The general built a fort around his city
And moved on, lusting after riches of another city.
Swords were drawn
Knives were reddened
Heads rolled.
Villages set ablaze, cities put on fire

The general took women to the edge of the city
To make fortunes in the ill-famed corners of the bazaar



ابلیس و خندل

خالق دا ښکلې، دا رنګینه ځمکه
د هسکو غرونو، د لعلونو د سیندونو سره

انسان ته و بخښله
او په سینه کې یې ورکښېښودله خپله مینه

خو ده په زړه کې د شیطان په لمسه
د سرو او سپینو او دخاورو مینه وروزله

د همدې مینې په خاطر یې د ورور وینې توی کړې
د فرشتو له سترګو اوښکې راغلې

او شیطان و موسېده
د همدې مینې په خاطر یې ولسونه اېل کړل

د یوه لوی سپه سالر په نوم پوځونه جوړ شول
ځمکې یې لندې کړلې

جونګړې ونړېدې
د سرو او سپینو خزانې جوړې شوې

سپه سالر له خپله ښاره کل وګرزول
او د بل ښار د خزانو په تمه و خوځېده

تورې راووتلې
چړې په وینو شولې

سرونه ورغړېدل
کلي لمبه لمبه شول ښار او کوڅو اور واخیسته

سپه سالر ښځې له ښاره څخه لرې یوړې
او پرې تاوده یې کړل د سود او د سودا کونجونه



He lined up the young men
Their hearts racing, their eyes astonished 
And a moment later, 
By order of the great leader
Heads fell like autumn leaves
The angels wept; Satan danced with joy
For centuries, the flames of war burnt cities
Shed the blood of the innocent, unaware people,
Along with moustached brave heroes
And lions.
Coloring the hillsides and the deserts
And one night, some unholy satanic thought
Found its way into the heart of a merciless general.
He summoned his troops
And pointed to the great temple of the enemy
The hearts of the angels trembled
And Satan felt bursting with joy
The general, along with his blood thirsty army
Looted villages, harvests and cities ;
Burnt everything.
Once again the hillsides were reddened with blood
Deserts were colored,
Graveyards were filled
The screams of women and children rose from the city
The land seethed with the fear of the armies
The general, like a bloodthirsty animal
With red eyes, roared in anger
He moved toward the temple with bared sword
Severed the heads of the prostrate in prayer 



کتار کتار ځوانان یې ودرول
د ټولو زړونه رپېدل سترګې یې هېښې پاتې 

او یوه ګړۍ راوروسته
د لوی پېشوا په حکم

لکه برګونه د خزان سرونه ورژېدل
فرشتو و ژړل شیطان له خوښۍ و نڅېده

پېړۍ پېړۍ د جنګ لمبو ښارونه و سوځول
د لې خبرو د ناپوهو خلکو
د برېتورو د غښتلو اتلنو

د زمرو په وینو
د غرو لمنې، د ښارونو کوڅې ورنګېدې

او یوه شپه څه کرغېړنې شیطاني وسوسې
د کوم ظالم سپه سالر و زړه ته لر پیدا کړه

پوځ یې راوباله لښکرې یې راجمع کړلې
او د دښمن د ستر معبد خواته یې مخه کړله

د فرشتو زړونه بیا ورپېدل
او پر شیطان له خوشالیه جامې تنګې شولې

سپه سالر د خوني پوځه سره
په لر کې کلي درمندونه، اوی ښارونه چور کړل

هر څه یې و سوځول
د غرو لمنې بیا په وینو سرې شوې

دښتونه ورنګېدل
هدیرې ډکې شولې

له ښاره پورته شوې د ښځو ماشومانو چغې
او د پوځونو له هیبته ځمکه سره تبۍ شوه

سپه سالر لکه خوني ځناور
سترګې یې سرې وې، غړمبیده له قهره
ایستلې توره د معبد په لوري و خوځېده

او هلته پرې شول پر سجدو باندې پراته سرونه



An hour later, the temple was destroyed
Flames danced over the house of God
Sparks of revenge shone
In the hearts
Inside the chests of children in countries far away
The fires of anger nested there forever
And in the heavens, angels started wailing
And from the house of Satan issued great peals of laughter.



 یوه ګړۍ وروسته معبد ونړېده
د خدای پر مېنه لمبې و خوځېدې

د لېرې لېرې هېوادونو د بچو سینو کې
د انتقام بڅري و ځلېدل

د هر یوه په زړه کې
د تل د پاره د غضب اورونو ځاله وکړه

په اسمانو کې د ملکو ساندې پورته شولې
او د ابلیس له کوره راغلل د قاه قاه غږونه



Pir Mohamad Karwan

پیر محمد کاروان
(1959)





AT NIGHT I BECOME A CHILD

Sometimes the sunshine sprays over the village
The sun stabbing the night with its dagger of rays 
Hot lips kiss nose-rings
Golden hands play in the stream
White hands, paper-thin with quill-like fingers, the children
Pick the chalk boards
Sing their ABC's as nightingales
Childish moments spring to memory 
The village, the stream and by stream side
Stands majestically a white Chinar tree, a beautiful Chinar
And under the Chinar a small mosque 
The 'Mehram' swept away by flood water, the pulpit long gone 
No chain nor lock, not even a door
The floor had no covering save the soft sand from the 
flashflood
At each morn the far mountain chased away the sun rays
In the Chinar-shaded pool the peacock spread its feathers
We'd come too like a flock of green parrots
Along-side the Chinar, white writing on the black board
How sweet it felt, like sugar and candy
My heart yearns for childhood again 
But the heart, a child, does not understand
Who will let me in the children's line ?
I want to be a child to write on the blackboard



د شپې ماشوم شمه زه

کله چې لمر په کلي سر ووهي
او شپه د وړانګو په خنجر ووهي

په تودو شونډو پېزوانونه ښکل کړي
زرین لسونه په ګودر ووهي

چې ماشومان په قلمي ګوتو، په سپینو کاغذي لسونو
تورې تختې راواخلي

په بلبلي ژبو الف ووایي، بې ووایي، تې راواخلي
ماته رایادې شي ماشومې شېبې
کلي، ګودر او د ګودر له غاړې

اخوا په برم ولړ یو شین چینار، یو ښکلی چینار
د چینار لندې یو وړوکی جومات

چې یې محراب و اوبو وړی او ممبر یې نه و
کولپ او زنځیر خو یې پر ځای پرېږده چې ور یې نه و

فرش یې د خوړ پستوکۍ شګې وې، ټغر یې نه و
چې هر سهار به لمر له پورې غره راوشړل د وړانګو غشي

د چینار لندې، په اوبو کې به خورې شوې د تاوس بڼکې
مونږ به هم راغلو، لکه سېل راشي د شنو توتیانو

د چینار ډډې ته پر توره تخته سپین لیکونه
پر مونږ خواږه لکه د قند او د نبات لګېدل

زړه را ته وایي پاڅه بیا ماشوم شه
خو زړه ماشوم دی په دې نه پوهېږي

ما په کتار د ماشومانو کې پرېږدي کله څوک
غواړم ماشوم شم او پر توره تخته



The name of that sweetheart
Whose name's first letter is the same as God's 
I want to become a child again and write on the entire 
blackboard
My beloved's name all over
Ashamed of my age, I can't approach the children 
Impossible to watch the children with these eyes
For others of my age-group
Destroy the children's play houses
Break quills, inkwells and black-boards
Unabashedly destroy a Child's innocent world
I avoid children in the light of day
At night.. beloved, the night provides sharp cover
The children, unconscious in their sleep, while I
Secretly, hidden from the children; I change into a child
This child, with tearful child-fingers
Picks the brightest whitest stars to write with
On the blackboard of the night
I scrawl my beloved's name:
A-F-G-H-A-N-I-S-T-A-N !



نوم مې د هغه جانان و لیکمه
چې اول ټکی یې اخیستی دی د خدای له نامه

غواړم ماشوم شمه او ټولې تختې
د خپل جانان په نامه ډکې کړمه

خو زه په خپل عمر شرمېږم، ماشومانو ته ورتللی نه شم
په جګو سترګو ماشوانو ته کتلی نه شم

ځکه زما همزولي
د ماشومانو کوټنۍ ړنګوي

قلم، تختې او مشواڼۍ ماتوي
او په لوی لس ترېنه ماشومه دنیاګۍ ړنګوي
په سپینه ورځ له ماشومانو نه په څنګ تېرېږم

خو شپه ... قربان یې شمه څومره پرده پوښه ده شپه
ماشومان ټول په خوب ویده وي او زه

له ماشومانو نه په غل او پټ په پټه په ماشوم بدل شم
او زه ماشم شمه. د اوښکو په ماشومو ګوتو

د سپینو ستورو تباشیر راواخلم
د شپې پر توره تخته

نوم د جانان ولیکم
ا ف غ ا ن س ت ا ن ولیکم



Solyman Laeq

سلیمان لیق
(1930)





TO A FRIEND

Forget, my friend, forget the past
Drink a cup, and forget old pains 
The carvan of life, my friend 
Never stops, never waits.
Drink up, for time flies 
Youth still will be here, but not the Spring 
Or Spring too, but sans dear friend! 
My friend, for this life 
Shadows and doubts, and strong fears I feel 
This life is merciless, being so short of time 
A lifetime is like at lightning speed 
Its laughter one of melancoly 
In this laughter, my friend 
Don't miss the pleasure, even in its lightspeed send 
For regrets, then, will nothing mean 
Prostrations befit the pious
But, oh, my friend! a moment of being aware
Is sweet torture, truly, and of this, beware! 
Come, let us both be fools 
Find some madmen, some drunken fools
Then my friend we will go to the wilderness 
And forget these shackles
And shout and cry like madmen
My heart is crying for the wilderness 



اشنا ته

هېر کړه اشنا دا تېر عمرونه هېر کړه
باده درنیسه تېر غمونه هېر کړه

کاروان د عمر اشنا
کله درېږي، کله صبر لري

پیاله کړه پورته چې فرصت کم دی
بیا به ځواني وي خو بهار به نه وي
یا به بهار وي د زړه یار به نه وي

زه له دې عمره اشنا
سخت اندېښمن یمه او وېره لرم

له دې ظالمه انتظاره کم دی
مهلت د عمر یوه برېښنا ده برېښنا

یوه غمجنه شان خندا ده خندا
په دې خندا کې اشنا

یو رپ لذت دی ګوره لړ نه شي
چې افسوسونه بیا ثمر نه لري

که زاهدان په سجاده ښه ښکاري
یوه ګړۍ عقل اشنا

عذاب عذاب دی ګوره پام کوه
راځه راځه چې لېوني شو سره

څو لېوني او څو مستان کړو پیدا
سارا ته لړ شو اشنا

هېرکړو دا واړه بندیزونه هېر کړو
په بد مستۍ کې څو نارې ووهو

زړه مې سارا پسې ژړاوې کوي 



Cursing my life gone by 
So lets go my friend 
Lest routes to the open be barred
And we lose our peace forever



زما تېر عمر ته ښېراوې کوي
راځه چې وزو اشنا

وېرېږم لره د سارا بنده شي
جنون به ګرزي سرګردان راپسې



Parwin Malal

پروین ملل
(1957)





WAIT

My eyes are still red from waiting
But still I wait along the path you take
My heart remembers the home of your love
I am still in anguish, restless
But my thoughts still dance with your memories
I remain faithful to my promise
However my wretched heart lives in hope
I am still expecting you
But my eyes are still fixed on your path 
I still live in your realm 
My soul is still a friend of sorrow,
Still seared with burns 
My thought chained by your memories
I am still waiting for you.



انتظار

ل مې اوس هم سترګې سرې له انتظاره
ل اوس هم یمه ولړه ستا په لره

ل مې اوس هم ستا د مینې کور په زړه دی
ل اوس هم یمه بې تابه ناکراره

ل مې اوس هم ستا په یاد خیالونه ناڅي
ل اوس هم یمه پیمان ته وفاداره

ل مې اوس هم د خوار زړه هیلې ژوندۍ دي
ل اوس هم یمه و تا ته تمه داره

ل مې اوس هم لېمې ستا په در کې ښخې
ل اوس هم یمه مېشته ستا په دیاره

ل مې اوس هم روح د غم سره همراز دی
ل اوس هم یمه په زړه باندې داغداره

ل مې اوس هم ستا د یاد سلسلې خیال دی
ل اوس هم یم منتظره ستا له پاره



Golpacha Olfat

ګل پاچا الفت
(1909 – 1978)





Women's complaint 

Autumn winds do not let buds laugh 
Cruel hunters keep the nightingales from the flowers

My will is not mine, I belong to the religion of force
My father does not let me do what I wish 

I have no say in which house I will burn
My sweetheart, they will not let me have you

Who can i complain to, where can i cry
Tradition do not let me speak the truth

When I am beaten, i can tell no one
Cruelty beats me, then does not let me cry

How long will I remain in the darkness of ignorance? 
They deny me the light of science, knowledge, art

It is wrong to expect me to educate sane children
When school is forbidden to me

What future can i offer my children
When the doors of education are shut in my face?



د ښځو شکوه

بادونه د خزان غوټۍ خندا ته نه پرېږدي
ظالم صیاد بلبله د ګل خوا ته نه پرېږدي

اختیار مې د ځان نه شته دی د جبر په مذهب یم
دادا مې خپلې خوښې او رضا ته نه پرېږدي

هېڅ نه شمه ویلی چې په کوم کور کې به سوځم
زما د زړه للیه څوک مې تا ته نه پرېږدي

په چا وکړم عرضونه چا ته وکړمه ژړا زه
دا بد رسم و رواج مې حق وینا ته نه پرېږدي

وهل که ټکول وي چا ته هېڅ نه شم ویلی
ظالم مې هم وهي هم مې ژړا ته نه پرېږدي

د جهل په تیاره کې به اوسېږمه تر کومه
ما څوک د علم و فن پوهې رڼا ته نه پرېږدي

له ما نه تربیت د پوه اولد غوښتل خطا دي
تعلیم ته مې چې څوک د مکتب خوا ته نه پرېږدي



Mohamas Sediq Pasarlay

محمد صدیق پسرلی
(1928)





WANDERER

After a long while
I returned to my homeland 
To the city
Where I had left my youth.

The same town, same streets 
Many houses just as they were before 
But when I thought about life's journey 
Many things have changed, few were as before 

After years of exile 
I had come back to my homeland 
Same city, same streets 
But I had come to another town

Wherever I walked in the city
Wandering up and down
I recognized no one
And no one recognized me.

Some were dead
Others had gone on paths unkown
The ones remaining appeared to me
As ravaged by a twenty years long Jehad. 



اواره

زه له ډېرې مودې وروسته
خپل فیار ته وم راغلی

چې ځواني مې وه ورپاتې
هغه ښار ته وم راغلی

هغه ښار هغه کوڅې وې
ډېر کورونه هم هغه شان

ژوند او ژواک ته چې یې ځیر شوم
ډېر بدل وو کم هغه شان

له کلونو غربت وروسته
خپل دیار ته وم راغلی
ښار هغه و کوڅې هغه

خو بل ښار ته وم راغلی

که هرڅومره مې په ښار کې
ښکته پورته ګرزېدمه

نه ما څوک و پېژندای شول
نه زه چا وپېژندمه

ځینې مړه وو ځینې نور یې
وو په ورکو لرو تللي

پاتې خلک راښکاره شول
شل کلن جهاد ځپلي



How could it remain untouched
By all the regimes which came and went
No sanity, no morality remains
Nor sane wishes and minds

Then I looked at myself 
I was no longer the one who had been Pasarlay
Twenty years long exile had turned me
Into something else, with the same name 

Slowly, I went out of the city 
Wandered aimlessly down some paths
I said to myself maybe I will at least recognize 
My poplar forest. 

In whose lap would grow 
My imagination, my thought, my fantasy 
That inspired poems 
And were friends to my secrets. 

In their dim shade
Maybe my youth is still asleep
If I wake it with my prattling
It may give me a new life. 

Some were broken by the bears 
Some were eaten by locusts
The remaining were half dying
Insecure, like one who is chased.



بې اثره کله تللي
چېرته وړ وړ رژیمونه
نه سالم اخلق پاتېږي
نه غوښتنې نه ذهنونه

خو چې خپل ځان ته مې پام شو
ږه هم هغه پسرلی نه وم

شل کلن غربت جوړ کړی
په هغه نامه بل څه وم

ورو ورو ووتم له ښاره
په بې لرې غوندې لرو

ما وی و پېژنم ګوندې
خپل ځنګل د سپېدارو

جې په غېږ کې یې کړه وده
تصور فکر او خیال مې
د شعرونو الهام بخش او

د رازونو انډیوال مې

په تت سیوري کې ېې کاشکې
زما ځواني وي ویده پاته

چې په جار جیو یې کړمه ویښه
نوی ژوند به راکړي ما ته

څه یږانو وو مات کړي
څه ملخو وو خوړلي

نور یې پاتې ول نیم ځانه
نا ویسا لکه شړلي



There were no tall poplars
Nor proud plane trees
Whose shade would bring forth
Springs which lasted until Fall.

There was not even a single familiar willow
In whose shadow I could rest
Not a single place remained
Where I could seek refuge.

What shall I do now ? Where shall I go ?
God knows who I am, what I am good for ? 
I am an alien in my own country
A wanderer among my own people.



نه سرلوړي سپېدار ول
نه بر لسه چینارونه

بوټېدل یې چې له سیوري
ان تر مني بهارونه

یوه اشنا وله هم نه وه
چې یې سیوري ته سا واخلم
او یوه روغه خونه هم نه وه

چې یې غېږ کې پنا واخلم

اوس به څه کړم چېرته لړ شم
خدازده څوک یم چیکاره یم
په خپل دېس کې مساپر یم

په خپل قام کې اواره یم



Rahmat Shah Sayel

رحمت شاه سایل
(1949)





PREDICTION

If upon our passing
Our new generations
Do not hurl stones at our tombs
Verily, they will be
The humblest, noblest, people of the new twenty-first century!



پېشګویي

زمونږ نه پس
زمونږ راتلونکی نسل

زمونږ قبرونه که په کاڼو باندې و نه ویشتل
دا به واقعي د یویشتمې سدۍ

نوي ساده او شریفان خلک وي



PICTURE

Pain, dripping from your eyes, and you, drove me into turmoil 
Your saying nothing, threw me into panic 
My darling, your youth, as a rose tortured by flames of silence
Makes me hesitate: should I capture your beauty 
in picture or your stillness in song? 



تصویر

درد دې څڅېږي له نظره وارخطا دې کړمه
په خوله دې ونه کړه خبره وارخطا دې کړمه

په سرو لمبو کې دې ګلب ګلب ځواني محبوبې
چې دې تصویر کړم که سندره وارخطا دې کړمه



MY SONG

gathered the wounds of my country's heart 
I gathered the injuries of flowers
I gathered the lightning of  bleeding tears

I gathered dried skins from wounded lips
I gathered the pain from hearts that bleed 
I gathered the sounds of pain
I gathered once thrilling burnt hearts
I gathered burnt spots from the top of hearts
I gathered portraits of secrets
I made from this wonderful melodies of the spring
I spread them over boundaries of hearts



زما سندره

د وطن د زړه زخمونه مې راټول کړل
د ګلونو پرهرونه مې راټول کړل

د سرو اوښکو تندرونه مې راټول کړل
د پرهر شونډو پاړونه مو راټول کړل

د زخمي زړونو دردونه مو راټول کړل
د دردونو اوازونه مې راټول کړل

بوګنېدونکي سوي زړونه مې راټول کړل
د ږړګو د سر داغونه مې راټول کړل
د رنځورو تصویرونه مې راټول کړل

ما ترې جوړې د سپرلي د خیال نغمې کړې
د زړګو په پوله پوله مې خپرې کړې



Safia Sediqi

صفیه صدیقي
(1965)





A BOOK UNREAD

And I?
On a shelf in a ruined house
In some old cloth
Some old sheets
I am wrapped
Away from everything, hidden from sight
Forever silent
Like a book that no one has read
Tthat no one can read.
A passerby appears
Is drawn to take this book
He looks at its pictures and its wavy lines
And becomes upset
Then he respectfully puts the book back and says to himself 
This is a strange book; it is hard to read
This is not philosophy, not astronomy, not medicine
He wonders - is it [really] a book or not.
Then comes another passerby, tired
He is filled with the desire to possess this book 
And he looks at it from a distance and says to himself
It's good. It is very good but it is hard to read
Hard to understand.



نا لوستی کتاب

او زه؟
زه د ،نګ شوي کور زړه تاخچه کې

په څو زړو ټوټو کې
زړو زړو پردو کې

تاو راتاو یمه
لرې او پټه د هرچا له سترګو

زه له مودو نه غلې
لکه کتاب چې چا لوستلی نه وي

څوک یې لوستلی نه شي
یو لروی پیدا شي

د دې کتاب د اخیستو تکل یې و لمسوي
صرف تصویرونه او کږې کرښې یې و ګوري او

زړه یې تنګ شي
بیا په درنښت یې کېږدي، زړه کې وایي:
عجب کتاب دی خو لوستل یې ګران دي

دا فلسفه نه ده، نجوم نه دی او طب هم نه دی
که ځانه پوښتي چې دا څه به وي. کتاب دی که نه؟

او بیا یو بل ستړی ستومان شي راستون
د دې کتاب د درلودو مینه یې وهڅوي

او په افسوس ورته له ورا وګوري، زړه کې وایي
ښه دی، ډېر ښه دی خو لوستل یې ګران دي

پرې پوهېدل هم ګران دي



I agree with him
Because I
Am this book and a few wavy lines
I am a book, a silent, unread book
I am a story, a poem of life
I am a tale of war
Filled with love, honor and bravery
I am the book that
No one can read 



زه یې منم ورسره
ځکه چې زه

همدا کتاب او څو زړې کرښې یم
زه یو کتاب یم، یو خاموشه او نالوستی کتاب

یوه کیسه یمه، یو شعر یم د ژوند
زه افسانه یم د جنګ

په ما کې مینه ده، مېړانه ده، ننګ
هغه کتاب یمه چې

څوک مې لوستلی نه شي



A DREAM UNCOMPLETED

What a lovely night it was
Such a blessed night
I still remember when you
Came to my room
Without worrying
That some one could see you, [could] condemn you
You sat on the edge of my bed
And my tongue was caught in my throat
And, you also
Were burning like a candle in the night
You could not speak.
Only our eyes looked into each other
Our hearts beat
Our lips remained silent
Then our eyes started to speak
Began exchanging the secrets of our hearts 
I complained to you, you complained to me
Everything became a complaint
Eyes complaining, hearts complaining, hopes complaining
We disappeared, lost in each other’s eyes
Then the muezzin's call awakened me 
"O believers, prayer is better than sleep"
I said, "Indeed, but how I wish my dream had been completed.



نیمګړی خوب

څه نازولې شپه وه
څه بختوره شپه وه

ل مې یادېږي چې ته
زما کوټې ته راغلې
پرته له دې چې ګنې

څوک دې زما کوټه کې وګوري او ګرم به دې کړي
زما د کټ په بازو کېناستلې

او له هیبته مې تالو کې ژبه و نښتله
ته هم زما په شانې

لکه په نیمو شپو ډېوه وسوزېدې
هېڅ دې ویلی نه شول

یوازې سترګو مو یو بل ته کتل
زړونه مو ودرزدېدل

شونډې ل هم خاموشې
په دې کې سترګې په خبرو راغلې

په زړه رازونه پیل شول
ما کړې له تا نه ګېلې او تا به له ما نه ګیلې

هر څه ګیله ګیله شول
سترګې ګیلې، زړونه ګېلې هیلې ګیلې ګیلې شوې

محوه شو، ورک شو یو د بل سترګو کې
زه د مل په بانک راویښه شومه

وې “مومنانو لمونځ تر خوبه ښه دی”
ما وې بې شکه مګر خوب مې پوره شوی چې وای



MY LORD

Lord, my sins are many
But your court has infinite mercy 
I ask you to forgive my shortcomings
There are many chains on my feet
I do not fear your punishment
there are many heavens in your promises
I believe in your Oneness
Though your attributes are many
As limitless as your mercy and beneficence, My Lord 
So are unbounded the hopes in my heart.



زما ربه

ربه زما که ګوناهونه دي ډېر
ستا په دربار کې رحمتونه دي ډېر

له تا بخښنه د تقصیر غواړمه
زما په ۍښو کې زنځیرونه دي ډېر

له جزاګانو نه دې ترهه نه کړم
ستا په وعدو کې جنتونه دي ډېر

په قل هوال احد ډاډه یم
که ستا په شان کې صفتونه دي ډېر
هومره چې ته رحیم رحمان یې ربه
هومره مې زړه کې امېدونه دي ډېر



Salma Shahin

سلما شاهین





LIKENING

On the skylight of my heart
Lie splays of flowers of your memories
Becoming breezes and leaves,
With eyes shut, I visualize your body, its flowers in bloom
Some times I hear rustling white and red flowers
jasmines walk around
chrysanthemums and poppies
Sitting beside these bundles of flowers I seek a metaphor
Then it comes so to me that
I have never seen the flowers of a fig tree
Anticipating
A water lily
I look around
I fear
I fear, may it never happen that
Someone may burn me, with the flowers.



تشبیه

زما د زړه په دریچو
ستا د یادونو ګلدستې پرتې دي

په ۍټو سترګو ننداره د ګل بدن کومه
کله ښکالو د سرو او سپینو ګلنو وشي

کله رامبېل کله چامبېل را نه چاپېره ګرزي
وږمه وږمه شي پاڼه پاڼه شي

ششتي رېدي شي
زه په تشبیه پسې دې پنډ ته د ګلونو کښېنم

خیال ته مې راشي
د اینځر ګل مې لیدلی نه دی

زه د ډوډې د ګل
په تمه

سترګې و غړوم
وېره مې واخلي

وېره مې واخلي هسې نه چې
څوک د ګل سره مې و سوزوي



Mohamad Nawaz Taer

محمد نواز طایر





WHITE PAPER

I was writing you a letter
No words were yet written 
When, over the paper,
Two pearls
Fell from my two eyes
I thought, this is enough.
I sent you this letter as it was
Later I wondered
What meaning will you make, of this blank white paper?



تش کاغذ

تا ته مې خط لیکلو
ل مې لیکلی نه و

چې په کاغذ دپاسه
دوه ملغلرې

د دوو سترګو نه راپرېوتلې
ما وی بس دغه بس دی

ستا دغه تش کاغذ مې تا ته دغه شان درواستولو
وروستو مې سوچ کولو

چې ته به څنګه د دې تش کاغذ په راز پوهه شې؟


