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 ۲۲/۳۰/۲۰۱۹                   هلمند آڅړ

  

 ږدیز لمریز کال د راتلو په پار ـلې ۱۳۹۸د 
 

 د ښکارندوی بولـله
  

د پسرلي د راتګ په ویاړ د ښکارندوی غوري الندې بوللـه  .پسرلی دې ټولو افغانانو ته نېکمرغه وي  کال او ینو
ې ویلي دې بوللې محتوا د سلطان شهاب الدین غوري)رح( په ستاینه ک دهېره دې نه وي چې  .تاسو ته وړاندې کوم

شوي ده، ما د هغه بیتونو له راوستلو ډډه وکړه، کوم چې د سلطان په ستاینه کې ویلي شوي وو او یواځې مې هغه 
  .کې ستایل شوی دی هپ یپسرل  نه راوستل چېوبیت
  

 بیا کړه سینګارونه يد پسرلي ښکلونک
 هبیا یې ولونل په غرونو کې اللون

 
 ېالښونه شنه لمنې شنې سو ،مځکه شنه

 هطیلسان زمردي واغوسته غرون
 

 یالس د مچیدو د ېد نیسان مشاط
 همرغلرو باندې وښکلل بڼون

 
 هد غاټولو جنډی خاندي وریدي ت

 هجون يزرغونو بڼو کې ناڅي زلم
 

 الکه ناوې چې سور ټیک په تندي وک
 ههسې وګاڼل غټولو سره پسولون

 
 همرغلرې چې اورو وخونولی

 هسوه راڼه خپاره دښتون په ځال یې
 

 هکا لکه ستوری زرغونو مځکو کې ځل
 هلیږي سپین ګلونځچې پر هسک باندې 

 
 يده کاندي بهیږېسپینې واورې ویل

 هګرېوانون رمین پ دلکه اوښې 
 

 يدرڼې والې بهاندې خان وهر پل
 هسینګړون هپ يله خوښیه سر وه
 
 دی لونلی مهر پلو د ګلو وږ
 هنونه کاروانته وا راغله له خت
 

 دبه مړو ژوندون بیا مون وپد مسیح په 
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 هنوړپسرلی مګر مسیح سو په پوک
 

 تګل رایوس یلله مړو خاورو یې آغ
 هله جنتونړک ېئ ربیدیا او غ چو

 
 ورا مشتګر ړسړی جاجي چې را مشت ک
 هکا ږغونوګهیځ چوڼی چې په بڼ 

 
 يپه بربڼ چې ږغ د چوڼیو نغوږېده س

 هسره پیو دي اشکلون يته وا چند
 

 ود زلما ټاپی راغلی دی پر جنډی
 هلکه پیغله غوټۍ کاندي مکیزون

 
 ید يپلو مخ سور کړی پسرلود پ

 هالسون يغاړه اچو یو د بل په
 

 يندارو په څیر غرونه سپین وړنګن دېهد 
 هچې پر واورو باندې ځل وکا لمرون

 
 يغورځنګ له خولې ځګونه باس ،په غورځنګ

 هلکه شڼ هاتي شڼا کاندي سیندون
-----   

  :د لغتونو ماناوې
 

  یښکلونکی: ښایسته کوونک
  لیا شن للونل: پاښ

  لګاڼل: مرصع، په ګېڼو ښایسته کو
  لځل: نور اچو

  ېوالې: ویال
   ډبرینه ځمکه :سینګړ

  لانځورو ،جاجل: تصور کول
  برامشت: مطر

  لچوڼی: بلب
  رچندی: شاع

  لمنظمو ،پېودل: ترتیب ورکول
 (.)اشلوکهاشکلونه: د شعر کومه بڼه د

  
  .ټول لغتونه د پروفیسور عبدالحی حبیبی له شرحو او تعلیقاتو څخه اخیستل شوي
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