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عبدالباري جهاني

مناجات
لــویـه خـدایـه را آبـاد مـو وران ویـجـاړ افـغـانستان کې
دا د جـنـګ لـه اوره ستـړي تـه پـر سـمـه الر روان کـې
لــه نــارنــج تــر انــار ګــلــه لــه پـامــیــره تـــر کــابــله
لــه هــراتــه تــر زابــلــه سـره یــو کــور د افــغــان کـې
لــه مــشـرقـــه تــر مــغــربـه لــه شــمــالــه تــر جـنـوبـه
یــو ابـا یــوه ابـۍ کــړې یـو یې دېـګ یو یې دېګدان کې
چـي یـې هــیــري دښـمـنۍ سـي د کـلـونــو د عـمـرونــو
سـپـیـني تـوري زنـګ وهـلي ړنـګ تـوپونه پر میدان کې
درسـت پـښتـون چـي سـره یـو سي لـه اټک تـر کـنـدهاره
را پــوره مــي د پــېــړیـــو د بـــابـــا دغـــه ارمــان کــې
چـي مـي نـه ګـرځـي سـرتـوري پـه کـوڅـو کـي د پـردیو
خدایه مېنه مو کړې خپله ،خپل معمار خپل مو باغوان کې
بـیــا هـیــلـمـنـد پـه غـېـږ کـي واخـلي د لــنـډیــو آوازونـه
د کــونــړ پــه سـیــنـد کـي پورته یکه زار د جاله وان کې
چــي ســېــلونـه د مــرغـیــو چــیـنـارونــو تــه سـتـنـیـږي
هـره لـوېـشت یـې پـسرلـی کـې هـر انـګړ یې ګلستان کې
چـي مــاللـي پــکــښي ګــرځــي د وطــن پــر ګـودرونـو
بـیـا شـرنـګی د پایزېبونو بیا پر سـرو شـونډو پېزوان کې
چـي یـې ګـډ وي اخـتـرونـه چـي شـریک یې وي جشنونه
پـه جـرګـو یـې سره خپل کـړې مــختورن یې دښمنان کې
چي یې موږ ته دي جوړ کړي وران ویجاړ کـلي د کونډو
یـتـیـمـان یـې کـړې ښارونـه پـه مــاړه وږي کـارګان کـې
چــي یــې تښتي لــه هـیبته لــور په لــور تـوري لښکـري
د اورنګ د زړه په وینو رنګ غزل د خوشحال خان کې
چــي بـیـا تـښـتـي لـه کـابـله زخـمـي زړونه مات سرونـه
بیا فرنګ په وینو رنګ وي بـیـا مي ږغ د اکبرخـان کـې
پـه تـیـارو کي سـره وژنـو دوست دښـمن نـه مـعلـومیږي
ستـا لـه نـوره مــو خـالـقـه دا د شپـو وطــن روښان کــې
ډیــري وژړېــدې بــوري د زلــمــیــانــو پـــر جــنــډیــو
راتــه مــخ کـې د ښـادیــو را زلـمـي مـــو یـتـیـمـان کـې
ستــا پـه نــوم چي یـې لـیکـمه لیک په اوښکو درلېږمــه
پـه ټـولۍ کـي د سـیـاالنـو مـوږ مـلګري د کـاروان کـې
پـکښي ګــوري چـي فـالــونـه پـه تنــدي د سبـاوون کـي
هــر غــزل مـي په دېوان کي د ملنګ عبـدالرحمن کـې
جـهانـي چــي پـکـښي سـتـایـي مــرکـې د شــمـلــه ورو
هـم بـوډا په ژبه پوه کړې هـم زلمي را هـوښیاران کـې
د  ۲۰۲۰کال د فبروري شلمه ویرجینیا
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