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عبدالباري جهاني

اورنګ زېب
اورنګ زېب چي د مغولو ستر واکمن وو
سلطنت یې له کشمیره تر دکن وو
له کابله تر بنګاله یې وطن وو
پېژندلی پر ایران او پر ُختن وو
پرزولي یې شاهان او راجاګان وه
تسلیم کړي یې خانان او جنراالن وه
پر هندو او مسلمان یې سلطنت وو
غوړولی یې په ملک کي امنیت وو
عدالت یې هر سړي ته وو منلی
د عادل پاچا په نوم یې وو بللی
هم یې پالر ننه ایستلی په زندان وو
لس کلونه یې تر مرګه بندیوان وو
هغه پالر یې چي یو وخت شاه جهان وو
چي منلی پر کابل او هندوستان وو
هم یې وروڼه هم ورېرونه وه وژلي
زندانونو ته خپلوان یې وه لېږلي
چي یې ټول خپلوان کړل قتل زړه یې سوړ سو
له غلیمه سو بېغمه کار یې جوړ سو
چي وطن یې کړ خالي له غلیمانو
او دربار یې کړ صفا له رقیبانو
نو یې مخ سو پر جومات او پر لمونځونو
پر تسپو پر عبادت پر خیراتونو
هم قاري سو هم یې ټول قرآن په یاد کړ
په هر کلي کي یې یو جومات آباد کړ
په صحبت نه مړېدی د عالمانو
په خلوت کي وو ملګری د شیخانو
موسیقي ،قمار ،شراب هر څه یې بند کړل
ټول اعمال یې له اسالم سره پیوند کړل
اورنګ زېب هم محتسب وو هم سلطان وو
پر هېزګاره وو سایه د پاک سبحان وو
همېشه به په غزا پسي وو تللی
د هندو او مرهټه په جنګ وتلی
عمر تېر سو پاچا زوړ نیوي کلن سو
د رنځونو ورته مخ صورت پمن سو
هر طبیب یې په عالج پوري حیران سو
د اجل قاصد نیژدې سو کور یې وران سو
یوه ورځ چي سوه تیاره وخت د ماښام سو
نا امیده له درمل مرګ ته یې پام سو
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لوی ُمال یې وو حضور ته ور بللی
یو په یو یې د ژوند حال ورته ویلی
چي که مړ سوم زه به څرنګه یادېږم؟
دې مخلوق ته به مي څنګه په زړه کیږم؟
کوم عمل به مي دې خلکو ته په یاد وي؟
څوک به زما په مرګ خواشینی څوک به ښاد وي؟
ُمال وویل سلطانه ستا قربان سم
زه دي سر تر نوکه ستا بال ګردان سم
څوک چي مړ سي هغه ځي د خدای دربار ته
خپل عمل ورسره وړي خپل کردګار ته
نه ښراوي سي تاوان ور رسوالی
نه دعا یې له عذابه سي ژغورالی
اورنګ زېب سو په ژړا ویل وېرېږم
په کوم مخ به د خالق مخ ته درېږم؟
په لس ګونو چي مي خپل خپلوان وژلي
چي په تش ګومان مي خلک کړولي
دا به ټوله حاضریږي په میدان کي
د هر چا به وي السونه زما ګرېوان کي
خو تر لمر یو حقیقت راته روښان دی
په دنیا کي « اول ځان پسې جهان دی »
پاچهي لکه حباب نه وېشل کیږي
بس یوازي د یوه سړي خپلیږي
دوه شاهان په مملکت کي نه ځاییږي
تخت که هر څونه وي لوی نه تقسیمیږي
دا منم چي مي خپل ورڼه دي وژلي
یو په یو مي د مرګي غېږ ته لېږلي
مګر زه خو قاتل نه یمه سلطان یم
زه په خپل ځان کي بندي د خپل زندان یم
زه چي هر عمل کوم ورته مجبور یم
زوالنه د خپل ازل یمه معذور یم
که مي دوی نه وای وژلي دوی وژلم
شل او دېرش کاله پخوا یې ښخولم
دوی پخپله هم یو بل سره وژله
یو د بل به یې سرونه غوڅوله
په قسمت کي بری زما وو رسېدلی
خدای مي تاج وو پر تندي باندي لیکلی
هر یوه چي مي په مخ کي پورته سر کړ
هغه سر مي تور لحد ته برابر کړ
د هر چا چي وي په الس کي تېره توره
د قدرت پر دښمنانو کړي مور بوره
چي د تاج دي سو دښمن مرګ یې روا دی
که دي زوی وي که دي ورور که دي بابا دی
پیدا کړی چي خدای تاج او سلطنت دی
له ازله یو قانون د حکومت دی
قدرت ژوند ،دین او ناموس د پاچاهانو
زړونه نسته په سینو کي د شاهانو
شیخ یې خوله غوږ ته نیژدې کړه چي واکمنه
ستا وینا راته پیدا کړه دا پوښتنه
یو درزن چي دي زامن دي زېږولي
د پاڼو شمیره :له  ۲تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ګواکي ټول دي د مرګي خولې ته سپارلي
ستا زامن چي د میدان پهلوانان دي
که ته نه وې یوه بل ته دښمنان دي
پرې کوي به یو د بل غاړي سرونه
یو د بل په وینو سره به کړي السونه
هر یو زوی به دي له ورور سره دښمن وي
سره لمبه به دا ښارونه دا وطن وي
نه به سر ته وي امان د غریبانو
نه مالونه به خوندي وي د خانانو
اورنګ زېب ویل پر ما یو نصیحت دی
هر یوه ته مي جال کړی وصیت دی
چي ونه کړي یو له بل سره جنګونه
ما وېشلي هر یوه ته اقلیمونه
خو قانون د سلطنت دی نه بدلیږي
دوه شاهان په یوه ملک کي نه ځاییږي
په خوب وینم چي زامن مي وژل کیږي
له وختونو مي تر زړه ویني څڅیږي
لکه ما چي خپل سکه وروڼه وژلي
ګورستان ته مي ماشوم خپلوان لېږلي
دوی به هم پر یوه بل سترګي را سرې کړي
پر خپل کور به د مرګي الري سپرې کړي
چي پاچا وي څوک په غېږ کي ګرځولی
یا به مري یا به یې بل څوک وي وژلی
پالر نیکه مي دا تخمونه دي کرلي
له اوربشو چا غنم نه دي رېبلي
په دنیا کي چي د چا نوم د سلطان دی
عاقبت غلیم د بل ،دښمن د ځان دی.
د ۲۰۲۰کال د جنوري نهه ویشتمه ویرجینیا
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