
    
 

 
 1تر 1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  
لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 
 ۱۵/۰۸/۲۰۲۲            عبدالباری جهانی

 

 د پېریانانو ښار
 

د میاشتي پر دیارلسمه، په مطبوعاتو کي رپوټونه او ویډیوګاني خپرې سوې او ویل یې چي د جوزجان والیت   ټد اګس
په کوم کلي کي پېریانانو د خلکو کورونو ته اورونه اچولي او د کلي اوسېدونکي یې تېښتي او د خپلو کورونو پرېښودلو  

ل چي طالبانو پر دغو پېریانانو باندي ډزي هم کړي یوه سړي خو په یوه ټلفوني رپوټ کي ویته مجبور کړي دي. 
یو ځل مي جهان ته وکتل او بیا مي، د یوویشتمي پېړۍ په دریمه لسیزه ي خو پر هغوی باندي مرمۍ اغېزه نه کوي.  د

 ا غزل مي ولیکل:کي، د خپل بېچاره قام جهالت ته وکتل او د
 

 ماته مو بېړۍ ده له توپان سره به څه کوو

 و خپله له اسمان سره به څه کوومځکه به کړ

 تا په تور او سپین جادو قرنونه غولولي وو

 جانه له پېریان سره به څه کوو  وایه ُمال

 تا خو د یاجوجو له نکلونو بېرولي وو

 اوس د کوه قاف له تُرابان سره به څه کوو

 موږ له آدمزاده څخه شل میدانه وړي دي

 وتېغ ورته عاجز دی له شیطان سره به څه کو

 نن د ښار وګړي د ُمال د منتر نذر دي

 عقل چي پردی سي له زمان سره به څه کوو

 شپې مو په کلونو د رڼا په هیله ستړي کړې

 نه چي سهار کیږي له آذان سره به څه کوو

 دا ډېوې کړو میخانې که خلوتونه کړو  مړې که

 شرنګ د ربابونو له مغان سره به څه کوو

 ه راغلي یوموږ له خپل نصیبه له وزر سر

 تورو پنجرو کي له زندان سره به څه کوو

 ښار دي جهاني د تورتمونو غېږ ته مخه کړه

 
 کال د اګست څوارلسمه، ویرجینیا.  ۲۰۲۲د          سره به څه کوو.    جهاندې د ابوجهل له  
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