
   
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 ۲۰۲۲/ ۱۹/۰۹         جهانی عبدالباری  
 

 غرل
 

 خاطره:  
پرون مازیګر ناوخته قدم وهلو ته تللی وم. زموږ له کورونو سره نیژدې د سړک په پای کي یو پراخ او ښکلی چمن  

دی. پر چمن باندي له دریو خواوو یو وړوکی ځنګل را ګرځېدلی دی. د چمن هغه کونج چي په ځنګله ننوتلی او ډېر  
 ونو سیوري تاریک کړی وو زما توجه ور واړوله او دا غزل مي ولیکل. خاموش او آرام ښکارېدی او ضمناً د ځنګله د 

 

 

 راځه والړ سو له دې ښاره مرور سو له جهانه 

 په لمنو کي د غرونو بس جونګړه کړو ودانه 

 پورته غر کښته ځنګل وي شین سهار د زرکو شخول وي 

 د بازانو پرې یرغل وي موږ پردي یو له خپل ځانه 

 ی را خپور وي د سنځلو شور ماشور وي د بلبلو بو

 یکه زار سیوری د ولو ږغ راځي له کوهستانه 

 نه له چا سره مو کار وي نه تهمت وي نه اغیار وي

 یې آزار وي وېره نه وي له اسمانه نه رقیب نه  

 نه دوستي نه دښمني وي نه یاري وي نه ګوندي وي

 نه خمار وي نه مستي وي نه منت وي له ُمغانه 

 و نه پیالې ډکي له ُملوچي نه شرنګ وي د پایل

 نه ګېډۍ غواړو د ګلو نه محتاجه له باغوانه 

 چي نه می نه میخانه وي نه ساقي نه پیمانه وي 

 نه قاضي نه زوالنه وي نه مو وېره وي له چانه 

 ډېوه مړه وي  بې وسهنه اوږده د هجر شپه وي نه 

 نه غماز راته دېره وي نه سهار سي له آذانه 

 یو د بل په مینه ژوند وي  په وفا به مو سوګند وي

 زړه مي ستا سره پیوند وي زه او ته اوسو جانانه 

 جهاني، غزل ، کتاب وي ستا مستي وي ستا شباب وي 

 له ژوندونه ورک حساب وي بې پروا یو له زمانه. 

 

 کال د سپتمبر پنځه لسمه، ویرجینیا.  ۲۰۲۲د 
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