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 ۲۳/۰۳/۲۰۲۲            عبدالباري جهاني

 

 زه او ته یو چي جهان دی
 

 چي نه ته یې او نه زه یم څه بهار دی څه خزان دی

 دی څه جانان دیچي یې نه وینو په سترګو څه اغیار 

 دا خو زه او ته پر ګرځو چي نړۍ ده چي ښکال ده

 زما او ستا د میني  شور دی چي غوټۍ ده چي بورا ده

 رنګ یې زموږ له سترګو واخیست چي رنګینه دا دنیا ده

 زما او ستا تر نظر ګرځی که زمان دی که اسمان دی

 چي یې نه وینو په سترګو څه اغیار دی څه جانان دی

 ه یې نه به زه یم زما او ستا کیسې به کیږينه به ت

 ستا د حسن به داستان وي زما غزلي به شرنګیږي

 زما په نظم کي به ګرځې ستا تصویر به را اوریږي

 قلم داسي دی وهلی نصیب دغسي روان دی

 چي یې نه وینو په سترګو څه اغیار دی څه جانان دی

 ستهنن چي زموږ د میني وار دی نه ملوک سته نه بدرۍ 

 نه رباب د آدم پاته نه  نارې د درخانۍ سته

 نه وروستۍ د ناز خبري پلوشو ته د سپوږمۍ سته

 نه د میني کوه قاف ته  پروت په الر کي ترابان دی

 چي یې نه وینو په سترګو څه اغیار دی څه جانان دی

 زه او ته یو چي  سیتار دی چي نغمې پکښې غوړیږي

 بیلتون څخه نولیږيچي آغاز په نی کي ورک دی له 

 نه شاعر په راز خبر دی نه ُمال ته څه ښکاریږي

 یوه سر پر زنګون ایښی بل په پاڼو کي پریشان دی

 چي یې نه وینو په سترګو څه اغیار دی څه جانان دی

 د چا سوال ته طور جواب سي ور ښکاره یوه لمبه سي

 چاته سوال هغه لمبه وي له ایمانه یې توبه سي

 د عقل چاته خپل جنون پلمه سيد چا برخه سي 

 هستي سوال نیستي جواب دی ژوند له اصله بندیوان دی
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 چي یې نه وینو په سترګو څه اغیار دی څه جانان دی

 زه او ته یو جهاني دی د څپو غیږ کي بیړۍ ده

 له زلمیو مستو چیغو تازه  کړې مو نړۍ ده

 که نن زموږ د نیستی وار دی سبا ستا څخه پردۍ ده

 ا هستی ته غلی یو استازی د توپان دید هر چ

 چي یې نه وینو په سترګو څه اغیار دی څه جانان دی.

 

 ۲۹ـ مارچ ۲۰۱۲

 ویرجینیا
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