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 11/1۰/2۰2۰              عبدالباري جـهاني
 

 یو څو کلونه وروسته
 

 عمرونه نه یو څو کلونه وروسته

 زما به پر قبر واښه نه شنه کیږي

 زه به له خپلو له پردیو هېر یم

 زه به له شناختي له شنېلیو هېر یم

 هم له موسکا هم له سلګیو هېر یم

 نه به زاهد راته په قار وي نه رندانو ته یاد

 غزل زړونه کړي ښاد نه به مي څوک په

 د نظم پاڼي به مي وړي وي باد

 په یوه لویه هدیره کي به مي قبر ورک وي

 نه به مي نوم نه به د نظم څرک وي

 زه او نظمونه به مي دواړه یو نامراده تللي

 د هدیرې پر ورکه الر وتلي

 او په بې شمېره آوازونو او نظمونو کي به

 ه شپه کيزما چیغي هم لکه یو څاڅکی د توپان پ

 هم له هستۍ هم له نېستۍ ورکي سي

 نور به مي نوم شهباز ته نه یادیږي

 نور به مي نظم او غزلي مستي نه پاڅوي

 محفل به نه نڅوي

 رندان به نه خوځوي

 عمرونه نه یو څو کلونه وروسته

 په یوه لویه هدیره کي به مي قبر ورک وي

 نه به مي نوم نه به د نظم څرک وي

 الوتې مرغۍ لکه له سېل سره
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 لکه له اوره خوځېدلې سپرغۍ

 د ابدي سکون په غېږه کي به

 هم له زمان هم له مکانه ورک یم

 زما به سندري جانان نه یادوي

 زما به غزلي یاران نه مستوي

 په خلوتونو به شور نه ګډوي

 زما به کیسه مطربان نه شرنګوي

 زما به قلم رقیبان نه زوکلوي

 پخوا رپیږي ستا دي جنډۍ لکه پرون لکه

 د نامه غشی دي پر زړونو د غلیم لګیږي

 ته دي ژوندی یې چي دا مځکه دا جهان اوسیږي

 چي عرش والړ وي چي اسمان اوسیږي

 چي په نړۍ کي یو انسان اوسیږي

 ژوندی به نوم زما د جانان اوسیږي

 چي لمر په غېږ کي د اسمان ځلیږي

 نوم به د لوی افغانستان ځلیږي.
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