
 
 

 

 1تر 1 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 
 ۰۴/۰۹/۲۰۲۱       د عبدالباري جهاني منظومه ترجمه

 

 قصر پر دروازه باندي لیکلی وصیت زاړه
 

 ترجمې څخه.انګلیسي له  Richard F. Burtonد الف لیله و لیله د کتاب د ریچارډ برټن 
 .قصر پر دروازه باندي لیکلی وصیت د یوه پخواني پاچا د یوه زاړه

 
 چي پرې ایښي مي تر شا دي د وجدان فیصله نه ده

 دهد قسمت همدغه وېش دی د ازل دا فیصله 

 څه خوشاله مي ژوندون وو څه مغروره ګرځېدمه

 زخیرې مي کړلې ډیري شین زمری پر جنګېدمه

 غم مي خوړ د ګودامونوکرۍ ورځ به ومه ستړی 

 خالص کړي له اورونو یو ایږدن مي خیرات نه کړ چي مي

 د اجل غشی مي راغی له فرمان د ذوالجالله

 ها خالق د کایناتو ها غښتلی بې زواله

 خت د اجل راغی بیا مي نه سوای ستنوالیچي مي و

 نه مي عقل کارګر سو نه چلونو سوای ژغورالی

 لوی پوځونه مي درلودل خو عسکر مي په کار نه سول

 نه دوستان نه ګاونډیان مي د اجل په ورځ په ښه سول

 د ژوندون په ټول سفر کي زه له مرګه ډارېدمه

 نه په غم نه په خوښۍ کي له دې فکره خالصېدمه

 که هر څو مره زخیره کړې دینارونه سره مهرونه

 په یوه شپه به پردي سي شته منۍ او نعمتونه

 پر اوږو د وارثانو جنازه به دي زنګیږي

 قبرکن به دي په ګورکړي د لمر وړانګي به ځلیږي

 او چي ورځ د حساب راسي یک تنها ورځې موال ته

 د ګناه بار به دي دروند وي امید نه لرې بل چا ته

 دا دنیا ده مکرجنه هوښیار اوسه غولوي دي

 ګاونډیان خپلوان در یاد کړه بس همدغه راز پریږدي دي.
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