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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
  هندوستان  ــ ملیرکوټله  – شبنم   روبینه  ډاکتره اردو شاعره: 

 ۴۰/۹۰/۲۰۲۲                   ژباړونکی: خالق رشید 
 
   ۍ:ډال
 ! نجونوته  افغانی باشهامته 

 

 زلغــــــــ
 

 
   

 دښمن دښمن شو ګوره وخت، خو زه الهم ژوندۍ یم 
 خو زه الهم ژوندۍ یم   چلند ستم شوپرما سخت ،

 حیرانتیا داده چې تیاره کې هم د مرګ سیوری دی 
 شپه ده، تروږمۍ ده راغ ودښت، خو زه الهم ژوندۍ یم 

 په منډو منډو ګوره ساوونه ګلونه خیږي 
 راپسې سم دی کوم کم بخت، خو زه الهم ژوندۍ یم 

 پرهغه الره باندې زه هم ځم چې نورې والړې 
 خوپرماتوشیشوګشت، خو زه الهم ژوندۍ یم دی 

 زما پاڅون به ال ژوندی وي که درزونه هم خورم 
 پست، خو زه الهم ژوندۍ یم  داخوکې شته ده لوړاو

 غمین حاالتوکې هم ژوندخوند کوي ګوره شبنم 
 نه مال، نه زرشته اونه تخت، خو زه الهم ژوندۍ یم 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (*)   روبینه شبنم
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  پنجاب  – ملیرکوټله 
  

------------------------------------------------------------  
    : دشاعرې په باره کې (*) 

 
نواب   د  څخه  ملیرکوټلې  کاله  پښتنوله  د  دپنجاب  هندوستان  د  اردو  داغزل  د  دکالج  شیرمحمدخان 

اوفارسی ژبې استادی داکتري روبینې شبنم لیکلی اوبیا یې افغاني با شهامته میرمنوته ډالۍ کړی دی،  
روبینه شبنم  دهنداوپنجاب په کچه پیژندل شوی شاعره ده دشعرونوڅوچاپ شوې مجموعې لري، دې  

غزلې چې په هنري لحاظ لوړې  په اردوشاعرۍ کې د پنجاب دهیرا لقب هم وړی دی، مایې یوشمیر 
ارزول شوې کلونه کلونه مخکې غزل پرغزل را ژباړلې دي. دغه بیلګه یې چې له افغان میرمنواوله  
اوعمریې   ودان  کوریې  ده.  بدرګه  په  دخواخوږۍ  ساتي  غږپورته  خپل  هم  اوسنیوسختوحاالتوکې 

  ! زیات 
  

 
 دنواب شیرمحمد خان روبینه شبنم   له ښي خو دریم انځور )په منځ کې (

 اردو څانګې استاده – د انستیتوت دفارسی
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