
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 1۲/۶۰/۲۶1۲          عبدالباري جـهاني
 

 د کوه طور پر لور ،د مثنوي په قدم
 

 کوه طورته پیغمبر موسی روان و
 ټوله الر اخته په ذکر د یزدان و
 له آسمانه اورېدل پرې رحمتونه

 سالمونهفرشتو باندی ویله 
 وه حکمتونه په خلقت کی ور څرگند

 هره پاڼه کی لیدل یې قدرتونه
 له خالقه یې اخیستي وه قولونه

 د وعدې پر لور یې اخیستل گامونه
 جارېدل یې کاڼی بوټی تر گامونو

 کوه طور یې نازېدی په قدمونو
 ورته څیری هر گرېوان و د رازونو

 هسکو مقامونو لوړ ختلی و تر
 د شپانه سول آوازونهچی تر غوږ یې 

 چی سپړل یې کاڼو بوټو ته رازونه
 شپانه هم د خپل خالق سره گویا و

 دی هم ذکر د یزدان لره تنها و
 دی له رب سره په خپل مقام لگیا و

 بې خبره له دنیا له ما فیها و
 ویل خدایه چی تېرېږې پر دې غرونو

 درو کی پر دښتونو په شېلو کی په
 بادونو چی کرۍ ورځ یې ملگری د

 هم پر الر یې د سېلونو بارانونو
 هره ورځ تازه کوې نوي ښاخونه

 په اغزیو کی ایږدې تازه گلونه
 سرو گلو پر دښتونو پاشې تخم د

 غونچې راوړې د نرگسو د سنبلو
 مهار کړي دي وي وریځي په اسمان کی

 در سره وي خړ سېلونه په باران کی
 زه پوهېږم چی خوږمن دي دي هډونه

 بند به دي خوږېږی اندامونهبند پر 
 په اغزیو به دی څیري وی السونه

 هر یو زخم به جال کوی دردونه
 ستړي سوي به دی پښې وي هم السونه
 هره ورځ دی تر پښو الندي وی ملکونه

 کشکی زه دی وای ملگری د مزلونو
 توښې د سفرونو درکوالی می
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 په کوچو می دي هډونه غوړوالی
 رغوالی بند پر بند می دی زخمونه

 هر ماښام می درته پښې ټکوروالی
 غوړو می نازوالی په شیدو او په

 خدایه ته چی د هر شي په درد خوږمن یې
 ته به څرنگه زخمی زخمی په تن یې

 لیدالی کشکی هر سهار په دښت کی می
 په خوږو تودو شیدو می مړوالی

 چی له درده دی زگېروی راته کوالی
 قربانېدالیزه دی سل ځله تر سر 

 شپانه فکر ته حیران سو د پیغمبر
 سمدستی له الری ستون سو ور روان سو

 یوه کلکه یې څپېړه ورسره کړه
 د شپانه په خوله کی بنده یې خواله کړه

 مذهبه ویل چوپ کښېنه کافره بې
 له خالقه بې خبره بې ادبه

 ته خبر یې چی خالق د جهان څوک دی؟
 څوک دی؟بې عیبه دا قادر ال مکالن  دا

 سې ته لیدالی سترگو هغه ذات نه په
 نه دي غوږ د ده آواز سی اورېدالی 

 هغه ذات نه د خوراک نه د پوښاک دی
 له زخمونو له عیبونو څخه پاک دی

 نه آرام لري نه خوب نه ستړی کېږی
 دخلقته کرارېږی نه له کاره

 هغه ذات نه ستا په سترگو معلومېږی
 ږینه په مځکه اسمانونو کی ځایې

 شپون یې چوپ کړ موسی والړی کوه طورته
 د دنیا او مافیها د خدای حضورته

 د خلقت او مینی رب ته پر سجدو سو
 له هیبته د تعظیم په ژړېدو سو

 سر یې پورته کرۍ ورځ نه کړ له ځایه
 نه له عرشه آواز راغی نه له خدایه

 پوره شپږ ورځی یې وکړل فریادونه
 ونهله اسمانه یې را نه غلل جواب

 به یې چیغی کړې په زوره په ژړا کی
 لکه شمع ننېدی له خپله اوره

 څه می تعدا ده ویل خدایه څه گناه
 رانه سوې په دنیا کی څه خطا ده

 ولی ږغ له عرشه نه راځی زما لورته
 د رب نور می نه رسېږی د زړه کورته

 په اومه ورځ خالق ویل موسی ته
 نازولي د الر ورکو رهنما ته

 د بندگانوپیغمبر کړې ته چی ما
 ما کتاب درکړ د خلکو می رهبر کړې

 چی روښانه کې د خلکو تیاره الري
 ورته وښیې د خدای او شیطان چاری
 کړې یې پاکه د شیطان له مکره وینه

 ورته وښیې له خدایه سره مینه
 چی پر ما باندی مین و تا آزار کړ
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 زما له الری زما له عشقه دی بېزار کړ
 زما په ذکر په ثنا وههغه خوله چی 

 هغه خوله چی زما په مینه به گویا وه
 تا د قهر په څپېړه کړه خاموشه
 ترانه یې کړه د مینی فراموشه

 زما د ښکال سندری وایی؟ اوس به څوک
 اوس به څوک زما د قدرت پلوشه ستایی؟

 اوس به څوک له مینی مست وي په شېلو کی؟
 ترانې به می څوک وایی په درو کی؟

 به زما مینه خپره کړي پر دښتونو؟څوک 
 څوک به اوری زما نغمې په جگو غرونو؟

 پخال که ورسه بیرته هغه زما مین
 زما په مینه د شپانه ژبه گویا که 

 ننداری د قدرتونو چی می ستایی
 چی می وایی ترانې د عظمتونو

 چی یې مسته وي شپېلۍ زما له یادونو
 د کمالونو چی می پورته کړي نغمې

 په رنگ رنگ بندگانو یم منلیزه 
 زه په هر مذهب جال یم پېژندلی
 کرشمې می د قدرت خلکو لیدلي

 راغلي بې حسابه الري ماته دي 
 زه د هری سمی الری مددگار یم

 زه خالق، د هر بنده سره پر الر یم
 چاته گل چاته اغزی چاته بېدیا یم
 چاته شمع د فانوس چاته بورا یم

 خپلی نغمې وایمد هر چا په زړه کی 
 پیدا یم زه د هر سور او مقام لره

 څوک می وینی په خلوت کی د شیخانو
 څوک می ستایی په محفل کی د رندانو

 زه په هر ځای کی حاضر د ټولو خدای یم
 رهنمای یم. زه مالک یمه د زړونو
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