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۰۱/۰۷/۲۰۱۸         عبدالباری جهانی  

      

 ژوند 
 ژوند لکه سم د پسرلي د شګوفو په رسم

 د مځکي غېږ کړي له رنګونه ډکه
 هم له ښکال هم له ګلونو ډکه

 خو شګوفې نه د باران نه د سیلۍ په مخ کي
 نه د ژلۍ په مخ کي

 ځان ټیګوالی پاتېدالی نه سي
 خپله ښکال را ټینګوالی نه سي

            له بادونو سره د سترګو رپ کي هسي رغړي
 ته وا آشنا نه وې له ونو سره
 لکه شلېدلی هار دانه دانه سي

*** 
 ژوند لکه سور، ښکلی د اوړي ګالب
 لکه هر وخت چي وي بهار په ښکلی

 هم مازیګر وي هم سهار په ښکلی
 الس د ګلونو د ملیار په ښکلی

 چي د سهار په موسم وغوړېږي
 له بوراګانو سره ونڅېږي

 له تاوه سر په وځړېږيد لمر 
 ورژېږي

 لکه په ژوند چي خندېدلی غوړېدلی نه وي
 شاعر ستایلی نه وي

 چا د ګېدۍ په نیت ساتلی نه وي
*** 

 ژوند لکه ځغلنده ښکال د مني
 چي پنځه ورځي وي رنګیني پاڼي

 سرې او زریني پاڼي
 او یوه شپه چي کله والوزي سیلۍ د مني

 شپېلۍ د منيله درانه ږغ سره 
 ي سي رنګیني ښکلي مستي ونيله پاڼو لوڅ

 ښکال له پاڼو سره وکوچېږي
 د رنګینیو بازار وتورېږي

*** 
 ژوند لکه لنډ مازیګری د ژمي

 چي له راتګ سره په خوله کي د شپې زېری لري
 لمر بې تودوخي رنګ الوتی روان

 لکه رنځور د کلو
 لکه سړي تبي نیولی انسان

 ګوريمځکي ته 
 او د غرونو شاته

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_akhtar_nin_paron.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kliwal_soltan_akhtar_nin_paron.pdf


  
 

 

 2تر 2 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

 

 ورو ورو پټېږي ځي بړستن لټوي
 او توره شپه راوړي ساړه بادونه
 رېږدوي کلي، لوی واړه ښارونه

*** 
 ژوند شګوفه د پسرلي ده ژوند د اوړي ګالب

 ژوند لکه ځغلنده ښکال د مني
 ژوند لکه لنډ مازیګری د ژمي

 په یوه شپه یوه شېبه تېرېږي
 به تېرېږيلکه برېښنا لکه لم

 که زما منی زړونو ته مینه ورکړی
 د میني رنګ ته خپله وینه ورکړی

 شېبه چي تېره سي بیا نه ستنېږي
 د لحد مړی دی بیا نه خوځېږي.

 
 کال د مي شلمه ویرجینیا ۲۰۱۸د 
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