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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۸/۰۴۱/۴۱۰۲                                                                                             عبدالباري جهانی

 د کندهار ویرژلي پېښي

 

زیات وکم دوې هفتې مخکي د کندهار د ملي پولیسو یوه ډلګۍ، چي د هغه والیت د سر، ناموس او امنیت د ساتلو 
پنځه ویشت زره . ځواني شاعري په کور ور ننوتلوظیفه یې درلوده، په نیمه شپه کي، د میني انتظار په نوم یوې 

د کندهار د . افغانۍ او طال یې ورسره یوړه او له هغه کور څخه یې څلور ښځي په نیمه شپه کي قوماندانۍ ته بوتلې
اتمي حوزې قوماندان، چي په ښار کي په جاجو مشهور دی، او صالحیت یې تر خپلي رسمي وظیفې لس چنده زیات 

مینه انتظار یوه ځوانه غریبه شاعره ده . اشت او کله حتی په هفته کي څو ځله دغه ته ورته کارنامې کويدی، کله په می
او د جاجو له ویري، چي اوس یې د ښار د عزرائیل رنګ اخیستی دی، ځکه کابل ته وتښتیده چي د کندهار والیتي 

زه د کندهار له والیتي مقاماتو څخه ځکه ګیله من  .مقاماتو نه د هغې پر آواز غوږ ونیوی او نه یې پخپله ږغ پورته کړ
زه په خاصه توګه د کندهار د . یم چي په زړه کي به خامخا یو څه خواشیني وه خو په څرګنده یې هیڅ ونه ویل

یس دواجان مینه پال څخه، چي پخپله هم شاعر او لیکوال دی، او مایې د کندهار والي ته د ئاطالعاتو او فرهنګ د ر
له کي د مظلومانو طرف ونه نیوی و مبارکي هم ورکړه، ځکه ډیر خواشینی یم چي نه یوازي یې په دې مس  مقرریدل

حکومتي چوکۍ لکه څرنګه چي سړی زیاتره وختونه د . باندي یې منفي تبصرې ال هم وکړې بلکه تر خپل صالحیت د
د لیکواالنو او شاعرانو دي کور ودان . ويتونه هم سلبا  رشعر لیکلو له نعمته څخه محروموي له خلکو څخه اخالقي ج  

لې ته یې یوڅه هوا ورکړه، مګر غوږونه کوم دي چي آواز واوري او سړیتوب چیري دي چي اقدام وي؛ دې مس  
د هرات په ښار کي د جاجو په څیر قوماندانانو او زورواکانو له السه په لس هاوو مظلومو ښځو ځانونو ته . وکړي

ي والیتونو کي د دوستم او عطا د قدرتونو په سیمو کي د پاکو نجونو او میرمنو پر نوامیسو په شمال. اورونه واچول
اوس هر . ننګرهار، کنړ او لغمان، په دغه راز ویرژلو کیسو کي له هیچا نه کم نه دي. باندي تیري سوي او روان دي

پولیسو د قوماندانانو په نوم پیژندل ښار او کلی جاجو او جاجوګان لري، چي په رسمي دفترونو کي د ملي او محلي 
. کیږي، رسمي وظیفه یې د اولس د سر او ناموس څخه دفاع ده خو دوی د ملت د سر، مال او ناموس په لوټلو لګیا دي

هغې ایله یوه غزل ولیکله او ما هم د هغې د غزل په اقتفاء یوه غزل ورته . میني انتظار نور څه په وس کي نه درلوده
 غواړم دا ورته وښیم چي که نور هیڅ درسره کوالی نه سم، لږترلږه، هیره مي نه یېولیکله؛ او 

 

 عدالت په انتظارد          
 

 خدایه مـلیار مـي لـه ګـلونو سره لـوبي کـوي

 خزان لـه پېغلو پېزوانـونـو سـره لـوبي کـوي

 د دې شهید وطن په برخه څـه زامـن راغـلي

 کوي هـم لـه جنـډۍ هـم زیارتـونو سره لوبي

 غـازي د خـپلي خـور پـوړني تـه بازار لټوي

 هـم لـه ژونـدیو هـم قـبرونو سره لـوبي کـوي

 حـماسې هـیري سـولـې(۰)هم د بابا هم د نیـکه

 اوس مـاشومـان له تاریخونو سره لوبي کوي

 څــو پــړسېدلي د پــردیــو په کولمـو ټپوسان

 سره لوبي کوي زموږ د شاهبازله شاهپرونو

 هـرڅـه بـدل دي د زمـان رنـګونـه واوښتلـه

 وړې څـپې لـه تـوپانـونـو سره لـوبي کــوي

 توري هندوستان ته نه ځي(۸)اوس د شپېتو بړیڅو

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_ab_de_kandehar_wirzelly_pishy.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_ab_de_kandehar_wirzelly_pishy.pdf
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 د کور مـغول مو لــه نکلونو سـره لوبـي کــوي

 لـه نـامردانــو کــوو« میني انتظار» څـه بـه د 

 وبي کـــويد مـــاللۍ لــه پلـــوونــــو ســره لـــ

 څـو بې غیـرته قـاتـالن اوس د قدرت پـر ګـدۍ

 د احمد شاه له جګو غرونـو سـره لــوبي کــوي

 هـغـه پـه تیښتـه پـهلـوان د ســورلنـډیــو لښـکر

 اوس د زمریو لــه بریتونــو سره لــوبي کــوي

 اوس دي پر دښتونو عـزرائیـل وګــوره(۳)سایله

 ستا د کیږدۍ له مـاښامونــو سره لــوبي کــوي

 هغه چي ته یې د غیرت له افسانو ستړی سوي

 د خپل نامـوس له داستانـونـو سره لـوبي کــوي

 نه د خوشحال نـه د اکبـر لـه توري وشـرمېـدل

 ټــول د فرنـګ له ربابـونـو سـره لــوبي کـوي

  یـدهتـوره دي د چــا تـــر السـه ورسـ(۴)ایـوبـه

 د خور او مور له ګریوانونو سره لـوبي کـوي

 جهاني تاچي به یې شپې په کیسو سپینې کړلې

 هـغه دي اوس له ارمـانـونـو سره لـوبي کـوي

  ۸/۰۴د اپریل نولسمه   ویرجینیا

 احمدشاه بابا او میرویس نیکه ته اشاره ده :۰

د فتح خان بړیڅي او د هغه د نهه پنځوسو بړیڅو یارانو فوکلوري نکل ته اشاره ده چي ویل کیږي په  هندوستان کي  :۸

 .یې د مغول شمس الدین له بشپړ لښکر سره څه باندي دوې میاشتي جګړې وکړې، او ټول شهیدان سول

 .خپل بیده اولس ویښولو ته وقف کړي دي ژبي ویاړلی شاعر رحمت شاه سایل، چي تقریبا ټول شعرونه یې دد پښتو :۳

 .د میوند ویاړلی قهرمان سردار محمد ایوب خان: ۴


