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 ۳۰/۰۵/۲۰۱۸         عبدالباري جهاني : 

 «د مثنوي پر قدم»  طاليي قفس

 په وطن د سمرقند کي سوداګر وو
 خدای ورکړی مال دولت وو معتبر وو
 هر زمان به تلی تر چین تر هندوستانه

 کړ ستومانهنه زحمت نه سفرونو 
 یو طوطي یې وو ساتلی د خبرو

 رانیولی یې په تول د مرغلرو
 په سفر کي په طوطي پسي پرېشان وو

 تر مالونو جایدادونو ورته ګران وو
 ورته پروت به همېشه زرین قفس وو
 له طوطي سره لګیا به په مجلس وو

 یوه ورځ یې هندوستان ته د تلو نیت سو
 له طوطي سره لګیا په مصلحت سو

 څه سو غات غواړې چي رایې وړم جانانه
 له ملکونو د بنګال له هندوستانه

 طوطي وویل یوازي ته مي بس یې
 راسره چي هر زمان په هر نفس یې
 خو چي دا ځلي دېره سې په دکن کي

 اشنایانو په وطن کي زما د وروڼو
 په ځنګله کي مي پروایه سالمونه

 چي کلونه یې کړېږم له بېلتونه
 سفر ختم د دکن کړسوداګر چي 

 چي یې نیت په نن سبا کي د وطن کړ
 تر ځنګله ورغی ځای ته د طوطیانو

 د خپل ګران طوطي تر وروڼو تر خپلوانو
 ورته یې ورکړ احوال ټکي په ټکي

 چي یې پاته یو وصیت نه سو په زړه کي
 یو طوطي ورته را کښته سو له ښاخه

 سترګي سرې ستونی یې ډک وو له واخ واخه
 ه دي را زخمي کړ سوداګرهویل زړ

 نه له ستوني مي ږغ وزي نه خبره
 دا چي ته یې نښانې وایې زما ورور دی
 له مودو یې را پرې ایښی کلی کور دی

 په قفس کي چي بندي ژوندی په ګور دی
 که ځنګل دی که چمن دی راته اور دی
 په کلونو مي جوړ کړی شر او شور دی
 نه یې ښار چا راښودلی نه یې کور دی

 آخ په زړه یمه زخمي له دې بېلتونه
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 نور یم ستړی د ځنګلونو له ژوندونه
 زما تر ورور پوري مي یوسه سالمونه
 ورته وایه ورور دي مړ درپسي سونه
 او له دې سره پر مځکه را ګوزار سو

 تلپتکي یې وهلې نور کرار سو
 سوداګر ورپسي وکړل ارمانونه
 پر طوطیانو یې ویله شاباسونه

 
 وفا او میني ته حیران سود طوطي 

 سر یې کښته کړ ګرېوان ته او روان سو
 تر مزلونو وروسته ورسېدی کورته

 مخامخ سو ور روان د طوطي لور ته
 پر طوطي یې سالمونه وه ویلي

 په خبر یې کړ هر څه چي یې لیدلي
 سوداګر چي کیسه ختمه کړله خپله

 د طوطي سوه چیغه پورته له کوګله
 قفس کي راچپه سو ځای پر ځای په خپل

 یو ګړی په رېږدېدو سو نور دمه سو
 پښې یې پورته کړې اسمان ته لکه بوت سو

 په یوه ګړې کي والړی تش کالبوت سو
 سوداګر طوطي را وایستی دباندي

 په سرو اوښکو یې کړ پورته الندي باندي
 ویل داسي جنازه به یې کومه

 چي په ښار کی به مخلوق حیرانومه
 هدیرې ته عالمونهچي یې راسي 

 ُمالیانو ته به ورکړم خیراتونه
 سوداګر پر خپل طوطي ساندي ویلې

 تر ګرېوانه یې د اوښکو لړۍ تللې
 چي ناڅاپه طوطي یو ځل په هوا سو
 او د جګې وني لوړ ښاخ ته باال سو

 
 سوداګر له خپل قفس سره تنها سو

 پر خپل عقل په ژړا سو په خندا سو
 ه وو وتلینور هوښیار طوطي له الس

 د آزاد  وزر معراج ته رسېدلی
 طوطي وویل هغه مرغه چي مړ سو

 ستا په مخ کي چي په تورو خاورو خړ سو
 هغه ماته دا پیغام وو را لېږلی

 له قفس یې د خالصون چل را ښودلی
 زه پوهېږم تا ساتلم په شکرو
 تا پاللم په خوږو خوږو خبرو

 مګر سل کاله ژوندون د قفسونو
 له خالصو وزرونو برابر نه دی

 ښه چي لوږه ګلوم په هر نفس کي
 نه خوږې خوږې شکري په قفس کي

 د هوښیارو نصیحت مي دی د وړاندي
 کال د مي دوه ويشتمه      ويرجينيا ۲۰۱۸د        آزادي تر پاچهی ال تېری کاندي.
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