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عبدالباري جهاني

دوست په غم او په ښادي کي
یوه ورځ پېښه جگړه سوه د مرغانو حیوانانو
د ځنگله د اوسېدونکو او دغرونو د لېوانو
په درو کی گرځېدله شرمښان وه که ایږان وه
پاس پر غرونو غړومبېدله که پړانگان وه که زمریان وه
هر لېوه وه تېره کړی هم منگولي هم غاښونه
انگوال وه د لېوانو د گیدړو جوابونه
شنه اسمان ته پورته سوي که بازان که شاهینان وه
پر ښاخونو باندی ناست تاروگان وه که کارگان وه
هر مرغه تر خپله وسه ځان جگړې ته تیار کړی
له ظالمه تر مظلومه د مرغه د کهاله غړی
پاس له ونو به راتلله اوازونه د کوترو
خړ سېلونه گرځېدله په هوا کی د داغ سرو
د کارگانو جرگه راغله شوپرک ته ویل گوره
ته ال څه ته منتظر یې ځه میدان ته مرغه وروره
شوپرک ویل کارگانو زه په اصل کی موږک یم
تاسی ځی پر خپله الره زه پر خپله الره کلک یم
د مرغانو له کهاله وي چی هگۍ یې اچولي
زما په کور کی هگۍ نسته شپږ بچي می زېږولي
نه مرغه یم نه به والړ سم د مرغانو وجگړې ته
تاسی ځی مخ ته موښه سه زه وزگار نه یم جرگې ته
وروسته ډله ورته راغله په جرگه د حیوانانو
مرکه د مشرانو د هوښیارو گیدړانو
ویل ژر سه شوپرکه موږ او تاسی حیوانان یو
له اوزگړو تر زمریانو پر یوه لوري روان یو
خدای جگړه ده پېښه کړې ټول میدان ته ور گډېږي
که واښه خوري او که غوښي څلور بولي بلل کېږی
ستا کمال موږ ته په کار دی چی اسمان ته سې ختالی
احوالونه دمرغانو بیرته موږ ته سې راوړالی
د ځنگله پاچا راکړی ستا دپاره خپل سالم دی
لوی منصب یې درسپارلی موږ راوړی دا پیغام دی
شوپرک ویل گیدړو زه مرغه یمه له ذاته
دا جگړه د څلور بولو ستاسی کار تاسي ته پاته
تاسی نه گوری ړانده یاست کوم حیوان سي الوتالی
کوم گیدړ یا کوم چغال سي زما په شان وزر لرالی
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تاسي وړی د جنگ میدان ته خپل تېره تېره غاښونه
زه به الوزم اسمان ته دجگړې کوم سیلونه
جنگ سو پاته سوله وسوه د مرغانو حیوانانو
جرگې جوړي سوې په منځ کی د کارگانو گیدړانو
خوشالۍ سولې پر مځکه د ځنگله د ځناورو
لوی سېلونه په هوا سول د چوغکو د کوترو
په ځنگله کی انگوال سوه د گیدړو چغاالنو
په هوا گډي نارې سوې د بلبلو د کارگانو
شوپرک پاته تنها سو نه مرغه سو نه حیوان سو
شرمنده له خپلوکړو سو پر عمل باندی پښېمان سو
له ناکامه په هواسو د کارگه کورته روان سو
ویل سوله ده نېکمرغه ښه چی جنگ پاته تر میان سو
مبارک دي وي دا سوبه دا بری دی د مرغانو
افتخار دی د لویانو د بازانو عقابانو
کارگه شا کړه شوپرک ته مخ یې واړاوه خپل کورته
ویل زموږ له کهاله نه یې ځه د خپلی ډلی لورته
چی جگړې ته مو بللې په هغه ورځ ځناور وې
له مرغانو دی زړه تور وو زموږ له ډلي مرور وې
خوشالي زموږ د ټبر ده نن چی سوله ده راغلې
زموږ اتڼ چی خراب نه کې موږ تازه ښادي میندلې
شوپرک چی شرمنده سو مخ یې ونیوی بل لورته
اول ورغی چغال ته ورپسې د گیدړ کورته
ویل سوبه مبارک سه څه نېکمرغه خوشالي ده
خدای پر کور د ځناورو پېرزو کړې څه ښادي ده
دا یوازي خوښي نه ده د گیدړو چغاالنو
پیغامونه می راوړي د رنگ رنگ شوپرکانو
په خوښی کی مو شریک دي که واړه دي که لویان دي
په زرهاو موملگري لوی واړه شوپرکان دي
گیدړ مخ دغار پر خواکی ویل والړ سه شوپرکه
چی په جنگ کی مو په کار سوې بهر نه سوې له تلتکه
نن چی سوله ده راغلې پرېږده موږ چی هوسېږو
څلور بولي سره خپل یو موږ په خپل منځ کی ټولېږو
ته په خپل وزر نازېږه چی اسمان ته سې ختالی
موږ پر مځکه باندی پرېږده په موږ نه سې گډېدالی
هم پرمځکه هم اسمان کی اتڼونه خوشالي وه
له کهاله د شوپرکه بېگانه هره ښادي وه
همېشه به وي یوازي چی نه دوست وي نه دښمن وي
د خوښی په ورځ به الندي په خپل کور کی تر بړستن وي.
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