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 ۰2/۰۵/2۰2۰             عبدالباري جهاني

 له پاڼو تشه ونه
 

 کلونه کیږي د ځنګله پر څنډه
 د شنې ویالې پر غاړه

 د شنه چنار په ننداره وزمه
 سږ کال مي ولیده لوېدلې وه له زوره ونه
 هغه د شنه ځنګله په څنډه کي سرتوره ونه

 هغه له پاڼو تشه توره ونه
 هغه بې ږغه او بې شوره ونه

 کلي کي بې کوره ونهلکه په 
 نن له هغې وني ږغونه د مستۍ نه راځي

 شرنګ د بلبلو په نغمو کي د سیالۍ نه راځي
 هغه چنار ته د مرغیو ځالګۍ نه راځي

 اوس یې زیارت ته په سېلونو توتکۍ نه راځي
 اوس یې تر پاڼو بلبلکي په ټولۍ نه راځي

 نډه شنه والړه ونههغه د شنې ویالې پر څ
 ګودر مسته جګه غاړه ونهلکه کوچۍ پر 

 له پاڼو تشه ده ویجاړه ونه
 به یې شنې پاڼي سمسوري نه وي رنو

 پر خړه مځکه به یې سیوري نه وي
 نور به یې پاڼي له نسیمه سره نه نڅیږي

 لمرینو وړانګو ته به نه ځلیږي
 ښکلي زلمي به یې تر پاڼو الندي نه ټولیږي

 د لوی ځنګله پر څنډه
 د شنې ویالې پر غاړه

 هغه کلونه ما لیدلی چنار
 تر شنه اسمان پوري ختلی چنار

 مېیلی چنارهغه لمرونو هغه واورو آز
 په شنو طوطیانو ښکلی ښکلی چنار
 هغه زلمو او بوډاګانو ته منلی چنار
 د زمانې په افسانو کي اوسېدلی چنار

 ما یې لیدی پر یوه لوړه څانګه
 یوه سړي ورباندي نوم لیکلی

 پخوا لیدلیداسي به ډیرو وي 
 باندي اوښتي وه تر سلو اضافه کلونه
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 سل او شپېته کلونه
 داسي هم نور ورباندي سته نومونه

 نن به یې ستره او سنګینه تنه
 نن به یې لوی ښاخونه

 اره اره سي نجارانو ته ځي
 سبا او بله ورځ به

 د مرغکیو د عمرونو کورګی
 د شنو طوطیانو د کلونو کورګی

 ته ځيد ودانیو معمارانو 
 هغه کلونه ما لیدلی چنار

 تر شنه اسمان پوري ختلی چنار
 سبا به نه وي لکه نه وو زېږېدلی چنار

 زما وطن هم لکه غښتلی چنار
 د زمانې له چپاوونو را وتلی چنار

 لمبو وهلی سوځولی چنار
 په هره څانګه هر پاڼه کي ویشتلی چنار

 نه ورځ غلو زخمي کړی تښتولی چناریپه سپ
 یې سوځېدلې ده ال شنه پاته ده نیمه تنه

 ال په اورونو کي تازه پاته ده
 ال هم له پاڼو زرغونه پاته ده

 پر سوځلو ښاخلو پاڼي لري ال
 ال لکه غر پر لمن کاڼي لري
 که په سېلونو توتکۍ وتلي

 که یې لمبو دي ځالګۍ سوځلي
 سیلیو چڼچڼۍ وهليیې که 

 ال یې تازه دي د ښاخونو سیوري
 د برګونو سیوري ال یې ساړه دي

 ال یې پخوا دي ورځي سختي نوري
 د ساړه ژمي شپې ظالمي توري
 دا له زمان سره جنګیږي ونه

 د سیند پر غاړه به زنګیږي ونه
 ال زر کلونه زرغونیږي ونه
 په افسانو کي به یادیږي ونه.

 
 

 کال د اپرېل اته ویشتمه 2۰2۰د 
 ویرجینیا

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

