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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

عبدالباری جهانی
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لونګۍ جبارخېل ښه شعر لیکي
لونګۍ جبارخېل ښه شعر لیکي .نن سهار مي په افغان جرمن کي د هغې پر دې عنوان «په سمالسي مشاعره کي د
یوې ترېدلي زاڼي ورګډېدل» سترګي ولګېدې .ډېر وخت کیږي چي زه تحقیقاتي نثر لیکم نو چنداني مي نظم نه وو
لیکلی .ما هم په دې سمالسي مشاعره کي ځان ورګډ کړ.
وزرمـاتــي زاڼــي ګـرځي آشــیــانـه لــه کـومــه راوړو
د ښکـاریـانـو پـه وطـن کي سمه شپه لـه کـومــه راړو
ته به سوځې په دې اور کي ډېر یې نـور دي سوځولي
د ویــده اولس تــر کــوره هـنـګـامـه لـه کــومـه راوړو
د مـیـونــد شـهـیـده مـځـکـه د پـردي پـلـټن مورچل دی
د مـاللـي تـر جـنـډۍ بـه سره ټــپــه لــه کــومـه راوړو
نـن فـرنـګ ورتـه راوړی «د مغول د حلوا تال دی» ۱
د غـیـرت ټـیـټـو شـمـلـو تـه لـوپـټـه لـه کــومــه راوړو
چـي خـروښـیـږي لـه کـونـړه تـر ارغـنـده تـر هـیـلمنده
لـــه آمـــو تــر ابــاسـیـنـه دا څـپـه لـــه کــــومـه راوړو
لـــه ارغــنــده سـانــــدي پـــورتـه د هیلمند جنازه اخلي
د کـونـــړ تــر یــکــه زاره نـــن جــالــه له کومه راوړو
نــڅــول چــي یــې سـورونـــو د کــیــږدیـــو سـهـارونه
شپـانـه مړ سو شپـېـلۍ ماته اوس نغمه له کومه راوړو
څوک به مات کي زندانونه څوک به ښخ کـړي ځینځیرونه
د مـنـصـور د حـــق نـــارې تـــه غـرغـړه لـه کـومه راوړو
وایم اوس به زېری راسي تور وېښته مي ورته سپین کړل
چـي مـي کــور د رقـیـب سـوځـي دا لـمـبـه له کومه راوړو
پــر پــردۍ خـاوره بــوډا سـوم پــه پـردي ګور کي ښخېږم
خـوري غــم دي د ورور وخــوره هــدیـره له کومه راوړو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : ۱پښتانه لکه مګس وربـاندي ګرځي
ورته ایښی د مغول د حلوا تال دی
(خوشحال خان خټک)

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

