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  ۱۹/۰۳/۲۰۱۸                           عبداالباري جهاني

 نظم
 

ته یوه ونه والړه ده چي ټول کال زرغونه وي. په دې نسبتا وړه ونه کي یوه مرغۍ  زموږ د کور د کړکۍ مخي
ما چي هر وخت لیدلې ده نو کله زموږ ، کله  .اوسېږي او کله نا کله زموږ له کړکۍ سره وزرونه او مشوکه جنګوي

او له خپل تصویر سره  ، په غوړېدلو وزرونو، ګرځيد ګاونډی د موټر پر هینداره او کله د کړکیو پر هیندارو باندي 
مرغۍ ډېره ښایسته ده او، د نورو مرغیو په خالف، یوازي ده. موږ له هغې سره هیڅ وخت جوړه نه  .سات تېروي

  .ده لیدلې. دا نظم مي هغې مرغۍ ته لیکلی دی
 

 رغۍ یوازي ګرځيـور سره مــه کـوږ لــزم
 وازي ګرځيـړکۍ یـــم کــه هــر ونــــم پــه

 

 ان دهــر ځــه پــر هینداري کـــنه پــیـي مـچ
 رۍ یوازي ګرځيــکــرې کـــي پــي وهـــچ

 

 وـر وزرونـــۍ تـکـر لـــــي تــوکــشـه مـــــل
 وازي ګرځيـــــۍ یــاوکـــې نــلــه ښکــــکــل

 

 نهـېـله مـپــګۍ ده خــالــله ځــپــې خــي یـــچ
 وازي ګرځيـردۍ یــپ ه دهـکــلــه مــــه لـــک

 

 ه مستهــه عمر شوخــوانه وي پــه ځـــچي ب
 وندي بوډۍ یوازي ګرځيــــا غـــه مــــاو ک

 

 ږيــېـټـخه پـخنۍ څـه یــــه واوري نـــه لـــن
 وازي ګرځيـــۍ یــه سیلـــره لـــې وېـــه یـن

 

 په هر ځای کي چي یې ښه هلته یې شپه وي
 وازي ګرځيــــۍ یــوچـــه کــکــه لــایستــښ

 

 ه وي راغلېــــافــوه قـــه کــــن لـــه نـــکــل
 وازي ګرځيـــدرۍ یـــه ده بــابــجـــې حـــب

 

 وهېدالیـــه پــــه ژبـــل پــــو د بــــکشکي ی
 ونګۍ یوازي ګرځيـو دا ګــه یــوږ ال ښـــم

 

 مې اورمـغـه نــګـانـــر څـــله یې پـــله کـــک
 ۍ یوازي ګرځيـټـږدي پـــر ټپ ایـــا پـــزم

 

 ؟ېروی کوي په زړه کيـه زګــاني رنګـهـج
 وازي ګرځيـــی ه مستۍـــل ،هــاکـبـېـه بـــک

. 

 ویرجینیا، کال د مارچ میاشت ۲۰۱۸د 
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