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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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۲۰۱۹/۰۲/۱۶

عبدالباري جهاني

شاعري
شاعري هم یوه دنیا ده او شاعر پخپله
یوه ذره غوندي د لمر په مخ کي وځلیږي
وجود یې هم لکه ذره غوندي وي
عمر یې هم یوه شېبه غوندي وي
بس لکه شمع د قدرت په ګوتو
په بې اختیاره لمبه ولګیږي
ذره ذره وجود یې
تر خپلو پښو پوري لمبه لمبه سي وسوځیږی
لکه ذره لکه لمبه غوندي له یاده وزي
ژبه لري خو لکه شمع خپل ګریوان په سوځي
له سر تر نوکه پوري ځان په سوځي
یو څو بې ژبي پتنګان په سوځي
کله زاهد کله رندان په سوځي
شاعري هم یوه دنیا ده او شاعر پخپله
عاشق به نه وي خو مجنون ته الر ښودل یې زده وي
میخور به نه وي خو ُخمونه تشول یې زده وي
د خوب او خیال پر اوږو تلل یې زده وي
په پردي دار کي نڅېدل یې زده وي
هم په امېل هم په پېزوان کي زنګېدل یې زده وي
شاعري سم لکه نسیم د پسرلي د سهار
نه یې راتله او نه یې تله وي د بنده په اختیار
نه د باغوان نه د ملیار انتظار
لکه الله په سره اهاړ کي به را وټوکیږي
وغوړیږي
د غرونو څوکي او لمن ښکلي کړي
دښت او دمن ښکلي کړي
باغ او چمن ښکلي کړي
چا مستو پېغلو تر اوربله وړی
چا په غونچه کي تر محله وړی
چا تر شملې چا تر کاکله وړی
چا بېخبره په مستي کي وي پر مال وهلی
هم له اوربل هم له کاکله هېر سي
هم له غونچې هم له محله هېر سي
یوه ذره وجود یې
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

لکه یو پل هم له کاروان هم له منزله هېر سي
شاعري هم یوه دنیا ده او شاعر پخپله
بس لکه شمع د قدرت په ګوتو ولګیږی
ژبه یې وګړیږي
قلم یې وچلیږي
له خپل ذره غوندي وجوده سره
له خپل دېوان له خپل قلم او هست و بوده سره
له خپلي ژبي زیان او سوده سره
لکه ذره لکه لمبه غوندي له یاده وزي.
د  ۲۰۱۹کال د فبروري څوارلسمه ویرجینیا

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

