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عبدالباري جهاني

۲۰۱۸/۱۱/۰۴

سوځلي یادونه
زه خو منکر نه یم پر خپله مینه
ما ته به نوم د وفا نه یادوې
مامي دا بول دی تر مرگي وهلی
زاړه قوله به بیا نه یادوې
ماته داوښکو حساب مه غوړوه
ماته نیمگړی کتاب مه غوړوه
اوس خو نه وصل نه هجران پاته دی
زړه کیسه د سراب مه غوړوه
د هېر ساحل پر غاړه ښخی سولې
زما د څپو ستا د سپوږمۍ خبري
په کوه قاف کی د مزلونو داستان
د لېونتوب د هوښیارۍ خبری
نه می تر خو د انتظار شېبو ته شپه پاته ده
نه می د چا د اورېدلو افسانه پاته ده
ما چی سکروټو کی مزلونه کول
ستا تر قدمه می سجدې دروړلې
ما چی دي الره په بڼو پاکول
ستا په وفا کي می اسرې لرلې
چی ستا بال ته می سینه سپرول
ما دی په خپل قسمت کی شپې لیکلې
ما دی په وینو ترانې لیکلې
ما په سکروټو قصیدې لیکلې
ما چی تورونه پر تندي چلول
د خپل ازل څخه پردی خو نه وم
چی ستا په نوم به مي سجده لگول
څه سودایی څه لېونی خو نه وم
چی مي ځواني لمبه کوله درته
څه نذرانه څه سپېلنی خو نه وم
ما دي یوازي د خپل ځان دپاره شپې غوښتلې
ما پر خوبونو باندی ستا زلفي خورې غوښتلې
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پر هغه الر چی مي ځواني سوځول
د رقیبانو چپاوونه وینم
شپې دي له تورو سره وتړلې
اوس د مرگي پکښی خوبونه وینم
د شاپېریو اتڼ وتورېدی
د ښار کوڅې سوې د دېوانو شومه
پر خزانو د اغیار سیوری وسو
د نصیب الل د ښامارانو شومه
چا له بالله منبر وتښتاوه
اوس ابو جهل آذانونه کوی
اوس له فرعون سره راغلی جالد
زموږ د خوبنو تعبیرونه کوي
زما دی د هیلو په ټاټوبي کی اغزي کرلي
زما د خوبونو په قسمت کي دي زخمونه کښلي
ما د خوبونوالری وتړلې
شپې می له سترگو تښتوالی نه سې
د پردۍ مینی په خوږو اسرو می
ماشومي هیلي غولوالی نه سې
ما له غونچو سره دوستي وکړله
نور د اغزیو د مزلونو نه یم
ما می له زړه دردونه وشړله
نور د پردیو پرهارونو نه یم
له هغو گوتو نه رنگونه تښتی
چی ستا د خیال یې تصویرونه ایستل
هغه آذر په خپل گرېوان کی ښخ سو
چی پر تېشه یې معبدونه لیکل
هغه زلمۍ خبری مه یادوه
ماویل غرونه په یرغل نړوم
ما له فرهاده تېشه وتښتول
ځم د خیالونو تاج محل نړوم
ما مي د خپل زړه په محراب کی سجدې وتراشلې
ستا د یادونو په لمبو مي ډېوې بلي کړلې.
۱۱-۱٦-۲۰۰۲
ویرجینیا
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