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اکبر بری

اوږدې خبري
نه یې زه ورباندي پوه کړم
نه به تا ورباندي پوه کړي
هغه څوک چي تدبیرونه
زما اوستا د ورځو شپو کړي
*****
یوعجیب کاروان رهي دی
ډیرعجیب وهي مزلونه
چي هر ګام کي یې پوښتني
په هر موړ کي یې رازونه
*****
څوک خبر چي د دې منډو
د دې هڅو منزل کوم دی
وایه وایه د دې الري
سر او پای چاته مالوم دی
*****
څوک خبر چي پدې کرښه
موږ په خپل اختیار رهي ځو
که د ژوند ،زمان او قدر
په سل لومو کي بندي ځو
*****
څوک به ووایي دا موږ ته
چي له کومي یو راغلي
څوک به موږ په کیسه پوه کړي
چي په څه خاطر او ولي
*****
څوک په بیا د لته راغلي
چي خبر مو کړي له حاله
چي دا تللي چیرته الړه
ولي؟ کوم لوري ته؟ چا له
*****
چا دي وپوښتله خوښه
دغه سرای ته په راتللو
ځوک به وپوښتي ستا خوښه
چي وخت راشي د بیا تللو
*****
واک د بل اختیار د بل دی
که یې سمه که کږه کړي
زما او ستا پروا یې نه شي
چي یې زړه غواړي هغه کړي
*****
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

زه او ته تړلي وره ته
یو اخته په اټکلونو
چي دننه څه پېښېږي
څوک خبر له دې رازونو
*****
ما او تا نه مخکي ډیرو
پدې باب فکرونه کړي
چا چي وسپړه دا غوټه
وایه کوم دي ها وګړي
*****
راشه راشه کیسې پریږده
دا اوږدې خبري پریږده
څو دي شونډي خاوري نه دي
خوله د جام پر شونډو کښېږده
*****
ځه ښادۍ کوه مستۍ کړه
ځه د شوق په کار اخته شو
مخکي دې نه چي ږغ وشي
چي راځه وخت دي پوره شو

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

