AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۱۲/۱۵

عبدالباري جـهاني

د عالمه اقبال څلوریځي
پنځمه برخه
میان الله و گل آشیان گیر

د غاټول او ګل په منځ کي ځالګۍ دي کړه آباده

ز مرغ نغمه خوان درس فغان ګیر

د فغان درسونه واخله د بلبلو له فریاده

اګر از ناتواني ګشته ای پیر

که چپاو دي د کلونو د ځوانۍ پاڼي زموللي

نصیبی از شباب این جهان ګیر

د ځوانۍ برخه دي واخله له دې ژونده بې بنیاده
****

****
سراپا معنی سربسته ام من

ټوله ِسر یم په معنا مي هیڅوک نه دی پوهېدلی

نګاه حرف بافان برنتابم

که واعظ که فلسفي دی پسي نه یم ګرځېدلی

نه مختارم توان ګفتن نه مجبور

نه د ځان اختیار لرمه نه مجبور مي ځان بللی

که خاک زنده ام در انقالبم

ژوندۍ خاوره یم نصیب مي انقالب دی رسېدلی
****

****
آدم از بی بصري بندګي آدم کرد

ټوله ِسر یم په معنا مي هیڅوک نه دی پوهېدلی

ګهري داشت ولي نذر قباد و جم کرد

که واعظ که فلسفي دی پسي نه یم ګرځېدلی

یعني در خوی غالمي ز سګان خوار تر است

نه د ځان اختیار لرمه نه مجبور مي ځان بللی

من ندیدم که سګی پیش سګي سر خم کرد

ژوندۍ خاوره یم نصیب مي انقالب دی رسېدلی
****

****
کرا جویی؟ چرا در پیچ و تابي؟

دا د چا په تالښ ګرځې چي ماهي غوندي تپېږې ؟

که او پیدا ست تو زیر نقابي

هغه هر ځای کي څرګند دی ته پخپله نه ښکارېږې

تالش او کني جز خود نبیني

چي ته غواړې دی پیدا کړې ځان پخپله در څرګند سي

تالش خود کنی جز او نیابي

چي د ځان په تالښ وزې پر هغه باندي پېښېږې

****

****

دل بیګانه از این خاکدان نیست

بېګانه زړګی مي نه دی د دې خاوري له جهانه

شب و روزش ز دور آسمان نیست

نه یې شپې او ورځي زیږي له ګردشه د آسمانه

تو خود وقت قیام خویش دریاب

ته پخپله وخت پیدا که د سجدو او د لمونځونو

نماز عشق و مستي را آذان ڼیست

چي د عشق او مستۍ لمونځ ته حاجت نسته له آذانه

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

