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عبدالباري جـهاني

د عالمه اقبال څلوریځي
اوومه برخه برخه
مپرس از عشق و از نیرنگي عشق

نور مي پوښته له عشقه نه یې راز چا ته ښکاریږي

به هر رنگی که خواهي سر برآرد

سل رنګونه یې په ځان دي په هر رنګ کي څرګندیږي

درون سینه بیش از نقطه ای اینست

خو دننه په سینه کي تر یوه ټکي زیات نسته

چو آید بر زبان پایان ندارد

چي د ژبي سر ته راسي بیا یې پای نه څرګندیږي
****

****
جهان برون ز خود آورده ای کیست

دا نړۍ چا پیدا کړې دا جهان دی چا اوډلی

جمالش جلوه ای بي پرده ای کیست

دا د چا د جلوې زور دی چي جمال یې ځلېدلی

مرا گویی که از شیطان حذر کن

بېروي مي له شیطانه د ابلیس له نیرنګونو

بگو با من که او پرورده ای کیست

مګر دونه خو مي پوه کړه چي هغه دی چا روزلی
****

****
ایک راز جسې مر ِد فرنگی نې کیا فاش

دا یو راز د فرنګي دی چي له خولې یې څرګندیږي

هر چند که دانا اُسې کهوال نهین کرتین

که سړی هر څو هوښیار وي ِسر یې نه ور معلومیږي

جمهوریت ایک طرز حکومت هین که جس مېن

چي نظانم ډیموکراسي وي هغه داسي حکومت دی

بندون کو ِگنا کرتین هین توال نهین کرتېن

د وګړو شمېر ته ګوري د چا تول نه کتل کیږي
****

****
اگر اگاهی از کیف و کم خویش

که خبر له خپل جوهر یې که خبر یې له خپل ځانه

یمي تعمیر کن از شبنم خویش

سمندر له خپلو اوښکو درته وسپړه انسانه

دال درویزه مهتاب تا کی؟

ال تر څو کچکول په غاړه له سپوږمۍ رڼایي غواړې؟

شب خود را برافروز از دم خویش

په منتر د خپل نفس کړه توره شپه درته روښانه.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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