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عبدالباري جـهاني

د عالمه اقبال څلوریځي
اتمه برخه

ز من گو صوفیان با صفا را

زما سالم دی پر صوفیانو د خلوت په تاریکو کي

خداجویان معنی آشنا را

چي مطلب یې خپل خالق وي د معنی په رباتو کي

غالم همت آن خود پرستم

د همت یې زه غالم یم چي پر ځان باندي مین وي

که با نور خودي بیند خدا را

د خودۍ په نور چي ویني خدای په خپلو آیینو کي
****

****
به شبنم غنچهٔ نو رسته اي گفت

غوټۍ وویل شبنم ته وایه ښکلې ګل پرسته

نگاه ما چمن زادان رسا نیست

موږ چي زیږو په چمن کي تنګي سترګي له السته

در آن پهنا که صد خورشید دارد

موږ له هسکه خبر نه یو چي لمرونه پکښي ګرځي

تمیز پست و باال هست یا نیست؟

فرق د لوړو او ژورو هلته کیږي او نسته؟
****

****
جهان رنگ و بو فهمیدنی هست

دا د رنګ او بوی نړۍ ده زما او ستا د پوهېدلو

درین وادي بسی گل چیدني هست

په دې بڼ کي سرې غونچې دي د شکولو بویولو

ولی چشم از درون خود نه بندي

مګر پام چي پټي نه کړې له خپل ځانه څخه سترګي

که در جان تو چیزی دیدنی هست

چي په ځان کي دي اسرار دي د لیدلو پوهېدلو
****

****
هنوز از بند آب و گل نه رستي

تا هنوز شلولي نه دي د اوبو ،خټو بندونه

تو گویی رومي و افغاني ام من

د رومي او افغاني دي پر ځان ایښي دي نومونه

من اول آدم بی رنگ و بویم

زه اول آدم پیدا یم بې له رنګه بې له بویه

از آن پس هندي و توراني ام من

بیا هندي او توراني یم راته یو دي سل قومونه.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

