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 Literary-Cultural     ــ فرهنگی ادبی

  
  محمد اسحق برکت      
   امريکاــويرجينيا       
  ٢٠٠٨دسمبر ١۶      

  
  
  
  

ۍ ـ    ۴لــــــن
  

  وينــــې زمـــــا په زړه را اوړي
  بل په څن کې ووينمه چې تا دياره 

  
  تــه کتــی نه شـــــــــم جـــانانـه تا

  دا ستا له سترکونه حيا ماته رازينه
  

  خلــک له غــم نه امــان غــــواړي
  زه هر ګړۍ شيرينې ستا غم لټومه

  
  کړم چـې يــار خپـــه وي زه يې پخــــال

  زه چې خپه يم څوک مې نه پخال کوينه
  

  نه مې تـــازه شــولدزړه زخمــــو
  په تصور کې مې جانان وګرزيدنه

  
  څــو چې ژوندی يـــــــم زه بـــه ستا يــم

  سپين مړوند خوبونه په بل حرام مې شه د
  
  زمـــا زړګــــی دی دا ستــــــا زړګــی خـــو

  په خپل زړګي باندې څوک نه کوي ظلمونه
  

  له خپــله ځــانه پــه ما ګــران يــــې
   دا ستا مينه په زړه کې وساتمهزه به
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******* 
 

  ګونه دې جار شعر نه کوربان شمستر  )نعــــمته(
  شعر ډېــوې دې محفلــو کې ګــر زومـه د

  
    شیرڼې ستا په شعرونو چې دجا ستر ګې 

  دنيا واړه غمــونـــه تــرېنـه هېــريږي د
  

  ته توده کړه سـړه جـونګـړه دې په شعر را
  نـه غريبی احسـا سـومـهاوس نـه يخـني 

  
  جهــاد ته کړې، توره ستا ده ته مجاهـد يې ،

  د مظلومانو له سنګر نه پر غليم کوې فيرونه
  

********  
  دی  )معـروفـي( مشهور ګل  زړه ګل او زما د

  له ډېـره خياله زه يې ټټــر کې ګـر زومـــــه
  

  ده )یمسعود( ده بـــــيا  ) خليل(خــو   )آصفه جانه (
   نيولې  ده الړه دنيا نهې په پلو کې يېچ

  
  آرمانونه دې پـــوره شـــه  )آصفه جانې(

  الړ لـه دنيا نه آرمانجـن مه شې مينـــــــــې
  

  زړه دې خــــو يــــار سره بنـــــــــدي دی
 دا مې پيغام دي چې پرې ونکړي ظلمونه

  
 کـه خـير کـاوه آشنا بـه بېرته درته راشي

  چـرګانو پو ال وونه ړ ګړې دچې ورتــه جـو
  

********  
  

  جوړه مېله کړو ) وحـدت(  راځئ انترنيت کې د
  ورورۍ دريا وهينه مينې او به لنډۍ بل به سندرې، څوک  به د يو

  
  

  :يادونې 
  څرنګه چې زماله لنډيو سره ډېره مينه ده اوډېر مې خوښيږي نو اړين

  ه وکړم چې لــــنــډۍاوالزم ګڼم چې يو ځلې بيا په درناوۍ سره يادون
  دهيڅ چا مال ندی او هيڅ شاعرپه هغـه) دوبيتيهای مردمی وعاميانه (

  دهغه دويلودپاره هم کوم شعري قواعد ندی نه شي کوالی او باندې دعوا
  لنډی په سماعي کالسيک توګه له يوه نسل نه بل نسل تــه. وضع شوي
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  غه په ويلو بنديزانتقال مومي او هيڅ څوک اومقام  کوالی نشي چې  ده
  ا لهـــچـ يوځلې چې د. ولګوي اويادهغو دپاره نوي قيودات وضع کړي

  خولې ووزي او يا دقلم الس ته ورشي اوبيا دکاغذ په مخ تويې شي او د
  شاعر له تصرف څخه ووزي او د خلکو غوږونو ته ورسيږي نو د
   په درناوي.  وګړو مال شي

 
 
 
 
 

 


