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  اسحاق برکت   
  ويرجينيا ــ امـريکا   
  ٢٠٠٨ ــ ١٢ ـ ٢٨   

  
  

  شعـر په زلفـو بندي د
  

  کال وينمه تل )نعمـته (کې  ستا په شعرونو               
ـا وينــمه پېرزوينــــې او د                کلـې ر   محبــت 

  
ۍ ستـا د چې مې ترسترګــوشي دا                شعرونو لــ
نې د               وينمه شاليال له هغه وخته التر اوسه اندې

  
  کې بيا  تاچې زه ستايلی يم شعرونو)نعمـته (               

  په قلم مينه په زړه مهر په خوله مسکا وينمه                
  

  مرحمـت نه مشکور محبت او ستاله دې مينې،            
ې چارې، خپل تمنا وينمه تا           ې هيلې او   ته 

  
تېدلی نه شم د                  م ت   شعـرپه زلفو دې بندي ک
   وينمهليــــــال د مجنــون او که خــوبونه د                 

  
ېـدلی يمه شعر په اور کې دې ستي او د           ک
  واکې واويال وينمهـــداسې ستي چې هره خ        

  
  پېژندل شوی يوشخص دی)خليل اهللا (زما منظور                 
  ده ليکنې هم په نظـم هم په نثــر بې همتا وينمه د                 

  
ويخپل قلم په ت  د)خليل(          ه ما ن   وره دغليم ج
  وطن داعتــال وينمه او خپل خلکو ده سره هيلې د         
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   مشهوره)خليل مسعودي( ممتازه په ده)آصفه جانه(                 
  صفـــا وينمه زړګي کوريې ډک له مينــــــــــې او د                

  
ان سوزوي؟)آصفه جانه (                                        له     دهجر اور کــې 
   وينمه)زليخا(او)يوسف(چې ورسره مدام فکرونه د                

  
تنې!)نعمته ګوړې(                   ه مانه، داسې نور پو   بس ک
  شهال وينـمه وروسته له دې به تـــورې سترګې د                  

  
تنو            ې دي تېرکې  ما پــه پو ي ډېـرې شپې ور   ک
   ستا خوله په خنداوينمهپس ازين محفلی سازيم دران            

  
  دي چې هضمولی نه شم آشنا غمونه دومره ډېر د                
  وينمه ولی په بيدياــــنه يې زغملی نه يې لېرې اچ                

  
  طوطيان الوزيکې مې کله اوس  خزان وهلی باغ دعمر              
  نـه دپی مخو ناز ادا وينمه بلبــلو شــورماشـــــور نـه د             

  
ې ډېـرې د                  پــــې   تهمــتونو مې خوړلي دي 
ای د                  و اودعـوا وينمه نورنو اوس کله    شخ

  
ي خوب په سپينو لېچو)برکت ( له                 نه، نه هيري
  ـکه مـدام يـې ډوپ پــه فـکــر او سـودا ويـنمـه           

  
  )برکت(مال دې  په ژونداو)برکت( په سر دې)هـــــنعمتـ(                 

  دی رسواوينمه او دې  شه وران مخ يې تور رقيب کور د                 
 

 


