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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

حامد نوید

۲۰۲۱/۱۰/۰۱

سرنوشت
ترجیع بندی بر مطلع غزل پدرم مرحوم غالم احمد نوید:
"گه آسمان مخالف گه بخت سرگران است
ای وای سرنوشتم دردست این و آن است"
عمریست کشتئ ما بر موج خون روان است
گاهی فلک به خشـــم و گه باد در فغان است
هرسو نظر نمائـــــــــی دریای بیکران است
ابرغَم نهان است
خورشید زند گانــــــی در ِ
"گه آسمان مخالف گه بخت سرگران است
ای وای سرنوشتم در دست این و آن است"

*****
در خاک و خون فگندند آن پاک میهنم را
پامال خشـــــم کردند گلهای گلشنــــــم را
آتــــش فراگرفتــــه هرکــــوی و برزنـــــم را
ای کردگار بشــــنو آخــــر تو شیونـــــم را
کاواز ما ضعیفان در گوشها گــــران است
ای وای سرنوشتم در دست این و آن است

*****
آوارۀ وطن را جز قلـــــب چاک ن َبود
دردی به سینۀ ما جز درد خـاک ن َبود
عشاق راستین را بیم از هــالک ن َبود
گردشمنان به تیغم بندند بـــــاک ن َبود
هر شکوه ایست در دل ،از جور دوستان است
ای وای سرنوشــتم در دســــت این و آن است

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

*****
پــــروردگارا لـــطفی از اوج بیـــکران کـــن
ای صبح روشنی بخش ،روشن تو آسمان کن
منزل بود بسی دور ،رحمی به کـــاروان کن
وی نای ســـــــاربانان بار دگــــر فغــان کن
کاین کاروان هستی بی ساربان روان است
ای وای سرنوشتم در دست این و آن است

*****
ای هموطن مـــگر چند از آز درگـــدازیــم
دست طلب به هر سو پیوسته در نیازیم
با حکم غیر تــاکی بر هــــمدگر بتــازیـــم؟
بازآ که این وطن را با دست خود بسازیم
تا کـــس دگر نگویـــد این قوم نا توان است
یا اینکه سرنوشتش در دست این و آن است
با عرض ارادت حامد نوید

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

