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

۲۰۲۱/۱۲/۰۹

سید عبید هللا نادر

د رحمت پراخه غیږه
د رحمان با با په پیروی:
چې مې مینه خدای ،په تا باندې پیدا کړه
تـرکـه ما په هــــغه ورځ خپله رضا کړه
مذمت  ،چـې تا د حـسن ،او ښـــکال کړه
شیخه! تا په مــونږه تنـــګه دا دنیــا کړه
ته کینې او نفـــرتـونو  ،زهر شــــیندې
زهـرجــــنه دې د مینې ،دا فضــــا کړه
ته په خوب او خیـالو کې  ،تیارې وینې
ما په میـنه کې  ،د زړه خــونه رڼا کړه
ته یې نه وینې رحــمت پراخـــه غــیږه
ما د زړه په ســترګو دې ته الر پیدا کړه
ما یـې پریښـــوده هـر څــه د ده  ،کرم ته
د غضــب و آیـــتونو ته می ،شــــا کـړه
ستا بی روحه وینا  ،نه کښـینې په زړونو
چې قیــــمت قـدر دې ټیــټه  ،د وینـا کړه
تا له وچ غـــــروره دین او ایمان وســـو
ما د عجز لمـن  ،خیشته په خپل ژړا کړه
حکمــــتونه می په دې ټکي کې یاد کړل
چې می مخه په خپل اصل او معنی کړه
د ګداز لمبو می ویښ ،صاحـــبدالن کړل
چې می شپه دا ستا په مینه کې ،سبا کړه
ثنا خوان دې زه (نادر)هم په هـر ځـای یم
چې بلبل په څیر می  ،ټوله شــپه ثنا کړه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادښت :شعر په کومو طرزونو کې چې سندر غاړو ویلي هماغه خپل موسیقیت لري ،تاسي ټول کوالی شئ ،چې په
ټولو هغه طرزونو کې چې سندرغاړو ویلي دي تاسي دا شعر ووایئ:

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

