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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۸/۱۱/۲۰۲۲         عبدهللا آوا 

 

 افغانی این دری چه شیرین است با بیان  
 

 گرچه کردی اش آباد رو نهد به ویرانی  در َبنای  بی بنیاد نی َسر و نه سامانی 
 ا بیان  افغانی این دری چه شیرین است ب  میستایمش زآنکه جان و هم زبانم داد 

 پاک و بی ریا میخوان چند بیت  عرفانی   ادب همیگویم چون شدی همآوایم  با
 نیست ماندنی چون کس پس تو هم نمیمانی   سیل  رفت و آمدها دیده مینشینی باز

 اشتباه چون دارد عاقبت پشیمانی   حرف می َشنو کامل تا درست بی انجامی 
  ُرّک ُو پُوست َکّنَده گفتمت اگر خوانی حرف   کج مرو به راه  راست ساده میشوی رسوا 

 چون ُکنی وفاداری پس چرا پریشانی  کار  خود به او بسپار چونکه گفته یارت هست
 هرچه قدر دانستیم کم شُمرد َز نادانی   حال  ما اگر خواهی جستجو بکن در حرف 

 ما نموده ایم تمکین نی َز روی  حیرانی   گر نگفته ایم چیزی بیخبر َمپنداری 
 پس چطور باید رفت بیخبر به مهمانی   س نمیرود حتا بیخبر به حمام هم ک

 شکوه و فغان دارد تا که گشته تاوانی   آنکه دادمش هشدار صحبت  مرا نشنید 
ی ُکن  لی نرنجانی   گر کجی کنند با تو خیر راستی م   کعبه گرد  محبوبی گر د 
 از برای  خود کرده نیست راه و درمانی   خود سر است بیچاره در به در و آواره
 افتخار  درویشی َبرتَر است َز سلطانی   دوش پیر  وارسته از دل و دیانت گفت 

 کار و بار  عبدهللا ساز و ثُر گرفت از عشق 
یدانی   شور و شوق  آوا را گر که داری م 

 
 عبدهللا آوا

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aawa_a_indari_shirin_ast_afghani.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aawa_a_indari_shirin_ast_afghani.pdf

