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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 سال حج؟؟ هر
 

من  حجاج برای ادای فریضه حج، از سفر گرما گرم قدرم ولی جان نوری، در دوست گران م4818سال  در
این  برابر را تخمیس کنم، من که خود را در« بقوم به حج رفته»بی بدیل موالنای بزرگ، خطاب  خواست تا شعر

 دست نشره ب بار را انجام دادم که خوش بختانه بار ن روح توانا، این کارآ کوچک می یافتم با استمداد از مقام واال
  .فرمودند نشر را نیز آن اکتوبر 2ریخ أته ب اخیرا   سپرده شد و

 : گذراندمدوستان می  نظر روده شده است، ازـازه سـری دارم که تـدیگ رـن ارتباط شعـهمیـه اینک ب
 

 روی کج می ده وــراست قدم مان  روی سال به حج می هر ایکه تو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توست ارـــمـیـب ـۀک همسایـلـفـط       توست وارــدی و در نارـه کـحج ب       

 
  یــویـــت تــبضاع و  زازــب اعـصاح یـــویــت تـسالم و ا ـوانــرد تــم  
 الــم و اه ـو، جـــته ــد بــــداونـداده خ ی زوالــــت بـزلـدت منــرس یـم  

 
   ردـــم رـیـی ات پـگــه همسایــه بـتـفـخ درد و ج ــا رنـب و ن آزرده ــا تـب  
    داـــــگ و رـیـقـف ز رـپ  ودــب رـــــــهـش دا؟؟ــچیست برای خ رـفـزم ســـع  

 
 ونه زیستـگ نــود ایــب رــجامعه را گ فرض نیست تو من و رفتن حج بر  
 جـــــام حـن رـبـم است،  رـیـقـه فـا کـت جـام حـــجـه انـدا نیست بــم خـحک  

 
 

 نــک رــیـدبـه تـزم بــع روــب ازـب  کن یرـذا ســــه غـرسنه ای را بـگ
 

 دو  ـُـسان بـاح و اری ـرا یـــقــا فـب  ودــان بـدایــداد گــــه امـرض بــف
 

 ان شودـعـمـدی لـمسج ه ازوـه کـب  ه درخشان شودـخان در ع که ـمـش
 ازــــجــراه حــه ام بــه گــنــب ازــب  وازـــی را نـه، دلـبـکع از رـتـشـیـپ
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