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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

 
  ۹۰/۱۲/۲۰۱۷         محمدعزیز)عزیزی(

 
 مبارکاشک وآهی بر تنهائی قدس 

 
 
 

 قدس باشد قبلـــۀ اوالی ما
 پارۀ جان وتن واعضای ما 

 

 ا ومــرسلــینــــانبیزادگاه 
 بوده در تاریخ این دنیای ما

  

 داود نبی ابنان ـــاز سلیم
 ماای ــآن آقابراهیم تا به 

 

 بیش پیغمبر درینجا بوده اند
 مــا وایـــوحنسل پاک آدم 

 

 آن  واهل بیتاسحاق   مامن   
 ما« سارای»و« رفقه» خانه های

 

  یونس ویعقوب ولوط وآل شان  
 ی مــامـــوسمقدم یادگار  

 

 زادگاه مریم پاک وعفیف 
 خانه وگهوارۀ عیسای ما 

 

 مرکز اِسراء ومعراج نبی 
 در مکان مسجد اقصای ما

 

 قدس بوده مرکز توحید ودین
 والی ماـــسید وم  ه گاهــقبل

 

 سالها در بنـــد استعمار بود
 این حریم پاک وبس زیبای ما

 

 فتح کرد بیت المقدس را عمر
 ه سرور وواالی ما ـــآن خلیف

 

  یتیم این سرمین میراث  نیست  
 ای ما  ــتقسیم هستی ه شودتا 

   

 استعمار کفر بار دیگردست 
 خانه دلهای مــاشد دراز بر 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسونپه 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

 

 رسید  ایوبی   الدینچون صالح   
 درست عبرت داد بر اعــدای مــا

 

 باز فرعون زمان ولشکرش 
 این عدوی  کعبه وبطحای ما

 

 سفردارد کنون آهنگقصد و 
 در حریم خــــانۀ آبای مــا

 

 این ابوالهول بد تر از فرعون مصر
 دشمـــن مال وتن وجانهـــــای ما 

  

 قدس را خواهد رباید از کف 
 وتنهائی مــا  امت بی رهبر

 

 بار دیگـــر بر ما فرست  ای خدا
 چون صالح الدین ونوریهای ما  

 

 ای خـدا !مپسند تا قدس شریف
 جانهای مادر زندهقلب  این چو 

 

 بار دیگر گلـــۀ  کفتار وحش 
 پاره سازند پیکر واعضای ما 

 

 این بندگانت عاجزاند! ای خدا 
 رحم کن بر هر یک از ابنای ما

 

 بر لطف خود می کن نظر ای خدا !
 نه بــه اعمــال بد واخطــــای مــا

 

 ای خدا! این قدس  را محفوظ دار 
 تا بروز آخـــر از دنیـــــای مــــا

 

 در امر طاعت از خودت  ای خدا
 ما زیان کردیم به هر سودای مـا

 

 یا الهی ! گر تو از مــا نگذری 
 تار باشد روز چون شبهای مــا

 

 ردرت آورده ایـــمربنا! رو ب
 ای تو یکتا  خالق  تنهــای  ما

 

  عفریت زماندفع کن این شر 
 جاهای ما دیگراز سرقدس و

 
  !با دعای نیم شب« عزیزی»ای 

 ای مــاـــدلهد درمان غـــم  ومیش 
 پایان
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