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 ! خــــــدایـــه
 

 
  یعدالت کم د ر ډی ستا دنیا کی ظلم

 ی محبت کم د ر ډی قهر ه ډیر کرکه

  يد ل کړید دلته هر ساعت وژل دي
 ي د ل پرزید دي ل ژړید دي لزورید 

  هدي فریادونه دی غوغا د لسوزید
 ه د ځمکی اور دی کربال د ک هرڅپ

  یټول را ایله شو ندیوا د جنګونو
 ی په حیوان او په انسان حواله شو 

  یبلیـږ اور هجنـوب تر  هشـمال له
 ی سوزیږ تر مغرب مخلوق همشرق له

  هزوی له پالر  ولورا همورل یکیږ اجد
 ه ورک له ارتینې نه شی په الر همیړ

  هدی پاکه خدای رمحش که هدنیاد دا
 ؟ راغلی له کوم ځایه تر دی ځایه وئی

  یچی دا ټول کارونه ستا د یوای  راته
 ې د هر چا د یمعلوم یبرخ د ازل

  هتکل مکړ ېزیاتیږ نه ېکمیږ نه
 . په ازل مکړه  هاشـتبا  دا ګناه ده، 

  ه ستا له خوان یو یم حیران که دا هرڅه
 ؟هبیا نو ولی ته ناراضه شی له مان
  ی و دا تیری دا تجاوز که استبداد

 ی و  ستا له لور که نازل شوی لکه باد

  هناقرار  ستا د السه ی و ستا نړۍ
 ؟ د ګاره ر پرو انسان په څه یګرمو

  يچی هرڅه هغه له تا د یکیږ :یوای
 .یماد خو! شکی یم له تا نه دی دا له
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  مپوهیږ زه حیوان نه یم انسان یمه
 م اوسیږ دآزا ، دآزا پیدا شوی یم

  ې ښوولې راته الرې کږې ، ســم تا
 ې زه پخپله زیاتې ، کم  هوم جوړ

  ید رشعو تا راکړی راته عقل او
 ی نورد زما سترګو ته یکړید وپیرز 

  ېزه لیدلئ شمه ســمې ، کږې الر 
 ې ، بدې چار ې نیک ــلولئ شــمهیب

  هیم تل تر تل دآزا خپلو کړنو کی
 ه ټاکم ځانته می د ژوند الره پخپل

  وعملـونـ  وخپـل یمه د لؤ ــسم زه
 و کارون وید یمه د ښو هد   ځواب

  مزه پخپله جوړونکی د تقدیر ی
 م زه د خپل عقل بنده یمه اسیر ی

  ید دحتا ټاکلی په هر څه کی راته 
 ید ددـکی د حد هم ستا مـ وپیژندل
  هله مان ی غواړ حساب ب سب په همدی

 ه یـمانـ پښـ هیمـ یا به میـ ښخـو هیاب

  یو که زما په هر عمل کی ستا رضا 
 ی هم په ښو او هم په بدو ستا سالو

  مبیا نو څنګه زه الیق ستا د عذاب ی
 ؟ یا به ولی زه محروم ستا له ثواب یم

  یکړ هرابـ ما خـ ا دنیـ مږـ زه پوهیـ
 ی ما د خپل غرض د پاره تباه کړ 

  ه ستا رضا په دی کی نشته دی خالق
 ه په دی کی نشته دی مالک ءسال ستا

  مپه ما نفس دی غالب شوی زه مغلوب ی
 م ی بمجذو اسیر کړی یم وخواهشات

 
 

  یــد کړنړو میـ وعالمـان  هعمـل یب
 ی کړ  دړونـ یم واسـتادان  و پوهـان نا

  يدګڼي نا پوه  یخدائ لیونتوب می 
 ي ناپوه د يګڼ ازلي  یهر وحشت م

  هخو زه دا فیصله نه منم هیڅکل
 .هتر تل یو  یپاتـ زما  هباورب اد

  می دآزا یم زه رمختا پیدا شوی زه
 م ی دبربا خپل دی چی آباد یم که یکارم

  مزه انسان ی لعقـ  راته یراکـړ تا
 م زه په خپله خوښه ځم په الر روان ی

  مد ازل نه د تقدیر ی نه بندی ستا 
 میم نه د پیر ی دمرش نه تابع د کوم

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  لکه هرڅه کوم اختیار لرم د ځان خپ 
 ل خپ  نجها هم می خپله ده دنیا هم می

  مد هر ستم او د هر غم ی لمسؤ  زه
 میـ ــادمیبن می هفـیخل ی کـمځ زه د
  هناراض نه شی له مان یباند دی باور 

 .مهربانه «!هخـدای» ای د ټولې هستې
 

  ۲۱/۲۰۲۰اګست 
 ا کاناډ - نهاملتو
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