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 1تر 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

 

 ۱۰/۱۰/۱۱۰۷        محمد داؤد مومند

 :به استقبال شعر عالمه داکتر اقبال تحت عنوان

 دعا
 داکتر اقبال:      

 یارب درون سینه دل باخبر بده
 در باده نشه را نگرم آن نظر بده

 دیگران نزیستاین بنده را که با نفس 
 یک آه خانه زاد مثال سحر بده

 سیلم، مرا بجوی تنک مایه ای مپیچ
 جوالنگهی به وادی کوه و کمر بده
 سازی اگر حریف، یم بیکران مرا

    با اظطراب موج، سکون گهر بده  
 شاهین من به صید پلنگان گذاشتی

 همت بلند و چنگل از این تیز تر بده
 شکار ن حرم را کنمارفتم که طایر

 تیری که نافگنده فتد کارگر بده
 داؤد برفروز ءخاکم به نور نغه

 هر ذره ای مرا پر و بال شرر بده
 

 ــــــــــــــــــــــــــ

    :محمد داؤد مومند    
 
 لهی د محبت سوز او ګداز راا

 په ګوګل کی می زړګی دانای راز را
 زه طوفان یم نه ځاییږم په ویاله کی

 ښکته هم فراز را سمندر غوندی هم
 د حرم د طایرانو صیاد نه یم

 د فلک په هسکو څوکو څه پرواز را
 مالیک چی په سجده راته سر کیخود

 څه اعجاز را ،د آدم له ستر فطرته
 ه پاکو میو نشه نشومپد جنت 

 دوزخی حرام شراب سینه ګداز را
 اطاعت می د فطرت سره تضاد دی

 سرکشی سره یو ځای هم څه نیاز را
 راشی چی فلک ته پورته ګورم رخه

 ل راز راپورته په خپڅه مقام له عرشه 
 د حجاز له عبادته یم ستومانه

 خو په عشق کی بی دینۍ نه احتراز را
 عالمه چی شی مجبور باده نوشۍ ته

 اقبال نواز را ،عر کی نشهشزما 
 ختم
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