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 05/09/2016                           م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 ای قوم به حج رفته!!

فریضۀ حج، عازم بیت هزار نفر به غرض ادای  ارهبه اعالن وزارت حج و اوقاف، امسال بیش از بیست و چ نظر

هللا شریف شده اند. اگر حد وسط مصرف هر حاجی صاحب را چار هزار دالر قبول کنیم، با نرخ روز، تخمیناً بیش 

گی می کند، درین راه خیر از شش ملیارد افغانی، از سرزمینی که هزاران خانواده در سطح پایان تر از فقر زند

 نم:   کتخمیس و به همین مناسبت تقدیم میخطاب به قوم به حج رفته را  شود من شعر مشهور موالنای بزرگ،مصرف می

 

 واس براییدۀ وسر از ورطار گیک ب صیرت بگشاییدم بر چشیک روز اگ

 ه کجایید، کجاییدج رفتوم به حای قــ رر بسراییدکش مان بخۀ جایـن نغمــ

 است بیایید، بیاییدن جوق همیمعش

** * ** 
 ده، مگذاررون آمـل برم عقـا از حپ ه به کرداررو رفتندار و فای دور ز پ

 ه دیواروار بـۀ دیو همسایـمعشوق ت ویم وهشداررف حقیقت بتو میگیک ح

 واییددرچه ه اشم رگشتهس هادیب در
 

** * ** 

 

 

 

 

 

 

 (1افغان را به اندیشه دعوت میکنند)تصاویر سخن میگویند و شما حاجیان 
 

                                                           

 :  انتخاب تصاویر و نوشتۀ زیر آن از ولی احمد نوری تصاویر از "گوگل" 1

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/assir_nacim_ay_qaome_ba_haj_rafta_kojaayed.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Asir_N/assir_nacim_ay_qaome_ba_haj_rafta_kojaayed.pdf


  

 

 

 2از 2

 در اعماق زمینید ه فلک، گاه ه سر بگ اده نشینیدر سر سجه ریا ، بگاهی ب

 ر صورت بی صورت معشوق ببینیدگ الص بچینیدوۀ اخر از میار گیک ب

 م خانه وهم کعبه شماییدههم خواجه و
 

** * ** 

 ه برفتیدـده و بی دانا مانود دام بجخ سر و سامانه برفتید یی دانه عجب بب

 ه برفتیدـاندان خار از آن راه بـده ب ه بیگانه برفتیدـفته بدوست سخن گاز 

 ام براییدـب رینانه بخ نار ازیب کی
 

** * ** 

 روه دویدیدمبسیار صفا رفـته و در  د و چمیدیدد و خمیدیه رسیدیبعدر ک

 ر آن باغ بدیدیدو اگل کـیک دستۀ گ آن لحظه شنیدیدخوش کو اگر یک نغمۀ

 ر جان کو اگر از بحر خداییدیک گوه
 

** * ** 
 

 ه خوردید و نه ُخفتیددر بادیه پیمائی ن ه مژگان در آن خانه بُرفتیدبا آنکه ب

 اش بگفتیدـه لطیف است نشانهـانخآن  و بُسفتیدتید ـه بگفـایـمـرانـگ د ُدر  ص

 اییدی بنمـه نشانـانـۀ آن خواجـاز خ
 

** * ** 

 ن یادـانۀ ویران شدۀ خویش بکاز خ ادو آبـداد تــه ز امـانۀ بیگـانای خ

 این رنج شما گنج شما باد این همه،اب زین خانه کن ایجادهای حخانۀ دلدر

 ر گنج شما پرده شماییده بک افسوس

** * ** 
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