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 21/08/2018          سلیم رگبار

 یكتا شد خانه را نه ایزدت

 هر کجا خانه ایست یزدانى ست
 ارسالی حنیف رهیاب رحیمی

 

 ن و ایمانى ستـج كه بنیاد دیـح      تتوبه را حرمت از پشیمانى س

 ى ستــمسلمان مـــون پنجــتــس  خداست فرض است كه حج ،این درست 

 یزدانى ست كجا خانه ایست هر  ا شدـتـیك هــه خانــزدت را نــای

 چه را بانى ست هر همه جا اوست  مى گردى هـدا چـپُشت پُشِت خ

 شانى ستـرا به پیـش تـداغِ ننگ  ناِن همسایه ات به خون، تر است

 ست راغانىـزاِر حجاز چــریگ  تاریككوى و برزن به شهر تو 

 وه چه توفانى ست اشك من باز، دراز  ه دست هاىـوچـخِم هر ك

 و درِد بى نانى ست غرِق اندوه  وه زنىـــیـو ب ـۀتـشـدر كُ ــا پــت

 و ظلمانى ستــت ردمِ ــتا شِب م  دـنه مى خوابـى شب گرسـتا یك

 پریشانى ست از كودكى خسته  ر استـتا یكى پا برهنه در شه

 را نه ارزانى ستـزم تــزم بآ  تو تشنه لب است تا كه همشهرىِ 

 افغانى ست رسِم نیك و قشنگ  داــِق خـیرى، كمك به خلـدستگ

 ست؟ مرجانىجاِم شربت ترا چه   ن استـیـالـران سفــدیگ ــۀكاس

 گوشت گوسپند اگر چه قربانى ست  ذردــه مى گـونـویت چگـاز گل
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 2از 2

 انسانى ست وِش ـهحجِ تو ننِگ   حرام َروى به َحَرمگر به پوِل 

 ست شیطانىدر سرت نقشه هاى   مى روى سنگ به اهرمن بزنى

 ر بیابانى ست؟ـدایت مگـاین خ  تو چرا مى روى به دشِت حجاز

 د یكى نمك دانى ستــِر ذاهـس  شته دل ما راـور گـِم ناســزخ

 فراوانى ست ر تراـكه از آن م  حج غروِر خود بشكن مى روى

 ه بارانى ستـچشِم كابل ز گری  گیردى ــد مـنـد و تُ ـنـم تُ ـسـَ فـنَ 

 د تا مسلمانى ستـگرِم عیش ان  ودـاِن آِل سعــوده گــن آلــدام

 گفت شیخ الحدیث: سخن دانى ست  ژ اندیشىــده پندارى و كـنـگ

 گفت: كافر شدن به آسانى ست  رـُگل نبشتى سلیم و ذاهِد شه

 

 رگبارسلیم 

 

 یادداشت اداره

 رهیاب رحیمی!جان جناب حنیف  ،دوست عزیز و ارجمند

. جهان سپاس و امتنان از ارسال این شعر عالی و زیبا امتنان و تشکرات قلبی این دوستدار تان را امیدوارم بپذیرید

و پرمحتوای جناب سلیم رگبار. تبریکاتم را خدمت شان به عرض می رسانم. امیدوارم از ایشان محترمانه خواهش 

کنید از همکاری قلمی و فرهنگی خویش را با وبسایت شان "آریانا افغانستان آنالین" بر ما منت گذارند و بر امتنان 

لبی ما بیفزایند و مردم خود را با مطالعۀ اشعار ناب شان محظوظ و مستفید سازند. ولی احمد نوری خدمتگار آریانا ق

 افغانستان 

 

 


