
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۵۱/۹۰/۲۰۱۹                علي نجیبي

  

 

 از راه رسیدندچو زاده  یک مشت گدا
 

 

 
 

 
  از راه رسیدندچو زاده  یک مشت گدا

 در میهن پر رونق ما خانه گزیدند
 

 با روضه و با روزه در این باغ پر از گـل
 چون گاو دویدند و چریدند و خزیدنـد

 

  چاقوبا چوب و چماق و قمه و دشنه و 
 سرها بشکستند و شکمها بدریدند

 

  گفتند که این منطق اسالم عزیز است
 اینان که سیه کار تر از شمر و یزیدنـد
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 2تر  2 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

 

  بستند ز نفرت در دانشکـده ها را
 استاد و مبارز همه در بند کشیدند

 

  آنگاه به صحن چمن دانش و فرهنگ
 چریدنـدهر جمعه چنان گله بزغاله 

 

  با چرک و شپش لشگر جرار گدایان
 از سامره و کوفه و بیروت رسیدند

 

  روزی که جوانان وطن درصف پیکار
 لبخند زنان ذائقه مرگ چشیدند

 

  امروز سر افراشته در عین وقاحت
 این مرده خوران مدعی خون شهیدند

 

  اینک همه با غارت این مردم بدبخت
 گمشده را باز خریدندگویی شرف 

 

  با زور و ریاکاری و دزدی و تقلب
 بر قامت دین جامهء تزویر بریدند

 

  موسیقی شان شیون مرگ است و گدایی
 این کوردالن دشمن شادی و امیدند

 

  کوته نظران قاصد دوران توحش
 بر سقف جهان تار خرافات تنیدند

 

  جزمفتخوری، مرده خوری، نوحه سرایی
 مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند
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