
 
 

 

 2تر 1 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 ۷۱/۱۰/۲۰۲۲                          ولی احمد شاکر 
  

 

 

 پرنده 
 
 

  به گوشم میرساند زوزهء باد 
 صدایی از گلوی تنگ فریاد 

 

  ز حلق خشک گنجشکک صدا کو؟ 
 و بال زخمی او را دوا کو؟ 

 

  پرش را دست بیرحمی شکسته
 به پای کوچکش زنجیربسته 

 

  زندان فگندهو را در گوشهء 
 مبادا پر گشاید تا پرنده 

 

  پرنده در قفس افتاده تنها 
 ندارد چشم امیدی به فردا

 

  دلش در آه کردن ناتوان است 
 پرنده بی زبان است، نیمه جان است 

 

  جهانش حلقهء دیوار گشته
 پرنده از جهان بیزار گشته 

 

  ببینید از پرنده باغ خالیست 
 بگریست برای هر دو باید سخت  

 

  ولی از گریه و زاری چه حاصل؟ 
 ز بیهوده عزاداری چه حاصل؟ 

 

  بیا در کمک او بر شتابیم 
 و او را از دل زندان رهانیم 

 

  پرنده را بیا آزاد سازیم
 و داغی در دل صیاد مانیم 
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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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  پرنده مظهر آزادیء ما
 نماد شور و شوق و شادی ما

 

  به روزی که پرنده گردد آزاد 
 خواند به فریاد سرود عشق را 
 

  فلک را در به رویش باز باشد 
 پرنده باز در پرواز باشد 

 

  نباید در اسارت جان سپارد 
 و تا آخر در این زندان بماند 

 

 پرنده گر بمیرد در اسارت 
 برد انسانیت را دست غارت 

 
 ولی احمد شاکر 
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