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 مسؤولیت نوشته بدوش نویسنده میباشد
 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درن آنالین افغان جرم

 ئر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 ۲۰۱۰/ ۱/ ۲۰                                                                 کاندید اکادمیسین سیستانی 

 در سوگ کابل

 (۱۹۹۵ ی)فبرور

 :م گذارمیاینجا ام. امروز  دهیبرشته نظم کش سال قبل ۲۵ کلمات رااین من شاعر نیستم، اما 

 شد انیو بن خیزب نــــــــــهیم یهست امتم         شد؟ رانیچگونه خراب وچه سخت و وطن

 پاکستان شد ز رـــدگ جانب مسکو، ز یکی          باهـباِه تـن تـن وطــدو دشم ینه هاــتــف ز

 وضع لبنان شد ت، وضع ـاوج گرف ردـــنب         اـه مـیظـتن انیل مـکاب ـۀـوچــه کــکوچ به

 شد شانیـه پرـمـر،هــشه تیزد امن مـــبه         انکـو ت ارهـیط بتیـرهـرش پــغ یداـــص

 شد رانیح دیروز شب بنمود، هرکه د وـچ         دیـله کشــشع یرمـــواع مــــآتش ان چنان

 بسته به راکت،به توپ وهاوان شد زبسکه         ش جنگــدر آت یبس با،یـکابل ز تـبسوخ

 روندان شدـهم ز شه دـیشه و لـــیعل یبس         خانه ها ز راکت و بمب یخراب شد یبس

 شد جانیشکنجه شد،ازهوش رفت وب یبس         دادــــان ز دست بـانمــــدر و خـــدرب یبس

 که لغمان شد ایو  خ ــبل یرار سوـــف یبس        دیاد و به پاخاست ودوـتــف و ختیرـگ یبس

 روگان شدـــــگ ای یزخم ایته و ـــکش یبس        دــن مانـــرفت یوان برومند ز پاـــــج یبس

 شد رانـــیبه ا ایر به پشاور و ـشه مین که        همه جا ت فتاد درـــت و دهشـــوحش چنان

 وگواران شدـــاره ســب کیر به ـــــشه تمام       جنگ وخون وآتش بود یرف که شدـهرطب

 باران شد و دی، خون چکءاــسم سبز مزچش       دیچیمادران پ ادیرــــــــف ه وــه نالـــبسک ز

 انسان شد وشتـگ رِ یر شکم ســــشه سگان       سو بود رـافغان فتاده ه ۀردـــه مـــــبسک ز

 مردم مسلمان شد؟ ور که برــج م وــظل چه       ردمان که نشد؟ــوس مـــبه نام یناروائ چه

 وپستان شد وزـپ وش وـلب وگ دهـیبر یبس        یوـــخ یوحش سوادیب کـی ۀارــاش کی به
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 3تر 2 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 

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

 

          ردمان جهان؟ــبه م میوـه بگــمن چ یداــخ

 ت افغان شدـدس ر افغان زـس اک برـــخ که

 

 دوران شد یالــد، بــش او ۀَدور، دور وــــچ          د داشتــاهـس که برمجــک بسا دـــیام یبس

 بسکه نادان شد دیبکشت و به آتش کش یهم        نـنان وطـدشم رنگین و هـــلـیح حرف و به

 شد انیبکشت وبه آتش بسوخت تا که بر یهم       روت نه عقل ومنطق و درکـزم یبهره ئ نه

 شد انـــینما یرـــــــاولگــچپ و یوـخ درنده        نــال وطــاراج آل ومـــــارت و تـــــغ یبرا

 شد دانیرد مـم یزیون رــخ و یخوار بخون         نه شرم از مردم ن،ــهیرمت مـــــپاس ح نه

 شد رانینماند بسکه و یسنگسنگ برسر که         ودـنم راب ــن خــدرت،وطــــر قـبخاط چنان

 د؟ــت آسان شـکه کشتن انسان چه سخ نیبب        رــس ید بمـوند تن ــ"َسَکر" ص کیشل کیب

 شد زانین گرــگ از وطـنـــل تفــاه دست ز         رهنگــبا ف انیرهنگــه فــک فـــیح زارـــــه

 رمساران شدـت و شـــونبخــکه نگ نمشیبب          نــهیم ۀشـــیزد به ر نیــک ۀشیت هـــهرآنک

 شد انینگ پاـخوش صلح وج ینوا وشاــخ           توپ وتفنگ ریــنباشد صف چیه هــک خوشا

 شد زدانـیف ــلط ن صلح وــوط بینص اگر         و محتاج استـن وتـار وتالش مـبه ک وطن

 دوست هنیوان مــج پراست از وزـهن وطن

 م سجستان شد ؟ـن، اعظـر ز وطــباک گ چه
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 3تر 3 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 

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

 

 

 

 هفت گانه و هشت گانه جمع شورای نظاری ها و گلم جمع ها کابل

  در1992 وطن را بدین حال وروز  در آوردند.
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