
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 1تر 1 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

  
 03/02/2015                  م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 !!!عجب صبری که ما داریم
 

 غرض همدردی به آفت رسیدگان پنجشیر!ه ب
 

گرفته شده  «ب صبری خدا داردعج» گوید که میمرحوم رازق فانی  فقید بلند باالی شاعر شعر از، عنوان باال
شان آفت های  سو، باالی دهه به این چهار انستان که ازغاف صبور معصوم و مردم مظلوم بار به وضع رقت است و

 .می کند صدقزمینی می بارد  آسمانی و
 

 طالب و و  عاصی عامی وگردان  خود و ، خود کارزسا آن با حوادث خود ۀداما بدخشان و فاجعه لغزیدن کوه در
، گرفت پنجشیر را در صد نفر دو ، اینک آفت سماوی که جان بیش ازخارج داخل و ، ازبیگانه خود و ، ازمال

 داد زد که عجب صبری که ما داریم.  محکم گرفت وباید یخن کسی را  سازد تاشکایت را بلند می  شکوه و صدای
 

این اشک ریزی ها جایی را نمی گیرد سفانه أمتچه  غرض همدردی با ماتم دیدگان پنجشیر، اگره سروده ای دارم ب
 :ین خاطر، مرهم زخمی شده می تواند، اما برای تسککند دردی را دوا نمی و
 

 مــآوری و، روــه تـا بـدایـخ ارـب
 آوریم توه و، روی بـه سـمـازه

 ت است ـرحم ۀـگ، دادتـهـبارگ
 محنت است؟؟ ما ازچه چنینقسمت 

 ینـ، بباـیـدن تـا آفـم رـس رـب
 نـیــبـما ب ۀدــک ت محنتـحال

 رسد یـما مه بآنچه زعمریست 
 رسد می بال درد و و غم  و رنج 

 راه دین گه از و کفر ره   گه ز
 نـزمی وه وـدن کـزیـگاه به لغ

 سال خشک گهی سیالب و گاه ز

 ارد زوالی که بیــبرف اه زــگ
 ه ایــایـی مـب ۀـمسایـهاه زـگ

 ه ایـما سایه درد ب د ازـتـمی ف

 حارـتـاه انــگ اده وـم جــاه بـگ
 مزار و تخار میدان و کابل و

 گهی پنجشیر گه به بدخشان و
 رـبه زی سر آورد و بسر زیر

 م استـمات چه درین جاست غم وآن

 آدم است ،مـال و این درد ۀطعم

 شد ارـما ب سر م برــال درد و
 شد ، بسیاررهـائـم نشد این نـک

 احسان گذار مــرهـدل ما م بر
 ذارـــان گـایـپ ۀا نقطـم مـبرغ
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