
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

  
  

 30/11/1312                        نسیم اسیر. م  
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 طالبان! شعور و شعار
 

های خونین افغانستان حادثه  کنار گوشه و کابل و در روز طالبان هراخیر،  چند روز سفانه درأمت
 و ،انواده ها را به ماتم می نشانندخ، جوان و ، پیربین بردن زن، مرد، طفل با از می آفرینند و

  .می پذیرند ولیت را هم با افتخارؤمس
ی م  سروده شده است که تقدیم دوستانسوگواران غرض همدردی با ه ب ون مناسبت همیه ب این شعر

 شود:
 

 ها شعار و ورـرس شعـپطالـبان مـ از
 ها گوشه دار رـهه د بــرده اناده کامک

 دامــد مـده دایت شان میـ، هاه بادار
 تا جوی خون روان شود ازهرکنارها

 جهان بمردم درینن قصه روشنست ـای
 ها زارـه داد رسیده هـان بجهل ش کز

 ترس خوف و ورعب  با دن وبری سر و با قتل

 ها ارـا انتحـب و وحشت اف وا اختطب
 مالی ِده ب العلم ازوانند حدیث اطلخـ

 اـه حمار اند از وارترــهل خاما به ج
 مــده ایـان اساس عمارت ندیش درکار

 ها خار غیر، امارت شان درـل نیست گ
 حیف ندارند، حیف ویشـخ اختیار خود

 ها کف اختیار یر، زــغ ره امـــداده ب
 چرند بیگانه می چراگهِ  ون رمه درچ

 اــه ارـخـتـنند افک رـیـوکـری غــن در
 ردـنک وش این گروه عجایب اثرگ در

 اـه ه نوشتیم بارـولـقـن مــه ازیـگـرچ
 می کنندـه کارخویش مالمت هما را ب

 ها م کارــداریـه نـچ رـشان اگ ا کارـب
 جمع بد نصیبکن که ازین یارب نصیب 

 ها دار غ ببینیم وـیـت رـه زیـا بـه سـر
 انتقام رـبه که از اسیر() روزی رسد

 ها کنار ج وـنـه کـان کنیم بـال شـبـدن
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