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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

  

 32/40/3410          م، نسیم اسیر

 !!چپاتی دشمن  دال و
 

شه دشمن جنوبی ما به همی مغرض و ۀسقوط امارت طالبان به این طرف، همسای ، بخصوص ازنیم دهه سه و از
 . سرزمین ما گردیده است ویرانی مردم و و کشتار، ذرایع مختلف، سبب آزار، اذیت

این موضوع به  شریکی میکند، اما غم ، ادعای همدردی وافغان ملیون مهاجر دو با پذیرفتن بیش از گرچه ظاهرا  
  .گرددمی صادر مغرضانه ظالمانه و آنطرف خط دیورند، ازبسامانی ها رامی ها و ناآجهانیان روشن است که بیشترین نا

 بار صد ها نفرت که بار ۀبه ادام اینک من نیز. صافی ها انگشت انتقاد گذاشته اندبدستان ما همیشه به این بی انقلم 
 : ین موضوع به دوستان پیشکش می کنمهم ، مطلب تازه ای دراین دشمن نابکار کرده ام ۀحوال

 
 

 !!چپاتی دشمن  دال و
 

 وـال تـچ ز ، کلک وقــارم شکست رـآخــ
 وـجدال ت چیست اینهمه جنگ و بــا من ز

 کیسه ام وـت مکر حیله و ـده زخــالــی شـ
 وـوال تـ، جمــخــرابی حال شته ازـگ رپــــ

 

 است بیُسر دوستیت ُسست و بسکه ساز از
 وـــال تـت و ُسر ۀبـــرهـــم زده است سلسل

 ارـطان روزگـیــزمان شـدی شاول الــ در
 وـال تـطالب دجآخـــرالـــــزمان شـده  در

 

 رده امــای خـود ارچند کـوربـکفــــران ش
 وـدال ت چـپاتی و خـــیـری نــدیـــــده ام ز

 دمــش اد حــادثـــه آسان بـدرتــنــد بــــ از
 وـ، شـمال تدمـامی صرــاز پـــــا فـگـنـده ق

 

 جاللـم سفاهتت و رـخـه فـب ردارد نظــــــ
 نگـم شغال توـد پلــبــه صی بسـتـه کـــمــر

 سرزمین دلیران چـه مکـن است رـیـتسخ
 خیال محـال تو ــوا وجاست این هـــــ بی

 

 صفا نشد صلح و فت والــ بــــا دوستی و
 وـال تــؤ، جـواب سد بــــــه مشت دادــبای

 ردگـارـــدست دعـــــا بـلـنـد کــنـم پیش ک
 زوال تـو دای شکست وــتــــــا بشنوم ص

 

 (یرـــاس)ا ـاریک مـت ۀذشتــبگذشت آن گ
 وــتصمیم حال ت آیــنــــده روشـن است ز

 

 (اسیر)نسیم  .م        
 م3410اپریل  9          
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