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 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

  
  

 50/50/4512              اسیر نسیم م.
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 بارد!! آتش می روز غزه هر در
 

اسپه می تازند  ، دوریزد فرو جهان گوشه ای از خالف این مقوله در برگی مدعیان حقوق بشر، اگر
ست اسرائیل ا مدتی ، اما ازدهند تا سرمشقی برای دیگران باشد می یمال گوش ا  عاملین آنرا ظاهر و

خون  غزه آتش می بارد و نوار بر می گذرد و ریش شان خر سوار زیر از به اصطالح کابل عزیز
 . میان تهی اکتفا کرده اندچند اولتیماتوم ه تنها ب االشه نشسته و ، دست زیربی گناهان را می ریزد

لی ، درد ددهند عکس العملی نشان نمیشهوانی گرفتارند  هوا های نفسانی وه ب اعراب هم که بیشتر
        کنم : تقدیم دوستان می دارم که

 
 فساد اسرائیل و رــان بهمـــزده مکجــهــ

 ، نهاد اسرائیلداوتــع بــــود بــه کین و
 راب سست بنیاد است؟؟ـدرخت همت اع

 باد اسرائیل د ورع ه سست می خمد ازکـ
 

 نیـیـ، مـی باقــفــاتی کــنـنـد بـهـــم نـمـ
 لـیـاد اسرائــ، اتحی َکَشدشریشـــه مــ ز

 ون دوستی نمی یابیــه کـنـا بـتـ صدر ز
 عناد اسرائیل زـــج دشمنی و ـیــره غــبـ

 
 ، شعله می بارددادـآتش بی« زهـغـ»ه بــ

 ـد زیاد اسرائیلـــح از ۀکـیـنـ و رکـمـ ز
 جوان و پیر و مرد طفل زن وخون نشسته ب

 ل...ـیـکسی نمی رسد آنجا بــــــه داد اسرائ
 

 د این گروه سرکش رامال دهــ ه گوشک
 بــــرد اصل و نژاد اسرائیل روفـ بـه سر

 جهنم رفت بود در سر منبعه ک« شرون»
 ، راد اسرائیل«نتنیاهو» ده ستنـون شـک

 
 ازــــم بلند که بـا می کنــاسیر( دست دع)
 م ، سـواد اسرائیلــروی زمین گ ود زـش
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