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 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 ام !!!ــظـن رـیـیـتغ
 ....انتخابات بعد از

 

 به سطح جهان مورد ستایش قرار و ، خیلی چشمگیرانتخابات ، دروطن آرزومند اک وسیع مردم شریف واشتر شوق و و شور
  ند.شکانتخابات را می  ۀنتیج بی صبرانه انتظار وطن خارج از افغانان داخل و، تقلب . اینک با وجود اندیشه های تخلف وگرفت

به دوستانی که  لباس شعر در، درین مورد، خواسته های خود را نظری می کنم اظهار قلم برده وه مورد دست ب هر من که در
 :دارم عرضه می، محترمانه ج انتخابات می باشندئراه نتاه چشم ب

 
 ام !!!ظن رییتغ

 
 ام ماـسعی تم وشش وـــبگذشت فصل ک

 ام ماـس نظأه رــ، بشخص تغییر بهـــر
 قرار کف طاقت و زام داده ــمــــردم تم

 زمام مای می رسد اینک ـــکا درکف ت
 

 می کشد ، امروزه آخرین نفســکرزی ک
  ام رام ــح الل وـح رـرده بهری نکـکـف 

 ن را حالل گفتــب دیـرام طالحــــ ارکــ
 نگردید رام ما اب وـنشـــــد مج روزانــ 

 ذ مقام شدـجـمـعـیـتـی دگــــر، پـــــــی اخ
 ام ماــه آرد به نــازچــه ب، کــامـ امـنـ از

 روان کنند سو رده بهرـا را بســـــان بمــ
 بــــا آنــکـــه خود بود به حقیقت غالم ما

 ی عشرت کنند جامـ، َمـُپــــر جمشید وار
 جام ما ، بازکف مـــا ی کـنـنـد درالــخـــ

 سیاف وعبدهللا اشرف و ی رسول وـمـزل
 زعــمـــای کـــــرام ما ،الارســـ داوود و

 انتخاب  دم بهرـمـــانده ق، الل، هـشیرزی
 د پیشگام ماـونـه شعـمل کـ ۀصـحــنـ در

 دـنـتـبان دولـنــه ج، سـلـسـلا تـمـامایـن هـ
 شـام ما صـبـح و از ـبـرـی خا تـمــام بام

 رای مطلب خود دلبری کند(ـرکس بـ)هـ
 ـالم ماـکس نیست درخــیـال ثـبـات وســ

 ی شود یکی درراس انتخابجمله مزین 
 ام ماــک ،ادــه آنـچـنـانــکه شود شامـا نــ

 رد با وقاره یکی مـــــــای کاش زان میان
 ، زمام ما گـــیــرد بـــدست بــــا هنرخود

 ال ــسته بــر( شکـیـاسه آرزوی )ـارب بـی

 ام ماع ، خاص وتمد سـنـب ن زـآزاد ک
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