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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

  
  

 11/70/4711 م، نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 ، همگرائی!!تحول
 

کر ش با و ( را با اشک مسرت استقبالدزیاحم داکتر عبدهللا و )داکتر کاندید رقیب دوآغوش کشیدن  در وتوافق همگرائی ، 
 ا درپیمان سران تنظیم ه ، تا نکند که چون تعهد وبماند استوار و همدلی پایدار کردم این توافق و ، آرزوبارگاه خداوندگزاری به 

ریدن د یخن حوصله توان و دیده افغانستان دیگر آزار و که مردم صبور نیاورد ، مصیبتی را بارهم پاشیدن شان از و خانه خدا
، خرد با و گذری زعیم مدبر خود از منطق و دانش و، درایت عقل و پرتو خواهند در ، مردم میرا ندارند بریدن همدیگر سر و

 ودخ از و ویران خود ایثار آبادی وطن  راه اعتال و در و ه باشندوست داشتد وار دربرا همدیگر را نند وم زندگی کآرا، ازین بعد
انکه ، چنکاندید دو هر . من که این تحول مدبرانه را به فال نیک گرفته ام به آرزوی موفقیت های مزید و برادروارگذری نمایند

 کنم :  ،با تقدیم پارچه شعری دعابین المللی وعده سپرده اند،  سطح ملی وه مردم خود ب خدا و برابر در

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های وهوشد رفع رنج و ه ظاهرــب  شد ، نکوارانــهـــم پـیـوستن یه بــ
 شد روــ، حفظ آبـم یکجا شدهـــه بـ  را روـــ، آبه می ریختــرقیبانی ک

 

 شد روـف ، مدردیـبه ه به تمکین و  وا بودــه در تکبر ـه ازسری کـــــ
 شد برو ی روـا هـمـنوایـــم بــه هبــ  عداوت کین و از رـوش پآغـــــ دو

 

 شد رو دو ه رو، دشمن پست وــیس  مــاهـ، پیوست بیـدل بـــا دوست دو
 

 شد ن آرزوـمـه یــــــب کاری بـعج  گشت ثـمــر ـا پــرهــ نـهــال آرزو
 

 شد سبو اینک در کرد و« ولــتح»  «راییـهمگ» ،واییــنـ شراب هـم
 شد برو وی روــگ ، گفتدبـجـــا شـ  کردند بسیار وگـو  تف، گدرین ره

 

 شد وــبه ج کــــه این آب زالل آخر  جاری َخیر، آب چشمـه سر شد از
 

 شد وـــ، اینک رفاـبـــــه تصمیم بج  یه بودـدان سـدیـگـلــیــم بـخـت کـان
 

 شد گلو ا درـغ دشمنی هـیــه تکــــــ  دارــــخـــدایـــا وحـــدت ما را نگه
 شد سو دو نقاضت راست پرسی از  یکطرف نیست دشمنی از جـفــا و

 

 شد وــــگ راست اسیر(دعـــا های )  قــــه حــوشم که مستجاب درگـخ
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