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 !!!مکشان آد

 "افغان جرمن آنالين"معزز ملی و خوانندگان گرانقدر پورتال 
از چند روز است که نوشته و نظرات دريچۀ خاص پورتال را پیرامون انتخاب يک ملک الشعراء برای افغان 

انتخاب و به و تعقیب میکنم، « غربت نشین»رج کشور و به گفتۀ جناب ولی احمد نوری های مهاجر در خا
 .شخصیت چنین شاعری از وطن می بالم و افتخار میکنم

از همین شاعر دلها و غم  هچند جملۀ کوتا "همه پسند و خدمتگار مردم افغانستان"در همین پورتال  چندی قبل
از پرابلیم ها و غم ها و بدبختی های ملک ما را به چه  های مردم خواندم که با همان کوتاهی و اختصار جهانی

بايد به وجود  م ما میکند که هر کدا بیان میو مخصوصًا با چه شهامت و نترس ثالثت و احساس وطن پرستی 
و در پايان آن هم شعری را که جهانی از درد ها و نا بسانی ها و بدبختی های ما  . چنین شاعری افتخار نمائیم

را در ذيل به خدمت شما خوانندگان تقديم میدارم و ( نوشته و شعر)روده اند که من هر دو را سخن دارد، س
روز و شب " اضالع متحده میامی"ايالت منحیث يک جوان آوارۀ اين خاک که فعالً  در  ،کنم که من اضافه می

کنم  محمد نسیم اسیر که بهترين انتخاب است، اظهار می ، رأی و تأئید خود را به انتخاب جناب استادرانمگذ می
 .آرزو به زودی برآورده شوداين کنم که  و دعا می

ديروز . کنمگلۀ کوچکی را خدمت شان عرض جز از جناب استاد اسیر اجازه می خواهم با کمال احترم و ُع
در همین پورتال افغان جرمن آنالين « مرا مالک ملک شعر از چه خوانی؟»ۀ زيبای شانرا زير عنوان نوشت

خواندم و بسیار آرزو داشتم از پیشنهاد جناب ولی احمد نوری هم که اين موضوع را بسیار با عشق و عالقه به 
 !کنند يادی می شد راه انداخته اند و بصورت بسیار منظم به کمک افغان جرمن آنالين تعقیب می

 
 
 
 

 نکُشا آدم
 

کدام تا مرِفق به  های هر که دست «حقانی» و «حکمتیار»،  «طالبان»گروپ های تروريستی 
 و «آی.اس.آی»مددگاری دستگاه جاسوسی  حمايت و يک از هر و خون بی گناهان آلوده است 
 من و تووطن  کنار گوشه و هر وحشیانه در هر روز بوده و دولت پاکستان برخوردار

 در ، لیت را هم می پذيرندؤومس با افتخار آفرينند وهجوم آورده ، مصیبت می افغانستان عزيز 
میدان هوائی کابل  ۀجاد پیش در چند روز ۀـجمله حادث ، ازگونه نکوهش می باشند هر خور

 ۀ، فاجعاغفال شده بود اغوا و «حکمتیارگلبدين »م ـیـتوسط يک زن جوان که از جانب تنظ
، از دست دادندهای خود را  جان ، چند فرد بیگناه ملکی نیزضمن آورد که در خونینی را بار

 :    بائیست به نفرت تقبیح شود
 

 
 دـنـنعنا سه هم ر، هـبـه حکمتیار  دـنـناـبـلحقانی ، يــا که طا اگــــر

 ندـنآستا بر نجـــــا جـملـه سرآ در  ردهــدست پـاکستان سپ عـنان در
 دـنـنرواـجـک ولـیکن کـــــج نهاد و  اریــــيــنـد ادعـای راستکنــمـــا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barat_ali_sadjad_aadam_koshaan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barat_ali_sadjad_aadam_koshaan.pdf
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 دـنـیانـوع کــــج آهــنـگ نــهـانند   ارندذـج می گــبـراه راست ، پا ک
 دـزخیراصال ندانن غرق و به شر،  دـکـورن رفتن، لنگ و بـــراه خیر

 دـنـشی آدم می درانـگرگ وح چو  نــیـنگال خونـمـــیــان رمـه با چ
 دـن آتش زباننـیـشــیطان لع چــــو  نتـیـوان پاک طـبـــه تـرغیب ج

 ندـدن قاتالنــيبر گـــهــی بـــا سـر  اریــگهی بـــا بمب هــــای انتح
 دوانند وـرسـآی ه.اس.به حکم آی  دـداونـاحکام خ بــــه سـرپیچی ز

 دـنـالنـ، غـافانـتدي از ديـــن و ز  شان ، شعاردين ولیکن شـــعــار
 دـنـامان نــه مردان ، نه زنان اندر  دازان دورانــراندست اين شـ ز

 دـنـهـــمــیــشـــه دشــمنان دوستان  داریـنــمـــی دانند پــــاس دوست
 دـنـنکُشا آدم گـــــروه ســـرکش و  طالب حقانی و و تیارمکح وچــــ

 دـنـنهــمـا نند وهــمـا نند وهــمــا  بد بینی و ذلت بـــه بـد خواهی و
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