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 1تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه 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

 

 ۰/۲۰۱۹ ۲۳/۳         حامد فارانی                  

 غوربندیصاحب خدمت جناب محترم رحمن    
مورد توجه  و افغانستان به نشر رسید سر شناس دیروز شعری تحت عنوان درد سیمرغ  که از پدرم استاد محمود فارانی شاعر ونویسنده  

 (  د عقاب تیښته) ازمن  شعری تحت عنوانوعنایت  جناب محترم رحمن غوربندی صاحب  قرار گرفت ایشان و بخصوص  لطف  دوستان
متاسفانه این شعر پشتو   .کنم نشر افغان جرمن انالین پورتال وزینان را  درکه    . خواستنداشد از من تو می برا که  از پدرم به زبان  پش

 نم.کوبه خدمت شما تقدیم ان  را پیدا  نزدیک  در آینده   تاستم اما در جستجو ان ه به دسترسی من نبود
که  ( عقاب زخمی) شعری دیگری تحت عنوان سفر درتوفا ن کردند بله در این مجموعه  پدرم تحت عنوان ایشان یادی از مجموعه شعری 

در  است سروده شده پشتو شیوای که به زبان  (  د عقاب تیښتهاما )    یش کش می کنم. پت خدمت تان سشده ادری سروده شیوای ان بزب
  .وجود ندارداین مجموعه 

 خدمت بهوبعد  جناب غوربندی صاحبرا  اول به (   عقاب زخمی)شعر دری   (د عقاب تیښته)پشتو  به زبان شیوای بجای ان شعر دم نقد
 توجه ایشان قرار گیرد. امید موردتقدیم میکنم شعر  ان عالقمندودوستان  

 عقاب زخمی
 آن عقاب  زخمی  و آواره  ام  من 

 بر فراز  بام دنیا    
 کز پرش  خون   میچکد  

 در جام  خورشید 
 برتر  از هر تیغه وهر  سنگ خاره  

 برتر  از هر  قله  پر برف 
 بال  می فشاند  اندر آسمان  الجوردی  
 خشمگین  و خسته  وخاموش  
 میزند  منقار  در چشم ستاره    

 با  دل  نومید  با بال شکسته 
 از ستیغ  نیلگون  کوه  سوی  چرخ  جسته 

 تیر خورده  لیک  از صد دام  رسته 
 رشته  امید  از هستی  و ز پستی  گسسته 

 دل  به آفاق  بلند   دور بسته 
 در تنش  دیگر  توانی نیست   
 زیر سقف  سبز  گردون  آشیانی  نیست  

 بال تبدارش  دگر  از کار مانده 
 چشم  خون  افشانش  از دیدار  مانده 

 باید او .... از راه  برگردد 
 راه  دشوار  بلندیها 

 سر فرود  آرد  به پستی  ها  
 بهر  این  آلوده  هستیها 

 لیک  با  این  خستگی  با  ناامیدی  
 او براه  خویش  میبالد  

 هرگز  از  رنجش نمینالد 
 در دل  گردون  آبی  

 میرود  تا مرگ 
 دیدگان  تشنه  او خیره مانده 
 بر کران  های  کبود  دور 
 در تالش  چشمه  های نور 

 در هوای  طور 
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