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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئړيکه ټينگه کړله موږ سره ا په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٥/ ٣١/٨                                                            نصيبه اکرم حيدری                                   

 ؟یگوئي زبانت تو سخن مني کدامبه

  
 به ی قلم درآرم که شعردي بودم تا بتوانم آنرا بشنوم و در قدي مجاي شادان با محترم ضبدنبال مصاحبه عبد�

 :کنمي مکيشرخود به جوابش پرداختم و آنرا با ھموطنان .   نمودتي شادان احساسم را اذعنوان فاجعه از عبد�

 : ديگوي مشادان

   ز کاشانه ما             ستي نی خبربتيجز مص

 بر سر سنگ غم آباد شده خانه ما

   بر تن            ی گل زخماي بدل ستي داغگل

  به گلخانه ما گل نشگفته استني ازريغ

   خشم و جنونم بر در مستان                نشه

  ماخانهيمرده بر دوش کشند از در م

   خنجر ما، قلب برادر باشد                               ھدف

  بنا کرده ستم خانه ماليدست قاب

                              ميزي خی مگر از بھر نمازمميبا ت

  طرف وضوخانه ما خون است روانیجو

   ز پس قصه تو                           اني نماستي شادکاخ

   افسانه مای آباد بود در پهيگر

٢٩/٠٨/١٥ 

  

 تو مگو  

 "قسمت"  

 ؟یگوئي زبانت تو سخن مني کدامبه

  زمانهني شرم بادا ز

 ؟ی و به امروز چه گوئی چه کردروزي به دکه

  سخن از منني مپندار خطاست اتو

  ماۀ سنگ به جانانی که زدیو بود تنيکا

  برآن خانه مای خون را تو رھا کردیجو

 

 ی شکستري پشت پام،ی چو ببستی دوستپل

  ما ؟يۀ تو به  ھمسا،یواي ای بفروختخطه

 ی تو در خانه شکست،ی را تو بکشتپاسبان

  ماۀ که ره کرد به کاشانس،ي بسا چوچه ابلنيا

  ز وضوخانه چه داندني مکتب لنرويپ

  به جسد خانه مای شکستري آبک تطھزهکو

 

  آن پرچم سرخی  ، چو افراشتدي بلرزوندي مدخت

  ماۀگاني به بی ، تو سپردی علم دست مEل

  برپای وطن پشته نمودداني شھز



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  وليښت تاسو ھمکارۍ ته رابنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 ی به خندق بسپردتو

  ماۀ ھزاران ھزار، تن بس ناز جگر پارآن

  

  که برآرد افغانستادي رزمنده چو ادخت

  اشی بشگافتنهيس    

  زنگ ناموس نکرد رخنه درآن گوش کرت؟

  وطنپرور مادي ناھیوقت

 ! نامردانی که اخت،ي را به سرت رچادرش

 دي را مفروشوطنم

 دي مادر مشگافقلب

 ميتي ھمه طفل نيا

 ....... زنانوهي ھمه بنيا

  ما ۀ حق به لبش مرد وشد افسانسخن

  

 ی رخ ملت افغان، نقش لبخند زدودز

  مرگ ملت راسند

  درآن دادگًه کنگرًه خانه فروشانوت

 ؟یدي آن داور ھمزاد نددست

  از آن خانه مایدي لبخند تو دزدنقش

 

 ! تو مگوبتي مصاز

 يی ندارد به دل خانه فروشان جاھني معشق

  و زخمش بدل ماستداغ

  آباد من از تستهيگر

 ی مرغان وطن را تو ببستچوچه

  ماۀ درآن Nنی غم را تو بنا کردخار

 ! آورادي چمن یفت تو ز گلھا عطویب

  ماۀ گلخانی ، تو آتش زدراني وخانه

  توی خالاني نگھدار که گوشم نرسد لفظ ملب

 ...... شد خاک وطن با خون فرزانه ماسرخ

 

      

  


