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 جنگی تبهکاران سراسیمگی
 

 دوستان گرانقدر پورتال ملی افغان جرمن آنالین،
 گران سایت در «جنگی تبهکاران سراسیمگی» عنوان تحتقبالً  هک را «کابلی کمباور»شاغلی  قلمی و  قلبیۀ چکید لطفاًاین

 نشر تکرار نیز آنالین چرمن افغان پورتال در ما خون و خاک پاس بهاست،  شده نشر( 12۳1 سرطان ۷)به تأریخ  افغانستان
 تشکربا عرض حرمت و . کرده ممنون سازید

 

 جنگی تبهکاران سراسیمگی
 کابلی  ور کمبا

 

 دـنمای گم را خود گور«  آیسف»و  دــــآی بر  هـریکـما روز یک رــاگ
 گیرد مــیـخ بد  ای دهــغ ویشـــگل  ردـــیـگ مـیـب یــگـنـج ارـک یتجنا
 یاران نــــوالدیــپ  مشت ،ترس ز  کشتکاران لـیـب و  داس  ،ترس ز
 هـــتـسـشک  یاـــه آرزو  مــیــب ز  بسته نهـیـپ  ایــــه دست  ترس ز
 بریدن اـــه زن  ۀـنـیـس ، هـانــشب  کشیدن لــبکا  ردمــــم از ارــــدم
 اوالد پیش ،ادرــم هـب اــه اوزــتج  والدــپ خـیـم سرها به بردن روـــف
 تهـگرف را نجرـخ ،محسنی سو آنب  گرفته را سنگر «وحدتی»سو اینب

 زانـری خمپاره« یانمسعود» گهی  نستیزا "مدوست" با ،"سیاف" یـگه
 فتر   می "یارحکمت" یرـت را سرش  گفت می ،آه ،کس اگر مکرویان به
 ونــخ و شـــآت یــیاــسمآ ماــــب ز  گلگون رـشه ،گه ذرــگ تا سیلو ز

 دانـمن زور وارـخ رهـیـج ،خالیق  بندان راه ،برَزن و کوی ،خالصه
 

*** 
 آید سر اقبالی، خوش را ادیــجه  دــآی رـب هـــریکـام روز یک گرا
 واــرس هست جنگی ارــک جنایت  دریا ویـــس آن از یـحام دونــب

 داردـــن  وشیــآغ و  بیآ رـــگ د  داردــن یـوشـگ ،او اتــآی رـــدگ
 است  ریمنانـاه مدمـه ،"خمینی"  است خوان نغمه بدوزخ، ضیاالحق

 زدـــیـنخ دودی ،ربـع شیخان ز  گریزد می ،اشباح ز ،عبدو ملک
 

*** 
 تازد قـخل حریم بر «دوستم» که  زداــس  زبــح ،قــمحق ستمشنید
 هــــرانـت ،صحرایی موش دـسرای    هــدان پنبه د،ـنـیـب خواب در رـشت
 ماند دهـزن یـزال رــیـپ یک رــاگ  دـفشان  لـــگ رـگ رـــدگ راناــبه
 ارــــــم ۀــانــخ درون شـآت دــزن  تارـفـک موـقـلـح رـب  غـیـت ذاردــگ

 

*** 
 ادـی از رفت نگیـپل الـخ و طـخـ  ادـــی از رفت نـگیـج کارـتـیاـجن  
 ادــازی رفت سنگی کوته جنگ و  وـــلـیـس و افــشار ،هـارتـک ردـبَ ـن

 ؟یاد از رفت رنگی چه دانم نمي  چوک سر و وندـمـی های خرابی
 ادــی از رفت یـنگـبـت بر تجــاوز  دــردنـک ـورـچـــ را واـنـیـب دکان

 ادــی از رفت بادرنگی« جیپ»به  ردنـب هـخان از را  تازه عـروس
 یاد از رفت بنگی و چرسی هر به  دـــدادن تحــــفه وزارت تا ریاست
 ادــی از رفت یــفـرنگ  دستان به  یـمجــــان را خود نـهـمی سپردند
 ادـازی رفت یـگـنـن و امـن زمــان  ذرـبگ ،آورده بوش شورای ازین
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