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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

 

 

 ۰۴/۰۱/۲۰۱۸         م ، شیوا

 

 دستار پلید
 

 کفتار پلید که کمین کرده وطن را،همه د   ـیـلـفتار پـچ گچ پ  نوم پ  ـــن می شـاز مـب
 عـــــشوگر گشته چو دارد سند کار پلید لباس سرچوک باببرک امریک  آنکرزی 

 شرم ازین روزه شکستن به افطار پلید خوان زمانشده سر عطاگکربانی وآن 
 ا فروشد وطن وخانه بمردار پلیدـــــــت ارـیـمر بسته تـور کـنفـچه مـا بـطـآن ع

 پلیدــــازارازد ز بـــــــسـول بـدش پـایـب ه ندارد بچۀ بازیگر پستـــــافتخاری ک
 رکار پلیدــس چو ههمه جا ناکس بیکار لــآن گلم جم یا محقق  و چه سیاف دغ

 پلیدکنند عشوه ز کرداره شب و روز ک دارندتبختر  اند و مست این دالالن همه 
 پلیدــارظـورۀ نــک شـدشمنان ساخته ی انه شان رانده شدندــعاشقان وطن از خ

 خریدار پلید  چشم    راج وطنــــــر حبه ه دشمن دادند ــــــسربسر دست خیانت ب
 ر کجا چنبری افتاده او را مار پلیدـــــه ش استــدرد کمادر میهن ما ناله کنان 

 ا به ثریا ست  ازین نار پلیدــــدود او ت سرزمینکه دو بیست است به آتش اندر 
 رکجا روی سیه باشد و سردار پلیدــــه از بگیرد هردم ــاز دشمنی، سرب ،خصم

 خصم را روی وترا پـ شت ز خروار پلید ؟انـوطنا ازچه ترا گشت چنین دشمن ج
 به بادار پلید ، رومایهــــف آستان بوس  خود کرده حراججاغورکوچک شان مادر

رد خود دام به ابنای وطن کرده درست   مچو جوالی محیل دام به آن تار پلیدــه گ 
 رو ریخت زپیزار پلیدـــــهمه این درد ف راب  ـــقدم شوم تو ای روس وطن کرد خ
 ه دستارپلیدـــچ برسر ر برهنه زده ــس شـــانروس آن دشمن دیرینه بود قبلۀ 

 دارپلیدــومن وکلــد شده، تــرو پونـــدال ه کنم از چه بنالم سر بازار فروشـــــچ
 آسمان دور و زمین سخت و نداریم کسی

 روار پلیدـــــــــورنه پاگیزه کنم ملک ز خ
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