
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 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

  

 
 5112/10/15 یمیرزای

 

 چه شد بودایی نغز این دیارت ؟
   

 ارتای شاخـســـشه هـدن ریـریـب  ارت؟ـبه وـروی نـد سـا کردنپتتکج
 یارت؟ ستم، کیـداریـتی دیگر نـب  رانی بتـوی (1)سال گذشت این پنج

 دارتـما ــه هـای بسـن تندیــای از  وــرزن تــــوه و بـود کـروزان بــف
 پارت درغرج ستیموجود ن دیگر  ازـتی نـب بتی خنک و تی سرخ وـب
 مارتار ر ما، این کود در فکـبـن  ؟دـفرهنگ ما ش بی رحمی با راـچ

 زارتم وگ چه دانند؟ قدر فرهن  بی روی ی آب وـب و ددان بی سر
 بــدارت دیدنــپسنــت را ـونـشـخ  س اینستساـو اح نش ـیـان را بـوی
 آن دویارت ویـبســــــــندیدن بد   رون رفتـد بـآم زاران شهریارــه

 تـارت ــــــایدنین ـندیده کس بری  ارـــنــریـده دوران هــی سازنـتـب
 خمارتـمان چشــــ چنا ن پرتو ز  وت مشعشعـقاـر ید   ود ـا بـسراپ
 کوهســارتاه ــــش نگـاندوچشمـ  ودـوروز بـن از بینش آن نـیـزم
 ! مرگبارتای ـــه هـالـگو از نبـ  ش روزـای رنجـی بشکسته پـتـب

 گارتنــواب آن ـود خـر بـنبیند گ  ود گردیده باشیـخ چه دیوان را تو

 زارت شهاندیــد ریشـــه و ـدنـبری  هود پیشـــــا را بـنکو کرداری م
 بهارت نوخ و م ز بلـــدوریدیگر   مـتیشــه گـنگاـیـو بـار نکـتـفـگ ز
 حصارتن در نـــهاـن راز پـیـنگ  ا راـود مـودی تاریخ مشهــو بــت

 شهارتودایی د بـــــــون کردنـنگ  رد کارـرد بارو خـرن خـــبرین ق
 بزوارتســـهمین حاصل بود در   روتـی مـم بـده تخـدیـنـاز این گ

 بارتتـــــــــــبار بی بود عادت، ت  ود کردن!ـابـوختن، نـدن، سـریـب
 ارتخســـــــــکند ریشه، نماند شا   دشمنی است؟ نماد، شترـبین ـاز ای

 ـارتخـــــــیکی مزدور بنده کرد   ودــا بـــیا ن آزاده پبامـ رـی بـتـب
 ریارتـشهـــــــگردد،  که تا دادار  مـداد، داریـیـر بـن بــریه نفــــهم

 ارتشعـــــــــز بودا وز دانا یان،   را نسل خود گوییم چه بنویسیم و
 ارتــــتخــور سیـــــنا و ـن پـیـزم  دـد، ویران کردنـدنـوران آمـکه ک

 رهنگ رخشانـتی فـا، بـتی زیبـب
 و دیارت قلب در ،هستی زنده وــت
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