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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

  
  

 11/30/4312                  رسول پویان
 

 رـــاد دگــــریــــــف
 

ها پیاپی غرق  در گرداب بحران انچنوده بودم؛ اما میهن سوزدیدۀ ما سالیان پیش سردر این شعر را 
های میهنی دوران پیشین کهنه نمی  دامن آن را گرفته است که شعرنت و جنگ خشو شده و هیوالی

  که این شعر را باز به هم میهنانم تقدیم کنم.است خور  پس چه در شوند؛ 
 

 

 رـاد دگــریـــف
 

 رــرح نو و داد دگـر و طـم دگـراه و رسـ رـاد دگـریب آمــده فـــله از ای جـــان بـب
 رــر ره آزاد دگـن به مسیـــرکتـــی کــــح کجره نبری راه بسرمنزل دوست زین دو

 
 ـرـر کهــن زاد دگـر بحـی گـــهــابـــرنیـگ ود غـرق سرابـوانه شـچشمه سار دل دی

 رـوالد دگـــــپ ـر ســاز زـیـز دگـخنجــر ت د گردن خصـمـکی بزنیغ بی جوهـر ما ـت
 

 رـاد دگــرهـداد چـو فـسـر بی تیشـه زن بر ولی ،ادـرهف بیستون غـرقه خون گشت ز
 استـاد دگر ـد وــر بایـم دگـــیـلـدرس و تع رـشـه ۀهــرــده در راه خطا شـم شـتا معـل

 
 رــدت بنیاد دگـوح ،ودـه شـــرانــتا کـه وی تـۀ مـا گشتـه فسادـن خـون خفــرم میهــه

 رزاد دگـرــیـرانـۀ شیـقـذر فـدل و جـان نـ زور نه ارزند به کاه و این حریصان زر
 

 ـرــاد دگــصیـ ۀـــــجـنـدم په ی بـفــتـا نیـت یـربت شـیـدرین جنگــل وحشی بنمـا هــان
 ــرـاوۀ حـــداد دگـیـک کـه بـاز کـــن ره ب بدوش ازمن و تو می طلبت مار سر مغز

 
 رـور دیگر کـن که وزد بـاد دگـپـیـر شـفک ه درازـــتـه و شب گشتـفـوطـن خآسیابان 

 رـزاد دگـــو رنگ دیگر بایـد و به خامـه  ۀ دلـــپاک شد نقش و نگار هنـر از خـان
 

 خسته شدیم دگر سوز و درد جگر ازغم 
 ـرـاد دگـشـر ـهـــــبـگو بـا گ ل عیـشغــز
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