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 2تر 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

  
  

  

 11/12/2112           رسول پویان

 در وطن حمام خون    

 تـس اسـر بـان دگـتن انسـو کش آزار قـوم

 ر بس استــدگ کشور افغانویرانگری به 

 دـنـشـک یـاد مـریـه فـفـاطـای عـه غنچهـگل

 ر بس استـتان دگـبس نـدامو  اغ ـتاراج ب

 ــرم نیـسـت در کتـابـران حـوتـح کبـــــذب

 ر بس استـبلبل دستان دگور و جفا به ــج

 اـرای مـس شـب و دانـتـه مکـزدی بتش آ

 ر بس استـبازی به جان  طفل دبستان دگ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 دارـشـتاده هـرزه در افـه لـدا بــرش خـع

 آتش زدن به مسجد و قرآن دگر بس است

 نگـا تفـتـاری و در روسـر انتحـهـدر ش

 ر بس استــدگ و حال پریشان دامـرس مـت

 کهسار و دشـت و جنگل انبوه از تـو بـاد

 بس استخیابان دگر و ه شهریگری بوحش
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 طاـود خـه آدم بـم بـور و ظلــه جـا نـتنه

 تـس اسـر بـان دگـــابـزال بیـــرم دادن غ

 عـاطـفه و رحـم از نخـستز  ه ای بیگان

 گریان دگر بس است لیکن جفا به خواهر

 اـــنـه ســـوز یتیـمـان بـکـن حـیـاز آه سـی

 شـرر دیدگان بس است رـسیالب اشک پ

 والـه راـۀ مــردم نــکاســ ـده ای زــدزدیـ

 دهقان دگر بس است روش همتـن فـلیک

 ر کنیدـق جهان داد سـلـر خـوش کــدر گ

 دلی به مردم ناالن دگر بس است سنگین

 وـبهـر نجـات خـیـل پـریـان ز چـنگ دیـ

 دگر بس استهمبستگی به مادر شیطان 

 م خطاب کـنــبه مفتی اعـظ وجـدان مـن

 ر بس استــریب مسلمان دگـفبا نام دین 

 و خاخام فسانه شد مسلم  جنگ صلیب و

 بس است تخت سلیمان دگر نازش بتاج و

 یاد اعتقـادـو بن سـرمایـه سـوخـت ریشـه 

 ر بس استــریا به ساحت ایمان دگ و مکر

 گری سوخت کشورمجنگ و فساد و فتنه

 ر بس استـران دگـدامن زدن به آتش بح

 طاسـتبـا قـاتـالن خلـق وطـن دوسـتی خ

 نجابیان بس استـتسـلیم شـدن بـه فـتـنـۀ پ

 به خون کشد که وطن را دشـمن بـود هر

 ه بـا قـاتـالن بس استـلـامــدا معــر خـبه

 ر چکمۀ بیگانه شـد خرابــه زیـن بـهـمی

 ون به نقشۀ بیگانگان بس استـام خـمـح
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