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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 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۰۱/۱۰/۶۱۰۲         رسول پویان

 دزدید و رفت
 دزدید و رفت الـردم را بـر آرام مـاطـخ  وبا دزدید و رفت از تن سالم صحتمندی

 دوا دزدید و رفت یفک  ه و ـنـاریـنسخۀ پ  ه دیدار مریضـد بـر عنوان طبیب آمـزی
 رفتوهوا دزدید و طبیعت سازش آباز  وده گردانید و جنگل را بخوردـآب را آل

 زۀ جمعی حیا دزدید و رفتـیـاز دل پاک  ریخت رادرحضورخلقآبروی هموطن 
 رفتصدا دزدید وکالن را بی بقچۀ مادر  کخپ از رف و طاق اتاقان قدیمی خپ

 خفا دزدید و رفت دفتر خاطره ها را از  قفل دل ها را که با تخنیک مجانی گشود
 دزدید و رفتسفرۀ خان و گدا نان را از  یـد ولـری آمـدادگـش امـار دلکـعــا شـب

 وطن بی انتها دزدید و رفتامنیت را از  حامی طالب شد و با داعشی پیمان بست
 نور عرفان را ز آیین خدا دزدید و رفت  مـتـریط و سـراط و تفـاج مسلک افبا رو

 قلب هوا دزدید و رفتمهر آدم را چو از  دل های پاکعشق را وارونه گردانید در
 سخا دزدید و رفت آیینحسن همدردی ز   کردرص و طمع را باز ـاژدهای بستۀ ح

 رفتچوب ها رامنفرد ازهم جدا دزدید و  ت مردم را چو دیدـوب بهم پیوسـبستۀ چ
 سرا دزدید و رفتگرمجوشی را زبازارو  ردـچه بی رحمانه باختالط دورکرسی را

 لذت عشق و صفا را با ریا دزدید و رفت  با دورنگی سادگی را از دل مردم گرفت
 مطرب نوا دزدید و رفت باده ازپیمانه وز  عزامبدل کرد با سوگ وی راشادقص ور

 صلح را ازمکه و شام ومنا دزدید و رفت  مسجد ومدرسه را سنگر برای جنگ کرد
 حرمت عمامـۀ شیـخ و عبا دزدید و رفت  آتـشی در قـم و اســتانبول و در بغـداد زد

 مار در عصر نـویـنـبـا فـنـون تـازه استع
 ورفت دزدیدازکله ها ازدل عقل راعشق 
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