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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

 

 

 ۵۰/۵۰/۶۵۰۲         رسول پویان

 ارث پدر

 روختندـمن فـه دشـاک بـدر و خـارث پ  آنان که اصل و ریشۀ خود را بسوختند
 ه دوختندـامـدل جـارجی ب  ـنس خـاز ج  شتـواره گـد قـبن ـت وطـدیبای زرباف

 

 

 خموشی آوای

 الی بر نمی خیزدـال مقـم قـوتـکـاد سـریـز ف  حالی بر نمی خیزدور و ـآوای خموشی ش ز
 قالی بر نمی خیزددیگربحث وجدال و قیل و  خموشستانمگر از درس و تعلیم مدارس در

 وی شمالی بر نمی خیزدـسحر بکه درشام و  ت و دمن یاربـجهنم وحشتی افگنده در دش
 ر نمی خیزدـاللی بــج بـه یـاد فـّر اجــدادی  دن در دل میهنـرهنگ و تمـیارب ز فچرا 
 سماع شنگ شنگ تالی برنمی خیزدز تاالر  تمـد هیبت رسـا کجا شـور موالنـد شـکجا ش

 نمی خیزدبر ز کـوهـستان پلنگ خال خالی  رــیـامـۀ پــلـا از قــمـال هـۀ بـمـــغـد نــایـنی
 ا زاللی بر نمی خیزدـویی از دل دریـو گـت  جوشدچرخاب میهن لوش میز بس درسینۀ 

 الی بر نمی خیزدـا کمـرِد بـک آزاد مـکه ی  مگر ارگ وطن خنثی سترون بوده از اول
 بالی بر نمی خیزدپرو شراری شعله یی از  نـشبستان وطن از شمع افکاری نشد روش

 الی بر نمی خیزدـه فــرعـعی از قـطالامید   دیرـانبنچۀ تقت ما خسبیده در ـویی بخـتو گ
 مثالی بر نمی خیزد وییـگم ـز امثال و ِحک  ران اندرز اجدادیـوش کـنگیرد جای در گ

 مهین فرزندی از تخم حاللی بر نمی خیزد  ت کابلـت دولـت پشـد پشـوده باشـز بس آل
 ر نمی خیزدـبی ـاللـب ه آوازــاز مکر ـدیگ  د بر بادـصب اعتدال دین شـراط و تعـز اف

 دالی بر نمی خیزدـرب بحث و جـز آیین ع  ینا و فارابیـان حکمت سـراسـود ارث خـب
 یرانـنیفتد خطۀ شبه چنگ طالب و داعش 
 زالی بر نمی خیزد اگرچه از خراسان پور
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