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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

  

 

 26/05/2015              رسول پویان

 نــل وطـقـن  

 نـشـئۀ جـام جـم و انجـمـنـم را بردند  م را بردندمالـین و لباس پـرنـنه قکهـ

 ثمـنـم را بردندبهـا و  ،لیک ایـن بـار  خامۀ خون نقل وطن بنوشتم گرچه با

 م را بردندـنـیال و کوپـال و سـر تهمت  نم بار دگرـفگ جوالنه برخش اندیشه 

 شنم را بردندـم و سیس و سـپاه گـمسل  خشم عرب آتش کین باال شد تا که از

 سـخنم را بردند ،از لـب بلـبـل شـیـدا  یـدل بـشکـسـتـو آییـنۀ ب جـام حافـظ 

 م را بردندـریدند و فکـر و دهـنلب ب    دن خـوردندـمـکله شـستند و عنقـای ت

 نم را بردندـنه فـقـط تار نفس بلکه ت  داوا نگشتـم گرچه مــزخم ناسور دل

 م را بردندـکـفـن ،از دل گـور نیـاکان  ان نرسـیدـمـدن بـه پایـریب تـدرد تخ

 را بردند مـیخ اجدادی و ارث کهـنـب  فریب صد چال وه زیرعنوان تجدد ب

 م را بردندـنرگس و یاسمن و نسترن  فن چل و ولی با بکاشتندمار  گژدم و

 م را بردندـجـلـوۀ سـرخ گالن چـمـن  نفس باد خزان در منگرزارم  زرد و

 هـنر سـاخـتـن و بـافـتـنـم را بـردند  امنی و بحران اگر گستردند رش ناـف

سن حسنم را بردند  فـاقـعـّشاق فکـندنـد ن ریـم دلـحدر   به فسون آمده ح 

 حرمـت گـوهـر پاک دمنم را بردند  ورـحیلۀ دیوان شود زنده بگ عشق با

 کاله و چپنم را بردند ارزش شال و  یرد پایانـازی دّجال نگـخیمه شـب ب

خ و پیلتنم را بردند  نم بازی پاکستان شـدـسـرنوشت وط  تخته و شاه و ر 

 ولی ،هرنج دل مردم نشد چار درد و

 بردند نم راـّب وطـ  آه و افسوس که ح
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