
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 ۸۰/۱۰/۲۰۲۰                                                                حسینی رفعت

 

 آتش  شعر با گلوله و  دنییسرا

  

  

باشد.   ی م ی ازعاص  ایخواندن در  چند  اشعار  بود و  ا یدر فرهاد  دوست بجان برابر ی قهارعاص

دوستداران آواز   نی درب ایدر  یونی زیتلو و ی مصاحبه راد  کیپس از   ی نام قهارعاص ت یدرواقع

 . شد  ر یتشه ایدر

} آمرصاحب! { مسعود  رانیاج له یبوس ی وقت جهاد اسالم است.در زاده  ریپنجش   ی قهارعاص

دست به سالح    زیچپاولگران نظارشد و خودش ن  ی عضو شورا  یعاص ،یربان  ی بدخش ی ومال

 «[ گرفت. ی سهم ]» کار یجهاد ] مقدس ![ اسالم برد ودر

 ثبت شده است.    ی { گلولهء قهارعاص شی}سرا مهیضم  ی  و ی د یو  نیدرا

.https://www.facebook.com/139815802882681/videos/731841550346767  

 ی قهارعاص ی ازشعرها

 . 

 ی ماست پارس دل

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی دل ماست پارس  ست،یماه ن  ست،ین  گل

 ی پارس  است یکوه، ترنم در  یغوغا 

 کشد یآفتاب معجزه بر دوش م  از

 ی به فرداست پارس ی بر مراد رو  رو

 شام تا به کاشغر از سند تا خجند  از

 یدار عالم باالست پارس  نهیآئ

 سبز و شکوه را  قهیرا وس خی تار

 ی من و کالم مطالست پارس خون 
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 پاک  ان یبزرگ و طبل خراسان   روح

 ی پارس حاست یشرف چراغ مس  چتر

 را، مغازله را و ترانه را  ریتصو 

 یماست پارس ی معنو ی ایجغراف

 سرود سخت در حماسه و هموار در  سر

 ی پارس  باست یکه چه ز  نی بود از ا  دایپ

 باش مرد   داریعرصه ب  دهیسپ بانگ 

 یهنر سخن راست پارس  غمبریپ

 بگو برو   یبگو مباش ، بزرگ  ایدن

 ی که ما راست پارس ست یلت یرا فض  ما
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