
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٢٣/٠٢/٢٠٠٩ ایلنبورگ ،جرمنی                            انجنير عبدالصبور 
 
 

 درد دل
 

                                                                                                                            وطنم مراببخش
                                                                                   چاره گی تو چقدر ناتوانميبمراببخش که در

                                                                              تورا پاره کردند وهرطرف خون استقلِب
                                                                                                                                             !       ميبينم،من و

                                                                تش ميسوزدآبينم که مادر وطنم درياری من م
                                                      طرف بمب است و راکت              هر

                                                                         تش ،     آواست اتش 
                                                                                                                                                             !من و

                                                                             زخمهای تو، چقدر ناتوانممن جز تماشِا و
   دریده شکمش راکه بمب  مادری نشسته فرزنداش را                     

                                  خدا                       آری آری  ب
                                  هدر وجوداش خشکيداشک  مبهوت توگوی خون و وخشک 

   ساکت شده                            
                                                                                                          شدهبی حرکت

                                                                                                گنگه چویک بت شده
                                                               دوخته شدهنگاهان اش به یگانه فرزنداش
                                                        که دیگر از سخن گفتن 

  مادرصداکردن                مادر،                                            از
  کردن دستان دورگردنِ مادراش       حلقه                     از
  ای طفالنه اش       نازه گيریه و             از
          نفس کشيدن اش بازمانده، شهيد شده                           از

                                                  
                                                                                                                                                  !ينمبي م،من و

                   اسالميت بيخبراز مسلمان اند و  را کهعدِهنم يميب                  
  ازانسانيت بيخبر و انسان اندعدِه                 
  زمالکيت بيخبر او   غصب ميکننديتملک             

  و ازحق بيخبر حق تلف ميکنند         
  ازانصاف بيخبر و محترم شمارند       حقوِق خود

  
      !و من،ميبينم

                                                  اند و ازتوبيخبر  زر  درغم ميبينم که،             
                                                                                          توبيخبراز ونوش اند  درعيش و

                                                                                        و ازتوبيخبر درفکرویرانی اند
                          و ازتو بيخبر خدمت بيگانه انددر    

  واز فردا بيخبر    وز اند  درفکر امر
                                                                         

                                                                                                                                               !ای ها ای مردم
         تانرا  فرزنِداسير کردِن و   کشتن  تانراببينيد وطِن

                                                                                                          نارنجی پوشيدن تانرا    لباِس
      يد دشمنان تانراببين
                                                                                  تانرا   اِن شت شمار وطندارانگ
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                                                                                تانرا                      خود، بيگانه پرستاِناین دشمِن
                                                                                   تانرا                   کسی زباِن

                                                                                             تانرا   اسالِم مذهب و  کسی دین و
                                                تانرا        چطور به بازی گرفته وطِن                    

                                                 تانرا            وطِن خود زرمی اندوزندو ویران ميکنند
                                                                         تانرا           بشناسيد سالوساِن

                                                                         تانرا  خوب سياستمداراِن
                                                          تانراراستيِن  دروغين ومِال عالم و

                                                             تانراجنایتکاِر خائن و
                                              طنرانهائيکه برباد کردن وآ

  اوالد وطنرا    ندو بيسواد ساخت مدرسه سوختند مکتب و
                                                          اسيرکردن وطنرا خود راغالم و

                                                               نه باید بخشيد بيگانه یاهم وطنرا
                                                                                         . وطنرا جنایتکاراِننبخشيد،  

  ! ميبينم،من و
                                                                                                        چه جنِگ است بر سِر کرسی

                                                                                           جست است دربی اتفاقی خيز و   
وید منم،             هرکی 

               واجب االحترِم وطنم منم جز
                                                                                                                          کسی نباشد دربرم

                                                                                                         ب وطنمخوب کردم یا خرا
                                                                                                . این است حقم،کسی نپرسد

                                                                                                                                                  !نم يب مي،من و
                                                                                                         خدایا چقدر ناتوانم،

                                                                                                                     !ميهنم
                                                                            دهمد تورا یکد م از دشمنانت نجات دلم ميخواه

                                                                                           همه را نابود کنم،
                                                                               را خوردو خمير کنم،دشمنانت 

                                                                         انصاف، بگذارم در چنگ عدالت و
                                                                                                  تا باشند درزندان

                                                                                 دارچوبه ند برسرویا بر و
                                                                                    چه ها نکردند باتو،

                                                                               هستی و داریی تو،
                                                          .دادند به باد  تو رادار و ندا ر

                                                                                                                                                    ميبينم،،من و
                                                                                                                  چقذر ناتوانم من مراببخش ،

                                                                                                 صدارمانبا نویسم این چندسطر رامي
                                                                                                                        چشمی گيریانبا

                                                                                                                        فغان ه وآبا 
                                                                                                              با قلب سوزان

                                                                                                           هجران درِد با
                                                                                       دوستانخموش از  ُچپ و
                                                                                    ضعيفاننالِه ه وآبا 

                       
                                                                                       !مرا ببخش 
                                                                                     ،چقدر ناتوانم من
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                                                                           ،مراببخش جزاین چند سطر
                                                                درره تو نصارکنتا ی بيش نداشتم چيز

     کنم         قلبم را شاد                            
                                                                           کنم رام آخاطرم را 

                                                                                   ...زنم زنده باد وطنم فریاد 
                       

  
  
  
  
  

 


