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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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

 

 

 ۰۵/۰۵/۷۰۰۲          شیوا ضمیر

 محاصرۀ کفتاران در سرزمینی
 

 پلید کـَفتار را،همه وطن کــرده کمین که    گـُفتارپـلــــیـد ُپچ   ُپچ شـــنوم می بـازمـن

 پلید یار ادست ب دارد،  چـو مختار گشته سرچوک بالباس امریک َبَبرک آن کرزی

 پلید ارکـ این به حیران شــده حیایی بی      دادند یونس بــه ارث بمـُرد فهیمک چون

 پلید طارافـــ به شکستن روزه  ازیــن  آه هنوز است براه چشم  و منتظر هموطن

 پلید به سردار وخانه وطن فـــروشد تــــا تـیـار بسته  کـمر مـنفـور بـچه عـطـا آن

 بــــازارپلید ز بـســـــــازد پــول بـایـدش پست بازیگر بچۀ ندارد کـــــه افتخاری

 پلید سـرکار چو بیکاره ناکس   گــی همه      دغـــل سیاف وچــه *عبدهللا قاتـل کابل 

 کـردارپلید ز عشوه کنند روز و شب که دارند تبختر و اند مست  همه دالالن این

 نـظــارپلید ییـورش کی اختهس دشمنان شدند رانده شان خــانه از وطن عاشقان

 پلید به خریدار  دست  حراج، وطن بهر  دادند دشمن بــــــه خیانت دست سربسر

 پلید مار را او افتاده چنبری کجا هـــــر است کـَـش درد کنان ناله ما میهن مادر

 پلید نـار ازین  ست ثریا به تــــا او دود  اندر آتش بـه است بیست دو سرزمینکه

 پلید ُمردار و باشد سیـه روی هــــرکجا  هردم بگیرد سربــاز دشمنی، از خصم،

 خروارپلید ز پـُشت وترا روی را خصم جـان؟ دشمن چنین گشت ترا وطنا! ازچه

 پلید بادار به  فــــرومایه،  بــوس آستان حراج کرده مادرخود شان جاغورکوچک

 پلید تار آن به دام محیل جوالی هــمچو  درست کرده وطن ابنای به دام خود گ رد

 دستارپلید چـــــه پنهان زده برهنه ســر بوس پـــا دشمن به فــرومایه اجیران شد

 وکلــدارپلید تــومن شده، پونــد دالـــرو فروش بازار سر بنالم چه از کنم چـــــه

 کسی نداریم و سخت زمین و دور آسمان

 پلید خــــــروار ز خاک کنم پاگیزه ورنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هزار 56وحزب اسالمی  نظارشورای مجاهدین  وبخصوص جنگ  بین  در جنگ بین  (ماه ۴سال و  ۴) ۲۹۹۱تا سپتامبر  ۲۹۹۱ اپریل* 

 بودارکشت که عبدهللا عبدهللا یکی از مهره های اصلی آن جنگ درین ازبین رفت وطنکابل ویران شد وبهترین آبدات  ،کابلی به شهادت رسید
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