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ه کو افغانهای بی هویتی تازه از شفاخانه برگشته بودم و در فکر فجایع و ویرانی های وطن غرق بودم و به طالبان 

، پیامی از فیس بکم از گرفتن نام های شان عار دارممی اندشیدم و به نوکری پاکستان، رو سیه و ایران درآمده اند 

ی داد که بطرفش با ب لت مآب جناب نگارگر صاحب را برایمنشر شعر آسمانی در استاد بزرگوار و فضرسید و مژدۀ 

فرد و هر مصراع آن حظ بردم و اینک باز هم و تکرار هر صبری دویدم و فیس بکم را باز کردم و آنرا خواندم و از 

  آنرا با شما دوستان آریانا افغانستان آنالین می خوانم

 
 

 النجنِگ پی  رد
 

 ردک گانش یــاد میـتـِل رفـیـخ ز     کرد ـم فریاد میدرد وغـ زنی از

 کرد می داداستم هرکس همین از     دلتنگ و ودب گریان میگفت؛ خدا
 

***** 

 خواِب شیرین همه در عزیزانش     کاِر سنگین از ودــاریک بت شبی

 جهانبین د جامِ ـمخوانش دل که ب       زد یـور مـش مکـــرر ادرـم دلِ 

***** 

 سینه اش افگنــده چنگال غمی بر    مادر سخت بیحال بود و دِل شب

 که سنگش می خوَرد برجاِم آمال     دانست آن بیچــــــاره مـــادر نمی
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***** 

 خروشش رد فریاد وـبه گردون ب       وششـه گــد بآمــ رشیـصدای غ  

 هوشش ول ـکف عق دردم ب رد ازکه      بمی افگنـــــده ش ــــــد بـرکلبهٔ او

***** 

 رانـبه ویـک ل بشد آن ـد وردنـــبِم        ابانخواِب خود شتــ عزیزانش ز

ردم نه آنان من ایکه       رـپی ود مادرِ سِر خـــ بر همی زد  کاش می م 

***** 

 آه غ صه و خجلت؛ دوِن شرم وبـ      بدخواه و روربمب افگِن مغ ولی

 «کمینگاه ه بود این دشمنِانم راکـ      را ویران نمودماین کلبه » بگفت:

***** 

 ردانــمـیکـربت آن نتجـ روی ز      ارانـیـوشـد هـودنـته بـا! گفغـدری

 النــــد پیـنـمیان خود اگـــر جنگ      قـــ چِ لنگ ایـد پـنـم بشکــه دایک

***** 

 رـیـانده درگمـ النـیـمیاِن جنِگ پ      دیرتقـ ومِ ــن محکـتو هموط من و

ـ عدالت  یرـپات زنج د زدست وـه بگشایک      اینجا کسی نیست رده وم 

 

 سپتمبر 18
 بارٔه روزیخال برمنگهم گزارش بی بی سی در با الهام از

 
 
 
 

 

 تذکر: 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که مطالب دیگری از این نویسندۀ را مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیکی" 
عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند. بر  
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