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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
  

 کابل کابلی ــ دهمزنگ کابل    

 7112جــــون  72            

 

  کعبهگروگان 

 عصیان گرفته است آن خانه را ظلمت و

 رفته استن گس ایماـر مقدــــوهــــآن گـ

 ن گرفته استز سلیما  ـــردـــخبی  ندیوا

 زدان گرفته استکه د ،نه ای شدهاــدزخ

 ن گرفته استـول بیاباـــمـان غـــردـنا م

 گرفته استاروان ــرهزن سرشته داری ک

 ن گرفته استاجیان دل و جاـــغـارت ح

 گرفته است جــانداــــــــرم خح پاسبانی

 رفته استاین ناکسا ن که گنج شایگان گ

 سبحان گرفته است انۀـــــــخناطور دزد

 ن گرفته استچــراغا چشم بندی حشم و

 گرفته است رجمی شیطانی ـاــهـپنــدار

 وران گرفته استـور ستست ،پنجه ایسر

 ن گرفته استدوری انسا شیطان رفیق و

 پریشان گرفته است واب، ختای حیاــج

 ن گرفته استمسلما مسلمــین و ر کف د

 گرفته است نـوفاگکر شـفـ ـدامیـفـلت غ

 گرفته است نرماــــــفه لـوحۀ د زپیشی 

 ن گرفته استـرآـشیطـــان معـجــزات قـ

 گرفته است نرخشامغز دی اـــپوستی ج

 ن گرفته استزار حرمت و پیماــجای ه

 گرفته استن ن منصب سلطاــالـــدزد ک

 گرفته استیک به امعان  قرن بیست و در

 شیطان کعبه را به گروگان گرفته است 

 بــوالهــر بــــفبا نفس کافــر طینت کا

  برو  رحب نگین داشت آن خاتمی که زیر

 آن مــرکـــز سکـون که ام البــالد بـود

 دد و دیو و دزد ازست پروحشت یصحرا

 پیر زن مراد ورهـ ،فلهرهـزن امیر قا

 رگانخــوار بدشیر شتر  مــزاج  راند

 پول و زر است یشعهمه آنانکه دین شان 

 بیانوهانشوند سیر  جیانحاون ـــخ زا

 نوش شریعت عیش و و طال یند ایمان و

 جیا نـاـــرشاد حا و برائت حـجی جـا

 ، حرمت شیطان نابکارشیطان پرستی

 ن پاکن آستاکه آ جـحبه  و ل مرای د

 است لممنفورعا و وارخ و لیلاسالم ذ

 رد منداست مسلمان د تـوهــمرق ــغــ

 ت تیره رایرافاـــسرداری سپــاه خــ

 یی و تالش ویاـز پ لس استـمفم  اسال

 ربهــتج ق وـیـتحق اب وا کتــملیارد ه

 زمان  ینا  است رکا  هیشگِی نو باند

 ثرن ار آنده دـذ سیاه نماــــجـــز کاغـ

 سنگ سیاه پوش خانۀ طواف سنگ و

 زدیتخــدیر به د و راـــملـت همه تج

 ری راه دابرد  ودــآل سعران ــــفالکا
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 گرفته است گروگان به راوهابی کعبه  روان گرفته است نه روح رفته وزین خا

 

 

    72/12/ 7112 

 
 

 

 :پورتالتذکر   
به ما رسیده است، تنظیم  "شدهچوکات " ، بلکه"ورد"نه به شکل خالف تعامل پورتال،  مطلبچون 

 .نیستممکن  "زاد افغانستانآافغانستان آزاد ــ "ندرد پورتال آن به ست

 حۀ ادبی ــ فرهنگیصف


