
 ١

  
  
  

   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

  د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

  
  
  

  Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی
  

  االماندار
   امن یسرا
  : از

  وشان رؤف رداکتر
  
  
  

   الي خرخش
  رانمي خاطره ھا ماريدرد

  
   است شاداب یباغ
   گل و سبزهی ھاچمن

  
   مصفاابانھايخ
  اسمني از   ھاوارهيد
  

   گلی ھادروازه
   کوچکی ھاگلستان
   اندر چمنچمن

  
   اندر باغچهباغچه
   قطعهقطعه
   سبزی ھاباسبزه
   سرخی ھاگالب

  
   را  که رنگشچنان

  دي شنتوانيم
  ديشم تواني را معطرش

  
   نسترنی ھابته
   ی شوخبه

   انداخته انددست
  اسمني ی گل ھابر
  
   از سه طرفباغ

   بلند و با شکوه رایقصر



 ٢

  زندي مدور
  
  کي باری ھاچهي جودر
  دودي م یمي زالل با آواز مال یآب
  
   قصر از مس خالص استبام
   بلندی ھانيکلک
   به باغ، رو به شھررو
   سر سبز جنوبی رو به تپه ھاو

  نوشندي کابل را م يیبايو ز  یروشن
  

   ی ھموار خاکٔجاده
  زندي را دور مباغ

  
   کرده اند ی را آبپاشجاده
   استختهي گل آمی خوش خاک با بویبو
  

   باغدرون
   خوشحالندمرغکان
  کنندي م یخوشحال

  
  کنندي م ی ھا، کودکان خوشآدم

  کنندي م یخوشحال
  

   اول بھاری گلھاعطر
   استختهي سبزه ری چمن ھابر
  
   ھمه شب بر برگ برگ گلبش

   استختهي شبنم رديمروار
  

   گالب تازه شگفته اندی ھاپندک
  فروشندي جلوه مسي نفیگلبرگھا

  پاشندي محهيرا
  
  نميبي ھا را م يیباي زنيا

  شممي ھا را معطر
   پاک و مرطوب رایھوا
  برمي منهي سبه
  
   است ی کوچکم آماج خوشٔنهيس

  راني ھستم ح یکودک
   که یعتي طبرانيح

   مرا فراگرفته استدور
  

   فلکی ھای از باز، ی از زندگھنوز
  دانمينم
  

  شناسمي غم را نمھنوز
  ستمي سرنوشت نٔچهي بازھنوز
   من استٔچهي سرنوشت بازھنوز
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   نوشت من، سرنوشت باغوسر

   قصرسرنوشت
   اندنئ پشت پرده ابھام در تکودر
  

 *******  
  اکنون
  ه اند بر من و بر باغ کذشتیادي زیسالھا

   ھا کرده استی با من و با باغ بازسرنوشت
  

   بر باغ رنگ زده اندبھاران
   انددهي خزان ھا رنگ باغ را دزدو
  

   خوب و خرابمردمان
   باغ آمده و رفته اندی تماشابه
  
  اهي سال سکي اهي سکروزي کروز،ي و

  اهي سی پس سالھاوزان
   استدهي شھر خون جوشدر
  

   روزوزان
   استهدي ند ی رنگ خوشباغ

  
   نا مردممردمان
   نا مردمردمان

  
  نيي و آني وطن و دبنام
   کشته اندمردم

  
   باز باغ را کشته اندو

   را کشته اندسبزه
  
   را کشته اندگل

   را از باغرنگ
   سقف را از قصرو
   مس را از بامو

   انددهيدزد
  

   آن قصر مرده استاکنون
   باغ مرده استآن
  
   گل، آن چمنآن
   سرو آن سمنآن
  
  ستندي نگريد
  ختندي ھم فروراز
  
   محل که دار امان بودآن
   سوخته است ی نا امندر
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   را ساخته بودی شاه که آن سراآن
   شتافته استگري دی سرابه
  

   نا مردان زنده اند یبرخ
   به خون تشنه اندھنوز

  
   باغ مرده راو

  راننديمي مھنوز
  

  ی روزباشد
   ردي گباني عدالت گرٔپنجه

  مروت را  ی نا کسان بنيا
   در خاکاي درھاگ اي
   اندر مغاکراندي بماي و
  
   مردم خسته از جنگو

   گل و رنگٔتشنه
  خوابندي مگرسنه

  
  رديمي تشنه موگل
  رديمي گرسنه موطفل

  
  ايفورني کلمانت،يفر
 ١٣٨٧ اسد

  
  


