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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

 
 Literary - Cultural  فرھنگی - ادبی 

  
  خير مقدم 

رديم شر ک رای . تحفه ارسالی شما را با کمال مسرت دريافت نموده ون ه ای باشد ب ر طليع ن ام ه اي ديم ک آرزومن
  .ھمکاری ھای دايمی با پورتال
 AA-AA                               پورتال

  
  

  آصفه خليل از ھالند   
  ٢٠٠٨دوم سپتامبر 

  

  آھوگک
  

  ّگھـی چوبـره و ، گـــاھی بسانِ  آھــــوگکم

  به چنگ ِ گرگ و پلنگ و شغال و کفتاران                    

  ھر دوست به ھر شکلی که بود

  از من استفاده کرد                                

  من يک انسان ِ ساده 

   ، دلسوز ، از خودگذر          نحيف

                                   خوشباور ، راستکار

                                                  راستگو و مھربان 

  از مال و دارايی خود برای دوست تير

                           از جان و خون خود برای دوست تير 

        باز ھم چقدر ساده

  نام ميگذاری دوستچرا 

           يعنی چه ؟

                         آيا دوست وجود دارد ؟  

   ؟ دارد                                               دوستی وجود

  اين ھمه فقط فريب است 
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  """""خوب فکر کن 

  .........دوست و دوستی وجود ندارد

  ھر کس برای خود در تپ و تالش است              

  اما من

   من            

                  مانند ِ آھوگکی از دنيای وحشی بيخبر

   و پلنگی در کمين نشسته

                     دامی بزرگی گسترده تا 

             چی وقت مرا مغلوب                    

  ........ت          و لقمۀ شيرين بسازد ، اگرچه سخ

  بس    بس  بس است ،

  بيدار شو ، بيدار شو        

  از اين خواب  و خيال               

  چھار طرف را ببين 

                          اين دوستی نيست 

                                     و اينھا دوستان نيستند 

  ھمه گلھای کاغذی اند

  ه کنرا               پاره کن ، پاره پ  

      مشت کن

                     و بسوزان تا خاکستر شود ، خاکستر 

                                                        و باد ببرد ، باد

ِای ، ای ، تو  ِ  

  شوی ؟           تو چرا بيدار نمی 

  ھم  در خواب استی                             ھنوز 

            با وجودی که خواب ھايت را ھميشه فراموش ميکنی 

   ، خود شان فراموش ميشوند                       و ھم خواب ھا 

  تو ھم اينھا را فراموش کن 

                               فراموش 

              فرموش                         

  . ، مانند ِ خواب ، مانند ِ خوابمانند ِ خواب     

  ھنوز دنيا است

  بھار است   

  آفتاب است          

  زندگی است                



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  اميد است  ، اميد                     

  .......عشق است ، عشق         

  و تو ھم نفس ميکشی

                       يک نفس عميق ، به ھوای تازه

                  با نفس ِ تازه و دل ِ باز                    

  .از سر شروع کن                                               

  برای خود

  برای بھار         

  برای آفتاب                 

  برای زندگی                            

  برای عشق  ، برای عشق ، برای عشق             

  ميد ، با يکجھان عشق با يکجھان ا

  با اميد                

  باعشق  برای عشق                           

*************  

  

   

 

 


