
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural     ادبی ــ فرھنگی

 

   "نيزک"زت آھنگر ــعـ    

     2011 م سپتمبرچار      
  

  

  

  دوبيتيھا
  

  ش سرابی بيش نيستيه بينــاين آب ک

  ش نيستا عتابی بيــب نھان و اين راز

  کدر ۀاين نقط ريب وــــــــف ۀاين روزن

  روی آبی بيش نيست حباب  نيرنگ و

  

* * *  
  

  بسازی رويت  ريبندهــــــــــــــف امروز

  بپوشی رويت تو  اجانب رــــــــــبا فک

  به ملت ھمه چيز که عيان شود رداـــف

  آبرويت ردــــــــــنميخ  کس زرو سيم 

  

* * *  
  

  ی که نام نيکو داردــــــسرخ است رھ

  شبو داردور خـــعط که   یزيباست گل

  نام نکو وش وـــــــــاين بوی خ آميزۀ

  دارد اغ آرزو روـــــبه  ست که بيتخم

  

* * *  
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  دارد المان بوــــــظ باغ ه  آن گل که ب

  دارد اريست که با زمانه ھمسوــــــــخ

  ه باغبانی نشودـــــــــــک آن می پژمرد

  که رسم جادو دارد آن ـــــــــــهِ درگ بر

  

* * *  
  

  د نموداره اين نيست آنچه طفل خواھد ھمان بايـچ

  و بد به طفل خود نشان بايد نمود  وبـــــــــراه خ

  د و فيشن قسمتی از زندگيستومُ  و عيش و نوش

  وب  جھان  بايد  نمودــــــــــــھمرھی  با مردم  خ

  

* * *  
  

  ؟تفاوت ;زمستو ذاری ــــــــــــــکی ارزش گه تا ب

  ؟و تصادف حاکمست تقدير   رھنگــــــــکی فه تا ب

  ؟ق زن زير ستمــــــــــــــــــح کی پامال گردد ه تا ب

  اين چه فرھنگيست که ھر رکنش به زنھا ظالمست

  

* * *  
  

  آب مرد نان و بود پابند  زن  اریـــــــــــــــــروزگ

  ورد و خواب مردــــــــــــــخ روزگار ديگری پابند 

  کار و آموزش خطاست کند رو سوی علم و رـــــگ

  اب مردھاست به طفل و خانه و ار چونکه مجبور

  
* * *  

  

در زبان فارسی و دری . است" نترساند"و در معنای " افعال"مصدر عربی باب " ارھاب"
استعمال ميکنند، کرده درست " عبرُ "ا از ريشۀ مجرد ر" ارعاب"کلمۀ مجعول مگر درعوض 

  .که در زبان عرب تداول ندارد

  

 

 
  

  

  

 


