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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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    Literary - Cultural      ادبی ــ فرهنگی 

  
 وف روشانؤاثر داکتر ر

 ايفورني کلمانت،يفر
 ١٣٨٧ زانيم
  
 
 
  

  دي را نماز کنديع
 
  آمددي آمد و عديگفت ع 
  آمددي آمد و نوديام
  

  آمدديدــ جاميکهنه سرا،  ا نيدر
  آمدديش طارم اخضر هالل ربر
  
  آمددي که رمیاري گنبد کبود از
  آمدديه جهتـــ نفس فلک آهساز
  

 ار؟ي کدام د؟ي کدام عگفتم
  آمدديـــــــ بع-- فالچون

  
  آمددي او را ند ی حال خراب، کسنيدر
  آمددي نشن ی او را کسدينو
  

*******        
  

 ؟یدين مادر نپرس از آمگر
  طفلش را بمپاره بردهکه

  
 ؟یدي کودک نپرسن آاز
  مامش را خمپاره بردهکه

  
 یدي نپرسگانهي افسر بن آاز
  دست بر ماشه بردهگناهانيب  برکه

  
 یدي نپرسگانهي خلبان بن آاز
  رفتهدهي بم ها بر  کودکان  بارکه

  
  دشمن را ز دوستکه

  ناکرده رفتهفرق
  
  از زفافشي بر عروس پکه
  رفتهدهي گلوله بار، ی شام عروسدر
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 د؟ي عکدام
   رفتهدهين جهل جوش آ درکه

  
 دالناهي سکه

  و ترس آورده رفتهارهاب
  
 کارانهي سکه
  رفتهدهي  مردمان روبی هاکلبه

  
  جنگ ساالرانکه

  رفتهدهي ساالرجنگ
  
 ري بر غ ی دولتمردان متککه
  رفتهدهي ها چسپان ی را به کرسخود

  
  رشوت و اختالسکه
  گرفته رفتهدهي ناد ی ولدهيد
  
  اني بر اجنبکه
  رفتهدهيبال
  
  ی از اجنبی در فرمانبرکه
  رفتهدهيناز

  
  باال زدن هاني آستیبجا

  رفتهدهي خدمت چپن پوشبهنگام
  

******* 
  

  آمددي  عديينگو
  آمددي سعاي آمد خوش

  
   دارند؟ ندارنددي مردم عکه
  ستندي  و سرور اند؟ نشي ع درکه

  
   اندشاني غم نان اند، پردر
  رانندي حمانند؟ي روز دگر زنده ماي آکه

  
  اند يی اند و رهای فکر آزاددر
  اند يی ترس وحشت، از ترس دهشت سودااز
  

  شودروزي فکر آنند که علم پدر
 که امروز شودـــــــ فردا، بل ین
  
 وز شودــــ دولت دلسکه
  بد بهروز شود روزنيا
  

  ها پاک شوددهي از داشک
  خاک شودني ایرداــ فغم

  
 دي را نماز کندي ،عاراني عی اپس
 دي کنازيرا ن  صلح و اتحاد، یآرام


