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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ٢٠٠٨ نومبر ۴

  !گرامی، انجنير روح افزا عثمانخواھر 
ه  ال پارچ ا پورت ما ب اری ش از ھمک ه آغ ان ک عر زيبايت ستان آزاد " ش ستان  آزاد –افغان د ، مواصلت " افغان ژده ميدھ م
دگان .يا تشکريک دنکرد، ان، رضايت خاطر خوانن ا ارسال اشعار نغز ت رده وب اد ک ال را ي ته پورت ه پيوس م ک ين داري يق

  !باشيد وھميشه پربارموفق .  ما را فراھم خواھيد گردانيدارجمند
  محبت                                                                      باتقديم 
  AA-AA                                                                    پورتال 

  
  

  روح افزا عثمان از کاناداانجنير 
  ٢٠٠٨ نومبر ٣
  
  

  به خواھر نازنين نسرين جان که صدايشتقديم 
  نامردان را به لرزه درآوردهپيکر 

  
  

  نقاش می بودماگر 
  ترا از الماس می تراشيدمپيکر 
  دوکشرا بلند تر از قلۀ ھنقدت 

  را از باد وتوفانپاھايت 
  ترا از نسيم ماليم سحرگاهدستان 
  را از عشق يک زن وطن پرستقلبت 

  را از خورشيدمغزت 
  گردنت خوشه ھای پروين ازبر 

  شيریکھکشان 
  دستان نويسندگان وطن پرست وبا وجدانبا 

  می ساختمحمايل 
  بر تربت رابعۀ بلخی نصب می کردمبعد 
  تم ديده به بھانۀ تو ورق ميخوردتاريخ زن سکه 

   رابعه در طومار فراموشی گره خوردکه طوریھمان 
  خواھم که تو وديگران با دو انگشت پنھان شويدنمی 
  که گفتم کم گفته امآنچه 

  روشنتر از آفتاب استمغزت 
   باالتراز قلۀ ھندوکش پرواز می کندذھنتعقاب 

  به خاطر رسيدن به ھدف انسانیپاھايت 
  تر از باد و توفان استچابک 
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  سرشار از محبت وانسان دوستی استقلبت 
  نقاش نيستم ميخواھماگر 

  نازنيننسرين 
  "افغانستان آزاد "روی آئينۀ از 

  را صدای فرشتۀ آزادی بنويسمصدايت 
  ترا پراز پر ھيبت ترين قھر تاريخفرياد 

  را سمبول شھامت وآزادی درخودت 
  زرين وطن خون آلودتتاريخ 

  چون ماللی بينميادگاری 
  سينۀ انسان ھای فداکاربر 

*** 


