
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

    

 "حبیب زی"الحاج محمد ابراهیم : فرستنده 
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 هـزار هاایه آفتاب یکی س
 

 دم به پایش خار داشتگلی از این چمن چیهر   ـت  داش وارـــــا در پس دیـهیگدــا دیـت  ده امــدی

 ر اغیار داشتــس اما  ،ودـار بـدم یدی  کهـره    ام دل ولی  ـــکه م بتسجق میـلـــــــاز خ  مطلبی     

 از آزار داشت  هایا مـاریک اینجـن و تـروش     افت ـزی نیـحر چیا ساتم دنیب در مـش  و روز

 ار داشتمنق چون به حرف آید شکست ناله یا   ت   سیکی دور خوده د بره باشود گصدا در خ تا

 دار داشت ربیکسرش  حرف منصورندی بل از     ت ـاس  ردنا مـــدنی ع ـآزادگی از طب رصت ـف

 داشت صد تار اوست ولی آهنگ آهنگ سازش   ر   مه گـرناز بی ؛ا رنگ وارنگ استش دنینق

 در کار داشت ده ایجا سدن اول اینجره چیبه   بی حاصل است    وا ـد ار هایا در خاک نت  هدان

 رکار داشتۀ پطـنق ا م  دنردیـــــو گا ردــــگ    است  است ورنه تاب موجودی کر رحمت عطف

 تگار داشـده از زنــا دیــجه اینـنـیـرت آئــحی  ود    ــائی شنـده بیــا دیـن تـه کرمـایش سـخاک پ

 داشت وارپهنا یگ گریبان  به گل از ورنه عطر کار     ه د باشنی ب ودـان بـرید که عـواهی خـتهم

 دیوار داشت ان یک سایه ازایش همـآس و فقر   گذاشت    او ا دنی ا را به ـــت دنیـه آزاد اسـاو ک

 ار داشتال یـــدا جمداونــدم خدیمی ه رچـــــه  د    رده شبی پ  د، در صممگفت  ،گفت هللا  قل هو

 وار داشتـر خط دید ـرس ،ودر شم گـاب هآفت    و شب هردو یکیست   باشد روز سایه ها گر سایه

 یار داشتـا بسـایه هـو س  ا یکیـجاین  ابــآفت  ولی     م ـدانـــــه میــن چم م او ــالـام عـــر نظـب

 پی ز  دارد  بتیـگردد نسا نـــــــقـی عنـا کسـت

 تادری در کار داشـم نـالـریق دو عـجمع و تف
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