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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  فرھاد وياړ
١٥.٠٣.١٠  

  

  ...خبر شوم
  

خبر شوم چې په بادغيس كې د مارچ پر اتمه، د دوو ميرمنو سرونه پرې شول او خبر شوم چې په ورته وخت كې د 
  ...مډالونه وركړل او خبر شوم چې" شجاعت او زړورتيا"انو ميرمنو ته د امريكا دولت دوو افغ

  
  

  خبر شوم

  ځناورانو

  نن بيا

  طناب راتاو له ورميږه

  چاړه كړه سره پر ګوګلونو

  نن بيا 

  دوه سرونه پرې 

                 پرې

  او سل درې

           درې

*  

  نن بيا

  تغمې تغمې

  نن بيا

  انګار انګار

  خبر شوم

  انوچې ځناور

  خوستۍ، پكتيانۍ، ھراتۍ

                                  وداړله
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  خبر شوم

  چې ځناورانو

  بادغيسۍ، كندھارۍ،

  پنجشيرۍ، بدخشۍ

                    په خونړۍ پنجو كې

                                 تار و مار كړه

  خو،

  تا پرون

  - شايد ھمدا نن - 

  د ھغوې سترګې

   درشل كېد سپينې ماڼۍ په

  !!                              ښخې كړى

*  

  خبر شوم

  چې ځناورانو

   ننګرھارۍ په غوجل كې له غوا سره تړلې 

  او  د غوريانۍ ښايست، ښكال، مينه او احساس  په ډيران كې ښخوي

  !!                                                                چې بدنامه نشي

   د ځناورانواو ځناور

  د كابلۍ سر خروي

               پوزه يې پرې كوي

  !! يې ارضا شي" نارينتوب"             چې 

  ځناور" دموكرات"او ھغه بل 

  چپه شه: چيغه وھي

  يو كليمه ھم و نه غږيږې

   )١(!! زادۍ په اړه ليكمآزه، د وينا د 

*  

  خبر شوم

  ځناورانو

  نن بيا

  طناب راتاو له ورميږه

  چاړه كړه سره پر ګوګلونو

  نن بيا 

  دوه سرونه پرې 
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                 پرې

  او سل درې

           درې

*  

  خبر شوم

  "اديب"او " ھنرمند"، "شاعر" چې ھغه ځناور بريتور

  كله چې ته په وينو كې لت پت شوې

  خور ٻې درته په شرابو لمدوله

                      د غزلو په قافيو کې يې  ښكولوله

                         او د شعر په مصرعو كې يې زنګوله

  "حقوق پالو ميرمنو"او 

  جايزې اخيستلې"ميړانې او شجاعت"د 

  مډالونه يې پر سينه وھل" زړورتيا"او د 

  او تا ته يې له زيړو  شيطانانو نه

  سودا كوله" آزادۍ"او " حقوقو"د 

  او ټپي ټپي زړه يې درته

   په بازار كې "آزادۍ"             د 

                                         خرڅو  

                                         ليالمو     

   

*  

  خبر شوم

  ځناورانو

  نن بيا

  طناب راتاو له ورميږه

  چاړه كړه سره پر ګوګلونو

  نن بيا 

  دوه سرونه پرې 

                 پرې

  او سل درې

  .         درې
غواړم د وينا د آزادۍ / يوه كليمه ھم و نه غږيږئ/ غږ مو زما فكر پريشانوي/ غلئ:  او خپل اوالد ته يې وويل/چپه شه: لې ميرمنې ته يې وويلخپ)"١(

   احمد مطر عراقي شاعر–اساسي مطلب " !په اړه وليكم

 


