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  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
   ٢٠٠٩ مارچ ٢٩

  !خير مقدم مجدد به شاعر گرانقدر افغان، جناب داکتر صاحب روشان
محسوس بود " زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"غيابت موقت شما در پورتال . از پارچۀ زيبای شما جهانی سپاس

 شما  و ارسال نوروزيۀ دالرایحدس ما درست بود که خوشبختانه. انستيم که دليل جدی در ميان نيستو ما ميد
  .ادامه يابدوقفه مکاريهای شما با پورتال بدون هازين به بعد آرزومنديم که . بر صحت حدس ما صحه گذاشت
  .ار و مددگار تانبر مراد و کامگار باشيد و بخت ي

  
  با تقديم محبت                                                    

   AA-AA پورتال                                                 
  

  
  داکتر رؤوف روشان

  ايفورني کلمانت،يرـــف
  ١٣٨٧وت ــــــــــــح
  
 

 نهي پارحاصلي بیآرزو
  
 

   شدنهي پارنه،يروز پارنو
   و شتاساني و نفي صنه،ي پاربهار
  خي تارريدست زمان  در مس  اندردست
 دنديچي جاده را پخم

  

   بودی دید
   امروز باد خبر نوروز و نو بهارو
  گستراند ی را مگري سال دنو و
  

  لداي شب پس از نود
   و نوبهارنوروز

  رسندي اشعٔه نور فرا مبا
   را کوتاهتر کنندشب
 هند را بکایاهيس
  

  هزارساله  پنجیانايآر
  نشي نازنالي بر بال و که

   نشسته استیري پبرف
 کندي می جوانجنبد،ي دگر مبار
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  ها نبات  دانهاز
 سازديها فرات م  از قطرهو
  

   کابلیها  به رودو
   و ارغنداب و پنجه و آمورمنديه
  زديري مرغاب و کوکچه مو

   و کنر راري شتل، پنجشیها رود
 خواند  ی می مستبه
  

  دهديها نعره سر م   دل درهاز
  کندي بادام را وسوسه می شاخه هاید بهاربا
  سازد  ی نو رس بار دار میها  از شگوفهو

    کهنیاناي آریها  کوهستان ها و پهن دشتدامان
 بالندي بر خود مقي شکوفه  و شقای قبا و عبااز
  

   گنجشک و آدمی هابچه
 کنندي می با آفتاب بازمي پناه آفتاب مالدر
 کنندي می باران دست اندازبر
  

   کابل و مزاردر
 ندر هزار هزا ر امردم

 زنديم آی  ممانينوروز را با ا 
 ی جشن و شادبا و
 کنندي میشوازيپ
  

 ورند آی مادي نوروز را بنهي پارو
  که از عمر ی سالننديبيم
  زمان داده اندبه
  نبود که پارسال یسال

  بودند بردهآرزو
  

   سال پاردر
  حاکم بودجهل
 دم بود گناه نا ازشهياند
   به فکر مردم بود ی هم کسنه

  سر رشته گم بودهنوز
  

  امسالايآ
 دي سال امآن
 ی سال رستگارآن
 یاري سال کامآن
   در انتظار آنندکه

  آمد؟خواهد
  

 ني  اوالد آرنکهي ااي
  خواب خرگوش انددر
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 روشندفي مگانهي خود را به بمقدر
 ني  اوالد آرنکهي ااي
  جهل هماغوش اندبا
 موزند آی وسوسه ماز
  گناه خود مدهوشنداز
  فراموشندعلم
     پوشندي  تفرقه مجامٔه

  

 خواهندي نمنکهي ااي
  اندر کار شونددست
   را بکار برند ی دوستتخم
  را بسوزند ی دشمنشٔهير
  سازندايس را رشک آانايآر
  

  راء و ارتشافساد
  راانتي و خالساخت
  راتي و جناسهيدس
  در و پنجره براننداز
  

  رارنگيبکار پر از ن نااسيس
  جنگ رایهاساالر
  به هر رنگ را ی اجنبنوکران

  سازند  و خود سنگ شوندشهيش
  
 ايفورني کلمانت،يفر

 ١٣٨٧ حوت
  

  


