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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  

 
  
 

  مسافرت رفتهبه خدا
  صاف بهارانۀنيئآ  درمينس

  رفت جهان ازیم کنار
  زمستانچنگ

 نرم آرام  وفي ظرشتانگ با
  لطف آهسته آهسته  ازمينس
 نوازش در
  یرو و  سربه

 و  هاسبزه
 ديکشي مشاخساران

 رهي آفتاب از ابر خنقاب
   نمودی ماشاره
  تاباندي خورش

 رهيت  واهي سیابرها ريز از
  زمستانی مرغ فراریبسو
 کرديم چشم باز  چشم پت ویهانگاه
  زمستانو زيئپا  هم خسته زمن
 زارارغوان  روان بر خودیب
 یگلغند تا کاري چهارچوک ز

دنمارک ــ  ششم  اپريل ٢٠١٠  
سيد موسی عثمان هستی   
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 ادهيتا آنجا پ  سرشوق ز
 خسته وه ماند

 ی بر سر سنگ بلندنشستم
 رکردي تسخنگاه
 کهساران  ودشت و شهر

 ني پاری شهرهاآن آمد اديب
 امروز  تاکنشکا از

  رابگرامش
 ش تندیها شمالیبجا 

 افتمي بم افگن اراتي طدرغرش
  گذشته  درتمدن
  گشتهجو جو الميخ

 پروان  وساي کاپیسراپا
 شکسته

  سالنگۀقل از  افتاده دستارسر ز
  هاوانه ودشک توپ و دره ز  هربانيگر
  پاره پارهناي تا به پاباال ز

   خاک منهاري  زقان دهجوانان
 االشهزير  دست پدران
 خاره خاره  سوخته ونشيزم
 چارهيمردم ب  وراني جا وهمه
 طالب و دمجاهو پرچم   خلق ودست ز
  آوارهکوه  برهيقر و شهر ز

  ملک پروانني شده ای باغمگر
 انينما" نادرغدار"  عصرکه

 زن از خانه  طفل وربودن
 چارهيب  مردريپ  ورزني پبکشتند

  برگشته اززي چنگاي و
 ی گوبیصحرا 
 کسالهيغ کشته طفل ا قندبه
 غم از  ُپراليخ و  فکرني ادر
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 محکم   واهيس  سنگ سخت وآن سر
   لشم یبه مو  افتادنظر
 همنگا  نمود هری کارشالق نيچقم
 نيپار  آورد مرا آن روزاديب

 زارارغوان  کهسارنيدر
   کردمیم تماشا
  شهالچشم
  بازاليخ و  فکرني ادر

 رانيح 
 مي غم سراسرود

 دمي دیول
 دهي کشرونيرکاب ب  شاعر پا ازکه

  خسته گشتهوغزل شعر
   عروضیپا
 ستهک سنگ وزن شبه
 که اي
  شدهچارهيآن شاعر ب 

 آواره
  مردهکه اي

  کهستي نکس
 ۀديقص بخواند

  پاردمي نه همان است که من دنيشهرغزن
 ش بسازد به وزنتا

   تو شده زارني سرزمکه زي برخیفرخ
  هزارستينه داغگاه ب  محمود است ونه
 باربار   دهد بر توصله تا

 داغستان  تایدهل ش باشد ازتاز  وتاخت
 ندي که ببیونري البستين
 وکفال ن 

  بجودياي دوباره به رفتآب
 نام نشان  سلطنت وني بادا به اشرم
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 ش کرده آواره  وملت
 رانيش ووطن
 بم است وهاوان  اش راکت وتحفه
 شانه بر خر  قاچاق چوبار
 دي تا به قصر سفني کرملاز

 کارهيب  نظاریشورا  ویکرز
 نگوش چو بحلقه
  مکارهغالم
  نهيبس خنجر
 ت پاره پاره ملقلب
  آوارهیکس  کشته ویکس
 فوارهچون  شباريجو  درخون

 ش هرکارهرانکنو و استعمار
 چارهي بیپرستوها  تب آلودینجوا

 گوش شنوا  برین
  خارهیهاگوش سنگ  سرودگشته
 یبام نه غزنه نه بلخِ  و  پروان نه
 ی و جامینه عنصر  وی فرخنه
 ی مردان نامري از شستي اثرنه
 ی آزادیدر پا تا جان دهد که
 آسمانبلند  است و سخت نيزم
   افغانملت
 رانيح  وآواره
 :که نيا  فکردر

 ؟؟؟؟؟گوش شنوا و کجاست خدا 
  


