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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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 Political  سياسی 

  
  :يادداشت

ن از  دائی يک ت ی ف رات عل تاد ب اب اس شعرا جن اب شيخ ال  شعری را که در سطور بعدی از نظر تان خواھد گذشت، جن
ام آور  تادان ن عر"اس رات" ش تانی ھ ھر باس ددر ش روده ان ی در .  س الم سياس ت اس بت حاکمي ه مناس ه ب عر ک ن ش در اي

د صايب خويش را از اوضاع  ائی، دي ن زيب ه اي اد پارچۀ ب ی در ايج دی ادب افغانستان سروده شده ، شاعر ضمن توانمن
  .جاری آن وقت با تکيه بر شناخت آگاھانه اش از اسالم و ظرفيت ھای تارخی آن  به نمايش گذاشته است

ستان آزاد-افغانستان آزاد"رد به استاد فدائی از ھر دو بابت تبريک گفته، آغاز ھمکاری شان را با پورتالجا دا از "  افغان
  .، اميد ھمکاری ھای بيشتر شان را در دل پروريدصميم قلب خير مقدم گفته

  ض احترامات فايقه با عر                                                                           
 AA-AAپورتال متصديان  از طرف                                                                    

  
  استاد فدائی ھروی: از
  
  

  ِ  ھالل کاذب                  
  

   شب است و در دل ظلمت شراره مينگرم 
  گ خاره مينگرمـراره در  دل ھر سنـــ ش

  گرمـــاره مينــتم را به بـــغد ســـُدوباره ج
  گرمـــکاره مينــوم ســجــتنه ھـــِب فــــلھي

  .                         ز خاره سنگ ھنوز آن شراره پا برجاست
  

  ب گشاده ميبينم ــھنوز روزنه ی ش
  اش حادثه را فرش جاده ميبينمـــقم

  نمــــرونده گان سحر را پياده  ميبي
  ه مينگرمسپاه ظلمت شب را سوار

  . کجا دميده  سحر کافتاب نا پيدا ست                               
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  ُبه سيل اشک ز َبس ديده بار حسرت برد
  ردـــُژ مـــيد و آرزو پـــُۀ امـــد جامـــدري

  ُچمن زباد خزان در شکست و گل افسرد
  گرمـــچه پاره مينـــرھن  ُغنـــُزغصه پي

  .ُ  ھرآنکه چاک نزد پيرھن ز غصه کجاست                       
  

  تـــز بس در آئينه تصوير خود گرائيھا س
  تـــسحر دميد  َوز آئينه  دود حسرت خاس

  ُلباس درزی شب را که تار و پود خطاست
  گرمــواره مينـــحر بد قــــان ســـــبه راھي

  .قبا آراستُ  بريده  باد دو دستی که  اين                             
  

  اگر به غارت  َدی رفت ساز و برگ چمن 
  تنــــز  بود  آبســـز  به  پائيــــھار  نيـــــب
  ه ديدی و منـُق را تو خفتــــُاوالن افــــيس
  گ ستاره مينگرم ــــنه و جنــــِھاب فتــــش

  .  جھان  قلمرو  توفان  خود  گرائيھاست                            
  "ُ مژده که آمد بھار و سبزه دميدرسيد" 

  واجه نويدـــزديم فال و دگرگونه داد  خ
  ِت تو  گوئی ھالل کاذب  ِعيدــدميده اس

  ق در  نظاره مينگرم ـــُکه خلق را به اف
  .  به وھم رفته فرو ھر چه ديدۀ بيناست                              

  
  وز در گذر کاروان ز بيم خطر ـــھن

  ۀ امنی نمی شود باور ـــــسراغ گوش
  مسافران قضا را بکف به قصد سفر

  حه پی استخاره مينگرمـــــُھزار سب
ُ  گسيخت سبحه دگر استخاره دست دعاست                         ُ.  

  
  ق و آرزو بسته ـــــد گذر عشــــھال که ش
  ستهـِت خواجه بگســــافله از دســــزمام ق

  کاروان  َخستهکوير ُخشک و فضا تيره، 
  ب ھرسو اشاره مينگرم ــــز  رھزنان ش
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  .َ شبان چو گرگ شود گله در پناه خداست                        
  

  ادی ــرح آبــــح چرا جای طـــزبعد فت
  ت فاجعه بستند روزن شادی ــــِبه خش

  چه باور است مرا صبح امن و آزادی 
  ی که ز سرھا  َمناره مينگرم ــبه مامن

    به ھر کجای که دود يست آتشی ز قفاست                       
  

  چمن که داشت به دل آرزوی فصل بھار 
  ت باز آتش بارــــــتم گشــــز آذرخش س

  ک شگوفه در بازارـــز خون الله و اش
  گرمــُبه شيشه ھای تجارت عصاره مين

  .ت  بھار را سر و برگ طرب خزان فناس                        
  

  تۀ مقصد چنان ز دست طلب ـــــــخت رشــــگسي
  َ که حاصلش ھمه خون است و مايه رنج و َتعب

  بـــان  وادی شــــی آواره گـــه از پـــــر نـــدگ
  اره مينگرم ـــانگ نقـــح به بـــــــد صبــــويـــــن

  .ُ که اين فسانه فسون گشت و غصه جان فرساست               
  

  ل و دانش و فرھنگ ــۀ فضــای زمزمـــبه ج
  ر تفنگــــد و نفيـــوپ آيــــرش تــُوز غــــھن

  ھرآنچه ز آتش و خون ديده ام به مسلخ جنگ 
  اره  مينگرمـــا  دوبـــغــلح  دريـــام صـــبه ن

  .                   چه جای شکوه که از ماست آنچه بر سرماست
  
  
  
  
  
  
  
  
  


