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  سيد موسی عثمان ھستی

٢٨.٠۶.١٠  

  

  

  !آفتاب ھم می ميردبه حکم تکامل، 
  

ق  دوست نزدکي  حزب دموکراتسندگاني نوهيکه از زمان اتحادزده  خي  گک دلقک تارخاله تاد واصف  اسکي خل

اختر تاد واصف ب رام اس ه احت ایاست ب اه شعراستادرادرس اه گ شرمه  خود بتي گ ن حین اند م ه ی مفي رس م ک  دان

دارم ی ادبی ھمسریادعابه ھيچ وجه  استادرااستقبال نکنم من یباي زیشعرھا تاد ن ا اس دي گوی مگرانيد ب ه من ن  ک

ان طورکنمي مريخوب تفس هي ھم اک م خود از اسيی از نارس سانخواھميتاد عذر م قل شوکهي از ک را ت ه واقعقي م  تي ب

ازد ی من وملت افغانستان را پخته م، ھای گوتي وواقعناتي نوع تمرني دارم اماني کنم وای کرده اند تشکر ميیگو  س

وه   ، انسان دوست ،ی خودرا انقالبیسي نووارونه با کهيئ را روشن وآنھاخيودامن تار وطن پرست ووطن دوست جل

سني کنند ای پنھان مخي تارني بزي قلم از چشم ترنگي خودرا با نکيگذشته تارو د  دھنیم وع تف اري ن  مشت ی ادبی ھ

اب کشی را که ملت ما از خرام گذشته آن می کسميگوي مکنديشان را باز م رودني شناسد ضرورت برنق داردبا ز ام  ن

ایو گردد وسرشوردادن درپھلی مشتري بھمچو افراد یئ رسوادنينقاب کش اری خاله گگ ھ ر ادبخي ت  شان ی زده عم

   سازدیرا کوتاه م

   واستمداراني آفتاب ھم مانند س

  ردي می مسانيوارونه نو

   ا شان بی نماهي روان سانبالهد

   شوندیزوال آفتاب قد کوتاه م

  چنانچه بعد از 

   خلقکي حزب دموکرتمردن

  شما

   آفتاب ی بشھر

  مانند شھر کابل
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   نه 

   نه وبلند قامت درآن است

   توفندهیبالنده ستبربازو

   کهياز آن روز

  "دي شما شدتي جنایمداح سرا"

  آن شھرنه تنھا در

  ماتم فرزندان خود نشست 

  تابوت شعر وادب 

   کردیبرگردن قلم گران

  ش ھر گذر گاھیآر

   بودی نه تنھا رگ ھست

   بودیش وجود ھستوجب وجب خاک

   کهي از آن روزیرآ

  امعه مثل تو در جزفھميچ

  ختي خوکان زر،ادب ریپا

  ش را ھر گذرگاھتنھاه ن

   بلکه

  ش بند بند وجود خون آلود

  با مارطورآھندالن ھمچو

  ري پنجشني زمردیصخره ھا

   بودا خورد شدسانه ب

   بلند قامت بودایناخون ھا

   شدني اطفال مغاره نشۀچيباز

  یان قطبک شما خوی به ھمدستیآر

   رراي پامشتان انگرواش

   نبض ھمچویب

  مردگان قرون

   توته نانکي در ھوس 

   کهافتندي جان ی ب

  خي تارۀشيبا خون خود درش

  ني زنگ آگی ھادشنه

   دارشما وشي نی وقلم ھا

  باداران شمارا

   کردندخيبه مرگ خودثبت تار
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   برمرغان چمنیآر

  یانز خۀ برگ فرش شد

  ی بھاری شدن گلھاوپژمرده

   دام وقفس شدالھام

  است خاوران برخیسو  که ازیوباد

   رااهيابرس

   ساخت یراني کش وی رو

  عاشقان جنگل سبز

  ستنديردر مرگ افتاب گ

   شده بودريد

  ندي نبود که در سوگ آفتاب بنشیکس

   از آفتاب مرده بودندشي پھمه

  راه جنگل سبز

  خي تارتکاراني ازدست جنا

   شده بودسوختانده

   راه راکي تارنيا

  ستي نورروشن نگردرتني د

   کجاستگري بپرسند که راه دی کاز

   کهنديبا کدام صداقت شمابگو

   راه رھسپار است ؟

  مرده که در تابوت است و

   نداردهيازخود سا

   که یچطوربه ھمزاد

   گفت؟یآردوجود ندار

  

  

 


