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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 دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Political سياسی

  

  

  !دوشيزه ديبا جان حريرسحربيان افغان، جوان و شاعرۀ 

  !گرامی باد" زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"در پورتال مقدم تان  خوش آمديد و

خوشحاليم . دريافتيم کابل نازنين و اندوھبار منفسِ ھو  از وطنرا  شماسخنگوی شش پارچه شعر 
اولين  .دنجان ميپرور که سخن را با مايۀ ندتھسچون شما ی انکس اغ ميھنکه در چشم و چر

ی ديگر را ــ ميسازيم و پارچه ھا 2011پارچۀ تان را زيب و زينت صفحۀ فردا ــ دوم آگست 
  .گل گل در روزھای بعدی

ميگردد و  بسته ترروز بروز  زادگانآ صف شاعران گرانمايۀ صفحۀ ت کهگوار اسچه خوش
  .دگردانيک انجمن شعرای افغان را متبلور مي درونمايه و ھستۀ ھستهپورتال آھسته آ

 !از باد و باران در امانخامۀ تان کلک و و  پيروزمند شاد باشيد و

  

  با محبتھای فراوان                                                                

 AA-AAپورتال  ادارۀ                                                             

 
  

  ريرـــــــــــــــــــــحديبا 

 2011اول آگست  ــکابل 

 

اشعارم را که  یم تا بعضمنده عMق. شعر و ادب قدم گذاشته ام يایتازه به دن و ھستم حرير يباد
باشد در جمع شاعران  ؛يدنشر کن" ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "نوشته ام، در پورتال  يلدر ذ

    .يوندمبزرگ بپ

  و احترام فراوان سپاس         
  

  حرير اديب             

  
  

 

  کابوسسراسر 

  

  خشونت قرن پدرم

  مظلوم دھر مادرم

  گنھکاران و سرافگندگان ينمن در سرزم و
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  یاعتبار یب ۀخونخوران، در کوچ ۀدھکد در

  تولد شدم يمانیعالم پش يک با

  يشماند یسالھاست م يست؟چ زندگی

  يستخسته و تکرار ۀجاد يدشا زندگی

  در آن وجود ما مبھم و نبود ما ترس آورست که

   جاده يندر ملول

  يمگرد یخود م یھست يلدل دنبال

   از آنچه گذشته پشيمان

  يستآنچه آمدن يمدر ب و

  يدر بقاست، شابھجنگ  يدشا زندگی

  يدبا یآر يد،جنگ يدخشن با بسيار

  يستبحر يدشا زندگی

  يبردماھر از غوطه زدن در آن حظ م اصغو که

  يگرددغرق م يداندنم یکه شناور يکیآن  و

  يکندبه امواج نگاه م ءاعتنا یھم ب يکی و

  ستاسراسر کابوس  يدشا زندگی

  به کابوس باور ندارم من

  باور ندارم یبه زندگ من

  جاده خسته ام ينکه من از رفتن در آه

  ستيوحش يدۀاما پد زندگی

 ستيوحش یکه زندگ آه


