
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  2از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نم
 maqalat@afghan-german.de 

   08/ 11/ 2008      تاريخ                                                                                             حميد انوری
 
 

*قندهار می گريد  
 

 باز غرش جت، آسمان ميهن ما چيره کرد
 باز خمپاره و بم،مزرعهءسبزما تيره کرد 

ا ،  يکسر ماتم خانه شد محفل شادی م  
 عروس پارچه پارچه و داماد ديوانه شد

 نان مردم تر کردند  با خون شان 
 اين است راه و اين است قانون شان

*********                
:کودکی داشت فرياد از آن ميان  

مادرم خونين و پدرم نيست!  وای   
خواهرم نيست!  ای وای خدايا   

قراررفت سوی مادر تا گيرد   
 تا بيآسايد يکدم از رنج روزگار
 ليک مادر را نفس در تن نبود

 مادر لحظهء پيشترک مرده بود 
 کودک ، گريان می دويدی دربدر

 تا مگر يابد ،  نشانی از پدر
            

 *********          
 جسم نحيف و خون آلود او 

 چشم گريان و روی پر دود او 
 لنگ لنگان می رفتی به پيش

  مگر يابد يکی قوم و خويش تا
 دورترک زهرا را ديد، مرده بود
 زهرا ، وی را دختر خاله بود

 دست خونين اوبودی، در دست مام
 ليک در خون کرده بودندی حمام
 نی زهرا را بودی نفس اندربدن
 نی زمادر باقی بودی سربه تن

 
**********            

 اشک ، کودک را جاری شد همچو جوی
ی زدی و گه هم می کندی مویگه برسرم  

 دست زهرا بگرفت و سوی خانه شد
 دست در دست او ماند و جدا از شانه شد
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 بی رمق  خود را کشيدی سوی در
 ناگهان در خون تر بديدی پدر 

 کودک معصوم شتابان شدی سوی او
 ليک بابا مرده و سوخته بودی روی او
 هر طرف افتاده ديدی مرده ها، بيشمار
 صبح عيد مردم را کرده بودند شام تار

 
**********            

 چه روز است خدايا ، اين چه روز است
 که مردم صبح و شام هردم بسوز است

 چوديروز وردک بود، امروز قندهار است
 کی داند فردا چاريکار يا که مزار است

:چه خوش گفت آن شاعر ارجمند  
زگوسفندی برد اين گرگ مزور همه رو((   

))          گوسفندان ديگر خيره در او مينگرند  
_____________________________ 
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