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  ٣از ١ :تعداد صفحات

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

   ٢٠٠٧جنوری٢٤حميد انوری                                                                                                 امريکا ، 
                                                              

  ....زمستان که برود 
  

  زمستان که برود و برفها که آب شوند
  به کاشانه باز خواهـند گشت  مسافـر ها 

  ...برفها که آب شوند ، بهار خواهـد شد و 
  مسافـر ها به کاشانه باز خواهـند گشت 

 ...مسافـر ها که بر گردند 
 

    
 

  درختان گل خواهـند کرد
                                           زندگی دوباره آغاز خواهـد شد

           ...رونق به چمن باز خواهـد آمد و 
  فردا که بهار آيد« 

  »                   صد الله ببار آيد 
  گلها که  به گلشن باز گردند

  
  بهار خواهـد شد

  الله زار خواهـد شد
  چهچۀ هزار خواهـد شد

  قـمری و قـنار خواهـد بود
  نغمۀ جويبار خواهـد بود
 گل و گلزار خواهـد بود
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  ٣از ٢ :تعداد صفحات

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

  !حسرتا ! اما ، وا 
  ...کاشانه، نه همانست که بود 

  باغـبان را با خنجر کين در چهارسوق شهر
  گلو بريده اند 

  باغ را بيابان کرده اند
  ...غـنچه را سر بريده و 
  گل ها را پرپر کرده اند

  ... بجای گل ، خار می کارند و 
  بجای درخت ، دارمی نشانند

  درخت ها دار می شوند
  ار می شوندغـنچه ها خ

  !وای ، ای وای 
  مردم از کاشانه فـرار می شوند
 خرها قافـله ساالر می شوند

 

    
  

  زمستان که برود و برف ها که آب شوند
  مسافـر ها به کاشانه باز خواهـند گشت 

  ...د مسافـر ها که برگردن
  محتکرين در فکر احتکار خواهـند شد 

  مخبرين در فکر اخبار خواهـند شد 
  وزرا در فکر دينار خواهـند شد 

  ند شدـوکال در فکر نسوار خواه
  والی ها در فکر پيزار خواهـند شد 
  مال ها در فکر دستار خواهـند شد 

  مسافـراما در ميان 
  ....افگار خواهـد شد
  بهار خواهـد شد 

  خار ها گل خواهـند کرد 
  گل ها خار خواهـند شد 

  ...سر ها بر دار خواهـند شد و 
  وکال در فکر نسوار خواهـند شد 

                                                                                         * * * *  
  مسافـر ها به کاشانه باز خواهـند گشت 

  مسافـر بهار خواهـد شد و 
  ....افگار خواهـد شد 



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

 
  ٣از ٣ :تعداد صفحات

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

  بستر شان تودۀ خاک و يا  سنگ خواهـد بود 
  ...سقـف شان آسمان و نان شان 

  با خون رنگ خواهـد بود 
  اينجا گل ها را سر ميزنند 

  قـلم ها را می شکنند 
  زبان ها را می برند

  آزادی را به زنجير می کشند
 نان مسافـر را می دزدند
  د خون مسافـر را ميريزن

  

    
  

* * * *  
  مسافـر سرگردان خواهـد شد

  کودکی از گرسنگی جان خواهـد داد
  مادری طفـلش به گروگان خواهـد داد

  پدر در فکر نان خواهـد شد 
  مادر گريان خواهـد شد

  شود برادر بيکار می 
   

  ...خواهـر بيمار می شود و 
  وکيل در فکر نسوار ميشود

  بهار می شود
  ...آری بهار ميشود 

  
  »گرفـتم نوبهار آمد ، چه گل دارد در اين گلشن        همان آئينه دار وحشت پار است امسالش « 

   
   پايان                                                             

   
________________________________________________________________________  

                         
زمستان خواهـد رفـت و روسياهی به جمهوری . به پيشواز مسافـرانی که عـنقـريب به کاشانه باز خواهـند گشت * 

  .گرديماميدوارم چنين نشود و شرمسار تاريخ ن. اسالمی افغانستان خواهـد ماند
  
  
  

 


