
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

  
  فرح نوتاش

  ٢٠١٧ مارچ ٠٩
  

  سرود پنھان
  

  در کنارم بمان ای راز نھفته

  ای کالف درد ھای نگفته... در کنارم بمان 

 بمان ای مرد... در کنارم بمان

  

  کارمی شناسم تورا به 

  

  تورا در لحظه ھای سرد زمستان

  تو را در رگبار تگرگ و در باران

  تورا در شرجی تب دار وخوشه چينی خرما

  تورا در نفير بی سرو سامانی ودر گرما

  

  سيد ماھی و صدف در ته دريا... تو را در طوفان 

  ياؤتو را غرق در اندوه خاطرات يک ر

  تو را در سايۀ سرووار يک فرياد 

  به آنچه دادمان بر باد ... عصيان تو را در 

  

  تو را در اوج معضالت الينحل

  تو را در ميان برھای کج و اليعقل

  بستن لوله ھای نفت...تورا در اعتصاب 

  تو را در خط مقدم آنچه که بر ما رفت
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  تو را در تنگنای فقر و در آزار 

  تو را در ھجوم گرگ ھا در بازار 

  غتو را در تالش در کنار کورۀ دا

  تو را در اضطراب نان و نور چراغ

  

  تو را در بن بست استثمار و سگ ھار 

  تو را در اعتراض به فشار استعمار

  تو را در اعماق زندان ھای نمور

  تو را پنجه در پنجه با سلطۀ زور

  

  تو را که بره وار بردنت به مسلخ جنگ

  مسلح به پارۀ سنگ... تو را که در ازل 

  و فضای مسموم بيکاریتو را در اخراج از کار 

  پوچی و بيعاری... تو را در قربانگاه اعتياد

  

  در دکان بی عشق يک ھم آغوشی... تو را خريدار

  تو را در فرار ز تلخی ھا و ورطۀ فراموشی

  جوی پناه و در گريز از جنگ و به جست... تو را در به در

  تجاوز جانکاه... تو را در تحقير و اسارت

  

  تو را در باور قوانينی که مالکت کرده

  تو را در پذيرش ساالريت که من برده

  که صبور بار غم برده...تو را ای مرد 

  تو را که زخم کاری ز مالکان خورده

  

  ھنوز ايستاده... تو را که در راستای عدالت 

  فتادهز دستانت فرو ني... ورا که پرچم ت

  تو را ای سرود پنھان تلخی ھای کھن

  را ای درخت غرور فراز رنج ومحنتو 

  

  از ازل تا به کنون... تو را شناختم ای مرد کار

  و سرمايه مجھز به تازه فنون... تو را به بن بست 

  زبان من قاصر از قصۀ غصه ھای تو در ياد

  ی که عمر کوتاه تو می دھد بر بادئغصه ھا
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  که مضروب تبعيضم... تو نيز مرا در ياب 

  که چون تو ز رنج لبريزم... تو نيز مرا درياب 

  بار باروت در انفجار غميم ... من و تو

  نھيمشانه بر شانۀ ھم ب... بطالن ھا گر در رد 

  

  ريشه ھای نوين دوانيده... بن سرمايه 

  شاخ و برگ گسترانيده... بی حريم و ھراس 

  دست جھانی استعمار... گلويمان می فشارد 

  تثمارپای آھنين اس... قلوبمان می فشارد 

  

  ور سرمايهتامپرا... می گشايد ھر دم به حيله دری 

  نقاب نو و وعده ھای بی مايه... اھداف فرتوت

  

  گر نخيزيم با وحدت مان به جھان 

  يم  ره پيوند از برون به نھانئگر نجو

  سپاه اضداديم... بردگان فردا 

  اعداديم... حک بر سينه ھايمان شماره 

  

  ھفتهای راز ن... در کنارم بمان 

  ای کالف درد ھای نگفته... در کنارم بمان 

  بمان ای مرد... در کنارم بمان 

  

       ٣/٢٠٠۴ /٨وين    

  ۵کتاب 

  

  

 


