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  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 اپريل ٢٣
 

  اپوزيسيون واحد
  گان عدالت بوديم ھمگی از شيفت...ما 

  رنج نابرابری ھا... امانمان می بريد 

 ... و وقوع ھر ظلمی

  انداخت و خون می کردتيغی بود که شيار می 

  مان را يصفحۀ صيقل دلھا

  

  اين ما نبوديم که انتخاب می کرديم 

  کدامين روز و کجا

  از کدامين سازمان يا حزب... کدامين عنصر آگاه 

  بگيرد دست ما را

  رھنمون گردد... وبه سوی جادۀ نور

  

  من ھيچ چيز تازه ای برای گفتن نداشتم 

  ارمحرف تازه ای ند... و امروز نيز 

  ... جز از نبض تپندۀ  زندگی ه ب

  از عشق

  می تپد و مرا بی خستگی... که در من 

  می کشاند...  تا فراسوی تمامی آه ھا 

  

  ... يا که دو... نه يکنفر 

  گروه و يا يک جمع

  گرداندند از من روی می... شھر  تمام فرصت طلبان
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  ...چون کارم

  ...حک تصوير قاتالن فلسطينيان 

  شده بودبر ديوارھا 

  ھمه می دانستند ھر آنچه را که فرياد می کنم 

  ھاستتعين واقعي

  انکارحقيقت و حاشا... ليک

  ...و تالش در گم کردن راه 

  در داالن ھای سفسطه 

  جنگی بود برای حفظ فرصت ھای امروز

  شان يو فرداھا

  

  تنھا بودم... من

  تماس با ريشه ھا...ليک

  ی را از جانم دور می کردئدرد تنھا

  ... ستن در نورو ر

  ...پا گذاشتن بود به وادی کمال 

  که لبريزم می کرد از خوشبختی

  

  يخ ھای آن دوران ھنوز آب نشده 

  ليک آن نگاه ھای طلبکارانه و غضب آلوده 

  به نگاه ھای گريزان و شرم آلوده... کم کم 

  بدل شده 

  ھنوز تنھايم... اگر چه من 

  ادامۀ راه ... و معنای زندگيم 

  محک فلسطين است... مواره و ھ

  

  الزمۀ ھر عشق بزرگ 

  خلوص بی خدشه وبی تزلزل و عصيان 

  الزمۀ ھر عشق بزرگ 

  ی و تغييرئزيرو رو... ايجاد زلزله عزم

  

  ...تکرار حرف ھای گذشته 

  نه تالشی ست برای تغيير

  که ميخ شدن در يک جاست
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  و تکرار واژه ھای کھنه

  ی ھائدر جدا...فرمان ايست 

  دردناک است عبور بی تغييرو چه 

  

  عشق آتشی ست که از سينه ای 

  به سينۀ ديگرزبانه می کشد 

  می گيرد ومی خيزاند

  پرتو افشان جھان... و مشعلی می گردد 

  

  سرود عشق خود را... ھر نسل 

  ...ويژۀ خود  با واژه ھا و آھنگ

  با شور عاشقانه می خواند

   نبايد از عشق گريخت

  روی عشقرب..  .و نبايد بست در را 

  

  تکرار مدام نواھای گذشته

  و غفلت از تحوالت 

  نيافتن راھی برای نجات انسان

  در مصيبت ھای کالن  که ذوب

  حراست از حصار سکت خود است 

  با بوی کپک می آاليد...  راءکه فضا

  فوران دقاست و بس... و تنھا اثرش 

  

  ...عشق 

  با رنگ و آھنگ نوين... در کالم تازه

   و جان می گيرد                                                                                     می رويد

  و بار کدورت زبان

  رنج آور و 

  در نھايت تحميل انفعال

  

  ...ما زنان طبقۀ کارگر 

  زندگی کنيم... اگر صد سال ھم در جوامع مصرفی 

  از حيف و ميل بی زاريم... باز 

  زی از ھيچ ساختن چي
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  در جان ما رخنه کرده است

  

  نگاه به گذشته ھا ... برای ما 

  بار رنج دارد و بس... فقط 

  ما برای ساختن اسکلتی محکمتر 

  از تخريب نمی ترسيم

  ...و قدرت ما  و استواری

  ن است به آيندهنگاه اميد مااز 

  

  ھر دسته و حزب و ھر گروه 

  ...عده ای را دور خود بی حاصل 

  کرده و مانع ھر تغيير استمنفعل 

  ما زنان طبقۀ کارگر

   از اين درجازدن ھا بی زاريم

  ...و اين انفعال پوچ را با تمامی قدرت

  مردود می دانيم

  

  ... ما برای يک لقمۀ نان

  و بی لطف شما  بی فردا... برای کودکانمان بی امروز 

  که نامش ايران است  ...  در اين  مالويرانه 

  ر ھر گامدر تجربۀ مرگ د

  

  ...و بی نانی  در عرصۀ بيکاری

  مان حرمت انسانی... خرد گشته

  پسر دوم ھشت سالۀ من می پرسيد... ھمين ديروز 

  بچه ھا به مدرسه روند ... مادرتا به کی 

  و ما ھمچنان درپی کارھای خيابانی ؟

  

  در اين دوران حقير 

  که خباثت مال می بارد از درو ديوار ھمه جا

  ...ر انتظار چند قرن ديگ

  تا ايجاد يک واحد؟

  ما ھمه پراکنده ... ديروز 

  ما نقش انقالبی...  امروز 
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  مستتر می گردد...  در ايجاد يک واحد

  

  ما فرزندان عرصۀ کار

  مان در وادی کار ی يکرنگ... ما معتقد به

  

  در يک اپوزيسيون واحد ... يا ما 

  و اھراز رھبری

  يا ديگران متشکل

  ر اجنبیبا مھ... بر ما 

 

  ٢٠١٧ /۴/ ١٢وين 

   ٧کتا ب 

  

 


