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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  فرح نوتاش

  ٢٠١٧ جوالی ١٧

  

  اين اوست

  چگونه بگويم که باورم کنيد 

  من نيستم ... اين

  که ايستاده در برابر شما

  و می خواند سرود عشق

  اوست... اين

  

  م من نيست... اين 

  گره خورده نگاھش ... که

 با نگاه جان شما 

  و می پراکند با واژه ھای خويش

  عطر اتحاد در فضای رزم 

  اوست... اين

  

  ...اين من نيستم 

  که خانه کرده در صدايش

  زھر تلخ شکنجه ھا

  و ديده به چشم  خود 

  زخم تيغ  قساوت 

  ...بر زبان و گلوی ھم بندان 

  اوست... اين 
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  ه دمان صبحگاھیدر سپيد... مرا

  که ھرگز نپيوست به ظھر و غروب

  به ھمراه ھزاران زندانی يه دست بسته

  ... زخمی 

  و شکسته استخوان

  و دار  ... بردند به قتلگاه ھای تير

  

  و ديدم و شنيدم به گوش خود 

  قبل از سکوت محض

  دالوران بی شماری

  که خالصه گشتند بی ھراس

  در اوج آخرين فرياد 

   

  نظام نقاب داراننابود باد 

  نابود باد نظام سرمايه

  

  من نيستم ... اين 

  که می خواند سرود عشق

  اوست... اين 

  اين اوست که ايستاده استوار

  در برابر شما 

  سرشار از شور اليزال

  از شور نبرد شما ... آئينه ای  تمام 

  در فضای ھستی و بودمان... و می پراکند 

  ...اميد

  

  اوست... اين 

  د بشارت که می دھ

  در نغمه ای نوين

  

  ما و راه ... يانيم  راھ...ما 

  ما و آينده... ما آينده سازانيم 

  ما و پيروزی... ما پيروزمندانيم 

  دگر گون می کنيم خود را... ما
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                                         ما و دگر گونی

  جھان و انقالب... زلزله ... ی ئزيرو رو... ما

  جھان و انقالب     ...                                              ما           

  

  محتاج اتحاد... اين ھمه تغيير 

  بی تغيير در اصل کيفييت ؟... وحدت کمی 

  يک توھم... پوچ 

  

  رنگ باختن و به رنگ زمانه شدن 

  ... و دريافت نان به نرخ روز

  افتخار نيست

  انتخاب تشت مسی 

  جای خورشيد استه ب

  ھمسنگی ست با رفتار وزغ

  و نه انتخاب بلند قامتان در تاريخ 

  

  از اصول راه مردم 

  وحدت گفتار و کردار 

  اولين اصل است...صداقت 

  ءپيوند ازھر نوع در خفا

  با امپرياليست ھا و شرکاء

  عبور از خط قرمز 

  آغاز اسارت و باج دھی ست ...و 

  شروع سازشکاری با خصم و

   مردم استفريب

  

  ... خشت کج 

  تا ثريا می برد ديوار کج

  

  ... در عرصۀ عمل 

  گزينش گاه دشوار است

  جای راهه ب... انتخاب کج راھه 

  دارد به دنبالش اسارت  
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  ً اولين سنگ را لطفا

  که بی گناه است بزند آن

  انتقاد از ديگران ھمواره سھل

  چه سخت... انتقاد از خود

  

  

   چه بايد کرد ؟

  بر جھانی خون ودرد؟... يم چشم بربند

  بگذريم از خير تغيير جھان؟

  بگذريم از معبر اين زندگی تسليم

  چوخ بختيار و منفعل ؟

  گزينيم راه تغيير ... يا 

  خود دگرگونی ... اولين گام 

  جنگ سھمگين با خويش ؟

  

  ...باز گشت به آمال ازل 

  یئپويا... به خلوص 

   به عشق مبدأ

  و بر کشيم خط قرمز

  یئ به خمودگی و پيری ومصلحت جو

  عشق و عھد ازل... به تھی شدن از

  

  انتقاد از خود 

  مشعل وحدت... اوج بلوغ 

  تجليگاه آفتاب عشق و خلوص و جوانی

  و راه نجات  بشر

  

  ... خشت کج 

 تا ثريا می برد ديوار کج

  رسيدن به مقصد نيست ھدف... تنھا 

  ...خلوص در راه نيز

  از اصول مھم ھدف 

  

  اوست... ين ا
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  که ايستاده در برابر شما

  ...می خواند و می دھد بشارت 

  در نغمه ای نوين

  

  ما و راه ... انيم راھي... ما 

  ما و آينده... ما آينده سازانيم 

  ما و پيروزی... ما پيروزمندانيم 

  ... دگر گون می کنيم خود را

  گونیو دگريم ئ                                   ما 

  جھان و انقالب... زلزله ... ی ئرو روزي

                                                   ما و جھان و انقالب

  خود دگرگونی... کليد پيروزی راه انقالب آينده 

  

  

  فرح نوتاش 

  ٢٠١٧ جوالی ١۶وين 

  

  

  

 


