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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 نومبر ٢٠
  

  جھان بی مرز 
  ما سربازان جھان بی مرزيم

                                و رھروان راه پيروزی    

  ...آن زمان که

  نفرياد اعتراض جھانيا

  ی بربر را امريکا ھجوم وحشيانۀ 

  منع می کرد...  به عراق ٢٠٠٣در 

  نشنيد و حمله کرد... بوش بی گوش

  و پس از کشتار و ويرانی

   ايجاد ھرج و مرج  تا امروز

  و کشيدن سطح رشد جامعه دوقرن به عقب

  اساسنامه ای در خور

  طرح ھای خانه برانداز آتی خود

  مکتوب و مھر کرد

  ...چراحال چگونه و 

   اين اساسنامۀ قانونی ست؟

  ...اين اساسنامه از بن 

   انعکاس راستين قانون جنگل

  شطرنجی کردن  

  و تمام خود مختاری ھای با مھر امريکا

  اھرم سلطۀ جھان خواران است

  و باور آن 

  اوت و غارتسکشتار و ق... يد حمله ئتأ
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  قبول اربابی بربرھاست

  و از عجايب عصر ما

  ھيونيست که امريکای ص

  !از پيروان لنين شده است...  حال 

  دوستی گرگ و بره مقبول است؟            ...  از کی 

  

  ما  سربازان جھان بی مرزيم

                                 و رھروان راه پيروزی

  در برکه و حوض نه... و شنا را 

  که بر امواج درياھای آزاد می آموزيم

  اليسم برای سلطهامپري... و تا زمانی که

  جھان را خرد و کم زورو مطيع می خواھد

  ما دفاع ازمرزھای جنوب را

  دفاع از شرف وعزت انسان جنوب

  ش او مبارزه عليه بردگی

  و اربابی بربرھا

  می دانيم

  

  ما سر بازان  جھان بی مرزيم

                                  و رھروان راه پيروزی

  و روشن است 

  صھيونيست که امريکای 

  سپاه اوجاالن را 

  بی اوجاالن می خواھد

  ی کوردئنه فکر رھا... او فتنه است 

   او در پی سرباز مفت

  در پی کاشتن تخم جنگھای صد ساله 

  و خدمت به کارخانه داران سالح سازی امريکا

  و برداشت صد در صد

  

  ما سربازان جھان بی مرزيم

   راه پيروزی                              و رھروان

  و جھان را در صلح و آرامش 

  ی ئعاری از ھر گونه تسليحات ھسته 
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  ی می خواھيمئياغير ھسته 

  آنگاه که امپرياليسم.... ليک

  ی اش ئبا تکيه بر سالح  ھسته 

  جھان را به زير سلطه می خواھد 

  ی ئتجھيز به سالح ھای ھسته ... ما نيز 

  ی را ئو انواع غير ھسته 

  ردمان جنوب در دفاع از م

  با رد قوانين امپرياليستی 

  حق بی چون و چرای خويش می دانيم

  

  ما سربازان جھان بی مرز يم

                             و رھروان راه پيروزی

  ی از جنس ئو برای مرزھا

  عطر و رنگ گل سرخ می جنگيم

  و مردمان زمين را 

  ...با قطع نظر از ھر جنس و نژاد

   جنوب شمال يا که

  می دانيم...  يک خانواده

  مانيو می تپد نبض بر جدار رگھا

  در حمايت از تمام کودکان زمين

  و آفتاب بی غروب خوشبختی ما 

  در عشق بی حصار ماست 

 

  ما سربازان جھان بی مرزيم 

                            و رھراوان راه پيروزی

  و زمين را 

  در صلح و عشق وآرامش

  آرزومنديم

  که ھيوال جان دارد  مادامی... کلي

  و کارش آشوب جھان 

  برای نابودی آن

  چھار نعل... سوار بر مرکب اميد

   به پيش می تازيم

  ًظاھرا... گر چه ميدان عمل
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  بی سر و سامان است

  زير يک پرچم... ليک بزودی ما ھمگی

  گرد خواھيم آمد 

  ی از جنس نور و بلور ئ و حصار ھا

  ھد زد اتحاد ما را رقم خوا

  حصار ھای حذر

  ...حذر از التقاط 

  جای سرخه حذر از راه کارھای صورتی ب

  ...نوشدارو... حذر از 

  خون آلوده ه ز دستان ب

  توجيه وسيله برای ھدف... حذر از 

   قرمز-حذراز ناديده انگاران خط خطا

  از انتقاد ز خود... و فرار 

  حذر از آش با سنگ ريزه و بال مگس

  جای آش عدسه ب

  ذر از زندگی  به سياق کالغح

  در شأن عقاب... حذر از آنچه که نيست 

  راز نوينتانسان ...  عقاب 

  ی و تغييرئانسان زيرو رو

  عليه ھر تبعيض... با نگاھی تند و ھشيار

  با عشق بی مرز به خانوادۀ واحد انسان ھا

  ھمه جان...غالب شده برخود وغريزھای تن 

  ه بردگی گسسته  خويش از بند ھای ھر گون

  ايستاده چو سرو بلند... ستون بودش اراده 

  با درشترين دانه ھای گوھر...  ذات خودۀآراست

  آگاھی و ھوشياری 

  یئپاکی و پويا

  رھا از حسادت و بد خواھی

  مدافع حق وشرف و حرمت انسانی

  ءبيگانه با دروغ و ريا

  زالل وشجاع

  "من"فائق بر ترس ھای حقارت بار حفظ 

  ابر ظالمنه ساکت در بر

  قامتش ورزيده پاک زيبا
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  لوی خورشيد درونءو لبخندش برآمده از تال

  اولين گام اتحاد ما

  انتقاد از خويش است

  جای منه ب... لويت به راه پيروزی وا

  ... و صد البته

  برای لوطی... انتقاد از خود 

  با سبيل ھای چرب با دمبه 

  !افت دارد

  راز نوين تولی برای انسان زيبای 

  تراش الماس وجود ... قاد ازخودانت

  ... حلقۀ نيرو و اتحاد 

  ی و تغيير ئحلقۀ زيرو رو

  حلقۀ خلوص و صفا

  وفرھنگی بس زيبا

  

  ما سربازان جھان بی مرزيم

                               و رھروان راه پيروزی

  ومی لرزاند 

  ھستی جھان خواران

  تصور اتحاد ما

  به روز می کند او ... ازين رو 

  سالح تفرقه

...  

  ... و نفرت خالص ما

  ...از تمام فريبکاران انحراف

  دزدان رأفت و فکر مردم  زحمتکش و کار

  صيقل سالح ما

  

  ٢٠١٧مبر نو ١٧وين  

  ٧کتاب شعر 

  

  

  

  


