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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

 

  اشعار الھوتی  کاوه آھنگر
  جاويد: فرستنده 

  ٢٠١٩ جنوری ١٢
  

  ۵ -کاوۀ آھنگر
   دومۀ         پرد

  

 بھرام
  بشنـويد،  ای  پسران

  بشنويد،  ای  پــدران

  مھـــــربان  مادر  ھا

  !ــر ھانازنين   دختـــ

  ای جــــوانان عـزيـز

  ِفاقـــــدان  ھمه چيــز
  ھر يکی شان بشری ست

   پدری استيکپسر 

  ديگـــری از چه رود

  جای من  کشته شود؟

  من  بســی  ناشــــادم 

  ده  بــــــــرادر   دادم

  طالـــــع من شد پست

  زندگانـــی  تلخ  است

  من خود اين راه روم

  می روم  کشته  شوم 

  اورا می برند.   غش می کندوزهپير 
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 کاوه

  ز تـو  داشتم   انتظــــار را  بــزرگ است روح تو، ای نامـدار     ھمين 

  اين وقت سختی چـرا می روی؟ در  می روی    مادريغــا  که  از دست  

  زم  از نو کشد با عذاب رو نکرد انتخاب      که ھـر رواين ازمرا مرگ 

   نمی  ماندم  اندر جھــانتو خــورشيد رخشان  و آب روان      که بی به

  بمانـــم  که  کـام  تو  گــــردد روا      پس از مـرگ ، نام تو  ماند  به جا

  .)پيشانی او را می بوسد( 

  

 )به مردم (بھرام

  گـر که آيد  زين غم

   پدرم بــــررحمتان

  ِ بشويــــــداو پسر  

  ياور  او  بشويــــــد

  

  مردم

    غيـــــرت ماباپيـــر  

  !ُشير پــر طــــــاقت ما

  ما  ھمه  يــــــار  توئيم

  خويش وغمخـوارتوئيم

  

  بھرام به فرخ 

  
  ای سر و سرور من

  ای ز جان بھتـر من

  از کبـــوتــــر بازی

  به  آھـــن سازیتا  

  تو مــــرا از خردی 

  در پی  خود  بـردی

  در ھمه شادی وغـم

  من  رفيقت  بــــودم

  از چه اکنون با زور

  ُکنييم از خــود دور؟
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ِيا به جـــان منت نه  َ  

  تو مــرا رخصت ده

  که  شوم  قــــربانت

  چون بال گــــردانت

  يا در اين تيــره سفر

  !تو مـــرا با خود بر

  

  بھرام

  ِفــــــــرخ  نامــــورم

  يادگــــــــار  پـــــدرم

  تــو وفــــا  داری کن

  !خلـــــق را ياری کن

  چون پدر نيکــو باش

  !پھـلوان چون او باش

  

  )به طرف مردم( 
  ھمت، ای خلـق بزرگ

  !نھـــــــراسيد از گرگ

  باز  بـــاقيست  اميـــــد

  !ـرک کــوشش نکنيدتــ

  

  شھربان
ُحرف او را ببريد ِ  

ِفوری او را ببريد  ِ  

  بھرام
  اين  زمستان  رود

  !              الوداع، الوداع

  غنچه  خندان شود

  !              الوداع، الوداع

  ِبلبـــل  نغمه گــــر

  !              الوداع، الوداع

  ستان  پـــرددر  گل

  !              الوداع، الوداع
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  !                        الوداع

  مردموبھرام 
  !                 الوداع

  

  بھرام

  چون به فصل بھار

  بــرگل و الله  زار

  خـــوش تماشا کنيد 

    ما کنيدازيـــادی  

  ع               الودا

  مردموبھرام 
  !                 الوداع

   

  مردم

  ما بھــــرامپاک 

  !            الوداع، الوداع

  شيــــــر ناکام ما

  !           الوداع، الوداع

  جاودان برتو باد

  !           احترام، احترام

  ما زدشمن کشيم

  !            انتقــام، انتقــام

  ادامه دارد

  
  


