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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  ياسیس

  
   با رفيق لنينحبتص
  ماياکوفسکی. و

   ھااشعار الھوتی  ترجمه
  جاويد: فرستنده 

   فبروری٠١
  
  

  

   با رفيق لنينحبتص
  از خرمنھا کار،

                   اوضاع نوين،

  روز،

       کم کم تاريک شده

  .                          آرميد

  :دو تن در اتاق

                    منم و لنين،

  عکس او 

  .         روی ديوار سفيد

  دھان باز

  .         در پرشور سخنرانی

  رو به باال

            مو ھای لب

  .                      خار خار

  در چين جبھه،

                 عظيم پيشانی،

  گنجيده

         عظيم،

  .              انسانی افکار
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  پيداست،

          می روند 

  ر زير                 د

                          ھزاران

  ...جنگل پرچم

  ...              علف دستھا

  جستم،

        از نور شادی فروزان،

  سالم،

       گزارش 

               دھم

  .                به پيشوا

  رفيق لنين،

  دھم خرسند،            من می

  گزارش،

           نه رسمی،

  .امر دل                    با 

  رفيق لنين،

             خواھند شد،

                         می شوند

  ءاجرا

      کار ھای

  .             دوزخ وار مشکل

  دھيم شمع و رخت

                      به گدا و لوچ،

  رويد

      حاصل

  .          فلز و انگشت

  ًضمنا

       زيادند

             کله ھای پوچ،

  زيادند

    ھر نوع    

  .              کردار ھای زشت
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  خسته می کند

  .              دفع مشت و گاز

  بی شما

         جمعی

  .            گستند افسار

  در ملک ما،

              در دورش،

                          فتنه ساز،

  قدم  می زنند

                رذيالن

  .                    بسيار

  نه لقب دارند

                و نه شماره،

   يک قطار ريخت ھا

  :                       می شود کشان

  *کوالک ھا

             چاپلوسان لجاره،

  انشعابی،

          اھمال کار،

  .                   بد مستان

  سينه را،

           پر از قلم،

                     و نشانک،

  پيش انداخته

              راه می روند 

  .                           مغرور

  ما 

   ھمه شان را

                می کوبيم، بيشک

  ليکن ھمه را ــ

  .               زور می خواھد، زور

  رفيق لنين، 

             در دود کن فابريک ھا،

  در زمين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

           زير برف و

                       غالت،

   رفيق،

       با دل و 

              با نام شما

  داريم نفس،

             فکر،

                پيکار

  .                   و حيات

  از خرمنھای کار،

                    اوضاع نوين،

  روز،

       کم کم تاريک شده،

  .                          آرميد

  دو تن در اتاق، ــ

  م و لنين، ــ                 من

  عکس او

  .         روی ديوار سفيد

  

  . بر ضد تزار طغيان کرده بودند١٨٢۵دکابريست ھا ــ اشراف انقالبی روس که در سال * 

  
  


