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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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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  توماج

١٣.٠۶.١٠  

  

  رھـــــائـــــی
  

  خواھم ديوار استثمار در اطرافم نمی

  ھوای آزادی دوست دارم

  بگو ، چقدر است قيمت آزادی

  گر به قيمت جان باشد خريدارم

  

  يزی ندارم جز زنجيری که بر دستانم زدیچ

  ای غير زنجيری که به پاھايم بسته

  برای من يک نفس ھوای تازه کافی نيست

   عجيبی استنگاھم شکل

  سان فريادی بيصداه نگاھی ب

  نگاھی ھمانند سکوت قبل از تيرباران

  نگاھی چون سکوت پيش از طوفان

  نگاھی مثل آتش زير خاکستر

  

  ست و رنجھوای تو ھوای درد ا

  ھوای تو پر از لحظه ھای زحمت و کار

  ھوای تو سرشار از استثمار

  ھوای تو کار است و کار

  ھوای تو مرگ است و نيرنگ
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  من مشعلی خواھم بود بر راه رھائی

  یئنم در راه روشناميداچو 

  جز زنجيرھا چيزی ندارم برای باختن

  من نيز باختن زنجير را خواستارم

  

   آب نشان دادیام ، صدای گفتم تشنه

   کردیسرب داغ در گلويمام ،  گفتم گرسنه

  ام کارم زياد کردی گفتم خسته

  ال دارم ، دھانم بستیؤگفتم س

  

  اينک من نيستم

  اينک ما ھستيم

  اينک مشت من نيست

  اينک مشت ما يکی است

   که زنجيرمان پاره کندپتکی ۀاندازه ب مشتی

  ی يک فرياد مشتی باندازه

  ت مرگ برايۀاندازه مشتی ب

   يک جنگلۀاندازه مشتی ب

  ی که پرپر کردیئھا  اللهۀاندازه مشتی ب

   که سوار بر درياستقدرت موج خونه مشتی ب

  قدرت رھائی از استثماره مشتی ب

  

  حال منتظر باش

  خواھد کرداين مشت نظمت را سرنگون 

  ی ارمغان داردئمشت ما ، رھا

  آورد ی میمشت ما پيروز

  تلرزاند میفريادمان 

  يت خواھد ريختفرياد ما فرو

  

   اما ،بگير ، ببند ، بکش

  ريزيم میتاج و تختت فرو 

  تير خشم را بر قلبت خواھيم کوبيد

  منتظر باش ، گوش کن فريادمان

  انتقام گلبرگھا خواھيم گرفت
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  منتظر باش ، بشنو صدايمان

  گر بريزی خونمان ، باز ھم ، رھائی از آن ماست

  م ، رھائی از آن ماستگر بريزی خونمان ، باز ھ

  گر بريزی خونمان ، باز ھم ، رھائی از آن ماست

  

  توماج

  بيست و دوم خرداد ھشتاد و نه

 


