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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 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  توماج

  
  انـــســـانـــيـــت

  
  آسمان ھمۀ ما يکی است

  پخش شديم زير سقف آسمان

  با انسانيت چه کرديم ؟

  

  ھايمان معصوم بود چشم

   از طمعاما خالی از مھر شد قلبھايمان

  با انسانيت چه کرديم ؟

  

  جنگل بوديم ، خاکستر شديم

  انسان بوديم ، بنده شديم

  باختيم و پراکنده شديم

  جدا شديم از يکديگر ، دور گشتيم از انسانيت ، نابود شديم

  

  يکی بود صدايمان 

  يکی بود سرنوشتمان

  با فردايمان چه کرديم ؟

  با انسانيت چه کرديم ؟

  

   بوداميدھايمان آرمانی

  طمعمان اما ترسناک بود

  با انسانيت چه کرديم ؟
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  جنگل بوديم ، خاکستر شديم

  انسان بوديم ، بنده شديم

  باختيم و پراکنده شديم

  جدا شديم از يکديگر ، دور گشتيم از انسانيت ، نابود شديم

  

  شب و روز سياه رنگ است] انسانيت[از روزی که از ميانمان رفتی 

  مفقط خيلی دلتنگت ھستي

  اشتباه کرديم

  با انسانيت چه کرديم ؟

  

  ]انسانيت[مثل ھر قھرمان ديگر ، خيلی زود رفتی 

  آخرين نوری که ديديم ، تو بودی و ھميشه ميدرخشيدی

  با انسانيت چه کرديم ؟

  

  ِيک قايق و دو پارو ، ماه ميدرخشد و دل صاف ما به دنبال ذره ای نور برای روشنی راھمان

   اما از روزی که کوچ کردی ، نتوانستيم دوباره به دستت آوريمبه دنبالت ميگرديم ،

  ]انسانيت[خيلی دلتنگت ھستيم ، مثل ھر قھرمان ديگر ، خيلی زود رفتی 

  با انسانيت چه کرديم ؟

  

  برای بازگشتت ، خيالھا داريم در سر ، اميدمان بسيار ، سبب فراوان داريم و برگشت نداريم از اين راه

  ھايمان خواھی آمد و دوستت خواھيم داشت اگر باز ھم برگردی ، از پنجرۀ بازمان، دوباره به خانه

  

  ھاست ، زندگی به زيبائی شنا کردن در قطره] انسانيت[وقتی تو باشی 

  حتی نبودمان مانند بودنمان است با وجود تو ، ديروز نداشتيم ، تو آرزوی آينده مان ھستی

  ؟با انسانيت چه کرديم 

  

  ]انسانيت[ابرھا را دوست داريم ، به اميد اينکه بعد از باران ، تو ھمچون خورشيد بدرخشی 

ِاگر با به پايان رسيدن امروز تاريک ، به اميد فردای روشن و بازگشتت نباشيم چگونه ميتوان زندگی کرد ؟ ِِ ِ  

  کرد ؟اگر بر اين باور نباشيم که اين روزھا نيز ميگذرد ، چگونه ميتوان زندگی 

رويم ، تا روزيکه ضد انسانيت از بين برود ، آنگاه تو عاشقانه به  دست در دست انسانھا، به ستيز ضد انسانھا می

  ]انسانيت[آئی  پيشواز ما می

از بخشش سر و جان وحشتی نيست ، ترسی نداريم از جالدان و جھانخواران ، بيمی ] انسانيت[در راه رسيدن به تو 

  ن برای بازگشت تو با خدا ھم بايد نبرد کردنداريم از خدا ، چو
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  به اميد آن روز

  به اميد نجات تمام انسانھا از بندگی

  به اميد برابری تمام انسانھا

  به اميد روز پيروزی

  به اميد روز انتقام

  به اميد روزی که انتقام تبعيد کنندگان انسانيت را از دشمنان انسان بگيريم تا تو به استقبال ما بيائی

  

  توماج

 دوشنبه دھم خرداد ھشتاد و نه

 


