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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       
  ٢٠١۴  جوالی ٢٣            
   
 
  

  برگ تاک زيبا
  

  آن برگ تاک مانند 

  مشت گره خورده 

  صندوقچۀ پر از لعل 

  ياقوت تيرباران  

  آن قلب نيمۀ شرق، محکوم خشم ماران 

  ه سنگ و خار کز تکه ھای پيکرش روئيد

  بر سينه اش نشسته گھی نسل بی وقار 

  قرنھا اسير ديو ستمبارگان دھر 

  زير لوای غارت قوم و قبيله ھا 

  محکوم گشته است 

  گنج و زر  مملو ز

  محروم از تمامی نعمت ز نسل قھر 

  نه مه فشان نور 

  نه ابر صاف و سچه که بارد بدشت و کوه 

  نه آن ستاره ای که زند چشمک اميد 

  نه کھکشان سپيد 

  خورشيد خفته است 
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  ابر و تگرگ و صاعقه ھر روز بيشمار

  با نام مستعار 

  گاھی شمال سرخ 

  گاھی چو شعله ھای ھراسان شرق سبز 

  در زير گامھای لجنبار مکر غرب  

  بر مغز خسته و دل بيمار در زند 

  اين اژدھا به سينه اش با زور سر زند   

  شق راه تکامل و سفرش سوی شھر ع

  با تيشه ھای معرکه و جھل شرر زند 

  !اين مادر من است

  !گھوارۀ شماست

  !اين سرزمين ماست

  اينک ميان آتش و خون با ھزار رنگ 

  با حيله و جفنگ 

  اھريمن سپيد و سياه 

  يا که سرخ و زرد 

  چشم طمع به گنج گھربار دوخته اند 

  اينک قلب زخمی و صدچاک، 

  آن عزيز ھزاران بھار عمر 

  بر دوش دلقکان سيھکاسه بر فروش 

  ھريک به سمت و سوی جدا از مسير خلق 

  پيمان بردگی و سرافگندگی کنند  

  !اما برادرم

  !ھمراز خواھرم

  !ھم ميھن شھيم

  !چشم و دلت گشا

  اين حق مادر است؟

  اين زادگاه و مادر مھرگستر ھمه 

  اين الله زار خون شھيدان پاکباز 
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  يا اين پايگاه رزم دليران آر

  يک چشم واحد است 

  يک تک درخت پير و کھنسال 

  يک ميھن عظيم با ابھت و جالل

  يک دست و يک صدا 

  ای درد آشنا باھم سوی رھا 

  نفرين شوندگان عقبماندۀ سياه

  ابر و تگرگ و صاعقه ھاتان شود فنا 

  گرگان گردنه ھمه در محضر افتضاح 

  بر کھکشان آبی خورشيد خاوران  

  لَم عشق به اھتزازوحدت و دانش و عَ 

  رخش سپيد حرمت و آزادی بشر  

  بر قله ھای سبز رھا شاد و سرفراز 

   

******  

   


