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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

  
  جھانگير محبی: فرستنده

  ٢٠١٢ جنوری ١٣

 

  

  

     جنگ و صلح کودکان فردای برایخطابه ا
  

  دي آی اسم جنگ که مھنوز

  خواب ھايم سقوط می کند

  مي شود  چشمھای پناه میب

   شوند وی که کوچ داده می جنگ زدگاننچو

  ستي گشوده نشاني برای آغوشچيھ

   ندارندی از جنگھا خاطره اثروتمندان

    بانکھایئجاه  جابجز
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    که گرانتر؛ اما ارزانیئ ھاطي بلجز

    را از وطن در سقوط بمب ھاجانشان

   کندی مدور

    ندارندی از جنگ ھا خاطره اثروتمندان

   ان انیس و ی سی بی اخبار بجز

   به ادب مزورشان ،اي مھاجرت جز

  ی آدمبر یفرار از توحش آدم

  !!ی گذارهي سرمادي جدی جز افقھاو

   را از مردمش کوچاندی شود وطنی مگر ماما

  دي رھانیراني واز

   یئ خوشه ی که دسته دسته بمب ھایھنگام

   و زندگان رای کند زندگی مبيتعق

   اباور ندارم بشود خون مردگان ر! ...نه

   نگه داشتی زندگی فردای خون برای بانکھادر

    استی دارهي توحش سرماجنگ

   که پدر خسته از کار روزانهیوقت

    خودی اضطراب فردادر

    زندی مادي خواب فردر

    شودی میئوالي ھی کاری بو

   کشدی پوست از گرده کارگران مکه

  !! اسلحه استی توحش اسلحه سازان بجنگ

  یسکي ویاز برا را جز شاني جامھاکه

   دھندی رقص تکان نمی را جز از براشاني باسن ھاو

    استینيري توحش خجنگ

    راشي خوی امضادي سفی چک ھاکه

  !! کنندی امضاء می بازسازی قراردادھای ازادر

   ی آدمی ضجه ھای نام ، که وقتی بینيعارف

  ردي گی مضطرب  را ضرب میادي زند و نفرت و فری را چنگ می آدمدل

  !! گذردی ممھربان  آرامش قادرۀ و الس زدن با جذبحيزشان در آرامش به تسبرو 

    جنگ ، نه کودکان متوحشروزمندانيپ

   کنندیم  محافظتشي با جان خوشاني که از خانه ھای شوھر و نه مردمی زنان بنه

   ھستندی دارانهي سرماکه

  !! دھشتناک ، انتظار برداشت آخر فصل را دارندني چنی از شخمکه

    شرط بسته اندیئارويرو ني در ااهي ساي دي سفی از مھره ھایکي ی که بر روی بازانقمار
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    شي مرگ جوان خوی در عزای مادرونيش  که  به وقتیکسان

    برندی جنگ به دانشگاه منيادياز م   خود را ، خارجفرزندان

   کنندی اخبار بورس را دنبال مو

    نه در نبردناني امرگ

    است که ھم قماشان خودیر قمار از باختن دکه

   نوع بشر به راه انداخته اندیرانسازي سر وبر

   کسب و کار استشاني براجنگ

   استیبشر گروگان گرفتن حقوق

   ھمهنيکه از ا

   استري سیکاريقرض و اضطراب و ب 

    ھر لحظه ممکن استو

   راشي گره کرده خویمشتھا ،ني و خشمگخسته

   خود کندیندگ بساط  قماربازان با زۀحوال

   دي آی اسم جنگ می ھم وقتھنوز

    نابرابرني چنی نفرتم از نبرددندان

   کشدی مريت

    راشي کنم آب دھان خوی متف

   ورقی که چون برگھای صورت کسانبر

    و سربازی بی و بشاه

   وطنی بی دارانهي سرمای دستھادر

   شوندی مجاه جاب

   کنندني بردشان را تضمتا

  ردي گی نمانيا پنجاي خطابه انيا

   خطابه خون خود رانيا

   کندی ممي تقدیاني دوزخبه

    راهي سرماگاني جھنم ساخته خداني انتقام ای روزکه

    به خاک افتاده رای ھمه زندگني اانتقام

  ردي گی پرست مهي اندِک سرماني ااز

   استیئ نھای خطابه ، طبل نبردنيا

   ی مردم ساده و معمولني به قدرت ھمکه

  ردي گیجنگ افروز م  دست  مزدوران ازتفنگ

    استی خطابه خون صلحنيا

  زي نظام خون رني اکه

   استختهي بر خاک رماني تن رفقااز
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   جھان وطن استی نبرد ِ انسانني خطابه ، گورکن ِ آخرنيا

    رازي نظام کھنه خون رني گور اکه

   کندی مشي دست خوبه

   خطابهنيا

  لبخند کودک فرداست 

   بورسھا و بانکھایتاتورکيد ورشيکه از 

    و مذھبهي سرماوانگاني داز

  گر،يد

   ی خاطره اچيھ

  ی و خواندن سرودی نھادن گلجز

   نداردیئ خاک سرخ جانباختگان نبرد رھابر

    انسان فرداستی خطابه عشق بازنيا

   نداردی خطابه اگري انسان دی جز آغوش خود براکه

   است ی خطابه  بوسه انيا

   یئ شماۀ لبان ھمبر

    ی شھوت زندگکه

   کشاندی میئ را به نبرد رھاشما

   ايارش

 ١٣٩٠ یدج


