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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

  
  ترازو ی شاعر بی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ مارچ ١٠

  

چون افغانستان دولت :  گفت ه زن دادیآزاد خاطر محدودساختنه  بی درباری علمای شورابي تن به تصویکرز

  ميکنء علماۀصليازف ی سرکشمي توانیت ما نم اسیاسالم

 زن باشھامت ري را به شري زۀونوشت زدم خر کردن واژه ھا به پوز  درگوش خرچکاند ومن با سرھمدآبيأئ تني ابا

  : کنمی مميخاطر ھشت مارچ تقده  بی معروفنينسر افغان خانم

  

   و گزاف الف قھرمان
  نيدۀشي زند برسرخود تیم

  نيسجده گز شودرنگي مسجدنتابه

   زمانخي بغل شه ردبي گدخترمحتسب

   وضو سازد ازخون زنانصبح

  گرگ وشبان  مارچ رابسازدھشت

  گوسفند ازغفلت چوپان  گرگ دردکه

  ء علمای زند اوراق قرآن شورابرسرزن

  دغاء ی فراموش کرده کرزروزي دحرف

   به مالدي زبان وبه چشمک بگوبا

    مقصد تانتي برقصم تو خوان آمن

  خون زنانه طالب کند خنجرخودآلوده ب که تا

    تراشمی که من مباخبرباش

   ومذھبني معبودنه از دبت

  شيکرخوي تراشم از پیم

  شي ومن میستي که توگرگ نیتابدان

  توخوردن گندم به بھشته  آرم باديه  بتا
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   وجودی زسر وپازدي خناله

  ادکنمي که من نه ازدست توفرباخبرباش

   کنمادينام مرد ه  تو نامرد بنه

  فرق  وامروز توداردروزي دحرف

   غرقی افغان تو ساختملت

  دشت سرابه  توروان است بیکشت

   ازجوابی ساختی که خودرا براي

   وخواب خرگوشی ھستنيتودرفکرا

   نوشی وکنی از خون من پرسازقدح

   بربنا گوشمی زنی ھستنيفکراه ب

   فروشمی من درقفس بال وپرمکه

   بشکنم آن ستون قفسچنان

  نفس یگلوجاز آه  ایکش تا

   گردد چوزھری زتلخيتگلو

   تو دعوت مال عمرینکن

  شکري به ملت نی جواردينساز

   کوروکرتي ملت رعنيگراي دنگردد

   مشت پریردکر زن را مگرفکتو

   تو خریکرد را  تو کلايو

   من بترسم زسنگساروچوب ترکجا

   کردم ورد زبان ازبری آزادکه

  انروزافغانستي من آن زن دنباشم

  روزدرجھانيردم مثل دگ پامال که

   چنانمي گوء علمای شورابتووبه

  رزناني ازسرشدي دست بردارکه

   نام زنانديري گديئ را بشودھن

    خود زناننيفرق بھيچ  ندارد

   وازبک وتاجک وافغانھزاره

  اني ازبلخ وباماي ازخوست باشدکه

   آتش نھاننهي دارم درسمن

   آه کشم سوزد جھاناگر

   وناتوکاي به امرغامي پنيبگوا

   ومائوني استالدي آی باره مدو

   کوروکررفرماني نرود زگرزنيد
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   دوران خردهي آخر رسبه

  کورمالعمراي ی تو باشکه


