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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

 

  ناتور رحمانی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٣

 

....نبـــرد ادامه دارد   
 

 ما در بند شده ھای
                        آزاد انديش 
 از ھمان کوچه پسکوچه ھای

                  شھرکھنه                   
 از چھارسو ، ازچھارطرف وطن 

دست آوردن حق خويشه برای ب  
 نان ، رخت ، سرپناه 

 آموزش ، درمان و دوا 
را  که اشرافيت و استبداد آن  

داند                                  حق خود مي  
 با شکم ھای نيمه سير 

داشت با کفش ھای نيم  
کی پی دگر جاده ھای مبارزه را ي  

                                         کوبيديم 
 ما درکنارھم راه رفتيم 

 در کنارھم بوديم 
 ھمه يکرنگ ، ھمه يکدل 
 انگيزه ھای چون سمت   

                              زبان و کيش
 برای مان مفھومی نداشت 

 با چھره ھای آفتاب سوخته 
 با مشت ھای گره کرده

                           عاصی و پرخاشگر    
 با ھدف رسيدن به آزادی 

 به جنگ استبداد و ارتجاع 
                                 رفتيم

 مستبدين باھمان شيوه ھای کھن 
 با سالوس دين ، سرکوب 

                                 و ترفند 
 ما را درچنگال مرگ ھای 

                                زودرس
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 با سالح سرمايه فشرد 
 نيمی از ما تاريخ مبارزه را 

 با خون شان نوشتند 
  زنجير ستم گرديدندۀنيمی بست

 برخی رفيق نيمه راه شده به کجراه رفتند 
                                                    ُمردند 

 اشرافيت فکر کرد 
               مبارزه انجام يافت         

 او ندانست که اين آغاز دگريست 
 پيکارجويان ديگری 

 از نسل جوانتری 
 دريا گونه 

 از کنار آسياب ھای کھنه 
 با دھقان زاده ھا 

  کرت ھای کوچک ۀپرورد
                                و شاليزارھا 

 با عزم خارائين 
  پوالدين                  استوار و

  نوين ۀآراسته با انديش
 آتشين و شعله افروز 

 به دژ استعمار ، استبداد و ارتجاع
                                           زدند 

اشتند ذی از خود به جا گئحماسه ھا  
  شان یکه کتيبه ای گور ناپيدا

                                    شد 
ستينآنھا در ذھن رھروان را  

                                     زنده اند 
 کسی قلمش را ، کسی تفنگش را 

اشته ذ                                      زمين نگ  
 نبرد ھنوز ادامه دارد 

لوی وطن ءتا شکوه پُرتال  
.                            تا جشن آزادی   

                                   
  

                         
                           

 
 


