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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 نومبر ١١

  

  .... آتشفشان ھای خشم 
  

  ! ترا يمعبد مۀ س ھای منفجر شديتند

  برای ما 

  کره ھای زخم برداشته يبرای تمام پ

   آزادی ۀبرای اسارت الھ

  د يه نکني                               گر

  د ي                                            ضجه نکش

  م يما نُمرده ا

  د يد ما به گورستانھا مرويبرای بازد

  د يجو مکن و ما را درگورھای دسته جمعی جست

  ! ان يھمنوا

  ! ان يھمصدا

  خ ي تارۀن برھين اساس تريادر

  و دار و درخت وار يکه درب و د

  ن و آدم و ھوا يآسمان و زم

  ن ما ي                                   در سرزم

                                                      اشغال شده است 

   از آزادی پرستان یتبار

  ام مردمی ي قۀسروران زخم خورد

  اه شده آفتاب يدر گودال س

  راند ي           به زنج                       
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  آنھا ھم نمرده اند 

  د يزيبرای آنھا ھم اشک مر

  د يون مکني                                 ش

***  

  ردنان رزم افراشته گ

  را  نشان غرور وطنخواھی شان

  اشته اند ذ                                    به چوبه ھای دار گ

  گر شما به ھر چوب و چماقی يد

  د يل مبندي                                     دخ

   آنھا را از رواقۀنيخون سروس

  وار ھای زندان و بازداشتگاه                                                 ي و د

  )آزاديست (ۀکه تکرار کلم                                             

  د يدرفش نبرد مقدس تان بساز

***  

  د ضجه ھای دلخوره را يبس کن

  د پرستی را يد رسم شھيبس کن

  د يشه جاويبرای جانبازان ھم

  برای جانثاران زنده نام 

  د  يزي                           ھرگز اشک مر

  م فاتحه را يد گليبردار

  د راه کاروان تابوت ھای مشبک رايببند

  ق ھا  ي در فصل روئش الله ھا ، شقاهک

   ؟؟ هخواند ؟ کی ه مي                                       مرث        

  ه و نوحهيجای تعزه ب

  د يپا شوه ب

  ش ازآنکه معامله گران دون صفت يپ

  ) اه ستيس(آن حشره ھای موذی 

  ه گران يبه فرمان تجز

  خاک مان را توته  توته و تباه کنند 

   آن ۀو درھر توت

  گوشت را از ناخن جدا کنند 

  ! د يپا شوه                               ب   

 ***  

  ما از گلوی شما آزادی را 
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  م يکن یاد مي                              فر

   ممکن ۀليشما با ھر وس

  خواھی را يسنگر نبرد آزاد

  ی ئروزی نھايتا پ

  گرم و شعله فشان 

  د ي                      نگھدار

 ***  

  ! دانی شمامه  یتو م

  ! و تو صلصل 

   خرد بودا ۀل از اسطورينماد ھای جل

  م دوران آگاھی و نور يکره ھای فخيپ

  ست ؟ يانت چيد که خيدان یشما م

  .... زی کدام است ؟ و وطنفروشی يخرد ست

  ن مارا يخ سرزميد که عظمت تاريشما آنگاه دانست

  گانه پرست ھا يگانه ھا و بيب

  !!   منفجر ساختند ؟                                 

  انت را يشما بوی خ

  از گندآب جھل مستدام 

  از ژرفنای پستی وطنفروشان بی وجدان 

  » ھفت ثور«نطفه ھای سرراھی از 

  » ھشت ثور«                    و                         

  » طالبی«ن ياز ظھور نسل خرات

  ن بال پست پرواز يورش کرگسان چرکياز 

  د يدي                                        شن           

***  

  ن يدر آن پگاه خون

  رزم آوران در نبرد برای آزادی 

  ر تانکھای دشمنان رنگارنگ وطن ياز زنج

  ساختند  یزرھی و جوشن م

  مان می تاختند يو بردژ دژخ

  از ھمان دم که قوادان نفس آزادی را 

  النه يذبا سازش ھای ر

  د ھای پُرشمار از پستی يد و بازديبا د

  ز عقب دروازه ھای بسته يدر خلوت خدعه آم
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  در محراب ختور خفتبار 

  خادع و خادی 

  دور از چشم ملت 

  دند ي                     می بُر

  غ داشته اند ياد ّدم تيسلحشوران نفس ب

***  

  ميآن لوشواره ھای لئ

  ن آباده رايدن سرزميطرح به خاک کش

  ک ملت آزاده را ي دنيطرح در بند کش

  ) بُن(درکنفرانس نام نھاد 

  ) لندن(کنفرانس 

  ز مترسک ھای منحوس يروی م

  اشتند ذ                                       گ

  ده گردنان بی وقار ين ھمه برای خميا

  ه يبردگان ارتجاع و سرما

                                 بسنده نبود 

  گر يآن الشخوران در دور د

  ) ھفتاد و دو گروه(با سازش 

  ابوان نعش کش                           ياز 

  ) کابل( به نام کنفرانس یدر نشست

   برای بار چندم 

  اد آزادی يبرگلوی پُرازفر

  خ اسارت و اشغال را يم

  دند ي                            کوب

***  

   بودا ۀکره ھای منفجر شدياما شما پ

  د ياد داشته باشيه                                 ب           

  که آتشفشان ھای خشم مردم 

  در ذوبان کوره ھای ھستی سوز 

  در جوشش تنور جنگ آموزی

  ی خواھند شد ئکان ھاين پيپوالد

  رباران کردن دشمنان آزادی يبرای ت

                                                 !                                       آی آزادی 

 


