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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 ٢۴

  

 آزادگی 
   

  ستي من نۀآزادگی تنپوش کھن

  ه دھم يتو ھده را ب که آن

  ای ذھنت راين زوايان تريتا مگر عر

  ت ورش تند باد بردگی و ذاللياز 

   بپوشانی                                         

  ر استيآزادگی اصالت چکاچک شمش

   در گاه نبرد                                             

  می مبارزهيو تکرار آھنگ قد

  که تو اش ندانی و نخوانی 

  .... "زنند  یغ مياد دم تيه مردان نفس ب" 

  گانه داریيھای بدن بت ياد به پرستيتو اعت

  ن کسانيده تريدن خون ستمديو نوش

  دانی یزی نميتو از آزادگی چ

  .شه زبون ي ای ھم                                     
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   ! ئیروستا
   

  !ب ي نجئیروستا

  شه آواره يای ھم

  ن کوچه باغ گذشتی يوقتی از انحنای آخر

  دنبالت را نگاه مکن 

  درخت تمنا و باورت را شکستند 

  ب ي نجئیروستا

  به کوره راه ھای نا آشنا استوار پای بگذار

  دی يوقتی به دشت ھای سوزان رس

   کوچکت را ۀآنجا پشتار

  کنار بته ھای خار آلوده به خون بگذار

  ده ات رايو چشمان نمناک بد د

  فکرکن لحظه ای به ھم گذاشته 

  فکرکن به لغزش قطره باران 

   برگ توت و تاک روی

  به التماس نگاه مادر در دل شب 

   زخمی افتاده از فراز درخت ۀبه پرند

  به بوی نان گرم برآمده از تنور

  ه يو به دختر ھمسا

  اد دلخراشش از ستم و تجاوز يکه ھنوز فر

  ده است يچين کوچه باغھا پيتا دورتر

  ای به اجبار رانده شده 

  شه آواره يای ھم

  ا خواھی رفت ي دندانم تا کجای ینم

   ئیتا حقارت و فقر را تجربه نما

  دانم  یمگر م

  روزی به دھکده ات برخواھی گشت 

  تا تاکستان را 

   ئیبار دشمن بشو خون حقارتاز

  ن رايري شۀو لبخند توت وار

  برای مادر 

  اری يه بيو برای دختر ھمسا


