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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  یللندری قيصد فيعبداللط
    ٢٠١٠ جنوری ١٥ کانادا ــ 
  
  
  
  

  مرده رقص
  

  يادی از قساوتهای شقاوت خيز تنظيم ها در کابل
  

  است طفالن ارزی ها ناله سو هر به نميبی م چو
  است چشمان به غم سرشک و تنگ ها نهيس در نفس
  دارم من که یروز نياز و حال نياز
  چشمانم دو هر آخر کور بگردد هيگر نيوز
  لرزانم قلب نيا و پرحسرت دل از ميگو چه
  جوشد یمه خون در دلم
  وشدينی من قاتل مگر
  است دور ها نگفرس من مقصود ِ منزل ايخدا
  است کور غاصبان چشم و نوری ب آسمان و نيزم
  ها انسان چارهيب سوختن پخته خشِت داش به
  ها بستن ندهـُـک بنِد به
  ها ختنيآو واريد به

  رنجورش و زار طفلکانی عزا در که یمادری صدا
  نورشی ب وی تارۀ کلبی سو بهی بار افگندی نگاه
  دختران و زنان پستان جفت دنيبر
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  رانشيح و معصومو  پاک
  های ديام نا زنگ دور از رسديم گوشش به

  تن دهد جز گريد  راه نباشد
  طفالنش مرگی برا از
  زدير یهم خون دهيد ز
  لرزدی م غصه و خشم ز

  های چارگيبهمه  نيز ینجات ديام چيه نباشد
  باال کنديم لرزان دست او آسمانی سو به
  کجا يچارگانيب سوختن پخته خشت داشه ب
  سرها و گردن  سوختاندن روغن داغ گيد به
  ها، رقص مردن  مرده رقص آن  فتنه گر نظارۀ چشم به
  سرهاۀ کاسفرق و  ه کيلو ميخ کوبيدن بهب
  هاخنجر و کارد و غيت به

  هموطن گريد ببر از ياد
  !!!کن شـفراُم!!! از ياد ميبر

  های ناز لهمج داستان آن دگر
  تلرهايه بيداد آن و

  هالکوهاو   نمرودو زيچنگ وحشت آن و يا
  "پا کي"خونخوارۀ  آنی وحشتزا داديب و ماِِست نآ اي و

  ظلم ازی بسمل مرغ چو مادرۀ نيس در نفس
  شد دنيتپ در اديص
  سوخته ها نفس
  فسرده دلها
  طانيشۀ فتن فشار از رفته برباد همه نديبی م چو
  آشام خون افراد نيزو
  ديچيپ دلش در آخر اديفر و ناله نيطن
  ديخشکی مادری هو وی ها آن دگر شيها لب ز
  
 


