
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  یللندری قيصد فيعبداللط  

  ٢٠١٠ مارچ ٢٠   کانادا ــ 

  
  

  !!!وطن بهاران اندر بود برپا کربال
  

  ديرسفرا بهار

  شد ديتجد ساله کی يآرزوها

  بودند بهار ظارانت در همه و همه

  .ديرسدر بهار نکياو 

  ن؟؟؟مۀ کرد گم وطن و کرده گم نهخا کرده، گم ره هموطنی برا نشاطبخش و نيآفری شاد بهار کو مگر

  .دنرسی م نظر به بال نيخون پرندگان همه وطن بستان در

  .بال و برگی ب درختان

  .سازديم متأثر را صبح نيزر مينس آلود، غم اديفر و ناله که نوای بی نوا

  ؟دنيبنش تماشا به ،نشسته ماتم به فرزندش سوگ در که یمادر خونچکانی ها قلب آن در کهی بهار کو

  .است طفالن زاری ها ناله سو هر به مينيبی م چو

  ؟دينما احساس مای ها گوش چگونه را بلبالن وی قمر مرغکانی نوا

ی م درختانی ها شاخه نيب از تانک و توپی اه لهيم نوک از باروت و دود خون، و جنگ آتش که مينيبی م چو
  .گرددی م برگ و باری ب و خشک آنی ها شاخه و گذرد

  .دنيگری م ها ابر

  .ديکن نگاه آسمان با

  .ندا برق و زرقی ب و خاموش همه ها ستاره

  .باالست آفتابی بسو کرده گم پسر مادر و رزنيپ ديام نا و لرزان دستان

 اشک فروغی ب چشم از نانش و بآی ب کودکی برا که دينيبب را سرپرستی ب و شتسرنوی ب چاره،يب آواره، مادر
  .نالديم کند،يم اليواو و شور زديری م

  د؟ينما احساس را بهاری ئبايز تواندی م آلود اشک چشمان دل پرخون و با او مگر

  .است دور فرسخها مقصودش و منزل که ديکن نگاه را هموطن
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  .شودی م تر تنگ و تنگ غم و درد از اش نهيس کهی وقت دينما احساس

  ؟رسدی م بهار به چگونه

  ،باشد خونچکان ها قلب کهی وقت

  ؟دينما زمزمه و دهد سر را بهاری ها ترانه و سرود تواندی م ايآ

  ؟ميکن احساس را بهارانی صفا  ، پگونه بتوانيمباشد خفته گلو در ناله و آه که یوقت

  تواند؟ی م دهيچ زده، سر وطن دانيشه خون از که وطن خونچکان تانبوس از رای گلی کس حالت نيدر ايآ

ی درخشندگ تواندی م هک باشـــد،ی خونجار ها دشـت و هاهکو کاشانه، و خانه ها، کوچه پس و ها کوچه از که یوقت
  ؟نديشيبن تماشا به گلی ها شاخهی رو در و کند احساس خود دل در را بهار

مادر بيچاره و  چگونه زديری م نيرنگ اشک چشمانش از و لرزدی می فاقــگ و مغ و درد از ليعل طفل که یوقت
  ؟؟؟دينما بهار از ادييا  و دهد سر ترانه د،ينما ليتجل را بهاردردمند بتواند 

  !!!شد نخواهدی جار چشمانش از اشکی ها دانه جز

ی م مای رو به رای زندگ و شـوديم تنگتر و تنگی زندگی فضا روز هر و ستيتباه غرق ما وطن که بهار نيا در
  .بندند

 تانک و توپی ها لهيم از و اند نمـوده مبدل خاکستر به را ما چمن و دشت باغ، جنگ، و خون و کشت که بهار نيدر
 سازدی م برگ و باری ب را درختانی ها شاخه و چديپی م هوا به نيزم از و نيزم به هوا از مرگبار آتش اراتيط و
  .رديگی م را ما هموطنان جان و کندی م عبور دشمنی های مرم آنی ها رگب و ها شاخه از و

  .دئتوانی م کردهی ئسرا نغمه الحان خوش پرندگان و بلبل حالت نيچن در ايآ

 به کوکوزنان شاخـسار کدامی رو د،نبشنو را آتش و باروت و دود نيا مرگبار و مدهشی آوا پرندگان نيا یوقت
  ؟؟؟نديآ در پرواز

  .باشد بهار از مست سر و سبز سر سر تای پا که مينيبی نم رای درخت چيه

  .باشد داشته ديام بهار نيازی  رامشگر و نغمه و سرود که ميابی ينم ميافگن نظر ه ایشاخ هر به

  .ندارد وجود طراوت و نگاه شوق درختانی رگها در

 از را خود برق و زرق پا سرا ،ندا فـتها يپرورش و دهيئرو دانيشه خون از وطنی ها دشت در که اللهی ها گل
  .دنرسی م نظر به پژمرده و است داده دسـت

 و بار و ها گل رسديم بگوش زمان غماگران يدست از که انينـوای ب چارگان،يب مان،يت يمظلومان، و محکومان اديفر
  .دهدی م دست از را خودی نيرنگ و طراوت اديفر نيا از و دهدی م آزار را درختان برگ

  .رودی م فرو غم سکوت در و خاموش جا همه

  .است دار نمود هموطن چشمان دری ديام نا ازی ئفرسا طاقتی کيتار

  .ندارد وجود ديام از اثر درختانی ها برگ از ک يچيه در

  .زديری م فرو نيزم به آلود خون درختانی ها شاخه و کخش ها برگ همه

  .دباشی م رحمت ابحسۀ تشن زار، و خشک چمن و دشت

  .قراری ب بلبالن

  .بو و رنگی ب ها گل

  .ۀخند پر لب نه

  .گرد ز پر ها نهيئآ

  .شودی نم دهيد ها غنچه در تبسم رنگ

  .پژمرده ها غنچه طرف هر

  .است مانده باز خنده از نسترن
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  ؟دده قليص را دلۀ نيئآ و ديآ بهار چطور باشد گرفته فرا آتش و دود غبار و باروتی بو را نسترن گل عطر یوقت

  ،است دهيخشک چمن و گل و سبزه که یوقت

  ،دياين ما مشام به گلها زيانگ دل عطر که یوقت

  ،مينگری م سر چشم به را ادانيص رنگين و لهيح و مکر دام که یوقت

  ،خوردی م چشم به انيجان و ها خونخواری وحشتزا داديب و ظلم که یوقت

  ،راندی م حکم ما وطن در ها تلريه و هالکوها و ها زيچنگ ستم که یوقت

  ؛است دهيخشک مای آزاد درخت که یوقت

  ؟؟؟ميئنما طلب کجا از را بهار

  .ميئجو کجا ازی ئرها

  .ميهستی نابود وی ستين گودال در غرق ما

  .کندی م فرار ما دگانيد از آفتاب نور

  ن؟يآفر نشاط بهار کو

  ؟یآزاد بهار کو

  ؟یآزاد دخت کو

  ؟یآزاد بام کو

  ؟یآزاد نام کو

  برپاست ها ناله حوادث انطوف ز

  جاست هر غم و درد برق چه

  نوری ب سمانآ و نيزم

  رنجور دل و خسته همه

  استبداد و ظلم بهار

  های ديام نا ويغر

  اديفر و ناله در همه

  سرگردان و ناالن همه

  دامان هر ز و دشت هر ز ديرو خون اللهی جا به

  گلزار هر به گلشن، هر به جوشد خون سبزهی جا به

   !من زيعز اروطند

  .کردم رقم مناالن دل تيشکا

  .من وجود نيا یسراپای دور آتش از بسوخت

  .من اميپ و حرف شنو

  ؟؟؟را ارميد آن سبز سر و شاداب چنان نميب باز که یروز شود

  .ماوا در نظاره کنم رای خوشگواری بهار ها غارت و جنگ از برون

  دلی ها عقده نوشتم

  را عشقم راز نوشتم

  گردد واهمن ميصدا
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  شيخو عشق شور از کنم سر ها غزل ها ترانه

  گردد بپا های مست رقص و سرود

  نيآگ زهر ابر نباشد

  غمها نشتر نباشد

  مظلومان دست رديگ که ديآ بهار

  منياهر نابود شود

  هنيم نيا آزاد شود

  باشد جان جان دل همه

  باشد روان و روح همه

  ها آوا سبز سر بود

  ديآی خرم بهار

  ديآ شاخسار هر تن بر الفت و عشق اميپ

  ديآ ربها

  ديآ بهار

  ديآ خوشگوار بهار

   !!!ساز ه هایپرد از زند سر طراوت

   !!!آوازهر  سبز سر شود

   !!!پروازهر  آزاد ودب

  

  

  
 


