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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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 چه تغييرآمده است؟
 

 اين آب که بينی اش سرابی بيش نيست
 ايــن راز نـــھان و با عتاب بيش نيست

  کدرًايــن روزنــۀ  فريــــب و اين نکته
.نيــرنگ و حباب روی آب بيش نيست  

*****        
 زندانی به وسعت و پھنای تمام کشور

 گسترده سايه اش را در آن ديو پر حذ ر
 بر برج و بر حصار
 بر تک درخت پير

 آنجا تنفس ممنوع ، تغذيه در تنگنا
 ايده وتفکر به اعدام محکوم
ۀ دار آويزانانديشه و ايده آ ل بر چوب  

!آمده استچه تغيير   
 جز شيوۀ  شکنجه در زندان

 و تغيير شکل و شمايل غل و زنجير در دست و پای من
 چه احساس ميکنيد ؟

 موريانه ريشه ھايش را
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 و اژدھا جان مايه اش را
 به نامردمی و ريا به انجماد سپرده است

 طوفان از در و بام ميبارد
 شاخ و برگش را به يغما ميسپرد
 کرمکان فرو افتاده ازلولۀ تفنگ

 که در ساحل جا مانده اند
 جھت آلودگی ومسموميتھای ذھنی متحد 

  وھمديگر رانمی بلعند
 آفتاب به کوه قاف پناه برده است

ۀ زرينش را از آن کتمان ميکنداشع  
ۀ فوتوسنتيز انجام نمی پذيردعملي  

 با اين حال اگر گلی ھم برويد مصنوعی و عمرش کوتاه است
 چه تغيير آمده است؟
 تغيير، تکامل و رشد

 در ويرانۀ که فقط اشباح حاکمند مرده است
 با اين تغيير مسخ خواھيد ديد

!ھمه چيز ميميرد  
 خرسان قطبی و نھنگان دريا ھمه  را  تاراج کرده اند

*****         
 ز شـھر و خانۀ ويرانه ا م بھار ربودند
 ستاره ھای  درخشا نش آشکار ربودند

ـور ديـو سيـاه را بـه مـرز راه دادندعب  
 و در طلـوع شـفق صبح انتظار ربودند

*****          
 حال بدان که ترس ازمرگ و زندان

 ترس از فقر، جنگ، آوارگی
 فقر علم، فرھنگ و ادب
 مرا، اورا، تورا و ھمه را

 به جای صعود
 بر طلوع گاه خورشيد
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 در مسير غروبگاھش نزول بخشيد
. تغيير و تحول در گھوارۀ مناين است اصل  
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