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  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

   
  ی افغان"نيمارک تو"،  ی عثمان هستی موسديس   
  ٢٠٠٩ جون ٧   
 
 
 

 ،ديبندي میوانگيد و من اتهام کفر  بروقت هر
 

 شودي راحت مموجدان
 
 تم که اسیني از سر زممن

 شکن سای هاتيمل 
 کي  وستيقرن ب در 
 ی هاوعده ريتاث ريز 
 ند سال قبل اصد چار و کهزاري 
  کهیثاقيبر م و 
 ، بسته  شانکاناين 

  کندی می فشارپا هنوز
  رایدموکراس

   منوطن در
 در هنوز

   دهندی اذان مین
 

  منني مداران سر زماستيس 
  ندسنگ ا 

  خودليم هگر بتجاوز هر
  هاسنگ از آن 
  سازند ویمجسمه م 

  اها را آن مجسمه تيقدس
 يت  مال مبر
  کنندی مليتحم 
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  یهااريهوش 
  مننيزمسر

  راآن مجسمه ها 
  کنندیپرستش م 
  از نادانیمردمان ساده دل وطنم 
 را" من چی" به ی الکرستيآ 
  ندخوانيم 
 

   مننيزم سرزنان
  هنوزهم

 ه دستور مردان ب
  زير درزيزن ست 
   فرهنگۀميخ

   شترپشم
  سال قبلچارصد کهزاري 
 و کندي میزندگ 
 یشمال  کابل وی تنظمیدر جنگها 

   بهکه یکسان
  برده شدندمتيغن 
 یزي کنتيآ ريدر زنج 

  دندي گردبسته
  ی جنسۀاستفاد 

  گرفت وصورت
 دهي رسانبقروش
 شدند
  مننيزم سرظفالن

 زيمانند اطفال زمان چنگ 
 ۀ گهوارنيب در 

 پا بسته  ودست
 چشمان قاتل در برابر 
  زنند ویلبخند کودکانه م 

  منني سرزمدشمنانان
  راه ایپاداش لبخند کودکان 
  خون آلودزيخنجر ت با 
   دهندیم 
 

   منني سر زمی هاوهيب
 هي گرسرود
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  رایگگرسن  ویگآوار زندان ، 
  ودنخواني مميتيفال طدر گوش ا 

  خود ازۀ قبول توببخاطر
  یمجبور 

  خم محراب کربالدر
   جنتیجو و در جست 

   کندی خوش مدل
 
 جرانتا
   مننيزمسر 
   های دستور خارجبه

  فروشند وی مرگ مپودر
  آن راپول

  کشتارۀاسحل 
  وخرندي باداران خود ماز

 ٣٦٦ 
  روز را 
  ملت خودبر
  سازندیشب برات م 

 مرد ساالن زن وکهن
  مننيزمسر 
 ني خبر از دی بريبا شمش 
 و  شوندیه مکشت 

  حالت بسمل ازدر
  نيشوق د 

 را  پرخون خودخنجر
  بخاطر رفتن جنت 
  وسندي لیم

 دوباره
  کشادهیشاني پبا
  دهند ویبر قاتل خود م 

  شان درۀ آوارروح
  شودی روان مکطرفهي  ابانيخ 
 کطرفهي ۀ جادنيکه ا 
  وابدي ینه خاتمه م 
   راه برگشت داردنه
 
  مننيزم سرخيتار و
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  ماند کهی تکرار مۀسانفا به
 ش درنيرخؤم 

  درخي تارطول
  ی هایچهاره 

  درگم مانندسر
  خبر ازی بنانيفال ب 

 گرانيد  وخود
 ی هاتي ملخيتار 

  وطن راساکن
  بای بعدی هانسل بر

  یسي افسانه نومتود
 ۀپار در قلب هزار 

  نمکآب  باخيتار
   گوگردزابيت و
 سندينويم
 پر از  طومارمن

 نيگره ا کور 
  راساني نوخيتار 
 في ظری ناخن هابا

 کنمي قلم باز مصداقت
 ی بی بعدی نسل هاکه
 ترجمه آنرا  ونکيع

 بدون
  بخوانندشيپ   وزبر و ريز 

  بلند پروازعقابان
  وکشهند
 ۀ خستجنگل در

 ساني نوخي تاردماغ
  دههمين  وسه
 مانند

 ی جنگلقرچگگ
 نکند خطور 

  ونيزبي تعقابان
 زا  رای بال آزادزيت
 ۀستک شنکيع
 نندي وعقده نبنهيک
  رای بلند قد آزادشتر و
  ُدمدر
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  »ش به مکه برند گریسيخرع« 
   همان خرگر

  پس گردددوباره
 باشد  خرهمان
  شتر بر دم خرمهار
  بستن
  ویدنو نا بخشستيگناه
  کهی دستآن
   بندتیم

  استدني برقابل
  حکم محکمهبدون

  


