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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

  
   "نيزک"عـزت آهنگر   

   ٢٠١١ م جونه د    
   
 

  ترس
  

  من از چيزی نميترسم     
                                   جز از نامهربانيها

                    جز از ناهمزبانيها               
  هائي                                 جز از ناهمصدا

  من از چيزی نميترسم     
                                   جز از اين خود زدودنها
                                   جز از اين خود ستودنها

  ريبيهاــ از اين خود ف                                 جز
  

  من از چيزی نميترسم     
  شکستنبينه ئ                                 جز از آ

                                   جز از گلدان پژمردن
                                   جز از باغبان افسردن

  

  من از چيزی نميترسم     
  

  ناپيدا افکار جز از آن لحظۀ تنهائی و                                
   و پوسيدگيها و تزلزلهائی جز از ايستا                               
    جز از پيمان گسستنها و هم پيمان شکستنها                              

                     

  من از چيزی نميترسم       
  

    جز از جای نداشتن در دل دوستان ديرينه                              
     جز از پای نداشتن در درون شهر ويرانه                             
  نهشدن در فکر بيگا    جز از سرگيچگی و گم                             
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  من از چيزی نميترسم         
  

  ين وحشت نيستــ سنگۀ مرزها آن سايیچون اين جا در ورا                     
   مرزها آن رشته های فقر و ذلت نيستیچون اين جا در ورا                     
  الت شور و شهامت نيستـ مرزها آن حی چون اين جا در ورا                    

  
  من از چيزی نميترسم       

  ر روی موج نور آن لحظۀ پيدايش ابر سيه ب جز از                     
  که سازد چشمه سار روشنی را کور                     

  من از چيزی نميترسم       
  
  وفان طجز از برخورد امواج خروشان بر خدنگ زورق بشکسته در                     
  افسوس اندرين دوران آه و طعم شکست و از جز                     
 آن پيکانهای تيز اهريمن به قلب مان برخورد زا جز                     
  

  وفانها هراسانمطآن خيزش تندباد و  من از                     
  آن کشتی افتاده در گرداب نيرنگها هراسانم من از                     

  
   اصل نو باشيددست هم و طراح خوِب يد دست درئبيا  
  پويا برای نسل نو باشيد ادق ود صر رهنوئيدبيا                     

  !شمع محفل اين فصل نو باشيد يد عاشقان پاک وئبيا
  

  !!!و ترسی نخواهد ماند  تکيه گاهم مطمئن ميگرددهآنگا و      
  

 
 


