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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 جونهداز   دو
   

    
 

  ؟آمده است ريچه تغي
  

  اين آب که بينيش سرابی بيش نيست
   بيش نيستیبا عتابو اين راز نهان 

   کدرتۀنۀ  فريب و اين نکاين روز
   بيش نيستینيرنگ و حباب روی آب

  زندانی به وسعت و بزرگی تمام کشور
  بی پدرگسترده سايه اش را در آن ديو 

  بر برج و بر حصار
  بر تکدرخت پير
   تغذيه در تنگنا،آنجا تنفس ممنوع

  تفکر به اعدام محکوم ايده و
   دار آويزانۀانديشه و ايده آل بر چوب

  

  !ر آمده استيچه تغي
   شکنجه در زندانۀ جز شيو
  زنجير در دست و پای منو ر شکل و شمائل غل يو تغي

  چه احساس ميکنيد
  موريانه ريشه هايش را 
  و اژدها جان مايه اش را

  ندبه نامردمی و ريا به انجماد سپرده ا
  وفان از در و بام ميباردط

  شاخ و برگش را به يغما ميسپرد
  کرمکان فرو افتاده از خشم سيالب
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  که در ساحل جا مانده اند
  در خود می لولند و سوراخ می جويند

   برده استهآفتاب به کوه قاف پنا
   زرينش را از آن کتمان ميکندۀاشع
  يردذ فوتوسنتيز ديگر انجام نميپۀعملي

  با اين حالت اگر گلی هم برويد مصنوعی و عمرش کوتاه است
  

  !ستير آمده ايچه تغ
  ر، تکامل و رشديتغي

   مرده است، حاکمندح اشباطی که فقادر ويرانه 
  ر مسخ خواهيد ديديبا اين تغي

  همه چيز ميميرد
  خرسان قطبی و نهنگان دريا همه  را  تاراج کرده اند

   ويرانه ام بهار ربودندۀز شهر و خان
  ستاره های درخشانش آشکار ربودند

  د ديو سياه را به مرز راه دادنهجوم
  و در طلوع شفق صبح انتظار ربودند

  مرگ و زندان  حال بدان که ترس از
  جنگ، آوارگی ترس از فقر،

   فرهنگ و ادب،فقر علم
   ترا و همه را ، اورا،مرا

  به جای صعود
  لوعگاه خورشيدطبر 

  در مسير غروبگاهش نزول بخشيد
   منۀير و تحول در گهوارياين است اصل تغ

  
  
  

                                                     

 
 


