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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

  
  افغانی " مارک توين"  سيد موسی عثمان هستی، 

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  خدا حافظ قلم من
  

  دستان بستۀ من بخاطر آزادی کف ميزد
  قلمم بياد انسان وانسانيت دور از

  ر زمينم اشک ميريختس
  نوشته های بی پای ديگران که
  بروی کاغذ بسر روان بودند

  مانند مرد بزرگ انسانيت مارکس که
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  فلسفۀ هيگل به سر روان بود به
  پا ايستادش کرد

  قلم من با دلسوزی بياد انسان وطنم اشک ميريخت
  انچه را که دشمنان تاريخ در

  طومارورانه نويسی پيچيده بودند
  مم بخاطرانسان وطنم کورگره ها را باز ميکردانگشت قل

  تاجران دين در گوش انسان وطنم زمزمۀ جنت و دوزخ ميکرد
  قلم من از تالش نفس پرستانۀ بابای آدم سخن ميگفت
  فرزندانش را بخاطراشتباه  بابايش سند برات می داد

  ای فرزند نا خلف آدم: قلمم در روی کاغذ می نوشت 
  شنيدی که اولين پدر بشريتمگر تو نخواندی ويا ن

  سر کشی از فرمان خدا کرد و
  توهنوز هم از مال و بن الدن می ترسی 

  مگر در گوش تو مادرت نگفته
  هر آن کس ندارد نشان پدر

  تو بيگانه خوانش مخوانش پسر
  آری قلم من قلم فيض محمد کاتب بود که

  بدست من افتاده بود که
   می کردم اوحرفهای آن را با نوک قلم خودش تفسير

  آنچه که دلش ميخواست از ترس اميران نگفته بود
  قلم را از خون شهيدان پر کرده بود و

  در کاغذی نوشته بود که با اين قلم چه بايد نوشت
  من قلم را برداشتم نوشتم با اين قلم پرخون بايد نوشت

  آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی
  با دستان بسته بايد کف زد

  !!!باد آزادیزنده 
  ای هموطن چرا با خشونت اين قلم را از من گرفتی

  من سروده های دل ترا می نوشتم
  من داستان کشتن ترا بر نسل های بعدی می نوشتم از

  تو قهرمان می ساختم
  بر مادرت می گفتم که گريه نکن فرزند تو زنده است

  نشانی ترا به مادرت می دادم 
  ردمدريچۀ تاريخ را برويش باز ميک

  ميگفتم دروغ گفته اند،  پسر تو کشته نشده در
  جنت و دوزخ نرفته

  ببين ازاين دريچه که سرافراز در باغ تاريخ قدم می زند
  در اين گفت و گو بودم که دشمنان آزادی با قيافۀ 

  حزب دموکراتيک خلق
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  مجاهد 
  طالب

  دار و دستۀ کرزی داخل اتاق من شدند
  قلم مرا شکستند
  د گفتم، خدا حافظ ای قلم وآه کشيدم با خو

  بر دستان بستۀ خود گفتم کف نزن
  که از کف زدن و آزادی هم وطن من می ترسد

  بيدار شدم خواب ديشب خود را با تو در ميان گذاشتم
  که تعبيرش کنی ملتی که از

   نويسندگان آزاد پشتی بانی نمی کند با
  دشمنان آزاد قلم و انسان و انسانيت همنواست

  درش آواز خر رادر شکم ما
  صدای اذان مالی مسجد فکر کرده 
  هنوز هم به آن آواز گوش می دهد

  و در گوش قانون يکجا شدن دين را 
  با دولت با صدای دلخراش سياف زمزمه می کند

  
  
  
  
  
  
   

  


