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 آزادی
  

  ای آزادی ! آه

  وه و ج�لی کچه با ش

  چه قدر آرزوی ديدارت را دارم 

  لت ميگردمدر ھمه جا سرگردان به دنبا

  فکر ميکردم اگر در سرزمين من در زندانی و محکوم

  شايد در سرزمينھای ديگر رھا شده ای

  ميتوانم پيدايت کنم

  اما ميبينم آنجا که دم از عدالت و قانون است

   !!!تو بيشتر در زنجيری

  کسی را يارای کمک به تو نيست

  کسی را فرصت يادآوری از تو نيست

  اينک منم تنھا و حيران

  ھستی وعشقم را

  قدمگاھته برای رسيدن ب را ھت وه ب

  به  قربانگاه فرستادم
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  اينجا در سرزمين باد و باران

  انددر مرز يخبن

  يا بدل شدهؤره ت و رسيدن به حضورت برايم بئيرھا

  ميدانی؟ مگر آخر

 يز وارونه است،ھمه چ

 انسانھا سرگردان،

 ،انديشه ھا متغير و ھراسان

 ،احساس و عواطف مرطوب

 ان جريان،وپوسيدگيھا در مغز استخ

  در مسير انجماد در حرکت مغزھا متردد، 

  خونھا در قلبھا رنگ باخته       

  محبت و عشق در سراشيب نابودی 

  انکاغذی در ھوا پرّ  ی ِدوستيھا بادبادکھا

  ھوس غرق �طم مواج انديشه وتصداقت، رفاقت در 

  پارس اما اين را به ياد دار و به خاطر

  که عاشقان پاکباخته ات

  عشق و طواف تو سوختند بال و پر ۀپروانه سان به کعب

  آه  از نھاد شان نبرآمد که درد چيست؟  

  عشق رفتن و از خود گذشته اند   یدر پا

  مان عظيم نبرد کيست؟بار قھر اين

  

  درسی برای رھسپران نيز داده اند 

  راه حقيقت گشودنيست! ھای رھروان

  رکه پايت برون گذار  بگشای در ز مع

  بنگر که در مسير زمان سد شکستنيست 

 !واه ای

  با اين پيام صبح               

  بنگر در اين زمين

  و کر اين ناجيان کور و
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  فريبمست و خود و

  !!!!با نام آفتاب

  بر فرق مھتاب ، با بال آھنين 

  براده ھای آھن و خاکستر زنند 

  ا ستارگان چارميخ ميشوندجاين

  جا گ�ن نرگس با خواھران آبيشاين

  �ويز ميشوندکبا ريشه ھای جھل 

  جا طلوعگاه خورشيدناي

  با ابرھای ظلمت و آتشفشان کور

  خاسته از توحش اھريمن جنون بر

  ميدان برد و باخت فرشته و شيطان

  در Dبراتوارھای بی صاحب ويران

  افغانستان 

  عراق

  و ...فلسطين

  ميشودبه غروبگاه طوDنی و خطير بدل 

  !!!آورو چه درد! حکضبنگر چه م

  با نام تو و ھمخون ديگرت

  اسفناکترين تراژيدی تاريخ را رقم زدند 21در قرن 

  چه منفورند ! آه

  !!!جھانخواران               

  

  

  

                                                                 

 
 

 


