
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  ھستیعثمان سيد موسی 

٠٢/٠٩/١٠ 

  ! دفترتاريخ بازکن مادر!انتظارمباش
  مادرمنشين به دروازۀ خانه 

  توامشب

  که انگشت به در خانه 

   کند دقلباب نمی

  ی به به ھر ديار که باش

  جستجوی من

  مباش 

  مرابرد دشمنانی

  که وطن 

  به نام وطن دوستی می دھد 

  برباد

  مادر مادر مادر

  به جرم موج دريای وطن پرستی

  پا 

  به زنجيرمرا 

  ناجوانمردانه بستند

  مادر مادر مادر

  خود را در

  موج دريای وطن پرستی ميبينم 

  که اين جرم قابل بخشش نيست

  بيست درقانون وطن فروشان قرن 

  مادر مادر مادر
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  مستنطق مغرورمن 

  که در الف

  وطن خواھی در 

  جاغور حباب مست از

  ودکای روسی است

  ودر جبين مزدوری اش 

  لعنت رستا خيز تاريخ ديده می شود

  الف وطن فروشی اش 

  زنجير برپای وطن پرستان است 

  مادر مادر مادر

  اين مرد 

  قلنج ھای مرا می گيرد

  ضربۀ سم خر

  کمتراز

  شکنجۀ نزع  

  نيست

  مادر مادر مادر

  اوگفت

  مگر تو 

  خواب در

  موج در يای وطن پرستی ديدی 

  مادر مادر مادر

  گفتم باخود که

  مرد زرنگی است 

  فال موج وطن پرستی را 

  در جبينم ديده

  ناگزير شدم 

  مادر مادر مادر

  که لب نی شکر بندخودرا

  با تلخی موج ايام بازکنم 

  گفتم کسی که 

  سان وانسانيت وبغض به ان

  وطن دارد

  ندارد ازکف لعنت تاريخ 
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  خالصی

  وبساط آئينۀ شان

  جلوه گاه تاريخ زرين نيست 

  وھمه می داند که

  آتش کمينگه شان شعله وربه

  گوگرد 

  روسی وامريکائی است 

  برملت مظلوم

  وفريادنالۀ

  عشاق وطن پرست که به

  ِگردخاک ره وطن  

  مشتاق است

  ھم در قطارشان "ھستی "

  رسپرده استس

  فنای ھستی من حباب موج دريانيست 

  مادر مادر مادر

  با حرفھای من 

  حوصله اش گرفت

  طاقت اش طاق شد

  وروی گشتاند از

  خدای رزاق 

  شالق برتنم حواله کرد 

  از صدای شالق زدنش

  خوشش می آمد

  ساز خنده حباب وارمی کرد

  من چو برق الله به سوی مرگ می رفتم

  ناتوانی بدنم 

   آھسته عنان نفس ازآھسته

  کف می داد 

  ھوش 

  زسرم رفت

  ديگر 

  زندگيم نفس موج خودرا

  از دست می داد 
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  به اين نتجه رسيد 

  که من باگرد حقارت روی 

  مخالف ھستم

  مادر مادر مادر 

  باشالق ھای 

  بيرحم خود

  گرد حقارت را از

  رويم دورکرد

  نامرده نفس در

  جان بسملم 

  سرود مرگ ميخواند

  مادرمادرمادر

  مرا  

  زنده به

  گورکردند

  مادر مادر مادر

  کاال ديگر 

  بردر

  زندان نياريد 

  نامم نگيريد 

  ازکس مپرسيدکه

  پرسيدن من

  سود نداد

  شايد که 

  کشند

  پای ترا ھم به 

  زنجير 

  مادرمادر مادر

  يک نام 

  بمانده اثراز

  من 

  به تاريخ

  مادرماد مادر

  اگرخواستی 
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  ببينی 

  رخ من را

  ھی ويابیگرخوا

  اثر پای من را 

  مادرمادر مادر 

  عينک بپوش و

  ببين صفحۀ 

  تاريخ 

  ھرجا خط زرين 

  تويابی 

  آنجا 

  اثر 

  پای من باشد

  نه جسد من

  ناگفته نماند که در آن

  دفتر تاريخ 

  راستين

  غير از رنگ زرين 

  رنگ سياه بينی و

  با خط درشت  

  آن را ھم 

  مادرجانان 

  اشک آلود

  مھين 

  نوشتبا سياھی 

  که ھم مادر تو

  ھم مادرمن است 

  با اشک

  بيزاری و 

  ناله 

  گفته که

  اين ناخلفان 

  فرزندمن 

  نيست  
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  قاتل فرزندان

  نکوخصلت من است

  چادرمرا با

  پول ناچيز

  فروخته  

  دشمن ه ب

  ھم لچ نموده تن من

  تاکه

  دشمن ببيند 

  ناگزير گشتم و

  به زشتی به 

  تاريخ نوشتم

  که فرزند

  من نيست

  زده نشتر 

  جگرمن ھرتوته ای 

  خاين به وطن بوده و

  ُنام اش بود 

  چپ وراستی

  اين نام

  نگذاشتم 

  گذاشته کس ديگر

  مادر مادرمادر

  ديگر مرو پيش مال

  فال نبين آمدن من

  طومارسرشانه

  بسازاين

  سخن من

  اسراراز اين 

  بھتر از

  اسرار مال است 

  حاجت نه

  به فال است

  ھرچه که عيان است نه 
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  يان استبحاجت به 

  اين ملت ما ھنوز در

  دھن سگان است

  نه حاجت به بيان است 

  مادر مادر مادر

  تااين جھان است

  مرگمۀ اين قص

  به ھمه

  ورد زبان است

  پيش صادق وطن 

  من پخته وۀ اين خام

  پيش خاين وطن

  خام است

  دل خور

  مشو در

  وطن ما

  اين 

  رسم مدام است

  پيش کسی پخته و پيش کسی خام است

  واز قديم ايام استنه امروز اين رسم 

  مادر مادر مادر

  ديگر مخور غم 

  که پای دشمن در 

  بام استۀ سر نوکک ناو

  ودکا ۀ نه نشئ

  نه چشم خمار است 

  ش به فرارپاي

  فردا سرداراست

  :نوت 

 صادق به وطن نبوده بلکه مقصد از خاين به وطن ونشتر زن ازچپ ، فرزندان  مقصد مادر وطن از چپ وراست

  . تاريخ زده استانش بدناما عبارت از قموراست

  )شاه پرستان ، داوود پرستان ، حزب دموکراتيک خلق ، مجاھد ، طالب وحکومت مستعمره کرزی( 

 


