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  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

  

 ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۴

  

  گو  وگفت
  

  چوب وخاک گفتم  باسنگ،سخن

   شب باگفت وگونخفتمسحرگشت

  خونه   خفته بآزادگان ني مھیا

   دونطالبان ۀ خوردشالق

   منھنين خسته  وزارم تیا

  سرودغمت به ام فراه  دادگوش

  زمزمه    کنآھسته

  من بگو  درگوشدلت راز

  کنه  شوم تبا"زمياليسوس "زميتالي کاروان کپآن

  دي سان رسهچ

  بود  صدایش بزنگ

   شترسرقافله یجا

   بودخرروان

  ندوقافلهي اساربان

   نظاریشورا  وپرچمرخلقيغ

   بودگرھمي دکس

  کھسارزدندشھروکوچه   بهآتش

  کھکشانھا اديفر

   دوددستز ا

  بلندشد
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   شھرھا عروس

  گرگرفتيد رنگ  البالدام

   بگویراست

   منۀدي وطن داغدیا

  بامداد  باراندرگلوله

   سرخ خونرقيربيغ

   روسسمياليامپر الي سوسۀبرشان

  گرنبوديزديچ

  خود" سرخ" ۀشاھزاد

  بگشت وفرارکرد

  کفن نبود او  که درتنیديد

   حال منشانيپر و خسته ني سرزمیا

  دود  آتش افروخت وکه ی خرس قطبآن

  زود فرارکرد ب کهب شد سچه

   خرشدۀسرقافل او  بهنيخا

  درشده ب در اخودي

   من درخوابھني میا

  یدي دی مھم

   روس ستياليامپرل اي سوسیجا

  خونخوارشد ستياليامپر

   شدراني اوحدت و نظاري شوراسرقافله

   گرفتنهي وکربغضيششم ی اس آیآ

  شد  تباهتکريپ

   ستي نچاره

  گسسته باد و باد  شگستهميگو

   شومانيکاروان ی ھاقدم

  با  ھاستياليوسوس ستھاياليامپر

   نظاریطالب وشورا  وپرچم،خلق

   درکفن عاردهيچيخشدندپي تارننگ

  کردندتارتار ی ربانشير

  کارندھنوزخاري مبرملت

   بارني استين  حرف مننيآخر

   استدشمنان و کاي امرکه تا

  تکرار  کنمی مبرملت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  ديندار دوست  شماکه

   است غدارانيوخارج  وطنرھبران

   ودشمن دوست

   زنندبرجانتان یم

   ھچومارشين

   راکردندتارتاری ربانشير

  گشت خمار  ازترسافي سچشم

   قرارنا درقبرشد بزشادگل

  از باعطا ،عبدهللای ،قانونميفھ

   قطارترس

   سازدی میکرز

   فلم نویبچه ھا

  کمار پيدل مانند

  استيس ندنردي راگونيا

  قمار  شطرنجۀ تختنه

  خوابه  رفته بملتي اباخبرباش

   مکارهروبا  تان ھستیکرز

  نوبرکشتار  کندظھوراحزابیم

  تکرارباز ھم  سال یس خيتار  شودیم

   پالدمانندی مموش

  طالب غار و مجاھد  وپرچم،خلق

  ھاه را درچھار دينيب ی ھامبيسرنج

  وبرسردار دسته  بسگرت

  قمار  بازدیبازم  که باختهیلتم

  تکراردرتکرار خي شودتاریم

  ملک نفع برده باشد  که ازآنھرکس

  ھرمار زشود

   شدن بادسالگردکشته یگرام

  "بابه نانک "

   وپرچم وخلق کي دموکراتحزب

   نظاریشورا

  کوھسار ی ھادره فرزند

   قھاریعاص

  یايھمسنگرفرھاددر
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  دارمار

   ميدگوي باازخودھم

  کردمفرار   چرامن

   خبرماندم ویب

  صداکردم  خدا گفتهیوا

  گذشته بود  ازوقتوقت

  کردم  وجدان خوداعترافشيپ

  خواستم  ازملتعذردردل

   گفتم

   خطاکردممن

   وطن ی تورا انيد

   درگردن

   لعنت نماکردمطوق

  مي گوراست

  ريفرارازپنجش

 حصرگشت  امچاره

  پھلوان احمدجان دعا و حا اروبه

  ناچارفرارکردم

   خطا کردمی ناچاراز کنمي ماعتراف

  "احمدشاه مسعود"بزشادگل

  آوردم" زنورستانيل" از

  صاحب نام ونشان کردم

  ارکردميحکمت  دلداغ

  ساختم از  نامخودگم

   وطن فرارکردم

  که خطاکردم  کنمی ماعتراف

   ام نياشاداز

  نوکروجاسوسر نگشتمکه

   نشدموآن ني امراضابط

   نشدمگناهي ھربقاتل

  ردمجفا ک  ازھرنوعیدور

  خودوفاکردم  وطن وملتخاکه ب


