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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

  
 

 سروده از ليزا سروش
٢٧.١٠.٠٩ 

  

...تاريخ از خونم    
  

  دوست من احساس بلندی دارد
 از ھمسوئی سخن ميزند

خراسان نميداند   
 آريانا نمی خواند
                                                                                  چی فرق می کند

 زنده باد افغانستان که حيثيتش را
 بی پنجاه دو امريکايی برشانه ھايش

 بار کرده است
*** 

 
 دوست من احساس بلندی دارد
 از صالبت ايمان کالم می آورد

 آيينه را گزافۀ تاريخ جنگل می خواند
ا با انعکاس نا ھمگون خودشر  چشمان ماه  

 به امتداد فاجعه پيوند ميزند
 اونميداند

                                                                                             تاريخ ھمزاد قبيلۀ ماست
                                                                                    و ستاره زاده دستان منست  ماه

 او نميداند
 مادرم صالبت آزادی را

                                    بربرج ھای بلند سبز کرده است
پدرم به جای سپيدار، باغش را   

 ستارۀعشق می نشاند
 

***  
 دوست من از پسکوچه ھای تاريخ ميآيد

َمشرف« موعظه دورغ  و َ را» ُ  
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  می نشاند  نياکانم ماھرانه به کرسیکنار قامت بلند
زبانم الل باد اگر بکويم با! آه  
                                                            آی

                                                                                                     اس
                                                                                  آی

***                                               
 دوست من احساس بلندی دارد

 ھمسوئی را در پارچه پارچه شدن ملتم
 با مارکر امريکايی می نويسد و با الفبای

 انگليسی مرکبش می کند
 

***  
!ھای مردم  

 ديگرجوان نخواھم شد
 نه به شعار وحدت ملی

برادران شمال و جنوب  تالف ائنه به   
 نه به اسالم سياسی

 چرا من رقص گيسوان خورشيد را تکرار ديده ام
 

 ***  
!آه  

 چگونه فراموش کنم
 سفره ھای خالی بيوه زنان راکه

نه نان را ميشناسند و نه ھمدلی را   
  را با ھم گم کرده اند پدر و مھربانی  را که ی يتيمان اشک

 غم دل مادرانم راکه از سرشاری ميوه ھای شان
ھيچ کرامتی در دسترخوان نيست   
  
 ***  
مردم! آخ  

اگر مرگ تاکستان شمالی را!چشمان کور باد   
خواب ديده باشم   

  يکولنگ ودشت ليلی را اصآل به ياد ندارمفاجعۀ
 کابل را ھيچ نمی شناسم

می اام را غربت تنھائحافظه   
 کشته است

                                           
***  

 دوست من احساس بلندی دارد
 از صالبت ايمان کالم ميآورد
 درست ميداند دنيا را با نکتائی

پسا مدنيزه شده اش چگونه فريب دھد   
 درست ميداند پيام آزادی را چگونه راھی
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 چراغ سرخ حادثه نمايد
                          

***  
 دوست من حرفھای حسابی ميزند

 با صدای نفس جنگل
"بچن" و ايروھند" مايکل" با موزيکال   

 او شايد کاج سبز نفس جنگل را
 در مسافرخانه سند و پنجاب غرس کرده است

  آفتاب را گشته تفنگ نه اوزخم ستاره و مرگ
طاف زمين می خواندعان  

 دستانش را با بوی خون ماشه، رنگ نکرده است
 

***  
! نميداند اوھم  

                                                                                        معرکه طالبان را
"وزيرستان"پرسيد واستخوانش را از " بوتو" بايد از  

!اما تاريخ  
                                                                                             از خونم

                                                                               می آورم تچراغ
  

 


