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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

  
  يک ھوادار: فرستنده

  "خسرو گلسرخی"جانباخته خلق ايران: شعر از

  

      یاضيزنگ ر
   تخته داد ميزد ی پامعلم

   از خشم گلگون بود صورتش

  رد پنھان بود  از گی دستانش به زير پوششو

  ھا   آخر کالسییول

   کردند ی بين خود تقسيم ملواشک

  . زد یرا ورق م» جوانان« ديگر یا  در گوشهی يکوآن

   پايان ی و با آن شور بکرد یو ھو م  ی اينکه بيخود ھایبرا

   داد ی را نشان می جبریھا تساوی

   تاريک ی کز ظلمتیا  تختهی ناخوانا بروی خطبا

   بود غمگين

  يک با يک برابر است :  را چنين بنوشت یتساو

   برخاست ی ميان جمع شاگردان يکاز

  ... پاخيزده  يک نفر بايد بھميشه

  :  سخن سر دادی آرامبه

   فاحش و محض است ی اشتباھیتساو

  ھا ناگه به يک سو خيره گشت و   بچهنگاه

   مات بر جا ماند معلم

  اگر يک فرد انسان، واحد يک بود :  او پرسيدو

   يک با يک برابر بود؟ آيا

   سخت یالؤ بود و سی مدھشسکوت

   برابر بود ی خشمگين فرياد زد آرمعلم
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  :  گفتی او با پوزخندو

   يک فرد انسان واحد يک بود اگر

   زور و زر به دامن داشت باال بود و آنکه آنکه

   فاقد زر داشت پايين بود؟ ی پاک و دستیقلب

   يک فرد انسان واحد يک بود اگر

   باال بود داشت ی صورت نقره گون، چون قرص مه مآنکه

   پايين بود؟ ناليد ی سيه چرده که موآن

   يک فرد انسان واحد يک بود اگر

   شد ی زير و رو می تساواين

   يک اگر با يک برابر بود پرسم ی محال

   گرديد؟ یخواران از کجا آماده م  و مال مفتنان

   کرد؟ یھا را بنا م کس ديوار چين   چهيا

   اگر با يک برابر بود يک

   گشت؟ ی که پشتش زير بار فقر خم مپس

   گشت؟ ی  که زير ضربه شالق له ميا

   اگر با يک برابر بود يک

   کرد؟ یکس آزادگان را در قفس م   چهپس

  : آسا گفت  نالهمعلم

  :  خويش بنويسيدیھا  در جزوهھا بچه

  يک با يک برابر نيست .......

 ١٣۵۴ ی خسرو گلسرخ


