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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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 Vanguard Woman  زپيشتا  زن

  
ا  دېاته، اته مارچه په داسې حال كې رارسيږي چې ال زم دې او مين ه اور خوين ږي، پ ه سپو داړل كي  پ

دو . كې سوځي او خپله مينه پر واټونو پلوري و مين د دا شعر مې د ھغ د ايراني مبارز شاعر رضا فرمن
ل كې ھ ار او كاب د او ننګرھ ان او تخار او ھلمن ه بامي اړو چې پ اد وژب ه ي دو پ اري او خوين ره ورځ بلھ
م د بي  ر ۵٢كيږي او زړونه يې د مډالونو په توګه د سپينې ماڼۍ په ور ځړول كيږي او يا ھ و پ  جنراالن

  .سينه ټومبل كيږي
  
  

  رضا فرمند
  ړفرھاد ويا: ژباړه

  
  .... ! نشوهېكلښ ېمور م

  
   نشوهښكلېمور مې 

  مور مې ونشو کړای
  د خپل ژوند دريڅه

  د مينې خوا ته پرانيزي؛
  .خپل ښايست مالکه نه وهد 

***  
  مور مې ونشو کړای

   مرغلره ځيګهد خپل غرور 
  .د تاريخ له پرانيستي سينګار بکس څخه واخلي

   په ناپايه ھوا کېکليمېاو د 
  .ساه وباسي

***  
   نشوهښكلېمور مې 

  مور مې ونشو کړای
   د الماس تيزوالیکليمېد 

  .په ځيرتيا وګوري
  او د نړۍ د ماڼۍ څلي ته

   سرهېکليمد 
  .طناب واچوي

***  
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   نشوهښكلېمور مې 
  مور مې ونشو کړای

   ته دننه شيکليمې
  او د حافظ د غزلو د سپوږمکۍ سره

  د نړۍ ګردچاپيره
  .وګرځي
***  

   نشوهښكلېمور مې 
  مور مې ونشو کړای

  خپله ستړيا
   په چينه کې پريمنځيکليمېد 

  او د قھر زھرجنو اوبو يې
  ....آه

  .بھر ته سوری ونکړ
***  
  ر مې ونشو کړایمو

  د خپل اندام پر څانګو
  .يو پسرلی وغوړوي

***  
   نشوهښكلېمور مې 

  مور مې ونشو کړای
  په ورځ کې کښيني

  په شپه کې
   څراغکليمېد 

  .رڼا کړي
  او غروب

  د يوه جشن په ھياھو کې
  .پټ کړي

  او د ويرې په شپو کې
  ....آه

  .د شراب الره يې نه پيژندله
***  

   نشوهښكلېمور مې 
  مې ونشو کړایمور 

   سره عادت وکړيکليمېد 
  په ھغې کې

  آش تکراري شوی و
   تکراري شوی وىچا

  .، تكرارياو د ښوروا خوټکيدل
 ***  

   نشوهښكلېمور مې 
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  مور مې ونشو کړای
   پر سر ـتاج کليمې    ـ د 

  خپله ځالنده څيره
  د غرور په ھنداره کې 

  .وګوري
***  

  مور مې ونشو کړای
  آئينې سره عادت وکړي
  او د موسکا طرحه يې

  ...آه
  د ھيڅ شپې او ورځې پر پاڼې 

  .بشپړه نشوه
***  

   نشوهښكلېمور مې 
  مور مې ونشو کړای

  حامله نشي
  يا خپل رحم

  يوه شپه په پټه
  .د سپي خوراک کړي

***  
  مور مې ونشو کړای

  حامله نشي
  يا خپل جنينونه
  د نيالګي په شان
  يه يوې ګلدانۍ

  .ې کې کيږدييا باغچ
***  

   نشوهښكلېمور مې 
  مور مې ونشو کړای
  حديثونه او روايتونه

  بيا وليکي
  او د لويانو په ټولګي کې 

  . ليک او لوست زده کړيۍناڅاپپه 
***  

   نشوهښكلېمور مې 
  مور مې ونشو کړای

  بل قرآن وليکي
  يا ښځينه خدای وزيږوي

  او د جماعت د جھل پيړ قشر
  ند ديګ د سوي کنکري په شا

  . پريمنځيو جالې او پوډريپه سيم
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***  
  مور مې ونشو کړای

  ،غرمه
  کله چې ستومانه وه

  لکه د رټې په شان د ورځې له مخې
  پاکه کړي

  او کور د يو پوکي سره
  .جارو کړي

***  
  مور مې ونشو کړای

   ميتابوليزم  پهزموږ د تن
  کې الس ووھي
  او عيسی ډوله

  د يوې مړۍ ډوډۍ سره
  موږ

  . ماړه کړيره لپاټول کالد 
***  

  مور مې ونشو کړای
  خپل د پخلي کار

  د څو ورځو لپاره پر موږ خرڅ کړي
  او له سپما يې

  ھر چا ته چې وغواړي
  .تحفه واخلي

***  
  مور مې ونشو کړای
  د نړۍ عجيبه منظر

  . له پنجرې وګوريکليمېد 
***  

  مور مې ونشو کړای
  ښځه ونه وسي

  له مورتوب استعفا ورکړي
  اوږده کتار کېاو د مالقات په 
  .پريشانه نشي

***  
   نشوهښكلېمور مې 

  مور مې ونشو کړای
  جادو زده کړي

  چې په قاب
  او قاشوقې بدله شي
  او زموږ له سترګو

  په رپ کې
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  .پټه شي
***  

  مور مې ونشو کړای
  څانګونه پيدا کړي

  او د پخلنځي له پنجرې
  يو سھار،

  د مارغه په شان
  .وتښتي

  
  

١٩٩٠-١٩٨٨    
  
  

 
 


