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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

  

  سوما کاويانی

  ٢٠١٣ جنوری ١۵

  

  

  گيرد گلويم را غم می

  دلم را درد می فشارد

  چشمانم خونابہ می چکاند 

  بينم چنين کودکی چو می

  تو ظلمت نور ستيزدر پر

   خاک ريزبا گونہ ھای

  يده کبا پا ھای تر

  با دستانی کہ پير تر از ھر دستی آزموده رنج

  با لبانی خشکيده ، بستہ ھر فريادی در خويش

  لرزد در ھجوم سرد و سوزنده  می

  در زمستانی کہ بيرحم بی مروت

  بيند کہ تنھا رخ زيبايش را جھان سرمايہ می

  ش برای آنکہ گرسنہ و تشنہ استو پاغنده ھای برف

  ی ندارد۔ئچ زيباھي

  سوزد  دلم می

  گيرد  آه دلم می
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  کند  دلم گريہ می

  منۀ  سرما خوردآه ، ای طفل

  منۀ ای کودک گرسنہ و پا برھن

  تو نينديشمه من بميرم اگر ب

  کہ تو فردای منی و اکنونت چنين 

  سرد و خاموش است۔

  ہ آميزتمن بميرم کہ تو چنين با نگاھی گل

  با نگاھی پر از شکوه ات 

  زند  خاموش فرياد در آن پر میۀ نگاھی کہ ھزاران پرندبا

  نگری ۔ بہ من می

  طفلک پابرھنہ ام آه عزيز من ،

  تو زمن چی می خواھی 

  دوزی نگاھت بر چشمانم چی توقع از من داری کہ اين چنين می

  گلوی ظلمته رسيد ب کاش دستم می

  توانستم بفشارم شاه رگ دشمنت را  کاش می

  زير اندازم اين جھان سرمايہ راه کاش بتوانم ب

  کہ می نشاند يکی را با صد ناز و نعمت

  و می افگند يکی را در گور سرد غربت

  زير کشم آن گرگان خون آشام را ه توانستم ب کاش می

  يف تو ديده دوختہ اندحکہ در سياھی ظلمت بہ تن و بدن ن

  چون تو يک ذخيره ای برای اينان

  نھا را با ھر قطره خونت چون تو پايہ ھای کاخ زرين آ

  بخشی  جال می

  خوارو اين داراکوال ھای خون

  گان خون ميليارد ھا کارگر تشن

  کشانند تا زر بدروند خاک میه ترا و امثال ترا ب

  آه عزيز من ، کودک رنجور و درد رسيده

  شوم آواز تو  من می

  شوم فرياد تو  من می

  درد تو درد منست 

  اشک تو اشک منست

  ی رستاخيز برسد زراهداباش کہ فر

  و آنگاه من با تو با فرياد خشم و انزجار

  با فريادی کہ بلرزاند پايہ ھای امپرياليزيم را 

  با مشت گره ھزاران کارگر
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  گر با مشت گره ھزاران بزر

  بہ خاک خون خواھيم کشيد اين اربابان زور و زر را

  و باھم يکجا خواھيم کرد پيکار

  تا ببخشيم خنده بر لبانت

  و گرمی بہ استخوانت

  باش کہ فردا می رسد زراه 

  باش کہ فردا می رسد زراه

  سوما کاويانی 

٧/١/٢٠١٣ 

 

 

 


