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 Political  سياسی

  

   "نيزک"ر ـعـزت آھنگ       

      ٢٠١٣ اکتوبر ٢٨          

   
  

  کوھسار زخمِ 

  )دومقسمت (
  

  خانه خير من از آن کوچگک

  گکھا در پروازند که پري یجايگاھ

  روزھا در پی يک لقمۀ نان 

  خاشاک جان ميبازند وبين آشغال و خس 

  نش شأو من از آن ليسۀ مريم و شکوه 

  دور منتظر ديدن اوست  ه زکه دل و ديد

  ه و پغمان به آن طبع د=را و مليحمن از آن قرغ

  ز فردوس برينش برتر ن طبيعتآ و

  تار  دل اين دوزخ بنگرم بر

  باغکابل  يا باغ ملت و

   داغگل عشق به قلب پر چو

  پرگل تاجی چو روئيده که ب

  کاکل بلند و در ميان قلل و سرو

  ھريوا شود لحظۀ پرتجمل
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  سرکش سمندان من از پايگاهِ 

  ن ستمکش  آبی باغ و گP ز

  بود شاخ و بارش  درختان کبوتر

   زمين =له گون گردد اندر بھارش

   نه ھای ديارشمن از بلخ و ويرا

  مولوی در کنارش  من از رابعۀ

  وقارو  خواجۀ انصار که با عزّ  ازمن 

  نيمه ويرانه و خاکسار بپا ايستاده 

  ن و شوکت شأمن از آن تخت سفر با ھمه 

  تکه اسير ستم غير بود با ذلّ 

  من از آن مردم مفلوک و اسير  

  اله کندصف فقر ناندر ھزارانش که 

  روزان را جز غم و درد يتيمان و سيھ

   نج  و ساجق مايۀ کارش باشداسفکه 

  ؟تفسير کنم ديدم و چهچه ب

  آسمان را به زمين برده و تصوير کنم 

  بی مادر هو گ ادراه با مگ، اين گروه اطفال

  کوچک و نحيف  با جثۀ پشت ھر عابر

   شکم گشنه و لبھای ترک خورده و خشک

  روی ويرانۀ با وسعت افغانستان 

  پای لچ ميدوند و زاری کنان ميگويند 

  !پول يک نان بده! خاله، ماما

   ؟سان ناله کنمه بگو دوست چ ! آخ

   ؟به پيمانه کنم غم اين خلق برای که

   *****  

  آنجا خبری ديگر ھست ! بلی
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  کاخھا سربفلک گشته عيان 

  ھا نام و نشانی دارد قصر

  دردھا رمز نھانی دارد  ،ديگر بنگر مگر آن گوشۀ

  نگران  طرف خندق و ويرانه و فقری يک

  و بمب بر سر ملت باران  خاک و خاکستر 

  ن است عيان ت و شأبنگر شوک سوی ديگر

  قاتل و جانی و مزدور صف با=ی جھان 

  ش پيداست اين ظالم و مظلوم ز دور فرق

  کجاست  و زور، درد ندانند ز حاکمان زر

   ؟کجا ناله کنم چه بگويم ز

  ؟به پيمانه کنم غم اين خلق برای که

   *****  

  ، فرا ميرسد مگر آن روز

  گنج ويرانه محافظ دارد 

  قدرت خلق زمين لرزۀ نافذ دارد

  ،ا بار دگر ھوش آيندخلقھ

   ندجوش آي حکم شده وعزم مُ 

  ، ه پاد بنايستو ب

  سربلند و آگاه

    هرخش ابر سيا بروبد خورشيد ز و

  ،جھانه د بنو بگوي

  ، مادر ما  ميھن ما ،حق ماست

  ديگر تن به حقارت ندھيم ما

  تن به اين جنگل وحشت ندھيم

  حق انسانی خويش برگيريم 

  چينيمجھان بر تخم کين را ز
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  صلح و صفا ءاين بود راز بقا

  ديشۀ انسان رھااين بود محور ان

   *****  

 


