آتشفشان ھای خشم ....
تنديس ھای منفجر شده ای معبد ميترا !
برای ما
برای تمام پيکره ھای زخم برداشته
برای اسارت الھه آزادی
گريه نکنيد
ضجه نکشيد
نمرده ايم
ما ُ
برای بازديد ما به گورستانھا مرويد
ما را درگورھای دسته جمعی جستجو مکنيد
ھمنوايان !
ھمصدايان !
درين اساس ترين برھه تاريخ
که درب و ديوار و دار و درخت
آسمان و زمين و آدم و ھوا
در سرزمين ما
اشغال شده است
تبار از آزادی پرستان
سروران زخم خورده قيام مردمی
در گودال سياه شده آفتاب
به زنجيراند
آنھا ھم نمرده اند
برای آنھا ھم اشک مريزيد
شيون مکنيد
***
افراشته کردنان رزم
نشان غرور وطنخواھی شانرا
به چوبه ھای دار گزاشته اند
ديگر شما به ھر چوب و چماقی
دخيل مبنديد
خون سروسينه آنھا را از رواق
و ديوار ھای زندان و بازداشتگاه
که تکرار کلمه ) آزاد يست (
درفش نبرد مقدس تان بسازيد
***
بس کنيد ضجه ھای دلخوره را
بس کنيد رسم شھيد پرستی را
برای جانبازان ھميشه جاويد

برای جانثاران زنده نام
ھرگز اشک مريزيد
برداريد گليم فاتحه را
ببنديد راه کاروان تابوت ھای مشبک را
کي در فصل روئش الله ھا  ،شقايق ھا
مرثيه ميخواند ؟ کي ؟؟
بجای تعزيه و نوجه
بپا شويد
پيش ازآنکه معامله گران دون صفت
آن حشره ھای موذی ) سياه ست (
به فرمان تجزيه گران
خاک مان را توته توته و تباه کنند
و درھر توته آن
گوشت را از ناخن جدا کنند
بپا شويد !
***
ما از گلوی شما آزادی را
فرياد ميکنيم
شما با ھر وسيله ممکن
سنگر نبرد آزاديخواھی را
تا پيروزيی نھايی
گرم و شعله فشان
نگھداريد
***
تو ميدانی شمامه !
و تو صلصل !
نماد ھای جليل از اسطوره خرد بودا
پيکره ھای فخيم دوران آگاھی و نور
شما ميدانيد که خيانت چيست ؟
خرد ستيزی کدام است ؟ و وطنفروشی ....
شما آنگاه دانستيد که عظمت تاريخ سرزمين مارا
بيگانه ھا و بيگانه پرست ھا
منفجر ساختند ؟!!
شما بوی خيانت را
از گندآب جھل مستدام
از ژرفنای پستی وطنفروشان بی وجدان
از نطفه ھای سرراھی » ھفت ثور «
و » ھشت ثور «
از ظھور نسل خراتين » طالبی «
از يورش کرگسان چرکين بال پست پرواز

شنيديد
***
در آن پگاه خونين
رزم آوران در نبرد برای آزادی
از زنجير تانکھای دشمنان رنگارنگ وطن
زرھی و جوشن ميساختند
و بردژ دژخيمان می تاختند
از ھمان دم که قوادان نفس آزادی را
با سازش ھای رزيالنه
با ديد و بازديد ھای ُپرشمار از پستی
در خلوت خدعه آميز عقب دروازه ھای بسته
در محراب ختور خفتبار
خادع و خادی
دور از چشم ملت
می ُبريدند
سلحشوران نفس بياد ّدم تيغ داشته اند
***
آن لشواره ھای لئيم
طرح به خاک کشيدن سرزمين آباده را
طرح در بند کشيدن يک ملت آزاده را
درکنفرانس نام نھاد ) ُبن (
کنفرانس ) لندن (
روی ميز مترسک ھای منحوس
گزاشتند
اين ھمه برای خميده گردنان بی وقار
بردگان ارتجاع و سرمايه
بسنده نبود
آن الشخوران در دور ديگر
با سازش ) ھفتاد و دو گروه (
از يابوان نعش کش
در نشست بنام کنفرانس ) کابل (
برای بار چندم
برگلوی ُپرازفرياد آزادی
ميخ اسارت و اشغال را
کوبيدند
***
اما شما پيکره ھای منفجر شده بودا
بياد داشته باشيد
که آتشفشان ھای خشم مردم
در ذوبان کوره ھای ھستی سوز

در جوشش تنور جنگ آموزی
پوالدين پيکان ھای خواھند شد
برای تيرباران کردن دشمنان آزادی

آی آزادی !

