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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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 Martyrs جانبازان

 
دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از  

٢٠١۴ی ر فبرو١٠  

 

 حـمــــاســــــۀ ميـــــــونـــــد
 قــــرن ھــا در بســـتر ســــرد زميــــن

گيـــــن مغـــرب ســـرکـــش و مغــــروربـاد زھــرآ  

 ھــــر زمــــان

 انســـــان مــحنت آشــــنای شـــــرق را

 بـا ھـــزاران حيـــله و نيـــرنـــگ و افســـون پــليـد

ی خـــود ھمــرھــی می کــرد" پســـين شـــوم"بـا   

دغــای جيــــره خـــواران فــــرنـگ از  

ــقان زيـر پای ناکـسان فتنـه جــودھ پيــکر رنجــور  

 در ميـان تيـره قبــرستـان نابـودی فــرد

  آدمی خواران به خون خفتندنطعبس جوانان روی 

 خـاک را بـا خون پـاک خويـش آغشتنـد

 تا به کھستان خاور آتش پيـکار باال شـد

 تـا خـــروشــــان بــاد مشـــرق

  حمــله پيــرا شـدبـر در بيــداد  دد خــويـان مغــرب

 در نخســتين جـــرقــــۀ رزم و ستيــــز

 کـز محيط آريانا  اين کــھن ويــرانـه کـه امــروز عــرصۀ بيــداد دزدان اســت

 چـابـک و ســوزنـده در پــرواز

 شعـــله در کـاخ جـور بـرده سـازان کرد

 عاقبت در صبحگاھی  روشن و رخشان

"ميـــوند"ھنـــۀ  لشـکـــر آزادگــان در پ  

 ھـــــرکــــس آمـــادۀ پيــــــکـار

 تـا کـــشد از روزگـــار دشمن ميھـــن دمـــار

 بـا طلـــوع آتــش پيـــکار خـونيـــن مـــادران
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 از عقــب گـاه جــوانـان کــوزه ھا  بــر دوش

 سينـــــــه ھـــا  پــــــرجــــوش

 ســـوی سنـگـر آب مـی بـردنـد

  انــدر لشکــر آزادگــان افتــادهرخـننـاگھــان از کيــد دشمـــن 

دار افـغان کشتـه شـدآه پــرچـم  

 پــرچـم رزم دليــران ھـم به خـاک افتــاد

 خـاطــر جنــگ آوران  نـاشـاد

 دشمـن آتــش بـه جان خورسنـد

 انـدريـن ھنـگامـــه از قفــای لشکـــر دختــری

ن نـامــوریازقھــرمـان و ستيـ  

 آذرخـش تنــد گـامی شعـلــه آســا ھمچو بـــرق

 بـا ســرود رزم برلـب سـوی پــرچـم در شتاب

 سـاغـــر چشمـان او از بــادۀ آزادگـی  بيتـــاب

 او مـــاللــه دخـــت بــا ايمــان شــرق

 دختــری زحمتـــکش دھـــقان شـــرق

ـــردپـــرچــم افغــانيــان بــر دوش کـ  

 

:مجموعۀ اشعار  

)اتحاديۀ عمومی محصالن افغانی در خاج کشور(  

. م١٩٧٨منتشره در   

 

  :يادداشت
خالی بود، در » نطع«جای کلمۀ »  آدمی خواران به خون خفتندنطعبس جوانان روی « پيکرۀ چون در متن اصلی در 

را آنھم به رنگ » نطع« اجازه دادم تا کلمۀ اين جا بدان اميد که سرايندۀ شعر صورت درست آن را ارسال دارد، به خود

  بيگانه بودن آن کلمه آشکار باشد؛ باشد از يک جانب سکتگی از بين برود و از طرف ديگربدان بيفزايمسرخ 

  .م. ن

 


