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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  جان بازان 

  
  پاميريکار پ. ک

٠٩.٠۶.٠٩  
  

  شھيد راه آزادی 
  

  در تيره شام شھر غم اندود شھريان،
  "ديوار باستان" و " آسه مايی " درپای 

  آنجا که اژدھای کھن آرميده است
  . که مدفنست عدو را به صد ھزاروآنجا

  مردی شريف و شاد،
  با قلب پراميد

  پرشور و نا قرار
  با عشق آتشين 
  .ميرفت استوار
  آن مرد پاکباز،

  وان عاشق گذشته زجان در ره وطن،
  وان دوستدار مردم غمديدۀ زمان

  چون موج پيشتاز
  .می رفت پرشتاب

  شيران پرغرور" گذرگه " آنجا ، درآن 
  ؛درپای اژدھا

  خسپيده بود دشمن بی مايه در کمين
  ھمچون سگان ھار
  آن خصم تيره دل،

  آن جيره خوار درگۀ بيگانۀ زبون
  آن پاسبان غول ستمکار بی بصر

  وآن بی خبر ز ھيبت آن مرد رھنورد
  .ازجا بجست تا که درد پيکر جوان 

  آن مرد رھنورد؛
  فرزند بی ھراس و وفاکيش آريان

  "دريای چمچه مست " توفنده گشت و مست چو  
  مستانه تاخت برسر دشمن ازآن کنار
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  ازپا فگند توله سگانی ز اقتدار
  .در شامگاه تار

***  
  درواپسين تالش؛
  آن خيل دشمنان؛

  ازھم دريد سينۀ جوشان رھنورد
  آغشته گشت پيکر پاکی به خون پاک

  !آری 
  ).عزيز طغيان( آن جسم پاک و پيکر

  ن دخت افق در بر سحاباز ديدگا
  خونابه ريخت در غم يک جسم خونچکان

  .يا در عزای مرگ شکوھمند قھرمان
  ازھم دريد پردۀ شب خندۀ شفق

  روشن نمود شھر غم اندوده آفتاب
   شد ھرکنار زمزمه کان مرد با وقار

  خلق) عزيز( يعنی ، 
  ما) عزيز ( يعنی ، 

  مردانه مرده است 
  گفتند شھريان
  :ان با يکصدا که ھ

  ھرگز نه مرده است ، ولی رفته از ميان
  او زنده است تا که بود زنده اين جھان
  . . . او زنده است تا که بود زنده ، زنده جان

  
 
  


