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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

 
 آھنگر. ش: از

  ٢٠١٢ جون ١۴

        

  اللۀ خو نين
  

  نگاه من به افق  خيره  گشته ره پويد

  و بوی عطر نگاران ز دور می شنوم 

  صدای خاطره ھا خاطر ماللم را

  ی پيچدبه خود ھم

  و از فراز و فرود زمان نظاره گرم 

  نگاه  ياران  را

  به جان و دل شنوم 

  غريو  مستان  را

  .پيام مست و غرور آفرين انسان  را 

  مرا به  خود  خواند

  در آن بلند زمان

  به  قله  ھای جھان

  به  تارکی  گردون

  به بزم گاه فروھر

  به بام  کاخ رفيع فرشتگان  زمان

  ان قھرمان  وطنبه بارگاه شھيد

  ومن به  بال شفق پر زنم به سوی  افق

  و در  مقام عزيزان

  و در مزار  شھيدان 

  دمی به سجده روم
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  و سر فرود  آرم

  .که اين مقام مرا معبد است و معبود است 

  به ھر طرف نگرم الله ھای گلخون  را

  شقايقی که مشبک تنش ز تير جفاست

  ابه ھر طرف نگرم سينه ھای پُر خون  ر

  .که تيغ اھرمنان پاره ، پاره اش کرده 

  در آن ميانه يکی خيل الله را  ديدم

  که آشنا  تر  بود

  و قد و قامت شان زان شقايق ديگر 

  رساتر است و بلند

  و من نگاھم  را

  عميق  تر  کردم

  و غرق مست نگاھم که  الله ھا  يکد م

  ھمه به  يک آواز 

  مرا  صدا  کردند 

  ؟. . . صدا 

    صدا، بل  پيام انسان  بودفقط نه

  غريو  مستان  بود

  خروش  ياران  بود

  خروش بانگ شھيدان  پاک  سامائی 

  ھمان نوای  دل انگيز  رزمجوئی  ھا

  که باز بار  دگر 

  به نبض پُر  تپشم جنبشی دگر بخشيد

  . . . و من 

  درون  بستر دريای  عشق  يارانم

  به سان  ماھی کز  جويبار سر  بکشد

   ھمی  بالمبه خود

  شتاب من  دو سه  چندان

  برای  ديدن  ياران

  دوان ، دوان و شتابان

  کنار الله رسيدم

  ھمه ستاده  به يک حلقه 

  دست ھا  در  دست

  در آن ميانه ، يکی الله در  وسط ديدم 
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  سخنور  ديگران  بود

  سان گرد  زمان  بوده ب

  و رھبر  ھمگان

  و شمع محفل ياران

  ھمه به  دور او

  چنان فشرده 

  تو گوئی، نه خيل  الله 

  که يک الله  با  ھمين عظمت

  تنش چو  روئين  تن 

  .ز خاک  روئيده 

  سخنور  ياران 

  وفان زاه سان  زير و بم  موجھای طب

  به  من  خوش  آمد  زد

  و من به او  گفتم

  خودۀ يکی  پيام به  من ِده  زخيل  الل

   واحد  که چون  تن ه ایاشاره  کرد به آن  حلق

  به  گرد  او  بودند، 

  :و  گفت 

  !رھسپران " 

  :پيام  ما اينست 

  چراغ  ما  که فروزان  فراز  راه  شماست

  به  خون  سرخ  من و ھمگنان  آگاھم

  .نصيب  ياران شد

  نورۀ وزين طليع

  به کوره راه  و بيغوله  ھای  حول انگيز

  چه  نور  باران  شد 

  سپاه  تاريکی 

  ھاو جغد و شب پره  

  ين  چلچراغ  روشنگراچه  ترسناک از

  و  بيمناک ز  رگبار نيزه ای  نورش

  ھميشه در  پی خاموشی  وشکستن  آن

  جويند  به  کف  شناس  حوادث پناه می

  و راز  کشتن  نور

  .زجھل می  پويند 
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  ! . . . !به ھوش  ای  ياران 

  که سازمان  بود  اين چلچراغ راه  گشا

  ستاد رزم  آرا

  ری اين پيکری به خون رنگينبه پاسدا

  ھر  آنکه  ره سپرد 

  راه   الله   پيموده  است

  ما ۀ و خيل  الل

  ."درود  خويش کند ھديۀ  قد مگاھش 

  قسم  به  اللۀ  خونين

  نورشۀ که  از شرار

  به قلب ماست  اميد  رھائی   انسان

  قسم به عھد و به  پيمان خون  که بسته  نموديم

  که  راه  او پو ئيم 

  .ميد  او  جو ئيم ا

                        

  ١٣۶٢   جوزای 

  

  
  

  
                           

  
    

  
  

        
               

   
                                             

 
 


