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  "داوود سرمد" زنده ياداشعار برگزيدۀ 

  چراغ ديدۀ بيدار با:  يک
   

را تا  ،رفيق سرمد زنده ياد ،پو�دين اراده از تبار مقاومتگران، جانباخته اشعار شاعر انق�بی و

برای  "آزاد افغانستان ــاد افغانستان آز"در پورتال  ،ترسم قرار گرفته استکه به دس جائی

زدودن گرد و به خاطر که  ،ستآرزويم اين. سپارمبه دست نشر مي ق�بیار اندوستداران اشع

سھم خود ھرکس  ،تمام اشعارش تدوينبه خاطر  و اين کمونيست ناموراشعار  غبار از رخسار

ھواداران اشعار  که به دسترسرا ھر پارچه ای  ک�م اداء نمايد ووا� ۀرا در مقابل اين جانباخت

 »آزاد افغانستان ــ افغانستان آزاد«به پورتال  ،قرار دارد می حماسی با محتوای انق�بیرز

اشعار اين انق�بی سترگ به صورت کامل در دسترس ھموطنان قرار  تا از يک طرف ،دبفرست

وگند س وديم پيمان ببن راه مردم  تجديد تمام جانباختگان و نب ديگر با زنده ياد سرمداز جا گيرد و

  .آرام نخواھيم نشست ،را نگيريم انش که تا انتقام خون ،ياد کنيم

ه قھرمان ک ۀاز اين جانباخت "ساما"و  "گروه انق�بی"آن زمان   ۀجا داشت که دو سازمان رزمند

اشعارش را به  و ميکردندتجليل  ،دو سازمان را داشتدر مقاطع خاصی عضويت مرکزيت ھر

. انجام ندادند را اين دو سازمان اين کار ،نشده معلوم کنونتاعللی که  ما بنا برا .سپردندنشر مي

ش  دستخوش اين شايد امروز اشعار ،در آن زمان اقدام به نشر اشعار زنده ياد سرمد ميشد اگر

  .گرديدپراگندگی نميتشتت و ھمه  

راه مردم  در ختۀ که از اين جانبارا ھرپار چه ای  ،زنده يادآن ر اشعااميد است دوستداران 

بگذار  .مردم است تمامزيرا اشعار سرمد متعلق به   ؛به دسترس ھمگان قرار دھند ،اختيار دارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

قھرمان گردد که چنين  فرزندان  یبدون نقص تقديم مردم به صورت کامل  و ،مردم ۀاين گنجين

    .را در دامان خود پروريدند

 
  

  چراغ ديدۀ بيدار با
                            

  دوش ه ب  ميو�نــــــــط یئاگشرھبار   من

  خروش                             سينه قلِب تب زده از جوشش و در

  و ھوش                             ز پويشگری ز، ذھِن زندهـــر مغد

  خموش                              لبِ  ر و باــــثم قال  بی و  بی  قيل

  نوش                              و ز نيش یئه ھاربـــــــتج ھمرھی با

  

  نوشتسـر  طF ـِم خــــــــچ  و خــدر امتداد پيـ

  روميم ـارــــــخ یوزنرش ســــــفـ  رویر ب
   

  خواب  ريِب  فسونـــده  ام  ز فمن  وارھي

  رابسَ  رـــــــھ رـــزويت وۀجل به بی  باورم

  بآ ویـجو  تشـنۀ در جست رمِ ـــگ با شوقِ 

  شـتاب رــــــــــــــدگ که  ندارد يدنیپت دارم

  از نور آفتاب دهشر، پُ ديده  امــــج  ونــــچ
  

  زشت ز کرد از ين پس صواب ويخواھم تمي

  روممي داربي  دۀدي  ـراغـــــــــــــــــــچبا ن م
  

  آرمان يدــورشــــــــــــخ شخشدرپرتِو در 

  انزم  دۀوبنـــــــــــکـ قــــمنطـ ضایبر اقت

  اروانک الرم  بدنبـــــــــــــگـ �شِ ت صـدبا 

  رھانــــــــھم کـندیِ  به ،نهـــطعـ با نيشخند

  امان    بی انِ ـــــۀ  توفـدای خنھ ـرهــــــنع با 
  

  شتتپِش سر ومست  موِج سرکش و با شورِ 

  مو سرشار ميرو م ـــــــمست از شراب عشق

  


