
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سياسی

   

     حميد. ش  : فرستنده 

   ٢٠١٣ سپتمبرھفتم     

    "چاووش"شعر از    

 

  شعرھای مقاومت

  "سروِد ابديّت" ۀاز مجموع

  )مھفت(
     

  صيانچکامۀ عِ  

  )ش ( اھداء به 

  تو ينجا به يادِ ا

  روستای به خون خفته در قلبِ 

  شھادت خون و نمازِ  بانگِ 

  آزادی طالعِ  در بامدادِ 

  :آواز ميدھد

  ،ا نيستغزلھ که نغمه خوانِ  بانگیِ 

  ی ستحماسه ا

  تر از آتشداغ

******  

  سفر را که راهِ  در معبریِ 

  کرانگیتا بي
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  خط ميکشيد

  "افشين"  کينه پرورِ  دستانِ 

  مھاجم ھميار دشمنانِ 

  تو آتش گشود و

  شگوفه ھای بھاری را بذرِ 

  ھای يائسه افشاندیدر دشت

******  

  !رزم سنگLخِ جادۀ پُر ای رھسپارِ 

  تو رفتنِ  آھنگِ 

  ستاصيان ترين چکامۀ عِ گيرا

  ترين چکامۀ بيداری ستگيرا

  دمترين چکامه که ھرگيرا

  لحظه ھای به خون شسته در عمقِ 

  گرانه بارش خون راغوغا

  تکرار ميکند

  رھائی را جانبخشِ  تا شوقِ 

  ماندن رفتن و در اشتياقِ 

  در آزمون کشد

******  

  !شھامت ، ای رفيقِ ای يار

  تو آوای مرگِ 

  اسه را نوشتۀ حمّ نا اوراقِ 

  انگيزرشک بر با کLمِ 

  تقرير ميکند

******  

  ،ديری ست

  پاکيزه خانه ات

  ھا ستتجاوز ننگِ  آشوبگاهِ 

  ،و
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  شھوت بردگانِ 

  را دريده اند "حق با شست پا بکارتِ "

  ،تو

  غيرت و مردی با پيامِ 

  رزم در راهِ 

  ھمت گماشتی

  فرياد آختۀ تيغِ  و

  غلغله انگيز با آن غريوِ 

  مرگ کشيدی               روی بر

******  

  !سينه ات، ای مرد آتشفشانِ 

  گرمائی ست تموزِ 

  که ما را

  دکرختی امان بخش از انجمادِ 

  ،ما و

  خوشنمودت را تصويرِ 

  کز آن 

  آگاھی پرتوِ  نقشِ 

  آئينه پيدا ست در قابِ 

  ميبه ياد ميدار

******  

  ، طلوع کردیتو در غروب

  دستانت تکانِ 

  ميھن ۀدر گاھوار

  انگيختبر جنبشی عظيمِ 

  زھدان جنبش و 

  از نطفۀ بلوغ

  انباشته گرديد

******  
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  ، به ياد تو اينجا

  روستای به خون خفته در قلبِ 

  شھادت خون و نمازِ  بانگِ 

  طالع آزادی در بامدادِ 

  آواز ميدھد

  غزلھا نيست بانگی که نغمه خوانِ 

  تر از آتش، داغحماسه ای ست

******  

  

  

  


