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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
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  "رھبر"ھروی در رثای شھيد " فدائی"مرثيه ای از شيخ الشعرا استاد 
  

  آذرخش
  

  دريغ و آه از آن  آيت سپيده  د مان             
              دريغ  و آه  از آن  قامت  بلند  زمان                    

  دريغ  وآه  ا ز آن  آذرخش  طوفانزا             
                                دريغ  وآه  از آن  يکه  تاز بی  پر وا

  که درسياھی شب ھمچو مشعلی تابان
                               خموش گشته  به  يکدم زجور خفاشان

  تم نگر که چه نخلی زبوستان اميدس
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                               زپافتاد و به سوگش زمان سيه  پوشيد
  دريغ از آن   پدر انقالب  و حماسه 

                               که بی خبر ُبد  از آن گژدم سيه  کاسه
  که روبھانه ز سوراخ شب برآرد سر

  شير شرزه برد حمله  روبھی  الغر                             به 
  

  نديد  خصم   چو در  کارزار مانندش 
                             به حيله  در دل   ظلمت ز پا  در افکندش

  اال  بھين  خلف  پاک  ملت  و  ميھن 
                             اال  گزين  شرر   افروز  خرمن   دشمن 

  ۀ عشقاال به  اوج شرف آسمان ستار
                             سبک  رکاب   ميادين برج  و بارۀ عشق 

  عقاب  وار  بر افالک جاودان  رفتی 
                             نبود  در  خورت اين  تنگ  آشيان  رفتی 

  جدائی تو زميھن به روزگاراين بس 
  پای يک دونفس                            که بُعد فاصله طی شد به 

  به بال آتش وخون از فراز کوه و کمر 
                             شدی به  کوی   شھيدان عشق  راه   ََسپر

  ز  تير کينه   و  بيداد  نا  جوانمردان
                            زدی تو بيخبر از خويشتن به خون جوالن 

  گداخت سينۀ  دشمن  ز پايداری تو 
                       زعزم  راسخ  و ايمان  و استواری  تو          

  زبسکه مشفق و دانا ومھربان بودی
                                چراغ محفل شب ھای ھمرھان  بودی  

  تورا که بود دل روشن ويتيم پرست 
                                چرا زمانه به سنگ جفا وکينه شکست

  و رسمت زسر کی ميگيردتورفتی و ره 
                                 ز دود مان شھيدان خبر کی  می گيرد

  زنان  بيوه ازين  پس تو را کجا  جويند 
                                 گل  وجود تو را بی کسان  کجا بويند 

  زمان که داغ عزيزان نھاد  بر دل تو 
   به غيرھمت  واال ند يد  حاصل   تو                                 

  زقيد  وسوسه  و زرق اھرمن رستی 
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                                 کمر به  عرصۀ  آزادی  وطن  بستی 
  يله  و  نيرنگ  پای  ننھادی به دام   ح

                               به روی خصم دغل باب صلح نکشادی 
   است توگرچه رفتی نام تودرجھان باقی

                               به لوح سينۀ تاريخ  جاودان باقی است    
                                     

  
  


