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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

 
  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ اپريل ٢٧
  

  جانبازی که تا کنون ناشناخته مانده» حفيظ«
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  

  )شفيع(رفيق حفيظ  معروف به 
  

 خادی - پرچمی ھا  –خلقی ھا (له ئی که توسط   جالدان  شوروی  شعزانه  جانبامندان به سالم به  خوانندگان و عالق

  .و باند ھای اخوانی به قتل رسيدند ) اھ

با » فيسبوک«و از طريق صفحۀ شناسيم   ديده ونه میه که تا کنون  يک ديگر را ن)  اختر جاويدان (يک رفيق گرامی

ئين و اقاضی احمد ضياء ، دوکتور واحد ر(  کمونيست ساما زانز جانباھم آشنا شده ايم  لطف بسيار  نموده سه  عکس ا

و باورمند به امر مبارزه عليه تجاوز (را برايم فرســـتاده که باری ديگر از اين رفيق شفيق  " ) شفيع"حفيظ  معروف به 

  .ابراز سپاس می نمايم ) و اشغال کشور توسط امپرياليزم امريکا و متحدينش 

 که توسط  نوکران بود افغانستان  مردم دانم که اين کمونيست از اعضای سازمان آزاديبخش  ھمين قدر میاينجانب  فقط

بنابرآن از  .  چيزی دستگيرم نشدزبا تأسف  که در مورد  فعاليت ھای مبارزاتی  اين رفيق جانبا. روسھا  کشته شد 

ور توسط امپرياليزم  امريکا و متحدين آن را  داشته  آن بخش ھائی که  موضع ضد تجاوز و اشغال کش(رفيق ھائی  ساما 

در وھلۀ نخست و از ساير رفيق )  ، شجاعانه و  فداکارانه می رزمندو در ھمين راستا  چون گذشتگان شان صادقانه 

در صورتی که می باشم، آرزومندم تر در مورد اين رزمنده  ھای مبارز ھمينطور خواھان معلومات بيشتر و موثق

 .برايم بفرستند ) از طريق ھمين پورتال ( معلوماتی در زمينه داشته باشند
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 به ياد اين  کمونيست تا کنون ناشناخته ماندهاز محمد ُزَھری و سروده ای 
 

 به گلگشت جوانان ،

  !ياد ما را زنده داريد ، ای رفيقان 

  که ما در ظلمت شب ،

  زير بال وحشی خفاش خون آشام ،

  نديم اين نگين صبح روشن را ،نشا

  . انگشتر فردا ۀبه روی پاي

  و خون ما ،

  به سرخی گل الله

  به گرمی لب تبدار بيدل

  به پاکی تن بی رنگ ژاله

  ريخت بر ديوار ھر ديوار کوچه ،

   ھر کوه ؛ۀو رنگی زد به خاک تشن

  ...و نقشی شد به فرش سنگی ميدان ھر شھری 

   نرم شنگرفیۀو اين است آن پرند

  که می بافيد ؛

  و اين است آن گل آتش فروز شمعدانی

  که در باغ بزرگ شھر می خندد ؛

  و اين است آن لب لعل زنانی را

  که می خواھيد ؛

  و پرپر می زند ارواح ما ،

  اندر سرود عشرت جاويدتان ؛

  و عشق ماست الی برگھای ھر کتابی را

  که می خوانيد

 ****  

  شما ياران نمی دانيد ،

   تن رنجور ما را آب می کرد ؛یئچه تبھا

  ی ، به جای نقش خنده ، داغ می شد ؛ئچه لبھا

  .ی در دل غرقاب خون ، نابود می گرديد ئو چه اميد ھا

   خود ،ۀولی ما ديده ايم اندر نمای دو

  حصار ساکت زندان ،

  که در خود می فشارد نغمه ھای زندگانی را ؛

  سر آزاد مردان را فراز چوبه ھای دار ؛

   خود می گدازد آھن تنھا ،ۀجی که اندرون کورو رن

  ھرگز نشد کارا تلسم پاسداران فسون،
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  کسی از ما ، نه پای از راه گردانيد

  .و نه در راه دشمن گام زد 

  تانيو اين صبحی که می خندد به روی بام ھا

  تانيو اين نوشی که می نوشد در جام ھا

  !گواه ماست ، ای ياران 

  گواه پايمردی ھای ما

  واه عزم ماگ

  کز رزم ھا

  !جانانه تر شد 

  

  محمد ُزَھری* 

  
 


