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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

 
 ثاقبنجيب 

  ١٠١٢ جون ٠٨

 

  )زنده ياد مجيد( آزادی  سرو تناور در سوگ فرو افتادن 
 بھار به شکوھمندی خود

  می نازيد    

  بنفشه و ياسمن و نسترن

  ر دامن سبز چمن د

  و باغ در انبوھی گل ھای مرغوب عاشقانه

  می جوشيد        

  و کاج ھای سبز جوان

   با قامت ھای بلند غرور

  .پاسداران بيدريغ باغ بودند    

  ناگھان،

  ابر سياه از قبلۀ شمال

  وفانی باد و ريزش بارانطدرامتداد وزش  

  با غرش و رعد

  پردۀ چرکين گناه

  بر رخ خورشيد و ماه    

  .بر فراز باغ کشيد      

  و ديگر روز روشن

  با عبور از غروب خونين

  :به شب گذشته بود     

  سياھی خوفناک،

  ھوای دلگير
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  .وشب پر درد و سنگين شد

  و

  ھرسو

  بيشه ھا پرکين

  غنچه ھای گل پرپر،

  سرو ھا و کاج ھا

  .يدتخاک و خون غلبر     

  و پرندگان خسته

  از باغ کوچيد    

  .وفانطزير غضب ناگھانی اين 

  

***                        

  من و ما و ديگران

  اکنون

  در ميان ديوار ھای بلند سنگی

  و پنجره ھای آھنين

  در زنجير ھای به ھم پيوستۀ 

  زندان

  که بوی خون ياران 

  و آزادگان

  دھد، می  

  يم شب تا به سحرئمی گر

  که بينديشيم بی آن

  به قفل و زنجير و شکنجه و زندان

  !رگو دھليز ھای م

  :يم و می انديشيمئمی گر

  به ويرانی باغ

  از برای پرپر شدن گل ھا

  و شکستن شاخه ھای نو رس

  يدنتوغل 

  سرو ھای سبز تناور

  و سپيدار ھا و کاج ھای بلند سبز غرور 

  بر فراز خاک و

  بيشه ھا و کشتزاران سوخته
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  اما،

  درخشش نور صبحگاھی خورشيد

  از پنجرۀ کوچک زندان

  :دھد      نويد می      

  باز فردا را

   در ھوای پاک،

  جنبيدن دستان رنج و کار را

  دربذر ھای تازۀ

  رستنگاه بنفشه، ياسمن و نسترن 

  و

  جريان بی وقفۀ

                 رويش و پويش را

  در بيشۀ سبز زندگی و سازندگی

 
  

  

 


