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  !!!ءشھدا يادی از  

 30ۀ  صفح عزيزم آقای معروفی در گرانقدر بعضا نوشته ھا الھام بخش ميشوند، چنانچه نوشتۀ

 اثر ربه خاطرم آورد که چند سال پيش ب "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "می پورتال وزين 

، کنند ان برگزارالم ، محفلی دربود شھدای راستين وطنای جوانانی که ميخواستند، به يادتقاض
 کانون ياددھانی از«اکنون که . ن محفل خوانده شدآ شعری سرودم که توسط گوينده ای در

جون  9تورنتوی کانادا تصميم برگزاری چنين محفلی را به تاريخ  در» شھدای مردم افغانستان
ھمان  جون 9به  سروده و 2003جون  7به تاريخ  را که اتفاقاً  دارد، من نيز ھمان شعرامسال 

  :، تقديم دوستداران ميکنم امسالپرافتخار حفل م غرض سھمگيری دره سال قرائت شده است، ب

  ميدھدرمان ـــو ف حکم  ، بوم شومی       ھيبانی مَ ــشھر تاريک است و طوف

  ميدھدايان پ  ،دهـازيـــــآغــ  هآنچـــــ       ، شھرسوزرساندمي  یـــــرقب  رعد،

  ميدھدـوQن ـــــــج ريشه رتيشه را ب       داــــــــــسازد جه مياز بُت  را اخ شــ

  ميدھدـان ـــــــان را درس ايمراســـت       راغــدارد چ  کف  ند بی ايمان بهچـ

  ميدھدرآن ــــــق  از نص  ژده ھـــام       ـرانـز قِــــج درس قرآن يا نخوانده 

  دھددان ميزنــ  ـجـــــــــادب را رنـبا       پيچ ادب و   ـمـــــــــموده خيپخـود ن

  ميدھدرمان ـو ف  حکم  وضيعی رھـ       کشدحنت ميمِ  ی بارـــفريش رھــــــــ

  ميدھدو شان  ـزت ــــع ـــایجلوه ھ       زندزت ميــــــــــاورنگ ع رتکيه  ب

  ميدھدان ربان شيرين را  به  قــــــج       ـنـــــــــوطــ ام م اننثاران در رهِ ــج

  ميدھدــان ـــــجـ و رآزادی  س  ربھـ       وه رانستـــــــ  آزادۀ  نـــــــــــازم آن
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  ميدھدريحان  و  ر روحـــــوی عطب       آن سبب از ، اک وطنــب خھر وج

  ميدھديدان ـــــــــون  شھـخــــ اد ازي       برگ گل فرش است در صحن چمن

  »اسير«ز ما خيردـــــرزمين  مســــ

  ميدھدــــردان دوران ـــــمــــ  اد ازي

  

  

  )م  2003جون  7ــ فرانکفورت،  »اسير«نسيم  .م( 

 

 


