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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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 Political سياسی

  
  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢سوم مارچ 

 

 !سرباز آزادی 
  زود است 

 ت را زمين مگذار تفنگ

 دانی که مرزوبوم ما   تو می

 ھنوز در چنبر اشغال  

 و اسارت است   

                                                    ياد داری ؟ه ب

 سالھا ما در دو جبھه                              

 برای آزادی ميھن جنگيديم 

 جنگ با تجاوزگران ، با اھريمنان 

 ... .  من با قلم ، تو با قدم 

 !   ای تو شرف مبارزه 

   به يادت است ؟  

  را دشمنۀ  وقتی تو با مرمی سين

  می دريدی  

 من با ناخن ھای افگار و زخمی 

 ديوارھای زندان استعمار را   

  می خراشيدم  

 يادت می آيد ؟  

 سوی آزادی می بُرديم  ه  ما ھردو راه ب

   اينک بازھم  

                            ما بايد از تاريکترين فصل اسارت                                                                   
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 بگذريم 

   زيرا   

 ھنوز تا صبح آزادی راه درازی  

   در پيش است   

   باور داشته باش 

 ی ئسوی رھاه ی بئ  درين راھپيما

 ی  ئو روشنا

 ھرچريک وارسته از خويش با ماست  

 انديشه مکن 

 ببين    

 راه ھای مبارزه را جان نثاران   

  نشانی کرده اند   با خون پاک شان

 ما گمراه نمی شويم اگر به آنھا   

  باور داشته باشيم  

 دانی ؟      می

  فردا ۀ  نعره ھيبتناک تو از حنجر

   بندھای اسارت را پاره می سازد  

 اين تنھا غرش رعد آسای تو نيست  

 ين   ھفرياد آسمان نورد ھزارھا شا

  در گلوی تو گِره خورده است   

 !   قھرمان ای ھميشه 

 دانی ؟      می

  جھش چابُک تو از سنگی به سنگی  

 مثل يک گوزن مغرور  

   برای کوه ھای سرزمين ما  

   عزت می بخشد 

   تو نگفتی  

   تو ھرگز نگفتی که تنھا استی  

 و سکوت شب در کوھستانھا  

   پيام درد دارد  

   زيرا  

   وقتی غرش تفنگت در کوه می پيچد 

 ميدواری ھاست غريو ا

   وقتی آتش تيررس آن  
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 م با نعره ھای ھيبتناک تو   أتو

 درد   تيرگی وسکوت ھولناک دره ھا را می

 ی فرداھاست  ئپيام آور روشنا

   فصل شادی ھاست  ۀتران

 آنگونه که خرگوش ھای موذی از ترس 

  زھره ترک می شوند                         

 تو آھنين مرد روزگار  

  !       از آزادی  سرب

  تو جاودانه در ذھن مردم 

  تاريخ ۀ در حافظ

  ھر شاعر انقالبی ۀدر سرود

  . زنده خواھی ماند 

  

  

 

 


