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AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

   

   »اسير« نسيممد ـحماستاد      

  

  

  

  

  

 !!!شرف باختگان 
 

 ) »اسير فرياد« بخش دوم از( 
  

   "افغانستان آزاد ــ تان آزادافغانس"وزين  پورتال طالبدر  ، جناب دگرمن خاطرات مختصر ۀمطالع

وابستگان  پرچم و بياد کارنامه ھای خلق و مرا» ؟چه گفت" ازھر" مورد مرجان در«به نام  
ين وسيله تقديم دوستداران و به ا ه ھمين عنوان انعکاس يافتهشعری ب که در آن انداخت ۀشرفباخت

 :شودمي

  

  نـام آورت  مردانـه ــــبــ  ازمبنفدای سـرت        من سـر  ای! نوط

  وتاريخسازان ت ،ـه ھسـتـندـــــدوران تو      کـ سازان   ـاسهمّ ــــح ه ب

  سر رھـت جان و ذرکه کـردند نبر       و  بوم رــگانت به ھبه رزمند

  آسمانت ، غــم انــدوده شـد وده شـد      سپيدآل  دامن پاکت، رــــــاگـــ

  نمودنـد ، نامت حقير بـه ظـاھـر   ر   دکه نوشان پست و شريوُ  رـــاگ

  ه بی مـايگی دامـنت لکه کردــگـرد      بـ  اين ناخلف مردم ھرزه گر

  ، ھـمـه اخـتـيارداده ـه اغــيارـرده وار      بـپرچم کنون بَ  خلق و رـاگ

  نده انـدگسراف گـان ورومايــــفــد      ھـمه بنده ان د وــــرَده انـبَ  مه ھـ

  ھامـت کنندــھين رادمردان ، شاين جمع اين سان دنائت کنند      مِ  گر

  اPشودب ، روزی دوباPست وــود      چاحيا ش ارب رـــدگـ  امـتن که 

  خ ، شــرمـندگیـــه دوران تاريکـسی ذلـت و بـنـدگی      ب  خــواھــدن

  ن انقيادنخواھد کس اي شــھـيـدان راه جـھـاد      که ھرگز بــه خــون 

  ون پلنگــننگ      به ميدان جنگند، ھمچ اموس وراه ن که در ابه آنھ

  ـنـتــــــگشـيراف مردان  زدايند  دامـنت      ، ازننگ ۀلک  اين  هـــکـ
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  تبرق آزاديَ   شود،  روزانـــــت      فننـد آبـاديَ رسـا ردون ـــــبــه گـ

  چـنگال دونان کنند ـZصـت زد      خردان کـننــــــگـ َدور ۀشـھـر رات

  وتھای پاک شھيدان ونـــــــــبه خ

  ربان توـقه ب انھاست يکسرـکه ج

  

  

  )م 1987آگست  22بن ــ المان، (                                                     

  

   

  


