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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

  
  *دپلوم انجنير نسرين معروفی : فرستنده

  نامعلوم: شاعر 

  ٢٠١٢ سپتمبر ١٩

  

  شعله ھاۀحماس
  

  تو ای ھمرزم و ھمزنجير و ھمسنگر

  سر از دامان پندار سياه خويشتن بردار

  مگر از دشنۀ خونريز دژخيمان

  سپی خوبان بد گوھرمگر زين رو

  ھراسی در نھانگاه روان خويشتن داری

  ت از شرنگ ترس لبريز است؟حمگر مينای رو

  گناه است اينکه می گوئی

  افق تار است و شب تار است و ره تار است و ناھموار

  اميد پيشتازی نيست در اين راه ظلمت بار

  تو ای ھمرزم و ھمزنجير و ھمسنگر نمی دانی

  اين سياھی و اين فسونکاریکه جاويدان نباشد 

  ندارد پايۀ ديرندگی اورنگ اھريمن

  سر آيد اين شب تاريک و غم گستر

  و در پايان اين شب اين شب خاموش و ھستی سوز

  و در فرجام اين تاريکی تلخ و روان فرسا

  برآيد آفتاب سرخ از خاور

  تو تنھا نيستی در سنگر پيکار

  رتو تنھا نيستی رزم آزما با ديو مردمخوا

  کز ھر گوشۀ گيتی
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  که از ھر کارگاه و روستا و شھر

  نوای کارزار و بانگ رستاخيز می آيد

  کار خونين را پذيرا شويتو ھم برخيز و با رزمندگی پ

  به سوی مرگ ھستی ساز دشمن سوز پويا شو

  ھمزنجير و ھمسنگر نمی دانی مگر ای ھمروھمرزم

  که دراين دشت و اين صحرا

  لھای مرگ خونين سايه گستردهدراين وادی که بران با

  دراين پھناه

  که مرغان بر فراز شاخسارانش سرود رنج می خوانند

  دراين کشتی که آن ناخدايان فسون گستر

  به سوی ساحل بيداد می رانند

  وفانزای غمھای توانفرساطدراين دريای موج آگين و 

  که اندر کارگاھانش

  روان رنجبر در کورۀ بيداد می سوزد

  که اندر روستاھای تھی از سبزه و آبش

  که اندر دشتھای خشک و سوزانش

  دل برزيگران چون نخله ھای تشنۀ صحرا

  بود در آرزوی قيرگون ابری

  که از آن بر درخشد آتش و تند بارانی فرود آيد

  ست چشم روستائی پير مردانیبه سوی تُ 

  و چينرا کرده ھمچون کشتزاران پر شيار  که زخم تازيانه پشت شان

  و چشم مادران بينوا کاندر دل شبھا

  برای کودکان خويشتن

  افسانه می گويند اين سبزه ھای باغ رنج 

  و چشم رھنوردانی که با رنجھا بر دوش و دل پر جوش و لب خاموش

  دراين دشت و دامان راه می پويند

  و چشم ژرف بين قھرمانان که اندر گوشه ھای تار زندانھا

  د ھای آھنين بر دست عمری زنده در گوراندبه پا زنجير ھا و بن

  که تا برخيزی و زنجير ھا را بشکنی و بر فرازی

  پرچم آزادگی و برفروزی آتش

  تا اين خسان اين ناکسان در آن بسوزند
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 به " در خارج کشوريۀ عمومی محصالن افغاناتحاد"که به وسيلۀ "  از اشعاره ایمجموع"اين شعر را از جزوۀ * 

"  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" به نشر رسيده بود، برای شما خوانندگان ارجمند پورتال ١٩٧٨کتوبر تاريخ دھم ا

  :انتخاب نمودم، تا

ين  را معرفی دارند، تا حد اقل برمبنای ھموی از سرايندۀ آن اگر نشانی وجود داشته باشد، دوستان لطف نموده ١

  .ميک پارچه شعرش از وی قدر دانی نموده بتواني

 از روشنفکران پر مدعا؛ ضعف، جبن، ناتوانی و بی ايمانی شان را در پناه شرايط  در چنين فضائی که که برخی-٢

  و اوضاع وخيم حاکم می خواھند بپوشانند، پيامی از مبارزه رسانيده باشيم

  ده است و از ھمه مھمتر ، باری به خود آئيم و ببينيم که گذشت زمان ما را ازکجا به کجا کشاني– ٣

 نسرين معروفی

 


