
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

  
  يک تن از ھوارادان پورتال: فرستنده

  ٢۶.٠۴.٠٩: زمان ارسال
  

م اھرات شکوھمند محصالن پوھنتون کابل ضد اشغالگران روس ورژيظ با روزنا ميمون ھفت ثوروبه يادتدررابطه
ارز وآزادی خواه کشورما ١٣۵٩دست نشاندۀ آنھا دربھار ل توسط شاعران مب ، چند قطقه شعر را که سی سال قب

ده ام  سروده شده وازطريق نشريه ھای محصالن درپوھنتون کابل پخش می گرديد، ازآرشيف ادبيات مقاومت برگزي
  )١ (.ديم ميدارم آزاد افغانستان  تق-و به خوانندگان گرامی پورتال افغانستان آزاد

  
  

  مرگ شيرين
  

  گرآويزی مراباچوبه دار

   وگرزخمی کنی جگرم را

  وگرفرمان دھی جالد خونريز

   که برد تا به آخرگردنم را

   زمن چيزی نخواھی ديد

  ومن حرفی نخواھم گفت

  وتوسودی نخواھی جست

  بروجای ديگرگيرآرشکارمفت

  چه جای گفتن حرفست مردانرا 

  ناندرروی نطع ناجوانمردا

  ومردن بھترست صدبارانسانرا

  بزيرتيغ دژخيمان نا انسان

  شنيدی زان شھيدانيکه ميرفتند وميگفتند

  فرورفتن بکام مرگ شيرين است

  ھمان بايسته آزادگی اينست 

  ومرگی راکه نام مردرابدنامی ازپی آورد حقا که ننگين است

  

****  

  جھان داغست زمين داغست دلم داغست
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  جوشد ھم داغستوآنچه بين رگھايم ھمی 

  آری داغ

  زپرپرگشتنم محزون نگردد باغ

  چراکه صدھزاران ھمچومن گلھا فراوان شد

  زپرپرگشتنم رخساره گل ھای ديگرالله باران شد

  زمرگ من مجال زنگی برغنچگان نوچه آسان شد

  مرگيکه حيوان وارگی زانسان رسيد

  فرشته ھم فدای نام انسان شد

  ومرگم آتشين است زانکه شيرين است ومرگ ما چه شيرينست

  وزان کزما به مرگ ناپسند وسردھرلحضه صدبار نفرينست

  و پزيرا می شوم مرگيکه شيرين است   پذيرامی شوم مرگيکه شيرين است

  

****                                 

  خيزودست ودانش وعقل وقلم شمشيرکن

  من سيرکنخاک پاک اين وطن ازخون دش

  جبھه دانش کنارجبھه ملت گشا

  راه استقالل وآزادی به خون تصويرکن

  )مرده باد(مرده باد آنکس که پا ازراه ملت کج نھد 

  )زنده باد(زنده باد آنکس که سردرپای آزادی دھد 

  
  :يادداشت

ه خاطر –) ١( ا را ب وانارسال  ھموطن عزيز، سپاس بيکران م ه عن دری ک ه ھای گرانق ن  پورتیتحف ان اي ال آزادگ

ما ننگ ند، ارفاه انسان زحمتکش آن جان دادو  کشوروارث و حارس به حق خون پاکبازان ميھن که به خاطر آزادی 

ا . ند، بپذيريدرقيت وبردگی را نپذيرفت شما با ارسال اين تحفه ھا به عالوۀ آنکه گوشه ای از تاريخ مبارزاتی کشور م

ا را در روشنائی قرار داديد وبر استم تۀ آنھ ه وجدان گذش ز ب ادمين را ني وابين ون شرديد، ت رار مبارزاتی آزادگان پا ف

داری . رھنمون گرديد اميد استمرار اين حرکت شايسته وبايستۀ دوستانی چون جناب عالی محرکی گردد قوی برای بي

  .وجدان ھای خفته

              شاد وکامگار باشيد

   AA-AAپورتال              

  
 


