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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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  "سيماب"امين 

  ٢٠١١ اگست ٢٠

 
  !سالم» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« مبارزپورتال وزين متصديان

را ) پورتال افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان(ھان اولترازھمه سومين سالگرد باشکوه تأسيس پورتال محبوب آزاديخوا

 مبارزه به ضد اشغال ميھن آبائی ما ۀفقيت ھای چشمگيربيشترتان را درادامه شما ازصميم قلب تبريک گفته ، موب

دومين سالگرد استرداداستقالل  و ھمچنان نود. توسط استعمارامريکا و متحدين آن وبه ضد ارتجاع بومی خواھانم

. ستيالی انگليس را ھم به شما و ھم به جمله ھموطنان آزاديخواه وغيورما تبريک وتھنيت می گويمکشورازا

، راث گذاشته استکه ھمواره به افتخاری که پيروزی ملت ما برامپراتوری برتانيای کبيربه مابه مي ازآنجائی

ی سه جنگ خونين با ھند برتانوی زنانی درط مردان وراد که چه راد ، به اينمسروربوده وبه آن شادمان می شويم

برای ارج گذاری . توانستند چنان حماسه ای را به فرزندان اين ملت به يادگاربگذارند، متوجه نشده ياکمترمی انديشيم

اری ھموطن ـ که جان بازی شان ھمپای جان بازی شھدای به آن جان باختگان راه آزادی وطن ورستگ

ازرھی معيری رادراين صفحه به " شھيدان وطن"نبرددربرابراستعمارشوروی است ـ پارچه شعرزيبائی  با عنوان 

  .آن شھدای گلگون کفن ميھن پيشکش می نمايم

  »سيماب«امين 

  ۲۰۱۱ آگست ۱۹

  
  

  شھيدان وطن
 

   و خورشيدندھيدان ، که ماهـــــنمرده اند ش
  دـدگان جاويدنـــن ، زنـــتگان وطـــکه ُکش

  
  الِف شمع که می گريد ازھالکِت خويشـخ
  دــــان وخنديدنـردند جــه روز ِ رزم  سپــب

  
  ون بھرامـای ، چــد پـــرخ نھادنـــرازچـــف
  دــه دامن ازاين خاکدان فروچيدنــــرچـــاگ
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   بيدرزه ھمچونـدند لــان خصم فگنــه جــب
  رزيدندـل نلـــاِد اجـــوه زبـــک وـــی چـــول

  
  باربنشستندــون غـــا چـــتان ِ رضـــرآســب
  يدندـچو مه درخشــمان ِ شرف ھمــــرآســب

  
  دـمن اگرنقد ِ جان نمی دادنــه جنگ ِ دشــب
  ه جان ِ دوست ، چنين منزلت نمی ديدندــب

  
   تارب ِــگانه اند چون شــ بيۀدـــربه ديــاگ
  دندــبح اميــچو صـــ ما ھمۀدـــی به ديــول

  
  رھیده اند ـک ِ شھيدان که زنـه جان ِ پاـب

  دــــزاوار ِ جشن ِ جاويدنــدالوران ، که س
  

  
  
  
  


