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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

       
ادامه  -ساما ( ھوادار -طارق : فرستنده
)دھندگان  
)سرمد(د وشھيد فرزانه داو: شاعر   
٢٠١١ نومبر ١٧  

 
      

 
 
 

 عقاب زخمی
 
ريز بار دگر زين شراب در جاممـب  
ذت دگری داشت تلخی  کاممــه لــک  
ممــ جسۀرذره  ذداز ـکش انه میــزب  

 لھيب سرکش عشقيکه سوخت آرامم
  عشقۀگل وجود مرا پخته کرد کور

خامم ش چو باده ـوز بر نفســـگر ھنـــ                 م  
 زخون خويش خطی ميکشم بسوی شفق

م                   چه خوب عاشق اين سرخی سرانجام  
 به سنگالخ وفا رھنوردی آسان نيست
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راوان به لغزش گاممـرده فــر خـــ                   مگي  
 نويد فتح شبستان دھم به رھروان

اممـام آوران شود نــيــ رزم پد روـــ                    س  
 زنور تجربه بيناست چشم من صياد

دامم تو در ۀکن است کشد دانـه ممـ                    چ  
توانيم  کشتن  عقاب زخمی ام می  

رامم   کنیایظه ـود لحــر محال بـمگ                      
ی که پشت تو ميلرزد از تصور مرگئتو  

م ـدامـت  اعـگر اسـدگی ديــم که زنـمن                     
نشستغبار منت کس برجبين من ن  

ر با ممــر سـاده بـفتــھر نيـم مــکه چش                     
 نسيم سرد جفا ميوزد اگر چه به شھر 

شد  ھنوز الھا ممـــو بخــرم تـــاه گـگــ                  ن  
 دبير عشق مرا درس  زندگی آموخت 

زدش چوکودک خاممـبه ن وزــگرھنــ                   م  
  ھای اميدهزبس که زود زکف رفت لحظ

اب   ايا مم ــتــود از شـــغ بــی دريــ                   بس  
  رنگی شب در دلم ھراسی نيستهزتير

  شا ممۀتارـد سـا شـو بــم تـــراغ چشــچ                  
**** 

: اشعار شھيدۀمجموع –سکوت تلخ   :ازبرگرفته   
)سرمد( دو داو  

 
  :يادداشت
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       شماره-خپلواکی"ۀ  و چھارم از پائين در دو نشري مصرع ھای ششم از باال
آماده چنين " ١٣٩٠ عقرب – شماره دوم – دوره پنجم -ندای آزادی"   و "دوم
  :است

  و" دستش چون بادۀ خاممه  ھنوز بگرم"
  "سرمد"زبس که زود زکف رفت لحظه ھا "
  

 AA-AAويراستار پورتال
  


