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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 دھندگان- ساما ( فرستنده رحيمه ھوادار

  ٢٠١١ دسمبر ٢٧

  آھنگر                                                                  . ش :  از 

                                                            

   ش روز١٣۵٨به مناسبت روز سياه ششم جدی 

  .تجاوز مسلحانۀ شوروی به افغانستان 

  

  گاه تيرهشام          
  

  چرخ گردون باز با  وارونگی  ره می سپارد

  روزگاران  سخت و محنت زاست

  ی  بردامن  برف  زمستاناتيرگی چون  لکه 

   با  بال شومش  سايه  ميگسترد ھر دم اھرمن 

  تابشی خورشيد را  ميخواست  تا ره گم  نمايد

  جای  خورشيد فروزان  تيره ابری  رخ  نمايد

  جغد آمد تا که جای بلبالن ماوا بگيرد 

  عنقا بگيرد ۀ زاغ وکرگس آمده تا الن

  خلقيی دون سنگ خلق قھرمان بر سينه کوبد 

   تيشه کوبد خلق و وطن را دايما باۀ ريش

       

*             *            *        

  

  ھای و ھوی رقص  مزدوران  فضای  ميھنم  را 

  سخت  آشفته  است 

  گرد نا پاکی به ھر سو پھن  کرده ،
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  سينه ھا  را  می فشارد 

  دست  اھريمن ز ھر سو الله  پر پر ميکند 

  پھن صحرا  قرمزين از  لکه ھای  خون 

  خون  گرديده  صحرا الله گون گاه  از گلفرش 

     

*             *              *        

  

  گاه ھم  خيلی شقايق  سد راه  خار  گردد

  پيکار گرددۀ دشت و صحرا ، کوه  و برزن  صحن

  :مرغ  طوفان  بر لبش  دارد  پيامی 

  شب  به  پايان  ميرسد "  

  ياران  طلوع  صبح  نزديک  است 

  اينک  اينجا ، آنک  آنجا 

  قاصد  پيروزی  مرغ  بھاری

  از شکست  زاغ  و مرگ  کرگسان  پيغام  دارد 

  . . . "و  ھزاران 

       

*           *           *            

  

  ليک  ناگه  از  کمين 

  از  ھوا  و  از  زمين 

  از  شمال  رود جيحون 

  چون  بالی  بر  سر  ما  ريختند

  ا  ويرانه  کردند ، و  ملک  ر

  روسھا  خرسان  وحشی 

    از آدمی  رويان  بدگوھر- صد ھزار–با ھزاران 

  با  نفير توپ  و رگبار  مسلسل 

  غرش  بمب  افکن  و  خمپاره ھا

  موج  خون   برپا  نمودند 

  شامگاه  شش جدی 

  خويش را  رسوا  نمودند 

  ببرک  شياد  را  با  خيل ياران  کثيفش 

  ان  ديگر جای  مزدور

  تاج  پوشی ھا  نمودند 
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*           *           *        

  

  ما ۀ ملت  ما  ملت  آزاد

  بار  دگر ، ھمچون  نياکان  دليرش باز  يک

  آزمونی  سخت را  در  پيش  دارد 

  از ھمان شام تجاوز 

  آزاد مردان ۀ نعر

  تند و مواج  و خروشان 

  با چکاچاک مسلسل

  : سرداد اين چنين فرياد

  

  . . . !روسھا 

  !روسھا  از ملک  ما  بيرون  شويد 

  !ورنه  غرق  رود بار  خون  شويد  

  ١٣۶١                                                                   شش جدی 

  

 

 


