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  ھاشم رحيمی: فرستنده 
  زندۀ جاويد عبداالله رستاخيز: شعر از   

   ٢٠١۵ آگست ٢٣               
  

   
  

 

  ميوندۀ حماس
 

 زمين سرد بستر در قرنھا

 مغرور و سرکش مغرب، رآگينزھ باد

 زمان ھر

 را شرق آشنای محنت انسان

 پليد افسون و نيرنگ و حيله ھزاران با

 ميکرد ھمرھی بيخود  "شوم پسينی"تا 

 فرنگ خواران جيره دغای از

 جو فتنه ناکسان پای زير دھقان، رنجور پيکر

 فرو نابودی قبرستان تيره ميان در

 خفتند خونه ب آدميخواران نطع روی ،نجوانا بس

 آغشتند خويش پاک خون با را خاک

 شد باال پيکار آتش خاور، کوھستان به تا

 مشرق باد خروشان تا

 شد پيرا حمله مغرب، ددخويان بيداد دژ بر

 ستيز و رزم ۀجرق نخستين در

 کامروز ويرانه کھن زينا ــ آريان محيط کز
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 است دزدان بيداد ۀعرص

 پرواز در سوزنده و چابک

 کرد سازان برده جور کاخ در ھا شعله

 رخشان و روشن صبحگاھی در عاقبت

 ميوند ۀپھن در گاندآزا لشکر

 پيکار ۀآماد کجا ھر

 ماالمال سخت دشمن کين از ھا سينه

 کار در دستھا

 دمار ميھن دشمن روزگار از کشد تا

 مادران خونين پيکار آتش طلوع با

 دوش بر ھا کوزه جوانان، عقبگاه از

 جوشرپ ھا سينه

 ميبردند آب سنگر سوی

 افتاد آزادگان لشکر اندر رخنه دشمن کيد از ناگھان

 شد کشته افغان پرچمدار ! ... آه

 افتاد خاک به ھم دليران رزم پرچم

 ! ناشاد جنگاوران خاطر

 !خرسند بجان آتش دشمن

 دختری لشکر اقصای از ھنگامه اندرين

 آوری نام ،نیشيرز قھرمانی،

 برق ھمچو آسا شعله تندگامی، آذرخشی،

 شتاب در پرچم سوی ،لب بر رزم سرود با

 بيتاب آزادگی ۀباد از او چشمان ساغر

 شرق ايماناب دخت "یمالل "او

 شرق دھقان زحمتکش دختر

 کرد دوش بر افغانيان پرچم

 کرد خاموش ناکسان گوی و گفت

 او و حيران شد لحظه يک ھا ديده

 کشيد لشکر بر مردانهۀ نعر
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 شد پريشان شمند خاطر نھيبش کز

 : کرد فرياد اينچنين رزمجويان سویه ب رو

 " نشوی شھيد کی ميوند په که"

 "!!! ساتينه دی ته ننگی بی الليه ژو خدای"

 پيچيد آزادگان لشکر در ندا اين

 نبرد در شيران ھمچو رادمردان

 گريز در خيزان و افتان دشمنان

 خلق تاريخ دفتر در آن از بعد

 زرين خطی با

 دلير دخت آن نام کنار در

 اند بنوشته" قھرمان "

 امروز تا پيوسته آن از بعد !آری آری،

 مغرور و توفنده و سرکش خاور باد

 پيروزی و فتح پيام چون

 است پيروز نيک مغرب زھرآگين و سرد سموم بر

  !!!است پيروز

 

  

  )١٣۴٧ حوت ٢٧ ــ رستاخيز عبداالله(
  

 


