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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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 Vanguard Woman پيشتاز زن

  

 زنده ياد داد نورانی
  ٢٠١١ اگست ١٠

  

  اولين شعر سپيد آسمان
  

  ھای دختر فرزانه کيش آفتاب

  در نگاھت موج ، دريای شھاب

   باروی نورۀيک طلوع گلدست

  واژه  بر فردای دورچک چک گل

  تا تالطم ھای خون در کام توست

  قطره ھای خون دل در جام توست

  لحظۀ  فرياد خوناگين توئی

  صخرۀ  سرخيده خارائين توئی

  چفته برگيسوی  تو تاريخ غم

  سوسوی شادی برين تاريخ کم

  دختران پاکباز پر شرار 

  شعله ھای رزم کيش نا قرار

  ماھيان جسته در استخر نور

  ن رفته بر وادی تورراھيا

  پای نامت از ازل زنجير بست

  حرف حرفت با شرار تير بست

  آتشی بر نام تو افروختند

  سوختند بال بشر را سوختند

  اين ھمه دردا که بر نامت نوشت

  مرگ بادا بر جھان بد سرشت

  صبحگاه ناقوس شب ِگرد زمين 

  سار بانا نعره پردازد چنين 
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  گشته حک برقبۀ سبز زمان

  اين صد ا تا سقف بام آسمان 

  عاشقان عشق تو در مرز تور

  کاروان رزم تو در دشت نور

  نويسند برقدمھا جاودان  می

  اولين شعرسپيد آسمان 

  ! آی دخترفرزانه کيش آفتاب

  چشمۀ گلواژه ھای شعر ناب 

  سجده گاه شعرمن محراِب تو 

  مرگ مصراع ھای من درخواِب تو 

  بربلندا کاج نامت نور باد 

  در نگاھت بادھا مستور باد 

  خفته آبی آسمان در چشم تو 

  تندِر آزادگان درخشم تو 

  ھوش داری ای که خاکی پر توئی

  شاخ  سدِر سحر باور توئی

  برچکاد آفتابت دست باد 

  تارکش  اندر نگاھت پست باد 

  اخگر رخشنده در چشمان تو 

  نعرۀ  پوالدوش پيمان تو 

  در نگاه ھايت عطوفت موج موج 

  ر عطوفت ھا  طراوت اوج اوج ب

  من رجزدار دو گيسوی تو ام 

  کوکب حماسه بازوی تو ام

  خيز تا بر برزخت  آتش  زنی 

  بر زمين  تصوير مينووش  زنی 

  پرچم  افرازا  برين شبگير، گير 

  وز طلوع  صد ناوک و پيکان و تير 

  مشت تو آويزۀ  باروی  فتح 

  روح تو تب دادۀ  سوسوی  فتح 

  گستوان آسمان چادرت بر

  رخش آبی زير رانت جاودان 
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