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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

 
 )سحاب( سلطانعلی استاد گرامی ياد: شاعر

  علی مشرف: فرستنده
 ٢٠١٧ دسمبر ٢٣

 

  آمو سرود

 

 الھام دھد می آمو نيرومند امواج من به

 ما ویآرز دشت پھنای در است دير بس که

 لب بر زندگی سرود

   دل بر خاستن شور

 منزل آخرين تا مگر بياسايد لحظه يک نه

  باشد می چه ھر حوادث

  بستيزد باد چون که

 ھرگز خشم سيلى با نه

 باری رخش بگرداند

  سازی، زندگی راه ز

 را وفانط و باد نھيبش

  آوا بدين بلرزاند

 خيزد بر آگنده خشم که

 ھا عصيان و شور قعر ز

************    

 آور پيام رود خوش چو

 دستانگر یئتماشا

 پامير دل از پيامش

 . ثيرأت کند می رگھا به

  ما جبال شامخ کزان
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 اما کسی نبگذشته

 تاريخ سده اين در که مردانی شير از بدون

 بگشودند چشم روزی شير و عقاب مرز بدين

 بنمودند سخت تالش ابھت، و مردی پا با و

 ياران دگر چون تالش

 انسانی فرھنگ عاليترين مظھر اين قرون ناموس حفظ برای

  غربی کودک ھا صد که

 .بگزيد تربيت تمدن دبستان اين ش بلخ ز

  مردانی به نازد ھمی دبستانی نيکو بس چه

  ھمواره پروردست که

  وار فريدون جمشيد ھمه خسرو ھمه

 ) کاوه( چون

  ھردم اش کاوه نام ز

 آمو اين ھست موج چو

  رقصد می سينه در مدل

 جادوگر ضحاکان که

 انگيزد فتنه جا ھر به

 خيزد چاوشان خصمش به

  آمد مثال زيبا خوش چه

 پاميزاد پارو از دگر

 ...کھزاد کک از یئنوا ھم، دبستان پور غريو

 افگن خصم مرد ھا صد و

  تن ينئرو مردان ابر

 گيتی ۀگھنام در که

  ميھن زی افگنده فروغ

********  

 آمو اين لھاما خوشا

 دستانگر رود پيام

  ! بادا جاويدان موجش که

 ! بادا بيکران مسيرش

  

  


