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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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  توماج

٢۶.٠۵.١٠  

  

  با درود

  کنمي ممي تقدراني به مردم قھرمان ازي دست نوشته ام را ننيآخر

  

  ی فراموش نشدنِی سالھا و در قرنھادر

   مبارزهِکراني بِی مرزھاِیدر آنسو 

  شودي فروزان می مرگ ھموطنانم ھمچون زندگیحت 

   شدهکي که از ظلم تاری با مرگ ھر ستاره در کشورشودي افروخته میآتش 

   ماِیداري  بی است برای ظلمت ، ھر شراره نوائني در ا 

   

  ی آزادادي ، فررسدي و با نام تو به انتھا مشوديبا نام تو آغاز م 

  مينھي را در دل می آزاداي مرگ اي ء و از ابتدامي ھستیماسه رفتن حني در امي دانیھمه م 

   و نفرت داده خواھد شدنهي کِی ظلم و کشتار با گلوله ھانيِ که پاسخ ای روزديفرا خواھد رس 

   روشن خواھد داشتی طلوعِامي که بر کشورم پیئ ھاگلوله

   

   خواھد شداني پوی رودزي نريِآنگاه است که مرداب حق 

 خواھند يیِ  خشن به نبرد نھای خروشان خواھند بود و ھمانند رودخانه ای ، توده ھا ھمانند آبشارديآنروز که رس 

  رفت

   بر قلب ظالمان خواھد نشستشي ھمچو مسلسل ، که تک تک گلوله ھایرودخانه ا 

   به ارمغان خواھد آوردماني را برای ھستند اما سرسبزني که آتشیئگلوله ھا 

   برپا خواھد شدی طوفانم،ي نسني اِی ، اما در انتھاوزدي میمي نسنکيا 

   استکي نزدیِ و طلوع روشنائدي خواھد رسانيپاه  بکي تاریشبھا
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   را نابود خواھد کردیکي و تاردي خواھد دمندهي آيی افق روشناک،ي تاری از شبھاپس

  درسي بگوش مدهي انقالب مردم ستمدِی شود ، صدای مدهي را دیِنور روشنائ

   وطن فراتر رفتهی شھرھای از بام خانه ھادهي مردم ستمدني اِاديفر

   شودیکي توده ھا با پتک کارگران و داس دھقانان ادي ، فرکهي روزستي ندور

   پاسخ داده خواھد شدني آتشیِ شدن خون ستاره ھا با گلوله ھاختهي ، رکهي روزستي نريد

  ی روز آزادستي نري و دستي ندور

   

  توماج

 رداد ھشتاد و نه خسوم


