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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

  

  

  دست ماسته نجات ما ، ب

   محبسني تا نجات از اگريکديدست در دست 

  

  مي برساتي و به حمي تا لباس کھنه را بسوزاندييايب

   بر شعر عمرمانمير بگذااني پای تا نقطه دييايب

  

  ی وطن و آزادني بستيواري تنمان دگر

   تا آزاد گردد وطنمي برداراني را از متنمان

  

  مي تا رھا باشمي رھا شودي تا از وحشت و ترددييايب

   شھادتی باشد برايی صدایداريِ سحرگاه بی ھوا،ی تا در صبح آزاددييايب

  

  مي بپوشانماني بر صدااني عصی تا جامه دييايب

   صدا مردنی از بمي تا بترسدييايب

  

  مي تا رھا باشمي رھا شودي تا از وحشت و ترددييايب

   شھادتی باشد برايی صدایداريِ سحرگاه بی ھوا،ی تا در صبح آزاددييايب

  

  مياندازي بخود بی نگاھنهي و در آمي بردارماني تا نقاب را از چھره ھادييايب

   بدتر از مرگ است ، مرگ بھتر از سکوت استسکوتمان

  

  مي بپوشانماني بر صدااني عصی تا جامه دييايب

   صدا مردنی از بمي تا بترسدييايب
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  مي باری اما نممي ، ابرمي بری اما نمميغي سکوت ، ما تبا

  مي  را از قفس رھا سازی تا آزادديياي ، بمي تا سکوتمان را بشکندييايب

  

ِ خلوت خود ، فکر آزاد دری حتکهي زماندر    قفس استیِ

  مي نفس بگوئکي ھا را در ی تا گفتندييايب

  

  ِ شرف نفس ، زندان است و شکنجهکهي زماندر

   سر دادی آزادادي فردي تن داد و بادي سکوت نبابه

  

   استداري بشهي ھمی جنگلھا رودني ای اند ، اما در انتھادهي خوابجنگلھا

   رودني ازندي مادي جنگل ، فرِیکي سکوت و در عمق تاری شبھادر

  

   به ستاره و منظره و افقدني ، تا رسیداري و نور و باي به دردني رستا

  ی به آزاددني تا رسگريکدي در دست دست

  

  

 


