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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

 
  داکتر ھدايت: فرستنده

٠٨.٠٢.١٠  

  شويم است، با صدای ستار، ̋ ما ̋  ̋ تو ̋  و ̋ من ̋ترانه ای ازھومن ذکايی، غزل سرای ايرانی، را که حاوی پيام  
تقديم ميدارم واميد وارھستم که به ذوق ʺ افغانستان آزادʺازخوان شھيرايران، به خوانندگان محترم پورتال آو

  . دوستان برابرباشد

  برای ديدن وشنيدن آھنگ روی لينک پايين کليک کنيد

0ZOdmvH6-CB=v?watch/com.youtube.www://http  
 

   

  يگانگی 
 جھان ای عاشقان ای عاشقان ، گاليه دارم از

  نا مردمی از ھر کران ، آتش به دل ھا می زند
 زند آتش به دل ھا می

 
 ھمچون زمين و آسمان ، ستاره ھای خون چکان

 سينه ی ما می زند سنگ مصيبت ھر زمان ، بر
 آتش به دل ھا می زند

 
 اھل نياز دنيا به کام اھل ناز ، ما بيدالن

 اين قلب خونين باغ ما ، داغ شقايق داغ ما
  ،گاليه دارم از جھان ای عاشقان ای عاشقان
  آتش به دل ھا می زند  نا مردمی از ھر کران ،
 ھا می زند آتش به دل

 
 ما خسته از رنگ و ريا ، با درد ھر داغ آشنا

  مين را بی دروغفروغ ، روی ز اين آسمان را پر
  خالی ز کين می خواستيم ، نيک و نوين می خواستيم
 زيباترين می خواستيم ، کی اينچنين می خواستيم

 
 عشق و آزادی زند روزی که قلب اين جھان ، با

 دنيا به روی مردمان لبخندی از شادی زند
 عاشقان ای عاشقان، ای
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   از ياد ما ياد آوريد ، از ياد ما ياد آوريد
 با ياد ما داد آوريد دادگان،دل دادگان ،دل 

  ياد ما ياد آوريد
 

 رھا شوی شادا که با يگانگی ، از بند غم
 به رغم ھر بيگانگی ، من و تو با ھم ما شويم

  چون ما چنين می خواستيم شادا به روزی اينچنين ،
 آری ھمين می خواستيم آری ھمين می خواستيم ،

 جھان ارم ازای عاشقان ای عاشقان ، گاليه د
  نا مردمی از ھر کران ، آتش به دل ھا می زند

 آتش به دل ھا می زند

 
 
 


