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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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 Political سياسی

 
دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از  

  ٢٠١۴جنوری٢۴

 
ن کبيرينبه ل  

 
شگر رزميخيـز ای بـبرستيزنده و پو  

 خيز ای رھـبر رزمـندۀ خـلق

ـعلۀ جـاويد نـبردآتشين روح تـو ای ش  

 ھرگـز از خاطـرۀ مـردم گيتـی نــرود

 خـلق رزمـندۀ گيتـی ھمه جـا

 شـيوۀ رزم تـو در پردۀ دل نـقش کـنند

 روز تا روز درخـشنده تر انـديشۀ تــو

 ھمچو مھری که برآيد ز افق

 گـرم و تابـشگر و امـيد فـزا

 آری انديشۀ تو صبح بـھار است بـھار

 ولی

شگـر رزميزنده و پـوولی ای ببرستي  

 کــه ديــگــر مــادر روس

 چو تو فرزند برومند نـزاد

تـنديـس بـا عـظمت تـــوو در کـنار تــو   

 دو سه دالل ستمگستر غرب

 ھمچو کرمی که افتد به نھال

 نــخل اميد ترا مـيوه بـه يغمــا بـردنــد

 سرزمين تو که چون اخـتر تابان امـيد

لـؤ می کـردء شب خلق تالۀدر دل تير  

 لـيک بنگــر که کــنون نيســت ديـگـر

 النۀ رزم و ستيز

 آخر اين ھريمنان از تو آرزم ندارند و چو زخم چرکين
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 خـورۀ جان تـھی دستانند

 

  انـديــشۀ واالی تــو بــودۀآنــکه جـويــند

 و آنکه در صحنۀ پيکار توھمپای تـو بود

 و آنکه سوگند دليرانه به نامت می خورد

 آن رفيق که به جــان در رۀ انـديــشۀ تــو

امـزن بـود شتابنده چو بــرقگ  

 از کـنار تـو به دورش کـردنـد

 

 آنکه امروز به آئين پسنديدۀ تو

 استوار است و وفادار و دلــير

  اين بـی ھـنران است دريـغۀمعرف خند

ـشگـر رزميآخـر ای بـبر ستيزنده و پو  

»امورین«چو تو شاگرد خردمند ھمان   

 کز پی خاطر آزردۀ خـلق

 با گرانمايه رفيقش ز نبرد

 ھـرگـز از پا نــنشســت

 تـو ھم ای رھـبر فـرزانـه ز پا نـنشين

 خيز از زنـدۀ جاويـد و برافـراز درفـش

 مـوج پـيکار دگـر راه انداز

 باز اين خانه ز دشمن پرداز

 

: ازاشعارۀ مجموع  

)ج کشوراتحاديۀ عمومی محصالن افغان در خار(  

 . م١٩٧٨منتشره در 

 


