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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

  

  صبا راھی

  ٢٠١۶ اپريل ٠٩

  

  سازش نکن رفيق 
  تن نده

  به خفت و خواری تن نده

  سازش نکن

  

  متوھم نباش

  حتی يک لحظه 

  حتی يک سر سوزن

  امپرياليسم ددخو ست

  کر آن نيز رژيم اسالمی نو

  

  ی از يوغ امپرياليسمئمبارزه برای رھا

  و رژيم اسالمی نوکر آن

   وسيعی ستۀ عرص

  وسيع به وسعت ميدان جان آزاديخواھان

  

  مقاومت 

  بعد از آگاھی وشناخت درست از ماھيت امپرياليسم

  

  زندان و شکنجه از ھر رقم

   و سر به نيست شدن

   در انتظار
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  تن نده 

  به خفت تن نده

  

  نکنسازش 

  سازش خوارترين راه مبارزه است

  

  توھم نداشته نباش

  رديگ ی تصميم نمیئکس به تنھا ھيچ

   

   باالست تمام دستورھا از باالی

  باالی باال ھم

  شود امپرياليسم می

  

  تن نده 

  يک سر سوزن ھم توھم نداشته باش

  امپرياليسم ددمنش است

  و رژيم اسالمی نوکر آن

  در حيوان صفتی 

  روی رژيم شاه جالد 

   امپرياليسم راۀنوکر سرنگون شد

  سفيد کرده است

  

  تسليم نشو

  تو در راھی بزرگ 

  پر خطر 

  قدم گذاشته ای

  دشمن خلق 

  بی رحم است و ددخو

  قوانين آن نيز 

  ددمنشانه

  

   دارۀِعزت بوسه بر چوب

    به ز صد سال

  زندگی خفت بار 
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  آنھا از مقاومت ما

  از عدم سازش ما

  ندادن مااز تن 

  و از مرگ با عزت ما

  وحشت دارند

  چرا که مرگ ھای با عزت 

  ريشه ھای درخت آزادی را

  تنومند می کنند

  

  تن نده رفيق 

  سازش نکن

  تسليم نشو

  لحظه ای ھم متوھم نباش

  امپرياليسم ددمنش است

  و 

   آن نيز ۀرژيم اسالمی  نوکر با ھر جناج و دست

  ياد داشته باشه ب

  "مقام و آينده نگریُپست و "ما برای 

  مبارزه نمی کنيم

  

  سازش نکن رفيق 
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