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ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Political سیاسی
  

 کابل کابلی ــ دهمزنگ کابل    

 6112 آگست ششم          

  

 
 دوم اسد           

        

 ربود رصف ما د بیداد از گرگ  ربود سر را  کس هشتادبهترین 

 وثر ربودــک ۀ دا باـــــفش تـاز ک

 ربود لگون ما صرصرـگ رـساغ

 ربود رهوـفش گـک از لهارنج سا

 ربود روشنگر انـواهـروشنی خ

 ر ربودشمن از کفش تب  د رچه ـگ

 ر ربودبراد  ور چشم خــوار وـن

 ارهـای سرور ربودـرچه سردـگ

 ربود محضر خشم کزین رارشزان 

 احمر ربود  قطرۀ انزارـــر هـگ

 ربود مغفر سر ز کف شمشیر ز رگ
 ربود خنجر رچه اوهست گ گرزها

 رچه آن ننر ربودـلچراغ ها گـچ

 آن اثر ربود ی بیشی زــن یکـزی

 ربود اخترگردش سهراب  چو صد

 ربود بر راغ ازــل شبچـرچه لعا

 ربود  ردـما ه  کو ستاـخــون ن

 ربود برـعـن و ل ــــن گاینا ۀـفتن

 بیشتر ربود ودـع آموخت از یدبا

 ربود رـشک ا شهــد وـم متا زکــا

 ربود ور از نظرـن ک ارنیست با

 ربود لشکر رازان گرچه ازسرف

 ربود گرـسن د که ازـیبا رزنـــتی

 ربود ـرــفــدار باـه بیـرقـــگــرچ

 ربود ین ستمگراــــــخ ـرۀـــــزه

 ربود ـرــاگ ،شان ببــودــک مـباست

 ربود رــرت جگدـقــ  لوت دـــق

 ده شندرمارب دـــــقی بزم طسا 

 تهی شتهب گذاـل م  ـعــــاز می ل

 بینداد ــاستب  نوفاط  فبر صد

 ستم بیـداد و رنگ وـنی ه ودعـخ

 بازوی رنج مباد بی ودان هرگز

 راندرم ماـــــوش گــآغ وای از

 خلق صف   در مباد هرگز سری بی

 لب دشمن کیش خلقـق بگیرد در

 اشک رنج گردد خیزسیل طوفان

 خورد و زد رددشمنان  ار باکنیست 

 شکست واهدتیرپشت دشمنان خ

 لومان خلقـروغ باد راه مظـپرف

 بهم مستی ها و لم نجات شورـع

 ان پیل تنـمـرستودان با د اــــج

 رر گهـپ و نا ـرغـد پگنج خلق با

 ا تــنج راه ن ـفـتـر بهتـر یاـهب

 درصف خوددشمنان بایدشناخت

 ند واــیا خ  الف تا از تلم نجاـع

 اـومـتلخ با دا چ داد گــرـکــام بی

 ستیز و  رزم شیوۀ  آموخت باید

 شوند ه ــگن آستمکشا ،ردـنب رد

 سینه لیک رچه می خلد دراگ تیر

 دــبلن اداـــــــب ی ــــــگزادایت آر

 ش استـصف ستمک ررایثاـلشک

 دست بدست درصف پیکارونبرد

 ن خبیثـویاــــــــــــبــرگــک ا هللا
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 ربود رکه داد از صنف ستمگ تا

 ربود رـسـ اج ـت  نیشاـکـدـب تا ز

 ربود رـیگم دـــل آن با زور هـثق

 ربود منورتوکل رزم  و شتر عصر

 ربود رجـــمع رخ او زـربه اـتجـ

 ربود از قمر نور بیرتد ووض خ

 ربود رــرت رهبدـکف شان ق از

 ربود ضحاک خاک بسر وه هاکا

 ربود نیرنگ ها مسطر ه وعدـخ

 ربود بت پرستی های دون پرور

 

 یک قطار جمله ستمکش بی صف

 نستمکشا ،رـــگهــمداه ـیه گــتک

 یکروزه نیست طوالنی نگر جنگ

 گیر اصولش یاد ست یئجنگ رها

 تاـلم نجــع وـمج  یث شیخحد از

 است پرور  کثیف  بیگانۀ خدعۀ 

 ون نمودـنگ ،دشمنان موج سوار

 ید کشیدود باـبین خ ط قـرمـزــخ

 خط دشمن ستمکش روشن است

 اــه ره بت واود ــید نمپا با زیر
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