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 ۀ دوستنامجواب 
  

منظوم از  ۀه در عشق وطن ميسوزد و بعضاً نامست کدردی شاعر با ،"حميد"جناب کريم 
 ۀيک ناممنظوم در اينجا جواب  .کابل به آدرس اين کمينه و جناب اسير صاحب ميفرستد

  :مينگارم ،را که قب'ً ارسال داشته ام شان

 

 دار وطندوسته گوھر ب ز ايست   که رشته  ومم از ديار وطن     ـــــــــــــــمنظ ۀرسيد نام

 وھسار وطنــــــــک محبوب  ۀپار به سنگ  ارزد       زر نمی و   الماس  زار معدنـــــــھ

 است در غبار وطن لد برينــــــــــــشميم خ       !است ياران  بوده  وطن چو جنت فردوس

 ر انتظار وطنبسوزم د  عـــــــــــشم بسان   بت کرد     رـــــــمرا که دور فلک رھسپار غ

 نموده به ياران دلفگار وطن رم ـــــــــــــــک  حميد اين نامه       ريمــــــــــــــــک رقم نموده 

 يادگار وطن که سراسر ز ه نامه ایــــــــچ   برابر به مھر و الفت بود     که   چه نامه ای

 »بی گل و برگ است شام زار وطن بھارِ «       مصرعست اين  ولی به لطف سخن گفته ا

 ج بيشمار وطنـــــــــــدرد و الم رن فضای ی شد       ـــــــــــــداعت  او بھر من ۀازين اشار

 کم شده وقار وطن  جبر زمان را زـــــــــچرا به چنين حال زار افتاده؟       ـــــــــــوطن چ

 امدار وطنمردان ن ھمه  آن ست اـــــــــکجمردانش؟       و@د رادــــــف ۀــــــــپنچ ست کجا

 ست ھمدلی و عشق پايدار وطناــــــــــــکج       ؟پاسدارانش و اخوت ز  وحدت ست اــکج

 و تبار است افتخار وطن  ومـــــــنه اينکه ق ميشود آباد        اقوام  دتــــــــــــــوح وطن ز

 ار مرگبار وطنـــــــــــــــز پيک نگفته ماند  و کوتاه       زــــــموج  گشت جواب نامه رقم 

 امه ای بنوشتی از آن ديار وطنـــــــــــکه ن      زيزم چه موھبت کردی ـــــــــــحميد يار ع

 تيمور ۀــريبان و پنجــاک گــــشده است چ

 و افتخار وطن زّ عـــــکند   دا اعادهــــــــخ


