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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  یللندری قيصد فيــعبداللط

   ٢٠١٠ی جنور١٩ ــ کانادا 
  
  
  
  

 است دهيافت بال دامۀ پنچ در هموطن
  

اند دهيچسپ ما جان بر دشمنان نيا چسان نيب      اند دهيبرچ نــــــــــــوط دامان زی آزاد نور  

اند دهينال مردمان و شده رانــــــــيو ها هيقر      اند دهيغلت خون و  خاک در  مامطلوم  مردم  

  اند دهيببر وطن از الفت و مهری اــــــــتاره
  

است دهيچيپ غم وفانــــــط کران تا کرانه از      است دهيلغز مــغ اشک   مردم از کنار چشم  

است دهيبار ما فرق بر سکر و  بم و  راکت      است دهيخشک نــوط باغی دوست برگ و بار  

  است دهيگرد ســرا رانيو ها کاشانه و  خانه
  

شانی ها عمارت  نيبمی  کجــا  مردم  اندهِِ      شانی ها شرارتی آوا روز هر رــــنگی م  

شانی ها ارتيز رــــــبنگ اير و ريتزو هرب      شانی وغارتها چور در شوارع مينگـر صد  

  شانی ها محنت و رنج آگنده با صد هموطن
  

ساخته گداها همچون را  ارهـــــــــــچيب ملت      انداخته پا ز را ما نـــــــــــوط درد همه نيا  

انداخته بال دامۀ پنج  در  نـــــــــــــــــهموط      اختهافر ردمانم  ونـــــــــخ زی شداد قصر  

  تهنگــــــــــــر بگداخ  جانها حقد و جفا  آتش
  

است دهيچيپ هانـدرج افغان خلقی وهوی ها      است دهيوچــــــــک  همه لبها از لبخند و خنده  

تاس دهيغلت وخون خاک در همه بم بينه از      است دهيافت ها دروازه  و در و  وارـيد سقف  

  است دهيخواب غم امک در آه و درد ويرــــغ با
  

ستيشرمندگ جهت شش،   نباشد  تنهای بندگ      ستيزندگی کی بندگ در ،یزندگ نيا بودی ک  

ستيسرافگندگ دشوار  ۀلحظ  نباشد   وشـخ      ستيدرماندگ و ربتــغ بنگر رـده فشار نيا  

  ستيگ اطــــــــوار ما اندر جهان تابندخدای ا
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وطن رانيو انهـخ از شده پر هامون و دشت      وطن دامان و دشت در زده مهيخ مـــــغ شام  

نوط غمگسارانی ا فيلط واجهــخ از بشنو      وطن دانيشه ملهــــــج  کفن گلگون اند خفته  

  وطن ربانـــــق به جانم،  سر بهی آزاد شور

  

  
  
  
  
  

  
 


