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  نامردان خيتار
ست؟يک طوفانۀ جمو نيا خون و خاک در تپديم      ست؟يک افـغان و الهـن  ـزمـيعز بنگر جهت شش  

؟ستيک انرمـفـ  د ياز آتش و ونخ رسراسـ نيا      غيدر وا  یا  اه گوش در فـغان سـو هر رسديم  

ست؟يک  انـيعـــصـ شآتـ از  ما ـروزـامـ حالت      نـوش  ـدارانوطنــ  زيانــگ عــــبرت  داسـتــــان  

ست؟يک مـــانـيا  یبـ  مرشــ  آنی آزادگـ دشمن      غـارتگران کـند ی مـ ندشمـی ازوبـ بــر ــهيتک  

ست؟يک جانی ب کريپ  رادمــ تــو چــز خــدای ا      انيجان نــــيا  شتوحـ از  شده  پنهان  مه  نور  

ست؟يک ـــساناحـــ  منبــــــعی تيگ ز دنيوارهان      رســـد ـامـ داد  بــــه تــــا ايخدا تو جزی کس کو  

ست؟يک انيطغ مظهر  غم و آتش و ونخ و درد؟      تکـجــاســ  هنيم  ۀديدـــــغم  دل زخــم مرهم  

ست؟يک ـانش در  کهن رزــمـ  نيا ی آزاد رمز      وطـن اندامـ و  تــشد در رـــنگ آتـــشۀ شعـــل  

ست؟يک الدانج  غيت از  ونـخ و کشت زار کار      خونی جو صد هموطن دوچشم ازی جار هست  

ست؟يک دورانۀ تنفـ نيا  وش، زيــچنگ گر، فتنه     نگر پــا بر دکنــی مــــ آتـش و  خوناب ۀ عرض  

ست؟يک فرمان درخور  رتيغ و  ناموس مظهر      شده سترخاکـ  جـــان  بـــــاال، گــشـتــه دل آتش  

ست؟يک رداننـــامــ  ـخـــيتـــار  ۀآوردی جملــگ      کـنندی م بر در هکـ را ورــــيز التآ هـمــه نيا  

ست؟يک ـدانـيم برــرهــ هنيمـی ها مــبارز جز      ما باکی ب  دشـمن  بر   زندی م رـجخنـ کهآنـــ  

ست؟يک غـــانافــ  رهـــبر  مـــا صولت پر قاعد      یـندگبـ و  یبردگـــ  ـمـرســ  تساخ  مدها آنکه  

ست؟يک انـميا و  ـرتيغ  شهادت،  و فر   يۀما      است تهگـشــ گلگون  است، دانيشه خون  ۀقطر  

؟ستيک وزانســ  آتــــش  ـنيا  هنميم سوختاندند      وطن  مام دشـمن  ت،اسـ گر لهيح و وارــخونخ  

ست؟يک جان خصم که رـبنگ کن باز را دل چشم      هنميمــ ميـرح در  یشوحـ گرگ رــُـــغ زندی م  

  خاک  دامـان ــاـت  مــژه از نـــگر نميرنگ اشک

  ست؟يک طوفـان شـبنم" فايلط" خون سرشک نيا

  

  


