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  ؟؟؟یکه ب تا ارزان سخت دانيشه ردمـه نيا خون

  
کن گوش ـهــنـانميم هـم آفــــــِت و درد شـــــرح      کن گــوش زبــــانم از دارم نــاگــفتـه دل ســـوز  

کن گوش دشـــمنانم از  ـشتــارهاک و  ــارتـغــ      کن گـــوش مـــادرانــم ـانزبــ از فرزند  سـوگ  

  کن گوش فـغـانم و آه کــن، بــاز را  دل  ـشــمچ

ست؟يچ ز لرزان و سرکش ان،ينوای بی نوا نيا      ست؟يچ ز ـفالنطـ اين زار ه های الــن کردگـارا  

ست؟يچ ز نمظـلـوما اديفر  هم و سوز جانۀ نال      ست؟يچ ز چشمان در اشک نيا و افسرده خاطر  

ست؟يچ ز ـانيپای ب رنج و ديشـه هردم همه نيا  

؟شده ــدايپ اــجــک از  وحـشـت  و  ظلم سپاه نيا      شده همتای ب رنگينـ وطن اندر هــتـجــ  شــش  

شــده جــای بــ و آواره ــاـــهـ هيقـــر مــردمــان      شده باال فلک رـــب آتــش و دودی هــــا شـعــلــه  

  شده بـرپا  وطن انـبار  بــه  ســــوزان  شآتــــــ

شنو نــاالن و ـدهــــــــــيدغـمـ دلی آوا و ســـوز      شنو سمانا تا برپاست ها نـاله ـنـــــــيا نيزم از  

شنو مـظــلـومان آِه نيا ن،يچن نيا مــــــنــال چنــد      شنو فـــالنطيۀ رــگ ــنيا  ،ه ایمــژد و ـدينو ده  

شنو افـغـانۀ ــديغــمــد ادرــــمـــی هـــا ــــهيگر             

وطن تــانبســ  گشـته، ونــــخ و  آتش نيسرزم      وطن ـبـانيغـــر حــال  رـــــــــگنی مــيا الهی    

وطن دامــان و دشــت در ودـــــــبـ پا بر ها       فتنهوطن بــهــاران در ـلــگـ و  گلشن از دمد  خون  

  طنو جـوانانی ا  کن، رــــخطهم   و ـزيخ زود

تا به کی؟ والنجــ و ـورج در وطن اندر انيجان      تا به کی؟ ــرانيو خـانه و باد به شـد منـيزمـ سر  

تا به کی؟ انيـطـغ و  یبغ در وطـن  نيا نانيخا      تا به کی؟ وجـدان منکـوب گرنـ را رانيضمی ب  

تا به کی؟ ارزان سخت دانيشه هردم نيا ونــخ                             

ساختند رانيو تـــــــــــــسخ مروزمين و ندنديش       ظلم  گستر  نـــــــــــــرد ها  می  باختندِ انيجان  

افـراختند" ـــــهــمارج"تا " نادعلی"آتش  اندر       انداختند ودـــــــــــخ ُسم ريز  به وردک  و کندز  

 بگداختندما چنين  ارــــــــــــــــــــکنده و رمنديه


