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  هـنيم ونــرخـُپ دل
  

ميسوخت افــغان و آه  ـاـــــبـ  ناآسـم و نيزم صد      ميسوخت االنن و زار نهـيم ـونــــــپــرخـ دل از  

ميسوخت هانپن راز با فشان ونــــــــخ چشم دو با      وطن فظح در تسـين  ادترش  زـــج را هموطن  

ميسوخت ـاوانــهـ و ـوپت بـا هــوا از و نيزم از      انيافـغان رزمجو ،دشمن هـــــبــ ده عبـرت درس  

ميسوخت طفالن اديـرـــفــ و  ناله از شام و  صبح      مـأمـــنم در وطنـمـه پنــاِه  بــاشــد مـــرا ی کـــ  

ميسوخت دامان و دشت در  ام گشته مايپــ تدشـــ      ؟زار قلب  ثـيـدح ــنيا ميگــو هک بــا ميخــدای ا  

ميسوخت رگانـگــ دســت ازی خونخوارگ نيچن با      غم و است کاش هموطن چشـمب بنگر طرف هر  

ميسوخت ــانيانم  ـسب  هنيم  یکـــــو  ميحر در      دلم ــنيا  دارد نـاله صد حق مرغ با شب و روز  

ميوختس ـانيرـگــ  چـشم  بــا شــدم هنيم از دور     زار قلب با کشـورم از  دمش  ـمـــگـ یدود وهـمچ  

ميسوخت ــشانيـرــپـ و زار ــهــانن ســوزان آتش     ساز و سوزی اــه پرده  در  کنميم رســ اهـ الهنـ  

ميسوخت ـطانيشــ مکر از   شان   یشرارتها از      وطن نيا چراغان سو هـر  ون شهيدــ از خگشته  

ميسوخت رانـــــجـه شــام در شـــد برباد هموطن      نــاکسان از دلم و انـج خون و  خاک در تپدی م  

ميسوخت ادانن و شــّـــداد دشــمـــن دســـت دو از      ندين ـهــآگـ  فــلـکــانطـ ـاراشـــکب  شـــمچ دو از  

ميسوخت ـرانيو ــانــهـــخ ما،ۀ خــان کف از هرفت     رــنـگ زارمۀ ــــــــــــــالن ان،پنـهـ سـوز دل، شآت  

ميسوخت رمــانـــحــ داغ ابـ را  ـنهيسی فضا نيا      ام انــــــج پـود و تــار  ندشــمـ آزار ددهـی مــ  

ميسوخت انسوز سوز در  ما و  انـد انمست مسِت      غاصبـان دميبـــد سر  چشم به  کردم رــنظ چون  

ميسوخت انفوت  آِه در نـــــــــــــــوطهم اغيدری ا      ستين ارآتشـب آِه ــزـــــــجـــ ام ــنهيســ درون در  

ميسوخت نوجوانان  نياۀ  نال   تگـــــــــــــرگ از      ما چندان دوصدی اهـمغی سو هـــــــــــر نگريم  

ميسوخت لرزان شمع ونـــــــچ ـن،يشآتی فضا از      آه و درد بيله مداروطن رــــــــــــبنگ جهت شش  

  هموطنی ا رـــــــــنگ را  ـفميطل نيگرن  اشــک

   ميسوخت انــــجی ب  اندام  با و ونـخ  سرشک با
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