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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  يک تن از ھواداران پورتال: فرستنده

ه  ا علي بنامه ھ ه صورت ش اين ھوادار نکته سنج ما اشعاری را که سه دھه قبل در محيط روشنفکری پوھنتون کابل ب
ال متجاوزان روسی وم ه پورت شر ب وده غرض ن ستان "زدوران بيمقدار آنھا خلق وپرچم بخش گرديده، تنظيم نم افغان

يک پارچۀ آن به تاريخ ھفت ثور از نظر شما گذشت ، اينک دومين پارچۀ آنرا . فرستاده است"  آزاد افغانستان–آزاد 
  . خدمت آن دوست نيز موافق باشيداميد است ضمن ابراز رضايت از اشعار با ما در ادای سپاس. تقديم می داريم

  با عرض حرمت                                                                                                                           
  AA-AA                                  پورتال                                                                                          

  فرياد مادر
  
  سرجان ای شکوه زندگانیــــپ

  اد مادرــــــيد خاطرناشـــــــام

  دـــترادرنيمه شب ازمن گرفتن

  کجائی ؟ گوش کن فرياد مادر

***                 

  د ودانم ــــــتراازپيش من بردن

  دان مردمـکه اين دزدان فرزن

  ت را بريزند ـدرآنجا خون پاک

  وزان مردمـگرســــ جداازسن

***  

  سرجان ــنه ھرگزباورم نايد پ

  که جانت راکنی قربان دشمن

  تارملت  ــــــروی درجبھه کش

  به بی ننگی توبافرمان دشمن

***  

  گرروس ـــــــدرآنجا روبروی سن

  تو می بينی ھزاران خواھرات را

  نفگـــرادرخون ميــــمکن آتش م

  ومادرت راــــش تــــمنم آنجا مک
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***  

  تـــگــــيله داغ تفنــــبگردان م

  گرــــسوی سينه روس ستمه  ب

  لت خودــــت برای مــــبکن ثاب

  که ھستی راستين فرزند کشور

***  

  

  چد ــــــشم آن دارم که پيـــــمن چ

  ارـــطنين رزم پرشورت به کھس

  ندـــــژواک ھای کوه گويــنغمه پ

   چون شيری تواندرروزپيکارکه

***  

  يرغيرتــرورده ام با شــتراپ

  فرمان وطن باده سروجانت ب

  ش ملت سرفرازم ـــبکن درپي

  زرزم خودفدايت جان من باد

***  

  ف مردم بپيوندــــپسرجان درص

  بضد روس ھا سرباز وطن باش

  شورت راسازآزادــــــبجنگ وک

  ت وفرزند من باشــــزملـــعزي

  
  
 


