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  يکی از هواداران پورتال: فرستنده    
  
  
  
  
  

  رزممـر همـبه خواه
    

  رين ای دختر آگاه افغان آفرينـــــــــــــــآف

  فرين دوچندان آ  کردی ما ی  رزم نيروی

  عصيان آفرين و خشم    با کردی بيان   نفرتت  پليد       روس سوی   از کشور رــتسخي پی  در

   لرزان آفرين  ساخت کرملين   کاخ نعره ات روش        ــــــخ در   آمد همه آفاق ازغريوت اين

  وفان آفرينـــــــــطقبال اشک پاکت هست  رگ انقالب        درـب و باشد ساز  احساس تو و شور

  مردان آفرينه  ب اعت راـشج  و مردی درس ان آموختی        ــــــــــــــــــگم  آتشينت بی قيام از

  ان ثنا خوان آفرينـــج  از ترا باشد  " عايشه "  "    سوريا"  شاد روح  ثباتت  و زمـع کردی از

   سرمشق دوران آفرين ای  کردی تواين زمانشاندار        ن ـ ميه تاريخ   بود کرده" ماللی" گر

   بدامان آفرين دارد گل  تو ونــــــــخ  کابل از  خون او      است از پر رـالله های دشت ميوند گ

   شيرمردان آفرين چون   ادا کردی  خود  دين      هردم مرحبا ای شيردخت  " زرغونه"گويدت 

  ازمضمون وعنوان آفرين فش ازتحسين پر حر   شير وغزل     ت قطعه وبه مدح گويد " هـرابع"

  دوچندان آفرين به گيتی شد  وــــت  از شهرتشت درعالم بلند        ا گشــــــــــــــــــآريان ديگر بار

  درس قرآن آفرين  از ردی پيرویـــــــک نيک  بباد          دادی  ننگت جان خود  و نام حفظ  بهر

  راسان آفرينــــــکردی ه  را خونخوار بيرون انعکاس       دشمن   کرد قلب پاکت کز  صدا زان

   دندان آفرين  به مشتی زدی  رــــآخ را خصم ردی بلند       ـــــــــــــــــک آزادگی  بيرق آزادی و

  هزاران آفرين صد واهرـ خ فرزانه ای  تو  وب دادی امتحان        برـــــخ درس ميهن دوستی را

  ردی خويش قربان آفرينـــــــــــبک برفتی و تو اهريمن         چنگ  به  نايد یــ ته نکس به دستا

  غلمان آفرين و ورــــــــح دم  گويند هر تو باد       بهر شاد  روحت  مظلوم رـ ای خواه ای شهيد

  مان آفريناي نور جبينت   از روزدــــــــــــف  می  خاک ريخت     رـب  گر خون پاکت دشمن ناپاک

  جان آفرين وافت گويد ازـــــــــــط هرکه آيد برقرن ها        سال ها و راغان ــــــــچ گردد تو قبر

   يکسان آفرين يمئوـــــــگ می و م يمی بال تو برامثال من         من ومـــــــــــخاک پايت سرمۀ چش
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  پنهان آفرين را پيدا وت ويد ـــــــــــــــگ ها نسل جاودان        نامت   ثبت  ردیــــــ ک دل تاريخ در

   قهرمانان آفرين به عالم  ويدــــــــگ  می  توبررن باشد کم نظير       ـــــــــاين ق قهرمانی های تو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 


