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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  ی افغان"نيمارک تو" ی عثمان هستیموس ديس

  ٢٠٠٩ کانادا ــ  پنجـم  جــون 
  
  
  
  
 

  !!!داشته باشم ست حضورگ ا١٨ که من هم در خواستم
 
  ویه است من زندیآزاد بخاطر تو
  ی جنگیم

  کهري مرا بپذدرود
 زنده استم تو من بخاطر 

  که گفته امی به کساندرود
  شان استی زندگء جزشهامت

 ند بودني شان حماسه آفراکانين
  را به ارث برده اندیخود گذر از ویآزاد
  شانی خون رگهایناي مقلقل
  شان داردی هاحنجره اديفر  بايکنزد ونديپ

  شودی نمدهي شان دۀ آزادخم پلکان  درسکوت
 سندي نوی مخي تاری بعدینسل ها  اسطوره بریبجا
  سازندی خود می کوب آزادیرا پا  خودنيقاتل شهر
 ني نسریصدا خاموش زن را در  خفه شده ویصدا
  سازندیرساتر م  ورسا
 همقد با برادران خود  نقاب وی باو
  کندی بلند میآزاد  حقوق واديفر
  کهدي گویوطن خود م زن ري زنان شبر و

 وطن ما  ما ویآزاد
 بدست خود ماست 
  و زي در دست مردان زن ستنه
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  وطن مادشمنان
   که بهيیآزاد
 ني همان سر زمفرزندان ريشمش
 دياي نبدست
 دشمن  توسط ی آزادبخشش

  . ماندی اشک تمساح مبه
 

   گناه استی آزادطلب
  شهامت استی زور گرفتن آزادبه

 ستي حق آسانتر از گرفتن آزادگرفتن
  اگر اگر اگر اگر اگراگر

  ی داشتیتو آزاد 
 یستين  حق مجبورگرفتنبه 
 ی نداشتی تو آزاداگر و

  اسناد استی بای حق دعوحرف
  همهابانيست که خيآزاد

 کندي ترا هموار ممشکالت
 ی هوس داری آزادگرا

  کنروني وار بو بگالب
  شب دانندیکي در تارکه

 !!!شهي بني در ا استگالب
  با دست مرام خودري از کام شريبگ
 رنديدهن خود گ  انگشت برکه

  تو با خوددشمنان
  نديگو
  اعجب
 "ناشد" که بود آن

 شد؟" دـُـش " امروز چطور
 شما آزادگان که  بردرود

 را  دشمن خودی گلوديريگيم
  که ازی آن شهردر

 ،دهيخون جهان آباد گرد 
 ."اسن" نام او دنمودن
  بر تو که درني آفرارانهز

  ی جنگیشهر دشمن م 
  گوش کر را آگاهکه
  ی سازیم  آن شهردر
  من هم زنده استمکه
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 ی به روز روز آزادتا
 را  ملت خودی زندگکه
  شهامتی البالدر

  سازمجاودان
  مردمی در راه آزاداگر و
  دارم کهمانيا
  وقتآن
  ی مرد بزرگۀ گفتبه
 تر ازگ بزرمرگم« 

  نه، د بودکوه خواه 
 »سبکتر از پرقو 

  


