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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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  به من ميگوئی بخند ۔ ۔ ۔ ۔ عزيز  من ، مھربانم

  خنده ھائی تو زيباست

  آری و من می خندم  ، قاه ، قاه ، قاه

  اينست خندۀ من

   اقيانوسی از درد ، با طوفانی از غمبا

  من می خندم ولی طفلم می گريد، گرسنہ است

  نہ اين جا ۔ ۔ ۔ 

  بلکہ در افريقا

  غرق خونست در فلسطين

  پا برھنہ ست در افغانستان

  در زندانھائی جمھوری اسالمی در ايران

  آری می خندم و قاه قاه می خندم

  من سيرم و محفوظ

  بايد بخندم عزيز من

   زيبای سرخ به تن می کنم و شادمانہ برای لحظات کوتاھی می رقصملباس

  "صرف برای تو "

  عزيز ترين کسم

   من می خندم چو ھيچ غمی ندارم

  يا بعضی ديگری احساس می کنند کہ من غمی ندارم

  چون ۔ ۔ ۔ ۔ 

              در مزا ر ع شخم نمی زنم ،با داس۔ ۔ ۔ دستم پر آبلہ نشده است
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  در کار خانہ ذوب نمی شوم           

             از سرما نمی لرزم و لحافی گرمی دارم

            در گرما نمی سوزم وخانۂ سردی دارم

  ليکن ای عزيز من ؛

  من چشم دارم ، من چشم دارم ، من چشم دارم و می بينم

  احساس دارم و درک می کنم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 

      با تمام و جودم                                        

  من می بينم زن را درزير شالق استبداد در ھر کجا

  می بينم جوان را در قيد و زنجير و زوالنہ در ھر کجا

  آری ، می بينم بر باالی دار ارتجاع

  می بينم آزادی مصلوب است در ھمہ جا

  ٭٭٭٭٭

  خنده زيباست آری آری آری

  ليک اکنون دگر زمانيست

  کہ تبسم نيز موجی از درد است

  وقتی به سوی قاره ھا می نگرم

  طفل گرسنہ را در ايتوپيا مينگرم

  اين ديگر طفل افريقا نيست

   آخر مادرماين فرزند منست و من

  زمانی می بينم کودکم در عراق و فلسطين غرق خون است

  وقتی می بينم کودکم آواره ، برھنہ ، گرسنہ دور از روشنائی علم

  الہ ھای افغانستان در جستجوی لحظۂ حيات استدر زب

  آری ای جان ، جان ، جان

  وقتی می بينم پسر ودختر جوانم را در ايران

  در زندان جمھوری اسالمی زير شکنجہ

  در پاکستان زير يوغ مذھب مصلوب

  بستہ ، افسرده پا در زنجير

  زمانی می بينم ۔ ۔ ۔ دست ھای آسمان

  از زبالہ دان تاريخ

  متعفن راکرم ھای 

  بر تخت پا دشاھی جھان می نشاند

  وقتی می بينم زالو ھای خون آشام

  بر دست و پای انسان آزاد می چسبد

  و خونش می مکد
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  "بہ نزد من"دگر خنديدن ، جرم است و خيانت 

  آری غمست در اندرونم کہ جانم می خورد

  و من با اين اقيانوس درد و طوفان غم چگونہ می خندم 

  !                                         حيرانم من             

  
    

                                                     
 
 


