
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  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 جون ١٤   کانادا ، 
  
  
  

  افغانستان ديجد ري سفني به لودميتقد
 

 دي نروکابل  در  جنگ ريغه ب
 دي نگو  عاشقی عاشقثيدـــح
 درـــــــمک  هگشت  ه هانيئ آ دل
  دي نجو راحترــگ د  پرغمدل

 

****** 
  

 ميخواب رـفک  درما و داري بهمه
 ميکباب،  انـــدرون گشته آتش به

  قلقلداشت  خوشا وقتی که مينا
  مي سراب دنباله   ب تشنه  نونــک

  

****** 
 

  رانيپشت اسپ زه ب  کردندچپک
 ، اين  اسپ  دين رالو جی بدنمودن
 و دين ،  کيش و آئين  مذهب  بنام
  د  آيت   زيتون   و تين راواندنـبخ

 
  

****** 
  

 ستي بلبالن زاغ  بهاریاــــــجه ب
 ستي جار هایِ خون  رودهادرون

 جو گندم و رــــــــفکوطنداران به 
 ستي کاردعای  جانيان  خشخاش 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

****** 
  

 ختندابي مردم    کوکچه ه رود ب
  باخترتيـغ  آن قماری دوستبه
 خاک  گفت آهسته مادروششــبگ
  شما تاخت ناموس  بر  دشمنکه

  

****** 
  

  آمد شارلتان  خام  و  رفتر ماه دار
 آمد شام     چــون   شد، سحاب  تيره

 کرد یمه ی آن کس که جاسوسبرفت
 بد نام  آمد سگبرخاست، و  کله پز 

  

******  
 

 ستين وآب ُجب ـمذه  ونيده ملک  ب
 ستين  وضوب  آ  دگـــر را  مسلمان

  طالبچلتار    رـــــــــ  ب  بسته  مميت
 ستي رو نشيپ  ی امام را اسالم   که

  
******  

 

 ملت  بی روزی  و خانه  بدوش است
 استوش مدهـابات ـانتخ از  دولتکه 

   استروشروشِ   اختالس رشوت و
  نوش است عيش درهـم  ، ملتاننيخا

 
******  

  
 

   ی روزی به کوزه گررفتم
 خموش هم  صدا ویب                

   ستيککه  گفتم
 کوزه فروش و کوزه خر و کوزه گر                

  طالب  پرچم و  وخلق گفتند
  یدولت کرز و مجاهد                

   د وطن بردنیهست
 نوشزهر  ددنکرخون مردم  و                

   دمي آه کشبرگشتم
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  وطن بدوشميتيگرفتم  و                
   شوم بتو  که آمدم همنواگفتم

 وشُر گفت نگو                
  گفتم  و کاناداه  ببازآمدم

  بجوشآمده خون ملت                 
  یرو ديگ ميحل  ونهيآد و دانشور

 پشم بوشه  گفت ب                
  که   به آرپرگفتم

 ا به غار برده  موشهمه ر                 
   شناسم هرسه رای مگفت

 استند هم آغوش                  
   وعده دادمیأ روقت در

  نوشنوش دي که کن                 
  ی هستوانهي دگفت

 باش خموش،  ی گشتوانهيد                  
  ت دهن  برورنه

  آب جوش ميزي ریم                  
   آرام نگرفتدلم

 بخروش  احساس من آمد                 
   آقاني استيک گفتم

  نوشاي در"نيلود"گفتند                   
  مي بتو گوکيتبر

 بوش و  بلریتون روي پی ا                 
  یتبان در اجره مخون

 نوشکانادا بکن   وسيانگ  با                 
  اجرهم کرد  سر باالگر

  کن روشديتهد و  سازسهيدس                  
  القاعده اش  وطالب

 خوان بزن با قلم ، دروش                  
  ۀسيدس  ازمن

 از بوش  ودمياتمر نترس و  بلری تون                
    شرزهراني شدهي من دچشم

 موشمثل  من شي است پیکرز                 
  

   :نوت
    زنانهياتحاد  العمرمي داسئي ریازي ننهي آد،ونسس دفترسباؤ ممي حل، افغان هايۀ اتحادسرئيدانشور 

  


