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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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  ھيوادوال: فرستنده

١٢.٠٧.٠٩  
  

ه گوش ، به عنوان ندای حق ب»گلسرخی«خسرو ايران ، فرزند توده ھا ، انقالبی شھيد ۀشعرانتخابی ازشاعرآزاد
، بيعدالتی و خيمه شب بازی متجاوزين امپرياليست و ايادی بی ت، خيانت، ظلمھای شنوائی که ازفرط جناي

 باستانی افغانستان به ستوه آمده و درپی ھمنوائی با ھمزنجيران امروز و ھمرزمان فردای ۀمقداربومی شان درخط
                             :                                                                           خود ھستند

  ...صبح
  

  .دگرصبح است و پايان شب تاراست
  .دگرصبح است و بيداری سزاواراست

  دگرخورشيدازپشت بلنديھا ، نموداراست
  ...                                                دگرصبح است

  
  دگرازسوز وسرمای شب تاريک ، تنھامان نمی لرزد،

   برھنه ، از زبان مادرشبھا نمی ترسددگرافسرده طفل پا
  دگرشمع اميد ما چوخورشيدی نمايان است

  ...                                                 دگرصبح است
  

  صبح گرديده،! کنون شب زنده داران
  .نخوابيد، جنگ درپيش است

  کنون ای رھروان حق ، شب تاريک معدوم است
  سفيدی حاکم و دردادگاھش ، ھرسياھی خرد و محکوم است

  کنون بايد که برخيزيم و خون دشمنان تا پای جان ريزيم
  دگروقت قيام است و قيامی برعليه دشمنان است

   داراستۀسزای حق ُکشان ، درچوب
  ...                                                ومابايدکه برخيزيم

  ...                                 دگرصبح است               
  

  چنان کاوه ، درفش کاويانی رابروی دوش اندازيم
  جھان ظلم را ازريشه سوزانده ، جھان ديگری سازيم

  .دگرصبح است
  دگرصبح است و مردم را کنون برخاستن شايد،

  نھال دشمنان را تيغ ھا بايد
  ... بشکند ، نابودشان سازد                               که از بن

  
  اگرگرگی نظردارد که ميشی رابيازارد،
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  قوی چوپان ببايد نيش او بندد
  اگرغفلت کند او خود گنھکاراست

  ...                                       دگرصبح است
  

  دگرھرشخص بيکاری دراين دنيای ما خواراست
  اراست                 و اين افسردگی ، ناراحتی ، ع
  دگرصبح است و ما بايد برافروزيم آتش را،

  بسوزانيم دشمن را،
  که شايد ھمره دودش رود برآسمان شيطان،

  وياھمراه بادی او شود دور اززمين ما،
  ...دگرصبح است

  ...دگر روز تبھکاران به مثل نيمه شب تاراست
  

  »گلسرخی«خسرو 
  

  ٭٭٭
  
  
  
 

 
 
 

 


