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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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 Political سياسی

  
  ھيوادوال کابلی: فرستنده

٢۵.٠٧.١٠  

  
  !سالم» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«متصديان ارجمند پورتال وطنپرستان 

  
 دستورقدرت ھای امپرياليستی غرب به سردمداری امريکا، ھراس آوازه ھای طرح تجزيۀ خاک آبائی ما به توطئه و

و دلھرۀ بيسابقه ای درميان ھموطنان با احساس بار آورده است که آنرا می توان مساوی با بيداری و وطندوستی بی 
شتن آن ازآنجمله ، بزرگواری درپيرامون من ، برای ابرازاندوه گران خود و درميان گذا. شائبۀ آنھا به حساب آورد

بيان شده ، با ارج گذاری به » زبان مادر وطن«با عزيزان صاحبدل ، پارچه شعرماالمال ازاحساس را که از
  .شاعرگمنام آن ، خواھش نموده تا به مطالعۀ ھمدياران وطنپرست برسانم ؛ که اينک بدان لبيک گفته می شود

  !باعرض احترام و سپاس
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ جوالی ٢٥
  
  

  
  اد مادر وطنفري

  
  ِبه اشک خون زديده روان مادروطن
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  ين سخنـــ افغان چنۀگويد به نورديد
  َ ِمحنۀتـــــای آنکه ِعزوآب تو وابس

  ت آبروی منــــبشنوفتاده درخطراس
  ِ                                            کردی نه گرفدا سر ناموس من سرت

  !ت جگرشيرمادرتـــــــ         بادت حرام لخ                                   
   جاسوس نابکارۀ ھستم اسيرپنج

ِمفتون کج کالھی و مجنون اقتدار ِ  
  محسن ُکش است وخائن و غدار و داره مار

  درآستين خويش توجا داده ئی به مار
  ِمن سرتــِ                                           گرزيرپا نکردی سردش

  !                                           بادت حرام لخت جگر شيرمادرت
ِيادت بيارھمت اسالف نامدار ِ  
ِباالحصارکابل وميوند قندھار ِ  
  ِبستند برغليم زھرسو ره فرار

  َماندست ھمين َبرت زنياکان يادگار
ِ                                          رفتی نه گرتو درره اسالف    اکبرتِ

  !                                          بادت حرام لخت جگرشيرمادرت
ِاحساس ُحب خاک تو دردم دوا کند ِ ِ  

  جا کنده گم بـِايثارمال و جان تو نن
  ِرآبم فداکندـــرســـدم آنکه ســـفرزن

  ان رھا کندـ دونۀ ِناموس من زپنج
  آبروی من تو ندادی اگرسرت                                         در

  !                                         بادت حرام لخت جگرشيرمادرت
  ين که کی بوی و کيستیـــتاريخ را بب
  ن که چه بودی و چيستیـيکبارغورک

  ستیــت آزاد زيـــو ملـــرن ھا تـــازق
  َرستی نه گرزقيد سخيفان که نيستی

  ِ             کردی نه دوراگرزسرت دشمن سرت                           
  !ت جگرشيرمادرتــــــ                                        بادت حرام لخ

  ستــِخيز وبرآر گرد زخيل عدوی پ
  آن دشمنی که خون تراخورده گشته مست

ِنازد به زور بازوی بادار خودپرست ِ  
  گوساله کو به ميخ زند باربار َجست

  ِ                              راندی نه گرتو دشمن ُفرقان زميھنت         
  !!ت جگرشيرمادرتـــــ                                       بادت حرام لخ

  

  
  
 


