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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

  
   "نيزک"ر ـــعـزت آهنگ  
    

 
 
  

 ندای ميهن
  

  !مرا درياب
  رهايم ساز،

  .ای فرزند آگاهم
  دگر تاب و توانم نيست،
  دگر روح و روانم نيست،

  ! نيستبس اين آتشفشانم
  دعه و نيرنگ،ـُمگر آيا جز اين مشت فريب و خ

  تفنگدارن بی فرهنگ،
  جرسداران بد آهنگ،

  که دارند کاروان را لنگ،
  سواران را،من آن چابک

  غيوران شيرمردان را،
   نپروردم؟دبخون خو

  من آن انسان آگاهی که دردم را بداند،
   نزائيدم؟دوجود خو از

  :نه اينطور نيست
  های شيرين اند،ياؤرهمه در خواب و 
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  های رنگين اند،همه در فکر فردا
  .گروهی نيز در افکار پيشين اند

  !يدئبخود آ
   جانم،ۀشما ای شير

  شما ای قهرمانانم،
  شما ای  نسل افغانم،

  ئی النه بنموديد، طالهر گوشه ای از اين قفسهای که در
  !تانقفس تنگ است براي

  شما شاهين به پروازيد،
  د،آوازي شما نيرو و

  !!!افرازيدسر افرازيد، سر
  !يدئبخود آ

  . خويش ميخواهدم ز دسِتهخمم دگرمرصد ز  تبدار وتن
  ! آخرپرستارم شويد

  چرا بسپرده ايدم بر پرستاران بيگانه؟
  که در اين بستر بيماری خويش هم به زنجيرم،

  غل و زنجيررا ديگر توانم نيست،
  .تن صد پاره ام باری ديگر با سرب داغ آزمون ميگردد

  !يدئبخود آ
  شما از رنج و درد جانفزايم باخبر هستيد،

  شما از واژه های عشق و ايمان بارور هستيد،
  هستيد، خصم افگن ثمر و وفانزاطشما امواج 

  آئين شهامتها، شهادتها؟ شد رسم و کجا
  شد قهرمانيها و غيرتها؟ کجا
   رزم و ستيزتان برای کسب آزادی؟شد وحدت و کجا

  !يدئبخود آ
   غول بدفرجام،ننزاريدم بدست دشمنا

  سرم پيمان،  که بندند بر
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  سازند، آنگه هر يکی عضوی ز اعضايم جدا و
  . نه تو فرزند نام آورد،دگر آنگه نه من مادر توانم بو

  چرا خواموش و بيحاليد؟
  چرا در خود همی باليد؟

  چرا بيهوده ميناليد؟
  !يدئود آبخ
  شت و انتظار تان،گذ

  زمان ابتکار تان،
  چه وقت آخر فرا خواهد رسيد؟

  ای اختران فصل بيداری،
  يرينم، دشبهای تنهائی در

  گر،کبار دي! فروزان باد
  آن اخگران خفته در دامان اين صحرای سنگينم،

   !!!نموفانزای پاريطآن امواج ! خروشان باد
  
 
 
  

 


