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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

  
  کابلیوال يوادھ

٢١.٠٨.٠٩  
  
  

  !به پيشوازآزادی
  

 پورتال ولی با عين هبا اندکی تأخيرناشی از تراکم موضوعات درصفح
اشتياق و محبت ، اولين سالگردافتتاح پورتال شکوھمند و دشمن 

رابه متصديان ارجمند و » فغانستانافغانستان آزاد ـ آزاد ا«سوز
فقيت ھای بيش ازپيش شان را در راه ريک گفته ، موآزاديخواه آن تب

  . ما آرزو می نمايمۀخدمت به مردم ستمديد
درعين حال نودمين سالگرد باشکوه استرداداستقالل وطن آبائی 

سيطره و نفوذ انگليس ـ دراين ايامی که آن دشمن سوگند زيرمارااز
زمين و مردم ما به کمک  امپرياليزم جھانخوارامريکا  سرۀخورد

 بوميش ازدريچه دوباره به ۀوغالمان حلقه به گوش وخودفروخت
 سکوت درمورد جشن استقالل ۀکشورماداخل شده و با توطئ

کشوربرخورد می نمايند ـ به فرد فرد ازفرزندان صديق و آزاديخواه 
تخابی پائين را به وپارچه شعر ان. ميھن تبريک و تھنيت می گويم

.                     پيشوازھردو رويداد غرورآفرين ، برای نشردرپورتال می فرستم
  

  ھيوادوال کابلی
  

  !خاک وطن
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 خاکم بسرزغصه به سرخاک اگر کنم                                      
      خاک وطن چو رفت چه خاکی بسرکنم؟                                    

   
  ت وطن تا که از سرم                                         ــــــــــآوخ کاله نيس

  م ـــر کنـــــکر کاله دگــــتند و فــــ                                        برداش
  

                    مرد آن بود که اين کلھش برسرست و من              
  ر کنمۀۀردم ارکه بی ُکله آنی بســـ                                           نام
  

  ی خاک خصم را                                       ــــــــــزير و زبر اگرنکن
                                         ای چرخ زيرو روی تو زير و زبر کنم

  
  ن اگر به آن رسم                                       ــــــست آرزوی مجائي

                                                از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم
  

  رگ طبيعی شوم ھالک                                     ــمن آن نييم بم
وين کاسه خون به بستر راحت ھدر کنم                                                      

                           
  معشوق عشقی ای وطن ای معھد عشق پاک                            

                                       ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم
  

                                  عشق تو در وجودم و مھر تو در دلم    
                                          با شير اندرون شد و با جان بدر شود

  
  عشقت نه سرسريست که از سر بدر شود                                  «

  »                                                مھرت نه عارضيست که جای دگر کنم
  

  


