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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

  
  سوما کاویانی

٢٢.٠٩.٠٩  
  
  

   افغانۀبه پيش ای توده ی غمدید

   افغان ۀبه پيش ای ملت ستمدید

   افغانۀ خون غلطيد  و ببين بخاک

   افغان  ۀ دید  رنجدیده  ای مادر بپا

   افغانۀ نونھال رميد  ای  پيش  به

   است   نزدیک    انقالب  وقت   دگر که                                                                     

  زمان رھبری این سيالب نزدیک است                                                                    

   پرید     آشيان   ی سو  مھاجر  پرندگان

   رزميد      استبداد    بند  ز   آزادی  بھر

   درید     دینداران     بيدین    دامن   دگر

  درفش آزادی و دموکراسی واقعی خرید

   اميد   آفتاب     درخشيد   خواھد    آخر

   است   نزدیک نقالب ا   وقت  دگر  که                                                                    

  زمان رھبری این سيالب نزدیک است                                                                       

  تا به کی سر برگریبان و دیده پرخونيد

  تا به کی گوسفندوار، بی چرا و چونيد

   اسير شعبده ی گروھی مجنونيد چرا
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  مونيد ھا  این  شيران    که   خيزید بپا

   است  نزدیک  انقالب  دگر وقت دانيد                                                                       

  زمان رھبری این سيالب نزدیک است                                                                          

   شد    پيکار    آخر    که   مبرید   گمان

   شد    خوار   و     ذليل   دشمنتان   یا

  گمان مبرید که ھمه ی خلق بيدار شد

   شد  آزار   ز     بيزار   ستمکش    که   یا

   شد  ھوشدار  زمانی   که   برآرید بانگ

   است  انقالب نزدیک  وقت   دگر آھای                                                         

  زمان رھبری این سيالب نزدیک است                                                          

   ھنوز   است   پرتوان  دشمنت  من  دلبر ای

   ھنوز   روانست   بيشه ھا    در   افعی  چو

  دشمن تو جھادی و طالب و اخوانست ھنوز

   گمانست ھنوز  درین  قدرت   دوباره  گيرد  تا

   است ھنوز   پيمان   و   بھمان عھد  اجانب  با

   است  انقالب نزدیک  که دگر وقت بيا                                                           

  زمان رھبری این سيالب نزدیک است                                                            

   شوید دگر  بيدار  بس  گریستيد  عمر یک

   دگر ریاليست مکار شویدباخبر از حقه امپ

   دگر  شوید  سرپيکار  پير استبداد با کھنه

   پرکار شوید دگر دیده بگشایيد و در انتخاب

  ای ملت بيچاره برنده ی این قمار شوید دگر

   است   نزدیک  انقالب   وقت    دگر که                                                        

  زمان رھبری این سيالب نزدیک است                                                         

   

 یسوما کاویان


