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 مـباوریه ـردا بـکه به ف
 
 

 

 مــګ و محشریـنـج چرا در مـــرادریـو یک بـــو ت  نـم

 مـکشوری ر  ــه دور از فکــب مـبستری و خواب  تا کی در
 

 ې باکــب یبس فریبکار بس ست و چاالکا دشمن محیل

 مــیـتـلـفـواب غـدر خ را ـچ خاک و ه بمال ـتـچشم دوخ
 

 روزـــنګ افـالدان جـاین ج  روزــــالن امـــاتـدست ق ز

 مـــیـشـدیـانـین نـر ایـرا بـچ  روز م شب وـیـامان کی در
 

 سرحدن آ درو رز ـمآن  در  ذردـــګ یـبرما چه م ببین 

 مـریـسنګ و در جنګ  همه   ردـې خـــداران بــــــــز غ
 

 وـــو ت ن ــو اوالد م ن ـــــت  وـن و تــجاست بنیاد م این

 مـمحشری ون وـدر خ ه ـمـه  وـت ن وــاد مـربــب هست و
 

 ؟یـکی فرصت تاک محنت تا ؟ ذلت تا کی ،یـک اـغفلت ت

 مــدریــدرب انـهـدر ج ا ــم ؟شویم یکدست غربت تاکی
 

 رـدیګ مــی دوری از هـتا ک  رــګـنـن بــه کــدیشـا انـیـب
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 مــریـبرابو  سان ه یکـمـه  رـجان یک پیک هستیم یک
 

 نــم و تـجان شوی همه یک  نــــــن وطــــای ا اوالد ـیـب

 مـریــظـم نـم صدا هـه هــک  م در ګفتنـکردار ه هم در
 

 یــمـو باه الص ــدل اخ ز  و دورنګی اق ـفـدور از ن

 مـــاوریـه بــاګر بر صلح ب  دګیـبار است زن تنها یک
 

 م دور از صیاد و دامــشوی  امـــــد ایـنـا کـج ر یکـاګ

 مـریـتت در دنیا خوشبخ ما  امـــشود حاصل طلب و ک
 

 مـــــد دایـنـاد کـــربـه بـمـه  مـــود حاکـن شــر دشمـاګ

 مـریـخط سان در ه یکـهم  مـن ظالـــم ایــــد رحـنـنک
 

 امروز درخون این ملت است  نیمت استـرصت غـا فـیـب

 مــیـلـاقـار و عـیـوشــاګر ه  همین هاال که فرصت است
 

 هرچوب وسنګ درین کشور تا به کی جنګ درین کشور

 ریمـفـنـتـد از جنګ مـنـګوی هرخیل ورنګ درین کشور
 

 که ما یکدست شویم وجان  نزمانآروز ما ــیـم پــویـش

 دشمن را سرنګون سازیم  همه یک مشت و با ایمان
 

 وــو ت ن ــای مــیـود دنـش  وـــن و تـردا مــاز فـه بـک

 مـریـر بـه ســسایش بآدر   من و تو ـیبـقـن و عــــدی
 

 ن زمانآو   رسیده وخت  ګویند هر شب دارد پایان

 مـاوریـردا به  بــف هـکه ب  انـــــغـم کشور افــبسازی
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