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 نهیادر مدای من
 

 ندای مادر میهن

 لمحه هر  ،هر لحظهرسد  بگوشم می

 به این مضمون و این آهنگ که:

 ای نور چشمانم فرزندان من، 

 سازید؟ چرا اوالدهایم را زمن بیگانه می

 نفاق لفظ منحوسچرا با 

 سازید؟ این پیکرم را پاره می
 

 چرا نام هزاره بر زبان می آورید هردم؟

 دانید که او در قلب من جای و مکان دارد؟ نمی

 سازید؟ من بیگانه می چرا پشتون و ازبک را ز

 نام تاجک و ایماق، بلوچ و پشه ییه چرا اوالدهایم را ب

 سازید؟ ز آغوش من آواره می
 

 چرا ؟ چرا؟ ......

 یسازید؟چرا دامان پاکم را به دست دشمنانم پاره م
 

 دانید مگر که دردهایم صدهزاران است؟ نمی

 دانید که قلب نازکم از ظلم دوران داغ باران است؟ نمی

 های بس فراوان است؟ کنج و کنار پیکر من زخم بهر

«««          »»» 
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 2از 2

 بهر سو بنگری طفل یتیم و بی پدر بینی

 جوان و پیر را خونین جگر بینی زن و مرد و

 دیده تر بینیهمه را داغدار و 

 و عداوت را نفاق و کینه و ظلم 

 میان مردمان با چشم سر بینی

»»»         ««« 

 ببین دنیای دیگر را

 همه آباد ز فیض علم و دانش

 را کرده اند تسخیر و کهکشان فضا

 همه آرام و دلشادند

 و بیماری و بی درمانی آزادند ز درد و رنج 

 زمین و ُملک شان آباد و حاصلخیز

 خوشحال سرتاپا، بری از غصه و غمها همه

 نه کس در اندیشهٔ فردا و پس فردا و فرداهای ناپیدا...
 

«««          »»» 
 

 لت افغانمم ولی ای نازنینان، نور چشم

 خدا را بس کنید و خنجر کین و دورنگی و

 نفاق و ظلم و من من گفتن و ضد و شقاوت را

 به دور افگنده و باهم برادر وار

 دامان َگردآلود و بیمارم بیارامید، بیاساییددر 

 و تخم دشمن بدکاره و مکار را

 از بیخ و بنیادش بسوزانید

 فکر وطن باشید در

 باهم جان و تن باشید

 باهم جان و تن باشید
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