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 آی بلند قامت ! 

 ای هميشه مبارز   

 پور افغان 

 دشت    دره و  ۀزاد

  وطن کهسار   و   جلگه های سب                     

 پا خب   ....  ه ب

 برزم بار دگر  

 برای نگهداشت رسزمي   خويش 

 به پاس ُحرمت خون شهدای راه 

 آزادی                                               

 بيوه ها    چشم يتيم ها و  به پاس اشک

  درد بربادی  از                                          

 راه  ه چشم ب دیدۀ داغ های مادر آن  و 

 های شکسته قامت  به پاس ُحرمت پدر 

 آن پاسداران هستی های تباه شده ای 

 بنيادی                                               

 پا خب    ه ب

خپلواکی            استقالل   
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 برزم بار دگر  

 ريک زخیم تاري    خ  ی چتو ا

 تفنگ ات بيخ ديوار 

 سخت دلتنگ است                        

 ببي    

وز   ای ز کارزار برگشته پب 

 وطندارت اسب  گشته  

  قفس بيداد  نفس هاش در 

 آن شکنجه گاه با مرگ تدريج    در 

 در جنگ است                                            

   وطن اشغال گرديده

 دزد و رهزن  ايمالخاکت پ

 يک مشت ب  ننگ است    و                         

  ، بسوزانجهنم کن بپا 

 برگ     و  و ساز  بسوزان استعمار 

   را   مرگ زای او                                          

  گورکن  و  زمي   لرزه شو 

 خودفروشان   ،غالمان

   را  شاه شجاع او                              

 ته های زنده جان ! ور کشتو ای رس 

   تو !!  بجنت   ديرتر  اگر 

 آتشبار رنگ رنگ  دم  نشود کز  

 استعمار                                           

 خرمن هستی ما باز 

ش بر   باد رود  خاکسبی
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 آشکار                                       

 پا خب    ه ب

 پيش ازآنکه بيشبی فرو رويم در مرداب 

باران  را در سايه های هول   لب مرداب تب 

 بايد کرد                                                     

 ياد ياران 

 عاشقان جاويدان خاک را 

 با وفا به رسم آنها ، شادمان 

 بايد کرد                                             

 ب  همتا   ۀای پور آريابی ، نجيب زاد

 همصدايم ، همسلولم  

 وس راناق بشنو آواز 

ر   طني   او   از آوای    پُ

 بيداريست                               

 زنگ     و   آژير 

 هشياريست                               

 ، بشنو  ببي   

 فراخوان است                     

 ، قريه صدای درد قريه

  ويران استده ُملک  و   شهر 

 دلتنگ اند    همه عایص و 

 ازين روزگار                                         

 بلسيان سخت بدکردار  ين از ا

 گندآب   و   وزين دلدلزار 

 مانده به يادگار                                 
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 غريو کن  

 خشم توفانزای تو   هيبت فرياد و  آنگونه کز 

 دشمن زبون گردد  

 مثل آنوقت ها 

 همان سال ها  

 که پوز ) خرس استعمار رسخ ( را  

 زمي   کوفتی  بر                                           

 بيادت است ميگفتی : 

 بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگي   است «   » که

 ببي   ، اينبار با رنگ دگر  

 وطنفروش مزدور 

 بازوی تو را از پيکرت  

 جدا ميسازد                                         

 برای اشغالگران خاک ، راه را 

 د  ميساز هموار                                       

 مارجه و هلمند ( از زمي   و هوا   کب  و   بر )  ببي   

   بمب ميبارد                                                         

  و توته های گوشت غب  نظایم های بيگناه را 

 اشتباه ( تفنگداران چشم آب    )  ۀبه بهان 

  ويران ۀبه قريه های بمبارد شد

   تحفه ميدهند                                                   

 ابليس به جنگ مخلوق اببی خويش   که  آنجا 

ود                                                                مب 

 تخم مرگ  بویم  مقدار مزدور  ب  ، آن ببي   

 ميکارد                                                              
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 تبایه خلق     در تنور   و 

 یم پزد  نانش را                        

   او خون آشام بزرگيست

 بسان ُجغد   و 

 نگاه های ُمرده اش  ا ب

 زندان   ، تاريکبی از جهتی را شب تاريک ر ه

 یم سازد                                                              

 در جريان خون آشایم ها    او 

 هورساب  هاش    و                                           

  های بخت زده  ترين فقب   بر فقب  

 زاغه های رسد اندوهبار در حقب  ترين 

 با ترفند ايمان  

 یم تازد                             

 وطن دشمن   او ، آن تبه کار 

 ، آدم ربابی و تجاوز بر اطفال را دزدی

 قانوب  ميداند                                                         

   او جاب  ها را آزاد گذاشته

 يار جاب  ميخواند                                             

 یم نامد   » برادران نارایص  «

 مگر.... 

 ای بلند قامت 

   وطن  ای رسباز 

 ای هميشه مبارز 

 همه ميدانند  

 که از تندر نفس های تو 
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 رگبار خواهد باريد 

 از غضب خشم مقدس تو   و 

 ريشه های ستم 

 خشک خواهد شد                    

 و جسم متعفن آن خفاش ها  

 های نامقدس   آن دغلباز 

  گم در گندآب خواهد شد 

 ای خراساب  

 تو ميداب  ؟   

من همت واالی تو   روزی ز يُ

 با هم پيمان های ) ناتو ( اش    متجاوز ( های ) يانیک

  از غالم ها و غالم زاده های تاريخزده و نو  و خيیل

م بزرگ   با رسر

 بزرگبی از مفهوم حقارت  

ر تپش از عشق تو   ، مگر زخیم از ميهن   زنده و پُ

 نابود خواهند شد                                                                 

     (  ها  و رسخه ها  ) گوره همانگونه که

  به گور   گور دست نشانده هاشان   و 

 تاري    خ شدند  ابدی و روسياه 

  در باورت باشد وطندار ! 

 دگر.... 

 وشان  وطنفر 

   را  » چپ و راست « دروغي    

    مجال ترکتازی نخواهد ماند 

 دگر قالب های کهنه  
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 همه افسون و افسانه  

 شد   سوخته و دود خواهند 

 بپا خب    

  !  نافغا

ی   اگر تو بپا خب  

 ب  ترديد                   

 راستي    ۀسپيد 

 بامداد نويد بخش    و 

ه ميهن   از دل شب سياه و تب 

 آيد پديد  یم  باز                                        

 آنگاه 

 و از زندان  ، پرنده های رسته از دام مرگ

 فراز شهر آفتاب  

 با آن پرهای پاک و روشن آب  

 چني   مستانه خواهند خواند : 

 بلند قامت ! 

 خجسته باد برتو جشن آزادی . 

           () ناتور                                               

  

  

  

  

  

                                              

  


