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 بهار آمده استباز 

 همـــــوطن، هموطن ای پاک نهاد خوبم  هموطن، هموطن، ای هموطن محبوبــم
 ای کـه قلب تو بر افروخته از مهر خداست  ید استپای که از چشم تو صد برق محبت 

 مـبشنوی این آوای رـای کــه از دور مگ  مـهموطن، هموطن، ای همـــوطن تنهای
 مـایـکه از درد تو صد شعله دمد از جان  هموطن، هموطن، ای هموطن حیــرانم

 نـو شاهین بخون خفته، پر بستۀ مای تـ  نـهموطن! هموطن، ای هموطن خستـــۀ م
 وئی در شیون؟ـه پیش آمده کامروز تاین چ  نـهموطن، هموطن، ای همــوطن فـــاتح م

 کیست؟ کــاین ظلم و ستم برتو روا میدارد؟  بـــهر چی آتش بارد؟ درت باز بر بام و
 باز افغان زچه رو دشمن افغــان شده است؟  افغان شـده است باز درخاک پاک تو چرا 

 ه و حزبیست به پیکار روانــهرطرف دست  دا لیک به حکم دگرانــبین کـــه بانام خ
 گردد غارت خاک من و توست کهوای کاین   درتــکه بشر ساخته بـــهر ق در جهانی

 دست دگران هــآل یشوحیف باشد کــه   هموطن، اَیکه توئـــــی مرد دلیر دوران
 نـیـرانت بـخود نگر و کشور وی باز در  نـیـهموطن خیز و به تاریخ نیاکـــانت ب

 است؟ باز افغان زچه رو دشمن افغــان شده  ک پاک تو چرا باز در افغان شـده است خا

 ردار خدایت نامیدســـــزان سبب فاتح و   و شمشیر عدالت بخشیدـایزد از بــــهر ت
 خود سربزنی بغض و حسد خواهرنی که از   ن شکنیـر دشمـر لشـکـتا به شمشیر ظف

 وی خواص بشریکه ربوده است زما خ  وت بیــدادگریـزه این شهـیـانگ ؟چیست
 ود ما کردیمو َدد هم نــکند آنچه به خــــدام   طلبی معرکه برپا کردیم درتقــــ بس ز

 بس کن ای سنگدل از بهر خداوند بس است  بیدست به هزاران شده بی پا، به هزاران
 ی فاتح شده ئی؟ چیست چنین پیروزیــک رب  وزیـای کـــــه با ظلم و ستم هموطنی را س

 مـراسان نشویـر هـدرت این دهـق یپ وز  مــویـشـان نـه آسـه بـادم بیگانـر خـا اگـم
 ه جرأت بکند کشور شیران گیرد؟یا کــــ  ره که تا نام زافغان گیرد؟زهـــــــکیست را 

 مـیـنـان و تـه یک جـمــه اوالدۀ آدم هـهم  از یک وطنیم همه انسان، همههمه افغان، 

 نـتاریکی ک ن ظلمت ویقلب خود پاک از  می نیکی کنـدیش و هـهموطن نیک بیان
 مـیـنـان و تـه یک جـمــه اوالدۀ آدم هـهم  از یک وطنیم همه انسان، همههمه افغان، 

 اداـارک بـبـو مـــهار تهموطن! باز بــ  ذاـو نیست غـۀ تـرانـۀ ویه در خانــــگرچ

 ده استـار آمـی پــری از پاز سال دیگــب  هموطن! خیز به خاک تو بهار آمده است

 مـدیـنـد مودت بـا عهـیـنوبــهار است ب  مـدیـنـان محبت بـمـیـهموطـن آی که پ
 باز کنیمـه جوالنگۀ شهـرواز بـبــاز پ  از کنیمـهاری ز سر آغبـز تا باز ـیـخ

 ار من و توـازه بهـد صبحدم از تـمتا د
 ار من و توـگل خـــورشید بخندد به دی
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