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حامد نوید

باز بهار آمده است
هموطن ،هموطن ،ای هموطن محبوبــم

همـــــوطن ،هموطن ای پاک نهاد خوبم

ای که از چشم تو صد برق محبت پید است

ای کـه قلب تو بر افروخته از مهر خداست

هموطن ،هموطن ،ای همـــوطن تنهایـم
هموطن ،هموطن ،ای هموطن حیــرانم

ای کــه از دور مگـر بشنوی این آوایـم
ایـکه از درد تو صد شعله دمد از جانـم
ای تـو شاهین بخون خفته ،پر بستۀ مـن

هموطن! هموطن ،ای هموطن خستـــۀ مـن
هموطن ،هموطن ،ای همــوطن فـــاتح مـن

این چه پیش آمده کامروز تـوئی در شیون؟
کیست؟ کــاین ظلم و ستم برتو روا میدارد؟
باز افغان زچه رو دشمن افغــان شده است؟
هرطرف دستــه و حزبیست به پیکار روان
وای کاین خاک من و توست که گردد غارت

باز بر بام و درت بـــهر چی آتش بارد؟
خاک پاک تو چرا باز در افغان شـده است
بین کـــه بانام خــدا لیک به حکم دگران
در جهانی که بشر ساخته بـــهر قــدرت
هموطن ،اَیکه توئـــــی مرد دلیر دوران
هموطن خیز و به تاریخ نیاکـــانت بـیـن

حیف باشد کــه شوی آلــه دست دگران
باز در خود نگر و کشور ویـرانت بـیـن

خا ک پاک تو چرا باز در افغان شـده است

باز افغان زچه رو دشمن افغــان شده است؟

ایزد از بــــهر تـو شمشیر عدالت بخشید
تا به شمشیر ظفـر لشـکـر دشمـن شکنی
چیست؟ انگـیـزه این شهـوت بیــدادگری
بس ز قــــدرت طلبی معرکه برپا کردیم
به هزاران شده بی پا ،به هزاران بیدست

زان سبب فاتح و ســـــردار خدایت نامید
نی که از بغض و حسد خواهر خود سربزنی

که ربوده است زما خوی خواص بشری
دام و دَد هم نــکند آنچه به خــــود ما کردیم
بس کن ای سنگدل از بهر خداوند بس است
بر کــی فاتح شده ئی؟ چیست چنین پیروزی

ای کـــــه با ظلم و ستم هموطنی را سـوزی

وز پی قـدرت این دهـر هـراسان نشویـم
یا کــــه جرأت بکند کشور شیران گیرد؟
همــه اوالدۀ آدم هـمـه یک جـان و تـنـیـم
قلب خود پاک ازین ظلمت و تاریکی کـن
همــه اوالدۀ آدم هـمـه یک جـان و تـنـیـم

مـا اگـر خـادم بیگانـه بـه آسـان نـشـویــم
کیست را زهـــــــره که تا نام زافغان گیرد؟
همه افغان ،همه انسان ،همه از یک وطنیم

هموطن نیک بیانـدیش و هـمی نیکی کن
همه افغان ،همه انسان ،همه از یک وطنیم
گرچـه در خانـــۀ ویـرانـۀ تـو نیست غـذا
هموطن! خیز به خاک تو بهار آمده است

هموطن! باز بـــهار تــو مـبـارک بـادا
بـاز سال دیگــری از پـی پـار آمـده است

نوبــهار است بـیـا عهـد مودت بـنـدیـم
هموطـن آی که پـیـمـان محبت بـنـدیـم
بــاز پـرواز بـه جوالنگۀ شهـباز کنیم
خـیـز تا باز بـهاری ز سر آغـاز کنیم
تا دمـد صبحدم از تـازه بهـار من و تو
گل خـــورشید بخندد به دیـار من و تو
پایان
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