بلند قامت
آی بلند قامت !
ای ھميشه مبارز
پور افغان
زاده دره و دشت
جلگه ھای سبز و کھسار وطن
بپا خيز ....
برزم بار دگر
برای نگھداشت سرزمين خويش
به پاس ُحرمت خون شھدای راه
آزادی
به پاس اشک چشم يتيم ھا و بيوه ھا
از درد بربادی
وآن مادرھای داغده چشم براه
به پاس ُحرمت پدرھای شکسته قامت
آن پاسداران ھستی ھای تباه شده ای
بنيادی
بپا خيز
برزم بار دگر
تو ای چريک زخمی تاريخ
تفنگ ات بيخ ديوار
سخت دلتنگ است
ببين
ای ز کارزار برگشته پيروز
وطندارت اسير گشته
نفس ھاش درقفس زندان بگرام
درآن شکنجه گاه با مرگ تدريجی
در جنگ است
وطن اشغال گرديده
خاکت پايمال دزد و رھزن
و يک مشت بی ننگ است
جھنم کن بپا سوزان
بسوزان استعمار و ساز وبرگ
مرگ زای او
زمين لرزه شو و گورکن
غالمان ،خودفروشان
شاه شجاع او
تو ای سرور کشته ھای زنده جان !

اگر ديرتر بجنبی تو !!
نشود کز دم آتشبار رنگ رنگ
استعمار
خرمن ھستی ما باز
خاکسترش برباد رود
آشکار
بپا خيز
پيش ازآنکه بيشتر فرو رويم در مرداب
سايه ھای ھول را درلب مرداب تيرباران
بايد کرد
ياد ياران
عاشقان جاويدان خاک را
با وفا به رسم آنھا  ،شادمان
بايد کرد
ای پور آريايی  ،نجيب زاده بی ھمتا
ھمصدايم  ،ھمسلولم
بشنو آواز ناقوس را
طنين او ُپر از آوای
بيداريست
آژير و زنگ
ھشياريست
ببين  ،بشنو
فراخوان است
صدای درد قريه  ،قريه
شھر و ده ُملک ويران است
ھمه عاصی و دلتنگ اند
ازين روزگار
ازين ابلسيان سخت بدکردار
وزين دلدلزار و گندآب
مانده به يادگار
غريو کن
آنگونه کزھيبت فرياد وخشم توفانزای تو
دشمن زبون گردد
مثل آنوقت ھا
ھمان سال ھا
که پوز ) خرس استعمار سرخ ( را
بر زمين کوفتی
بيادت است ميگفتی :
» که بر آزادگان داغ اسارت سخت ننگين است «
ببين  ،اينبار با رنگ دگر

وطنفروش مزدور
بازوی تو را از پيکرت

جدا ميسازد
برای اشغالگران خاک  ،راه را
ھموار ميسازد
ببين بر ) مارجه و ھلمند ( از زمين و ھوا
بمب ميبارد
و توته ھای گوشت غير نظامی ھای بيگناه را
به بھانه ) اشتباه ( تفنگداران چشم آبی
به قريه ھای بمبارد شده ويران
تحفه ميدھند
آنجا که ابليس به جنگ مخلوق ابتر خويش
ميرود
ببين  ،آن بيمقدار مزدور بومی تخم مرگ
ميکارد
و در تنور تباھی خلق
نانش را می پزد
او خون آشام بزرگيست
و بسان ُجغد
بانگاه ھای ُمرده اش
ھرجھتی را شب تاريک  ،تاريکتر از زندان
می سازد
او در جريان خون آشامی ھا
و ھوسرانی ھاش
بر فقير ترين فقير ھای بخت زده
در حقير ترين زاغه ھای سرد اندوھبار
با ترفند ايمان
می تازد
او  ،آن تبه کار وطن دشمن
دزدی  ،آدم ربايی و تجاوز بر اطفال را
قانونی ميداند
او جانی ھا را آزاد گذاشته
يار جانی ميخواند
مگر....
ای بلند قامت
ای ھميشه مبارز
ھمه ميدانند
که از تندر نفس ھای تو
رگبار خواھد باريد
و از غضب خشم مقدس تو

ريشه ھای ستم
خشک خواھد شد
و جسم متعفن آن خفاش ھا
آن دغلباز ھای نامقدس
گم در گندآب خواھد شد
ای خراسانی
تو ميدانی ؟
روزی ز ُيمن ھمت واالی تو
) يانکی ھای متجاوز ( با ھم پيمان ھای ) ناتو ( اش
و خيل از غالم ھا و غالم زاده ھای تاريخزده و نو
با شرم بزرگ
بزرگتر از مفھوم حقارت
از ميھن زخمی  ،مگر زنده و ُپر تپش از عشق تو
نابود خواھند شد
ھمانگونه که ) گوره ھا و سرخه ھا (
ودست نشانده ھاشان گور به گور
و روسياه ابدی تاريخ شدند
در باورت باشد وطندار !
دگر....
وطنفروشان
» چپ و راست « دروغين را
مجال ترکتازی نخواھد ماند
دگر قالب ھای کھنه
ھمه افسون و افسانه
سوخته و دود خواھند شد
بپا خيز
افغانستانی !
اگر تو بپا خيزی
بی ترديد
سپيده راستين
و بامداد نويد بخش
از دل شب سياه و تيره ميھن
باز می آيد پديد
آنگاه
پرنده ھای رسته از دام مرگ  ،و از زندان
فراز شھر آفتابی
با آن پرھای پاک و روشن آبی
چنين مستانه خواھند خواند :
بلند قامت !
خجسته باد برتو جشن آزادی .

