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 به تصویرم چه می بینی ؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟

که چندیست در دلم دارم نمی خوانی؟  رخسارم سکوت مرگباری را  مگر از خط   

 به تصویرم چه می بینی؟ 

 دلم از درد می سوزد ، ز میهن دورم و دورم ،

 فراق همدیارانم مرا آزرده می سازد 

 و هر لحظه فراق مادر میهن مرا پژمرده می سازد

که من دارم نمی بینی؟ مگر درد و غم و رنجی   

 بتصویرم چه می بینی؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟

 

 اال ای هموطن فریاد این افسرده حال بینوا را تو نمی بینی

در فکر و تالش آنوطن ویران و دشمن سخت   

 که گیرد عزت ما را 

 و با مکر و ریای خویش بیغما یش برد آنرا نمی بینی؟

 به تصویرم چه می بینی؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟
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 دلم بیتاب بیتاب است بدنبال دیار خویش

 بدنبال شکوه و هم نمای افتخار خویش

نمایان بود یاری را که روزی چون بهشت صلح و آرامش د  

 و در هر گوشه اش افسانه ی از نام واال بود

 چه شد حاال ، کجا رفت آن همه فریاد آزادی؟

 چه شد آن شیرمردانی که بودند وندران وادی؟

 بتصویرم چه می بینی؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟

 

 بیا ای هموطن تا دست هم گیریم

بینوای خویش بلند سازیم و فریادی بلندی از سرای این دالن  

 که ما آزادیم و آزاده گی است افتخار ما

 وگرنه از غم و رنج است سکوت مرگبار ما

 بتصویرم چه می بینی؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟

 

 بیا تا هر دو مشتی محکمی گردیم

 و فریادی ز روی یکدلی با هم بلند سازیم

ت افتخار ماکه ما آزاده ایم ،آزاده گی اس  

 دفاع از خاک میهن دایمآ باشد شعار ما

 بتصویرم چه می بینی؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟

 

 شبی بود ، ناله ای بود و سکوت مرگباری بود

 میان کوچِه مایان صدای دل فگاری بود

 کسی از شدت وحشت که بمب افتاده بودآنجا

بودرخش را سوی دیواری نهاده بی قراری   

 بتصویرم چه می بینی؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟

 

 من از رنج وسکوت مرگبار زنده گانی ام پریشانم

 من از آواره گان کشور فریاد و افغانم

 من از مدح و ثنای حاکمان بیحد بیزارم

 بجای مدح ایشان حاضرم جانم بگذارم

 بتصویرم چه می بینی؟ 

 ز رخسارم چه می خوانی؟

 بدنبال چه می گردی؟
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 جهان آبستن است هرروز و طفلی تازه می زاید

 برای مردمان بینوا غمازه می زاید

 ترور و وحشت و افسرده گی پیمانه ای دارد

 به این توتم پرستی ها نگر هرروزه می زاید

 بتصویرم چه می بینی؟ 

 ز رخسارم چه می خوانی؟

 بدنبال چه می گردی؟

 

ایمان گرفتار استوطن در داِم شیادان ِ بی   

 دِل مردم ز دست شان بسی ناالن و افگار است

 کسی مرهم گذار زخم مظلومان نمی گردد

 نظام دولتی آنجا همیشه سخت بیمار است

 دعا کن تا دل مردم ز رنج وغم رها یابد

 و بینیم گردن دزدان خائن بر سر دار است

 بتصویرم چه می بینی؟ 

 ز رخسارم چه می خوانی؟

می گردی؟بدنبال چه   

 

بس ناله ها دارد ، بدل افسانه ها دارد« بشیر»   

 ز شهر غربت و آواره گی او غصه ها دارد

 ز درد و رنج دلگیر است، پریشان و زمینگیر است

 کسی درد غریبی را بجزء آنان که در غربت سرا

 بنشسته و گیر اند ، نمی دانند، نمی بینند ، نمی خوانند

 بتصویرم چه می بینی؟ 

رم چه می خوانی؟ز رخسا  

 بدنبال چه می گردی؟

 

 طلسم نابکاران را بسی بشکسته می خواهیم

 وجود دل پرستان را همه پیوسته می خواهیم

 وطن آماج جوالن است نجاتش آرزو داریم

 صدای شیعه و سنی همه یکدسته می خواهیم

 بتصویرم چه می بینی ؟ 

رخسارم چه می خوانی؟ز  

 بدنبال چه می گردی؟
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