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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

   

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری   
 همبورگ ــ جـــرمنی          

 AA-AA: تنظیم و ویرایش       
 

 

 المـظ
 

 "خاکی"محمد س برغزِل محترم فتح م  مخ

 ـه هستی انســان بسوزدـــا جــان بسوزد       کسی کـــالهی جسم او تـ

 مظــلومـــــان بسوزد  مـــان بسوزد       شــــراِر آهِ مــیاِن آتــِش حــر

 جفا کاران بسوزد ســـر تـــا پا ز

 ـان خـــــدا دارد حمایتمظلوم ستمگاران عنایت       ز ـرنشـــایـــد بـ

 نهایت       بــــه کـــاِخ ظالمان سازد سرایت شان در ۀ روِش نــالـــــخ

 دیــوان بسوزد بســـاِط دفــــتر و

 مــان نماندمظلو نـد       بــالی جــــــان کاران نـماخـــدایــا ایــن جفا

 اندان نمدرب چـــاکـــر و ماند       غــالم واگـــر ظالم شــود سلطان نـ

 سامان بسوزد ر وس ـام وبـ و در

 دوخـت ظالم       بـــه عــالــم آتشی افروخت ظالمهیزم خــرمنی انـ ز

 ـن اورا اگــرچـه سـوخت ظالمواپسین آمـــوخت ظالم       تـ ِز روه ب

 را جان بسوزد ولــی در کیفر او

 ام       شــنیدم صـبِح صادق تا سـِر شامچرخِ ای   سال و بـــدیـــدم ماه و

 ـام       بـــــه پاداِش ستمگاری در انجامب در و از ـه آیـــدصدای نـــالـ

 بـــان بسوزددژ و ژد ستمــگر را

 شکسر ای تند وــد شعله هآتــش       بساز مــندانش چـــونـــوای درد

 غش       کـــه انـدرعاقبت ظالم به ظلمش یقت را غل ونــباشـد این حق

 اِن آتــــش ســوزان بــسوزدسه ب
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 لمتـــو بنا ـانــگدازـــهـــجِر ج یالم       زخ وطـــن ای مــنبِع فــکر  و

 عالم ده ثـــابـت که اندر هردوحالم       شــ د از احوال ودانـ خـــدا می

 سوزدبســوزد درِد بــی درمان ب

 ــقرارید بیـص ریـه وــگـ زاری       ز آه و فریاد و از{ناظم}ویمه گچ

 چــرا ای جــان مـن باور نداری       بــه ظالم هــرکِه سازد سازگاری

 آن بسوزد هیزم خویش را در چو

 ایـن حرِف خاکی ،ایجاد بــادایـن حرِف خاکی       اثــر ،بنیاد بــادگهر

 حرِف خاکی       شما را یــاد بـاد این حرِف خاکیجهان آبـاد بـاد این 

 بنیان بسوزد ه ظالم را بــن وکــ

 

 

 


