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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ــ فرهنگیادبی 
 

 مورشاه تیموریتی   
 
 

 
 

 افغانستان ۀلض  ع  م  
 

 "ناظم باختریالحاج خلیل هللا "جنابان محترم  اشعار از ءبه اقتفا

 :روده شدس "خلیل هللا معروفیدپلوم انجنیر " و
  

 گرفت سر دل از درد و  نمود ن ـــمیه یادی از     گرفت   رـــــــــدیگ ۀشیو  ترزبانی خامه ام با

گرفت اوران زیورـــــــخ  بزرگش  نام آنکه از  ان آسیا     ــــــــــــــــــــج قلب و  ما ۀمیهن آزاد  

گرفت باختر در ای ـــــــــــج و  نهاد پا  آریائی     کند   نام او رـــــــــــــــذک  اوستا و ریگ ویدا  

 گرفت بر جان در چو حکمت را ابن سینا علم و     ام البالد   رامت خاست ازــــک با  حکمت نور

گرفت شرح افزونتر پیمبر و  رآنــــــــــحرف ق  معنوی       الل الدین بلخی مولویــــــــــــج از  

گرفت رنب  م   ای درــــــــــج  بالغت علم  رد       آنکه باـــــــــــــــــف الدین   جمال  ما  واالمقام سید  

 گرفت جهان یکسر در مسلمین را ادـــــــــــــان       اتحــــــــــآزادگ ۀنخب ان ــجمال الدین افغ سید

 گرفت رونق بهتر و آزاده بود ما  کـــــــــــــاه       ملــــــــج و زــــشهنشاهان عالم مالکان ع از

 گرفت تن سنگر ان وــــــج  با  مرزداران وطن     تاختند   رـــــــجهان گ  کشورکشایان  همچنان

 گرفت ه ناباورـــــــــــآنک نکته ای مغشوش نبود    کهن    خ این مرزــتاری ۀزاران سالـــــــــه در

گرفت بر ه بایدــــــــــآمد آنچ  چند       این زمان وارونه ان  ــدون  نافهمی و  ادانیـــــــــن لیک از  

گرفت آن جملگانی در کاز روخت ــــــــآتشی اف       ون شعله شدــچ ما باد رفت و برباد خاک ما  

گرفت بر یک مشکلی دامان بوم و زمان  رـــه نشد صدها بوم ده مشکل و و مرز مشکل این         

گرفت دالر با وطن تعویذ  شان و  رمتـــــــــح      این بیمایگان ه  ب شد اری ــودفروشی افتخـخ  
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گرفت باالتر  ایــــج مجلس  صدر یکی در هر       بی لگامداره مار  و  ریقــــقطاع الط و دزد  

گرفت زر سیم و غیر از  غیرتان که این بی تا       گلستان وطن  ای الله درــــــــج خون بجوشد  

 گرفت الت ابترــــــــافیون ح و چرس عده ای با    سرپناه    ی بیاعده  ان وـــن آب و ی بیاعده 

گرفت شکل اوالتر ملت   عــــــــــنف از وطن       نفع غیر ارــــــــــک اینکه در باشد افتضاح آمیز  

 گرفت ه آن احقرـــــک  آن ذلت از دب   مرگ بهتر   رسوائی بود     بیگانه بودن مرگ و رــــــــنوک

ظالمان ارزنده نیست ق مظلومان بنزدــــــــح  

 گرفت شر و خیر روز در مگر را ق آنانــح
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