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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               

 

  

 

 "قتیحق رـوهـگ"
 

  رهیغ و اتی  رباع ها،یتیب دو
 

 (مبخش پنج)

 

 پرور گانهیب
 

 سازمی م فانه و نیق ــگانهیب نــــوکـــر  ی بـــرا       سازمی م زوالنه را گانهیب رســد دستم اگـــر

 سازمی م گانهیبی ا تو  لوث   از پاک را وطــن       را پرور گانهیب کش   خود از کشمی م آتش به

 
 پران راکت به

 

 ردیگی م بهانه صد سحر و شام و روز به       ردیگی م نشانه کـــابـل ملــت   بجــان  

 ردیگی م انهیشاد   مـــا ُکشتن بـــهر    کـــه       شـود خراب پران  راکت ۀانـخی اله

 
 وطن اد  ی

 

 کنمی م هیگر من و نشسته ای گـــوشـه در       کنمی م هیگر وطن اد  یه ب نـوط از دور

 کنمی م هیگر دمن و کــوه رفتهــــگــ آتــش       هیروس روسان   و پرچم و خلق دست   از

 
 ما ملک  
 

 گزند و اندوه و درد ندیب نه گرید جهان در       ربلندــس شهیهم باشد ما ملکی اله ای

 ارجمـند و زیعز باشد انیافغان کیه ب کی       هلمند تای مشرق ،یجنوب تای شمال از
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 دد و وید
 

 اقــربــا و تانـــدوس و خـــانــدان و شما بـــر       شما بر مبارک دـبــاشی سویع نـو   سال  

 وبال درد وطن درــــــــانـــ کس، چیه ندیبن تا       ما لکـم ازی دد و وید شود گمی اله ای

 
 افغان رتیغ

 

 است وانهید سه دو ــکی ان  یم در قـدرت جنگ        است غمخانه ستان افغان و آمد نوروز روز

 است گانهیب ما ملک   ی  فـــرمــانروا و حـــاکـــم       ؟شد چه افغان رت  یوغ رورغـ داخــداونـی ا

 
 یخود جنگ

 

 میسوخت حسرت و آه بـــا وطــن از دور سالها       میسوخت غربت ُملک   در و آمــــد ــگرید دیعــ

 میسوخت هجرت به هم و میسوخت وصلت به هم       میشـآت نیا کش   زمیهی خود جنگ در  که مــا

 
 نکهیا ای

 

 میسوخت جـــهالــــت از و شــقاق از و نــفاق از       میسوخت ملت و ُملک پود   و تار و بود و هست

 میسوخت هجرت به  وهم  میسوخت وصلت به هم       میآتش نیا  کش زمیه  یخود  جنگ  در که مـا

 
 بهشت حور  

 

 میشو الست ی  م و بهشت حــور   فــکر   بـــه       میشو مست مست    دیتوح ی  م از که ایب

 میشو شکست نیا ر  یـدبت  ی  پـ  در  کـه  ایبـ       مینـُ ک خراب آوران جنگۀ قلع ـهـک ایبـ

 
 


