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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 جـرمنی              

 
  

 

 "قتیحق رـوهـگ"
 

 رهیغ و اتی  رباع ها،یتیبدو
 

 (متبخش هش)
 
 

 جرگه هیلوی بها
 

 جرگه هیلــوی ندا  ــوـمح شــدم       جرگه هیلــوی صـدا تـــا دمیشن

 جرگه هیلـــوی بـها دانـــد جهان       است گرم آمال نیا بازار   زبس
 

 وغزلخوان مست بلبل  
 

 شد چه دامانت و دشت و راغ و باغ        شد چه بهارانت فصل   وطنی ا

 شد چه زلخـوانتــــغــ و ستم بلبل          وشـبگ ـدیآ زغـن و  زاغ ۀنغم

 
 یم افتخار آد

 

 ستیمندگ شری زنـدگ باشــد،نـ ور       ستیزنـــدگ قتیحق دری کنامــین

 است بُرده مت مال بـار   جهان کی        است ُمرده خجالتی رو از ظالم

 است ندهیپــا و زنـــده امــتیقــ تــا        است زنـده عدالت فخر   از عادل

 والســـالم  مـــروت و ــکوین خلــق          مـُــدام بــــاشـــدی ـآدم افتــخار  

 
 یغالم وی آزاد

 

 باشد شـــاد و ســــرفــــراز شهیهم       باشد آزاد جــــهان در کـــوی کس

 است ُمدام افگنده سر وی روـــهیس       است غالم ایدن نیاندر کــوی کس
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 یگمندشر وی غالم

 

 باشد ــــــدهـزنــ وی آدمـــ ردینمــ        باشد ندهیپا انــجه ا  فرض اگــر

 باشد بنده  نده،ـب نـزد   بـــنده ـهکــ      ی  زندگان وــج کی به ارزدی نم

 
 امارت شوق  

 

 حقارت انــــــدری زنـــــدگ نــباشد       ارتــاس و دیقــ شـــود گــــمی اله

 امارت شوق و درتـقـ کر  فـــ بـــه       طالب و است زار حالت   در طنو

 
 شکم وغم بهار

 

 است درمی ن و پول نه و   نان نه و است آب نه       است غم بهار   ـنوطـ  درانــ و  آمـــد بهار

 است شکم غـم   غـــم، تـاس اتممــ و اتیح غـم         منـچی هوای ن است سرود و ساز فکر نه

 

 خیتار قضاوت  
 

 نشانه با و نـــام بـــــا رای آدمــــ اطـــوار         زمانه بد   و کین ــدینمــای م ـــریتحـــر

 جـــاودانه خیتـــار قضاوت نیهم بــــاشد       بد به بدان و  وندـــش ادی  کین به کانین

 
 گانهیب طالب تا افغان طالب از

 

 کندی م وغـارت قتلی جنوب تـــــای شمال از        کندی م شرارت اما است طالب پاکش نام

 کندی م وحشت د  یتول وی ـــرانیو قـــلم کـی        مملکت  در چرا باشد راگــــ افغان طالب


