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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Political سياسی
  

  مورشاه تيموریتي   

  

  

  
 

 افغانستان ۀلعضِ مُ 
  

  "ناظم باختریالحاج خليل � "جنابان محترم  اشعار از ءبه اقتفا

  :ده شدسرو "خليل � معروفیدپلوم انجنير " و

  

 گرفت سر دل از درد و  نمود ن ـــميھ يادی از     گرفت   رـــــــــديگ ۀشيو  ترزبانی خامه ام با

گرفت اوران زيورـــــــخ  بزرگش  نام آنکه از  ان آسيا     ــــــــــــــــــــج قلب و  ما ۀميھن آزاد  

گرفت باختر در ای ـــــــــــج و  نھاد پا  آريائی     کند   نام او رـــــــــــــــذک  اوستا و ريگ ويدا  

 گرفت بر جان در چو حکمت را ابن سينا علم و     ام الب2د   رامت خاست ازــــک با  حکمت نور

گرفت شرح افزونتر پيمبر و  رآنــــــــــحرف ق   معنوی      2ل الدين بلخی مولویــــــــــــج از  

گرفت رنبَ مِ  ای درــــــــــج  ب2غت علم  آنکه با     رد  ـــــــــــــــــف لدينِ جمال ا  ما  وا8مقام سيد  

 گرفت جھان يکسر در مسلمين را ادـــــــــــــان       اتحــــــــــآزادگ ۀنخب ان ــجمال الدين افغ سيد

 گرفت رونق بھتر و اده بودآز ما  کـــــــــــــمل اه      ــــــــج و زــــشھنشاھان عالم مالکان ع از

 گرفت تن سنگر ان وــــــج  با  مرزداران وطن     تاختند   رـــــــجھان گ  کشورکشايان  ھمچنان

 گرفت ه ناباورـــــــــــآنک نکته ای مغشوش نبود    کھن    خ اين مرزــتاري ۀزاران سالـــــــــھ در

گرفت بر ه بايدــــــــــآمد آنچ  چند       اين زمان وارونه انِ ــدون  نافھمی و  ادانیـــــــــن ليک از  

گرفت گانی درآن جمل کاز روخت ــــــــآتشی اف       ون شعله شدــچ ما باد رفت و برباد خاک ما  

گرفت بر يک مشکلی دامان بوم و زمان  رـــھ نشد اصدھ بوم ده مشکل و و مرز ل اينمشک         

گرفت دالر با وطن تعويذ  شان و  رمتـــــــــح      اين بيمايگان ه  ب شد اری ــودفروشی افتخـخ  
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گرفت با8تر  ایــــج مجلس  صدر يکی در ھر       بی لگاممار داره  و  ريقــــقطاع الط و دزد  

گرفت زر سيم و غير از  غيرتان که اين بی تا       گلستان وطن  ای 8له درــــــــج خون بجوشد  

 گرفت الت ابترــــــــافيون ح و چرس عده ای با    سرپناه    ی بیاعده  ان وـــن آب و ی بیاده ع

گرفت شکل او8تر ملت   عــــــــــنف از وطن       نفع غير ارــــــــــک اينکه در باشد افتضاح آميز  

 گرفت ه آن احقرـــــک  لتآن ذ از دبُ  مرگ بھتر   رسوائی بود     بيگانه بودن مرگ و رــــــــنوک

ظالمان ارزنده نيست ق مظلومان بنزدــــــــح  

 گرفت شر و خير روز در مگر را ق آنانــح
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