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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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 Political سیاسی
 

 مورشاه تیموریتی   
 
 

 
 

  

 ۀ دوستجواب نام
 

منظوم از  ۀدردی ست که در عشق وطن میسوزد و بعضاً نامشاعر با ،"حمید"جناب کریم 

 ۀیک ناممنظوم در اینجا جواب  .جناب اسیر صاحب میفرستدکابل به آدرس این کمینه و 

 :مینگارم ،را که قبالً ارسال داشته ام شان

 

 دوستدار وطنه گوهر ب ز ایست   ومم از دیار وطن       که رشتهـــــــــــــــمنظ ۀرسید نام

 وهسار وطنــــــــک محبوب  ۀپار ارزد       به سنگ  زر نمی و   الماس  زار معدنـــــــه

 لد برین است در غبار وطنــــــــــــشمیم خ       !است یاران  بوده  وطن چو جنت فردوس

 بسوزم در انتظار وطن  عـــــــــــشم ربت کرد       بسان ـــــــمرا که دور فلک رهسپار غ

 ه به یاران دلفگار وطننمود رم ـــــــــــــــحمید این نامه       ک  ریمــــــــــــــــک رقم نموده 

 یادگار وطن که سراسر ز ه نامه ایــــــــچ   برابر به مهر و الفت بود     که   چه نامه ای

 «بی گل و برگ است شام زار وطن بهار  »       مصرعولی به لطف سخن گفته است این  

 ج بیشمار وطنـــــــــــدرد و الم رن ی شد       فضای داعـــــــــــــت  او بهر من ۀازین اشار

 کم شده وقار وطن  جبر زمان را زـــــــــرا به چنین حال زار افتاده؟       چـــــــــــوطن چ

 مردان نامدار وطن همه  آن است ـــــــــوالد رادمردانش؟       کجــــــف ــــــــۀپنچ کجاست 

 است همدلی و عشق پایدار وطنــــــــــــکج       ؟پاسدارانش و اخوت ز  وحدت است ــکج

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2 

 و تبار است افتخار وطن  ومـــــــنه اینکه ق میشود آباد        اقوام  دتــــــــــــــوح وطن ز

 ار مرگبار وطنـــــــــــــــز پیک نگفته ماند  و کوتاه       زــــــج  مو  گشت جواب نامه رقم 

 امه ای بنوشتی از آن دیار وطنـــــــــــکه ن     زیزم چه موهبت کردی  ـــــــــــحمید یار ع

 تیمور ــۀریبان و پنجــگ  اکــــست چشده 

 و افتخار وطن ز  عـــــ کند  دا اعادهــــــــخ

 

 

 ( 2112مارچ   11المان ــ ) 


