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  "نیزک"ر ـعـزت آهنگ

  5112فبروری  ۱۳    

  

 

 آی خانم
 

 با نشانی داشتیم ـــر و ــــروشن ضمی  ما هـــــــــم جهانی داشتیم       مردم! ای جهان بیکران

 ستبر از عشق  و آزادی بُدند       در جهان دور از شقاوتهـــــا  و بربادی بُدند  ای جهان اینان

 افغان نبود       فقر بود،  اما کسی از جنگ  سرگردان نبود  دور دنیا  هیــــــــــچ  یک  آوارۀ

 و تاج علم و حکمت داشت خنجر در نیام ـــــــــارفان نیکنام       فر  ـــــو هنر با ع کشور علم 

 تخت داشت و هیرات دارالعلم و پای   زنه ـ، عز و شکوهی بلخ داشت       غتاج جم  ،تخت رستم

 ودی قهــــــــــــــــرمانان کهنـگندهـــــــــــــــــــارا بود زادگاه دلیران وطن       زابلستانش نم

 یاد  عشق با   رنهاــــصال شاد       شاهمامه  میدرخشید  قصل  و شوکت ـــوه ــــباشک بامیان 

 ماندگار و  ــار نسلهای  سربلند ــــــــــــرا ابتکار       یادگ ، فــندر دل ُکــــــــه  یاد  بودا بود

 به خویش       وز منار جام خیزد  شوکت  قـــــرنهای پیش  دارد کهن  طاق بُستش نیز تاریخ 

 پار       میدهد  پیوند علــــــــم  و معرفت را  یادگار  ـزاران سالــــه ریخ ما را با آی خانم تا

 با تمدنهای چندین قــــــــــرن پیش و ماندگار       ثبت  تاریـــــــخ  بشر گشته شهیم و شاهکار

 ردد شریکـمیگ ا اندیشه ربکاوی ریشه  گرسراپا فخــر و نیک        داستانها دارد این میهــن

 بایسته نیست را   رهای  بی بنیادــــتفک را شایسته نیست       این  این همه فقر و عناد  و قتل 

 برای رشد خاک  ــــن تقالیشــــمیه پاک       عاشق  ــــو نهر آب ــبود آزاد همچ خلق میهن 

 اندیشه را، احساس پرالهام رادشمنان چـــــــون  حلقۀ  زنجیر بستند دام را       ذهـــــــن  را، 

 اژدهای فقر یاری کـــــــــــرد دل پر کینه را       تا بدزدد از گـــــــــــــالن  یاس  این آئینه را

 ویشتن  تا باز یابیدش هدفـو شرف       بنگــــــرید بر خ حال ای مردم به پاس عزت و شان 

 ون آهــــــــــــوی تاتار میباید نمودــچ گامهاید نمود       وار میباــرا حلقۀ  دی ادستهــــــــــــــــ
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 و از نور کرد ـعی از عـفت ــــمنب ـای کور کرد       قلبها  را ـــاز اندیشه ه  پاک  را مغزها 

 ــها را  شست  و شو از دیو شبهای سیا       چشمهــــــــا را پاک از غش  و تعصب بیریاـذهنــ

 آزادی دهیم       باغ  ویران  ستمها  را  گــــــــل شادی دهیم  ــن  درســــــدشم  با دل بینا به

 ظفر  حـکابوس وحشت  بشکنم  صب  خلق را

 جلوه گر  گیتی  ـلشن  سبز ظفر سازم  بهـــگ

 

 
 

 

 
  

  

  

 


