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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  
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 Political سياسی

 

  فرھاد لبيب

  ٢٠١۵ فبروری ٢٢

  

ويس مير"ی باالی قبر ئ عيسا١٩٨٠قندھار سال (ه شده بود سرود  در زمان تجاوز روسھا "ءخاک اوليا" اين قطعه 

  . )خان ھوتکی 

ده است و ھيچ کشايشی به حال ملت و مردم ما شتردب، ضاع ازبداوشود که  ديده می ، سالھای دور اينک بعد از 

  .نيامده است 

  .ی پُر کرده استئ امريکامزدبيگران ،  روس را نوکران و جای ی ھائ  امريکا راجای روسھا

  . اخير ۀاز تاريخ آموخته اند و نه از  سه دھکه مزدوران و مزدبگيران اجنبی نه  سف اينأت

  . دو باره بخوانيم ریي با اندک تغيرا جای دارد که آنباری 

  رھاد لبيب                                                                  ف

  

  ءخاک اوليا
  ايندم که آفتاب غم انگيز و پُر مالل

  رو در نقاب قله ای سردش کشيده است

  که پرده ھای سياه رنگ شامگاهحاال 

  ، شده چيره بر افقاز شش کران دور

    پُر تپش عشق و زندگی  روزايندم که  

  دگر ُرخ نھفته است

  

  من در ميان جمع به خواب رفتگان دور

  "ميرويس ھوتکی" تربت اندر فراز

  ايستاده ام با دل آتش گرفته ام

  گو کنم و ويم گفتمزار که با  تا آن

..............               
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  من جنون زده با اين غبار سرد! آری

   چنين سخن گويم 

  

   ! واالی افتخار ۀستار  ای" ميرويس "

  بر خيز از اين مزار 

  بر خيز کين ديار شھيدان راستين

   آھنينار و ستم سای استو اين دژ

  اين سرزمين نيزه و شمشير آتشين

  و شده ربی آب

  ن و شوکت و بی رنگ و بو شدهأبی عز و ش

  يز و واژگونه فخارات خود بيبنبر خ

  

    شامگاه آری در اين سکوت غم انگيز 

  ی بر خاک خفتگانئدر شھر بی صدا

  در آن مکان " ميرويس "ز تربت بر خاست صدا 

  حزين ، اما پُر ھيبت سنگين و استوار 

 .......  

 ھان ای پسر شنو 

   آشنا مباش درد ته وسغمگين و دلشک

  

  "خاک اولياست"اين 

  اين قلب آسياست

   کابليست)٢("نعمان " و )١("جامی"اين زادگاه 

   است)۴("موالی رومی" و )٣("ادھم "سرزميناين 

  بشنو از آن يالن

   ما)۶("وب ليثيعق" و )۵("قارن ھراتی"از 

  توخاک آب واين 

  سترون نگشته است

  ست)٩("مسجدی" و )٨("ايوب" و )٧("اکبر"اين سر زمين 

  است) ١١" (ميرمن ماللی"و) ١٠" (ناھيد"اين زادگاه 

  گشته است اين خاک و آب تو نازا ن

  مگذار لواء خشم به پای مالل ھا

...........                         

   جز دريغ و درد دشمن خود به کوه و دشت اين 
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  حاصل نداده است

   اين آبدار دره و دريا و بيشه ھا 

  گیغير از شکست و خواری گردن خميد

   نمی دھد خصمش به 

  تو" افغانستان "اين زادگاه تو 

  سوگند به ذات پاک خداوند اين جھان

  شود  شود ، آباد می آزاد می

  جھان ۀدر عرص

  شود  او باعث شکستن بيداد می

  !ای پسر تو آری 

  غمگين و دلشکسته و درد آشنا مشو

  مگذار لواء خشم به پای مالل ھا 

  

                  ٠٠٠٠٠  

  

   حضرت عبدالرحمن جامی– ١

   حضرت ابو حنيفه غازی– ٢

   حضرت ابراھيم ادھم– ٣

   حضرت موالنا جالل الدين بلخی– ۴

  نی کشته شد قارن ھراتی مردی که مقابل اعراب جنگيد و در شبخو– ۵

   يعقوب ليث  صفار       – ۶

   وزير اکبر خان غازی– ٧

  "ميوند" غازی ايوب خان فاتح جنگ – ٨

    غازی مير مسجدی خان کوھستانی– ٩

   کابلی که در تظاھرات عليه تجاور روس  شھيد شدۀ ناھيد دختر آزاد– ١٠

   ميرمن ماللی علمبردار جنگ ميوند– ١١

  
   
  
   
  
  

  
 


