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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سیاسی

  

 الحاج خلیل هللا ناظم باختری      
   همبورگ ــ جـــرمنی             

 پورتال: تنظیم و ویرایش            
 

 

 

ِافغانِشرمِ 
 

" :حیا"احمد صدیق  ءل ازین بیِت مرحوم شیُخ الُشعرابه استقبا  

 

 شود گفتـــاِر ما چون کار ماهر زمـــانی گر 

 یاِن نار مارت از مهاِی عشــــــــــد گلدم می

 
 

 این اظهار ما کس بـــــاور نــــدارد بعد از ل گفـتاِر ما       هیچدر عم  موافق باشد  نمی ون ــــچـ

 تکرار ما  ادتِ عـ هــرشود  میر  خجــلت آور    ت   سخن بشکستن اس اهیـــگ و ه پیمان بستناگ

 ازار ماب ـــرمیـگ  ـــــدـمجــاهـ اری داشـــتیم       بــــود از نـــامِ ـــخهـــم افت کــه ما  ـاد ایــامییــ

 که بـــــاشــــد راِه استثمار ما یاره هــــم راِه خـدا را ایله کرد       رفـــت در راهـــــــــب بیچطالـ

 دستار ما ن عمامه وبه ای نددخ ر میـــــــــــقــتال       ُکـف کطرف قــتل وی ِش کشال ویکطرف ری

 تـاتار ما و د       یــک بــــرابـــر بــوده انــد هـزاره تاجک چون برادر بوده انـ پشتون و ازبک و

 ار ماب ا وـاِر مـک از دور شــــو  باشـد بـگـو       یــــا بگو یـــا  ُسنـی چــه می عه وفــرق بیــِن شی

 سردار ما  بر ورهـ حقیقت  در ند ر       هــر دو بـاشحضرِت نعمان دگـــ یکی وحضرِت جــعفر 

 اغـــیار ما وکـــــرِ نـ  بگـــیرد در  ـــــا الهـــیجنگ ما جنگ جهالت است وجنگِ ذلت است       ی

 ی بــادار مااگانـــه ـــشود بیــ رفــته رفتــه میبیرون        از شــقاِق مـا چـه می آیــد از نـــفاق و
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 ند آن دشـمِن غــدار ماک می  ــــیائخـــدملِک تو       کــــــد رانده و ای افغان کتـ ادا بــرشــرم بــ

 ار ماگری می اُفـتد اندر کدیـ  رهِ ــــــــیکــدلـی       صــد گــ اتــفاق و اتـــــحاد و نـــــباشــــد تــــا

 نـاچار ما  تِ زاِر ملـ  حــال مشکل ُکشا       رحـــم کـــن بـــــر  ،ی مشکل ُکشائـدا توــا خــداونــیـ

 وـدتــرسی نـدارم از ع اظـــمانــ گفتم  راست 

 حـــالـِت ادبار ما ا جهان واقــف شـــــود ازتـ


