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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Political سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠١٠م جنوری برلين، چهار
  
  

  

   بادضامن هستی تو قوت بازوی تو
  

  "للندری"استقبال از مخمس جناب 
  

، که در مدح وطن سروده اند و زينت بخش " للندری"وست ارجمندم، شاعر آزاده ، جناب مخمس زيبا و مطنطن د
گرديد، چنان به شورم آورد و رگ غيرِت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠صفحۀ اول جنوری 

ضور اشرف خوانندگان حاصل آنست که اينک از ح.  استقبالی منظوم نمايمدرآورد، که گفتم از آنشعرم را به نوا 
  :دميگذر" ن آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستا"پورتال 

  
  !!! بادضامن هستی تو قوت بازوی تو

  
   جوانمردانی ـيعـــ تشجـــــ غيرت  و      مايۀ  جايگِه شيرانی  مأمن من ،  ن،ــوط ای 

  آنی  تو تنها   هستند، همه ـوبان ـــآنچه خـ       دانی میخودت  نيک لوو، گويمت زود 
  تا  که ايـــــام بود ، صبح  و اگر شام بود

  
   ديرينه کنم  پيشۀ ـــرا ــــمهرورزی  تـــــ      مهر تو در سينه کنم  کنم   ا چاکرسينه 

   پرکينه کنم ـــرـــ خنجــــ دشمنانت  هدف        و هم از رستم و تهمينه کنم  زال  از ديا
   صبح  بود شام بودتا که  ايـــــــام  بود، 
  

  صدقۀ  نامت  گردم      صدقۀ  کـوه   و  دمن  ناز و خرامت گردم!   وطنم،  کشور من
   گردم      صدقۀ   شيون    و غــــــــم،   رنج ُمدامت ۀ شامتصدقۀ روز و شب  و غمز

  تا  که  ايــــــام  بود،  صبح  بود شام بود
  

  ـاد روزی که بدان مسند قدرت بودی      ياد  آن  روز که  بر  قــــلۀ  حشمت بودیيـــــ
  ياد   باد  آنکـــــه  سراپردۀ صولت بودی      تاج  تاريـــــــخ  و  فــــزايندۀ عزت بودی

  شهرتت  عـــــام بود، صبح بود  شام بود
  

   شأن  تو منظور  وطنداران بادای وطن  نام  تو  سرلوحۀ هرُعـنوان باد      عـزت   و 
  خــاک  پاکت  بری از توطئۀ  شيطان باد      ضامن  هستی  تـــو   شور جوانمردان باد

  توسنت  رام  بود ،  صبح بود شام بود
  

  چشمِ  دل  يکسره  از نام  تو روشن باشد      دشت  و  کـوه   و دمنت همسر گلشن باشد
  باشد      رزم   در راه  وطـــن فيشن و درشن باشدسينه ها ما  همه  در کسوت جـوشن 

  تا که ايــــــام  بود ،   صبح   بود شام بود
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   هموطن همدم من چشم وطن سوی تو باد      چشم اميد به محــــــراب  دو ابروی تو باد
  باد ديدۀ   منتظران  محــــــو  تکاپوی تو باد       ضامن هستی ما،  قــــــوت  بازوی تو 

  تا که ايــــــــام  بود ،  صبح بود شام بود
  

  هموطنت گشت عليل      روزگارم  شده  از غير،  بسی زار و ذليل!  هموطنان هموطن،
  "خليل" طبل غيرت  بزن  و  صحنه بيارای جليل     عزم خود جــــــــزم نما و بشنو پند 

  تا  که ايــــــــام  بود ،  صبح بود شام بود
  

 


