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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

      
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   
   ٢٠٠٩ جنوری ١٠ برلين،   

 

  
  

  دلم بگرفت، از بس که همی خوانيم و منيوشيم
  "باماستاميــد گشود کارها اين بار او"... که 

  

  "ــــائی بخشد از ادبار اوباماستجهان را تا  رهــــــ"        نميدانم چــــــــه گويم، يا چه بنگارم، چو ميخوانم؟؟؟

  "به رفتارش چو ميبينی، چه خوش کردار اوباماست"چــه سان باور کنم، وقتی که می بينيم و ميخوانيم؟؟؟        

  "به راه صلــــــــــــح کوشد ، تا کنم اقرار اوباماست"        ی آرند و ميخوانیدلم خــــــون می شود ياران، که م

  "جهـــان را همنـــوا و همـــدم و همـــکار اوباماست"        رندـــو می آ، نمی گنجد چــــــــــکمترين من به عقلِ 

  "ــــردار اوباماستاين دنيا عـلمبــــ کار رأس "...که          مگر نظم نظام کشور بی بند و باری ها فرو غلتد؟؟؟

   او باماست او باماست : و سرود و گفتدـرموـ     که فــ   ر ـــــراع از آن شاعبيارم با تعجب يک دو سه مصــ      

  "ـــــدرت و پرکار اوباماستــ       به ظاهر ادم پرقــــــــ   * ـــــر بستهـــبه تغيير سياست های امريکا کمـــــــ"

  "باماستد ازين بيدار اوــــــ      از آن آسوده بستر، بعــــــواب خواهد رفت   ـ ظالمان در خــدگر طالع و بخت" 

        "باماستـــــــــروه سنگدل بيزار اوـ    يقين از اين گـــــ    اما ) بوش(ز خيل جنگساالران حمايت کـــــــــــرد "  

             ...   ...   ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...   ...  ...  ... "    ... ... ... ..  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ...   ..."  
  

  يگوينددلم بگرفت يا رب ، بس که  می خوانيم و م

  "اميـــــــــد گشود کارها اين بار اوباماست"... که 
  
  

 تصحيح کردم و يقين "بسته" آمده و من آنرا به "بست" ، " آنالينافغان جرمن" سايت امروز در منظومۀ منتشرۀ  *
  !!!!!!که من آورده ام، دارم که در اصل سرودۀ استاد هم همين طور است 

  
  

  "روفیـخليل اهللا مع "سرودۀ : آبی    خط 

 سرودۀ آن شاعر بزرگ افغان:  سرخ  خط


