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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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

   ٢٠١٠ اپريل ٢٥برلين، 
  

  
  

  استعمار ضد شهريار و  شکنشاه دشمن 
  

  پنجاه سال پس از درگذشت
  

  
  

   غازی در روم حضرت امان اهللا خانياعل
  ع١٩٥١سال 

  

پنجاه سال پيش از امروز، اعليحضرت غازی امان اهللا خان ــ آن شهريار ضد استعمار و آن پادشاه 
دشمن شکن ــ دور از وطن و در شبستان هجرت، در حالی جان به جانان سپرد، که رؤيای 

فته بود و نوای جانپرور افغانستان را در آغوش گر" کهساران"و " پغمان"و " کابل"و " داراالمان"
  .م افغان، حال و هوای وطن را فراهم ميداشتاستاد قاس

 رؤياها را برباد لی و،ان فروبست، که وطن را آزادشاه آزاده پنجاه سال پيش در حالتی چشم از جه
  .ميديد
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 ای شهريار آزاده
  !و استعمارشکنا

  شهريارا،
  ! مردا آزاد

  سر از خاک باال کن 
   باز استعمار که در  خانه ات
  خيمه فروهشته 

  سر از خاک بيرون کن 
  که اجنبی فرزندانت را 

  کشد می از دم تيغ هبجرم حريت
  

  سر از خاک باال کن 
   جهان را دريابهنرو 

  به چه نيرنگت را که خاک
  ؟ در بند کشيده اند 

  دغلبازی استعمار را بنگر
  هکه چگونبنگر 

   را مشتی نمک حرام
   ساخته اجير خود 

     تيغ بدستو 
   فرزندانت  جدا کنندتا سر از تن
  هاراين سگهای 
  هزار سواراين تازيهای 
   شيطان را بنگرو اين شاطران

  و خوش خدمتيها را 
  تماشا کن
  تماشا کن

  

  اما 
  شهريارا 

  و 
  !مرداشاه

  خاطر جمع دارو مطمئن باش 
  تکه فرزندان

  ازندندنيتن  لباس بردگی به
  و هميدانمطمئن باش 

  فش آزادی را که در
  تر بلند و بلند

  افرازندبر 
   را استقالل و درخت
  هشتی فرو  را که تو درختی

   با خون پاک 
  ندسيراب ساز
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  و سيراِب  سيراب
  ندهمی ساز

  بخواب آرام مطمئن باش و 
  آرام بخواب پس 

  اهللا فی امانِ             


