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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

    
     الحاج خليل اهللا ناظم باختری

  
   

 
  "قتيحق رـوهـگ"

  

  رهيوغ اتيرباع ، های تيب دو
  

  )متبخش هش(
  
  

  جرگه هيلوی بها
  

  جرگه هيلــوی ندا ِ ــوـمح شــدم       جرگه هيلــوی صـدا تـــا دميشن
  جرگه هيلـــوی بـها دانـــد جهان       است گرم آمال نيا بازاِر زبس

  
  وغزلخوان مست بلبِل

  

  شد چه دامانت و دشت و راغ و باغ        شد چه بهارانت فصِل وطنی ا
  شد چه زلخـوانتــــغــ و ستم بلبِل        وشـبگ ـديآ زغـن و  زاغ ۀنغم

  
  یم افتخاِرآد

  

  ستيمندگ شری زنـدگ باشــد،نـ ور       ستيزنـــدگ قتيحق دری کنامــين
  است ُبرده مت مال بـاِر جهان ک        ياست ُمرده خجالتی رو از ظالم
  است ندهيپــا و زنـــده امــتيقــ تــا        است زنـده عدالت فخِر از عادل

  والســـالم  مـــروت و ــکوين خلــِق        ممـُــدا بــــاشـــدی ـآدم افتــخاِر
  

  یغالم وی آزاد
  

  باشد شـــاد و ســــرفــــراز شهيهم       باشد آزاد جــــهان در کـــوی کس
  است ُمدام افگنده سر وی روـــهيس       است غالم ايدن نياندر کــوی کس
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  یگمندشر وی غالم
  

  باشد ــــــدهـزنــ وی آدمـــ ردينمــ        باشد ندهيپا انــجه ًافرض اگــر
  باشد بنده  نده،ـب نـزِد بـــنده ـهکــ      ی  زندگان وــج ک يبه ارزدی نم

  
  امارت شوِق

  

  حقارت انــــــدری زنـــــدگ نــباشد       ارتــاس و ديقــ شـــود گــــمی اله
  امارت شوق و درتـقـ کِرفـــ بـــه       طالب و است زار حالِت در وطن

  
  شکم وغم بهار

  

  است درمی ن و پول نه  و  نان نه و است آب نه       است غم بهاِر ـنوطـ  درانــ و  آمـــد بهار
  است شکم غـِم غـــم، تـاس اتممــ و اتيح غـِم       منـچی هوای ن است سرود و ساز فکر نه

  
  خيتار قضاوِت
  

  نشانه با و نـــام بـــــا رای آدمــــ اطـــواِر       انهزم بِد و کين ــدينمــای م ـــريتحـــر
  جـــاودانه خيتـــار قضاوت نيهم بــــاشد       بد به بدان و  وندـــش اد ي کين به کانين

  
  گانهيب طالب تا افغان طالب از

  

  دکنی م وغـارت قتلی جنوب تـــــای شمال از        کندی م شرارت اما است طالب پاکش نام
 کندی م وحشت ِديتول وی ـــرانيو قـــلم کـ        يمملکت در چرا باشد اگــــــر افغان طالب


