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معضلۀ افغانستان
اداره:
این سرودۀ عالی روان شاد تیمور شاه تیموری به اقتفاء از اشعار جنابان محترم "خلیل هللا ناظم باختری" و دپلوم
انجنیر خلیل هللا معروفی" سروده شده است که در پایان باهم می خوانیم و برای حالت اسفناک امروز وطن عزیز
ما افغانستان سازگار است .ان شاء هللا سروده جنابان معروفی صاحب و باختری صاحب را هم به زودی تقدیم تان
خواهیم کرد .ولی احمد نوری

خامــه ام با تـر زبـانی شیوۀ دیگر گرفت

یادی از میهن نمود و درد دل از سر گرفت

میـهــن آزادۀ مـا ،قـلـب و جـان آســـیا

آنکه از نام بزرگش خاوران زیور گرفت

ریگ "ویـــدا" و "اوسـتا" ذکر نام او کند

آریایـی پا نهـاد و جــای در باختر گرفت

نور حکمت با کرامت خواست از ام البالد

"ابن سینا" علم و حکمت را چو جان در بر گرفت

از "جالل الدین بلخی" "مولـوی معنوی"

حرف قرآن و پیمبر شرح افـزونتر گرفت

سید واال مقام مــا "جمال الدین" فــرد

آنکه با علم بالغت جای در منبر گرفت

از شهنشاهان عالم مالکان عـز و جاه

ملک ما آزاده بود و رونق بهتر گرفت

همچنان کشور کشایان جهان گر تاختند

مرز داران وطن با جان و تن سنگر گرفت

در هزاران سالۀ تاریخ این مـرز کهـن

نکتۀ مغشوش نبود آنکه ناباور گرفت

لیک از نادانی و نا فهمی دونـان چند

این زمان وارونه آمد آنچه باید بر گرفت

خاک ما برباد رفت و آباد ما چون شعله شد

آتشی افروخت کاز آن جملگانی در گرفت

مشکل این مرز و بوم ده مشکل و صد ها نشد

هر زمان یک مشکلی دامان بوم و بر گرفت

خود فروشی افتخاری شد به این بیمایگان

حرمت و شأن وطن تعویض با دالر گرفت

دزد و قطاع الطریق و داره مار بی لگام

هر یکی در صدر مجلس جای باالتر گرفت
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

خون بجوشد جای اللـه در گلستان وطن

تا که این بی غیرتان ،از غیر سیم و زر گرفت

عده ای بی آب و نان و عده ای بی سرپناه

عده ای با چرس و افیون حالت ابتر گرفت

افتضاح آمیز باشد اینکه در کار وطن

نفع غیر از نفع ملت شکل اوالتر گرفت

نوکر بیگانه بودن مرگ و رسوایی بود

مرگ بهتر بُد از آن ذلت که آن احقر گرفت

حـق مظلومان بـه نـزد ظالمان ارزنده نیست
حق آنان را مگر در روز خیر و شر گرفت

 2از2

