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 دمین سال استقالل افغانستانیکص اسبتنمه ب

 :ناشر یادداشت

 فرزند ها، زمانه شاعر خلیلی هللا خلیل بزرگوار استاد رسای طبع و توانا قلم از خوانید می آتی در که را ذیل مثنوی

 سال در استقالل استرداد سالگرد مینیکصد  مناسبت به ما سرزمین شاعران و ادیبان و مردم افتخار و افغانستان اصیل

 بخش زینت خاصتا و بود شده نشر افغانستان وقت آن های رسانه اکثر در و شده سروده میالدی( 1935هـ ش ) 1314

 .بود گردیده والیات و کابل آنزمان منتشرۀ های مجله حاتصف

هللا  خلیلیخلیلی بزرگ" " استاد یاد به و وطن مادر یاد به دوباره آنرا است، وطن استقالل سالگرد مینصد که اکنون

 می افغانستان آریانا پسند همه و ملی وبسایت صفحات بخش زینت استاد، پاک روان اجازۀ به علیه، هللا رحمت خلیلی

 :زیمسا

 هـ ش 1398سرطان  28

 چهار سال قبل ود ون مثنوی این

 م1935مطابق  مسیش جریهـ 1314ه ـنـدر س

 شده سروده افغانستان استقالل سال شانزدهمین مناسبت به

 

 آزادی ای تو
 

 دوارانـیـام رــاطـخ یحـمس    ریشانـپ لبـق سـونــم ای هللا

 ومـق این اقبال کوکب فروغ    ومـق نـای الـآم رجعـم با بگو

 تست از دهزن ملت جانبی دل   تست از زیبنده اینوطن امروز که

 جانی همچو باشد تو رأی درآن   روانی بی جسم چو کشور بَُود

 سپهری رخشان وطن خاک بر تو  مهری تابنده را ملک شام تو
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 2از 2

 "افغان شاه ادرـن "ومــق امــام  شهیدان ساالر چه گر را وطن

 است دارــنام دلیر ردانــم ز  است افتخار رینـق افغان اگر

 (1)"افغان محمود "نامور شاه ز  درخشان کشور این تاریخ بَُود

 (2) داریـنام "اکبر"همچو دارد که افتخاری دارد ملک این ازآن

 است بلند نادرشه نام وی در که  است ارجمند افغان تأریخ ،آن از

 درخشان مهر ای تو بیروی به "افغان" قوم نازد امروز بلی

 "افغان"  قوم نام به گل گذارد شهیدان شاه دـرقـم روی که

 ملت آمال ۀــشمـرچـس آن هـب  ملت استقالل ریکـبـت وــبگ

 ربـیث راه کشتگان قــح هــب  یثرب شاه قــح به داـداونـخ

 ردانــبگ ایشیا گلشن ارــهــب بگردان دنیا غیرت را وطن

 

 وطن بزرگمرد روان به فراوان درود

 افغان خلیلی استاد

**** **** **** 

 

 تذکر: 
نند، را مطالعه کنبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بریمی توانند با "کلیک
 

 دمین سال استقالل افغانستانیکص اسبتنمه ب
Wali_nouri_sadomin_saal_esteqlal_afghanistan.pdf 

 

                                                           

 از سلطان محمود افغان است مراد استاد -1 

 مراد استاد از وزیر محمد اکبر خان میباشد -2 


