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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 22/07/2017              خلیل هللا ناظم باختر

 

 بود افتخار ملت افغان که شاه بهشتییاد آن 
 همیشه زنده و جاویدان باد

 
نکته دان افغان جناب خلیل هللا ناظم وطندوستی شاعر آزاده و  یادداشت ناشر: این شعر عالی و پر از احساس

میالدی نقش تأریخ صفحات ادبی کشور گردیده است. هنگاهی که  بازگشت و ورود  2000باختری در سال 

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه محبوب افغانستان به وطن سر زبان ها بود و دلهای همه ملت وفا شعارش 

سرودۀ مملو از میهن پرستی و دوستی و وفای شان به شاه شان را به این آرزو می تپید.  افتخار دارم این 

امروز که یاد بود آن بزرگ مرد و پادشاه عادل و عاشق کشورش را به مناسبت دهمین سال رحلت اعلیحضرت 

 جنت مکان از این جهان، سر دست داریم، به نشر دوباره اش می پردازیم.   ولی احمد نوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جسم و جانت از بال مصون باد  عمر تـو افزون بادشهـریـارا، 

 ستا ـام واالی تـومحافــل نـدر  ستا ودر دل خـلـق خـدا جـای ت
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 2از 2

 فرازغمگسار و خاکسار و سر  لنــوازد ای کـه بــودی پادشاه

 مـهـربـانـی هــا بـه ملت داشتی  داشـتی و محبت و مـهــر الفت

 ت و امن و وقـاری داشـتیمراح  شـتیمدا نـان و آب و اعـتـباری

 هـاو اسـتادداکـتـر و انجـنـیـر   ته و ارشــادهـاـمکتب و فاکول

 فابریکـه و داد و حساب دفتر و  و کتابدرس  هممدرسه، مسجد و

 ــودــار بـآزادی گـفـت فــرصت    بسیار بــود ـنـرونــق کار وط

 تـویـیم حساناسال هـا مـدیـون   أن توییمــو ش خواستار عـزت

 و مفته خور و غاصبند یله گرد  ـدو کاذبـن منانت مـفـسدیـنــدش

 ا می نمایـد، فاسد استـفتنه برپ  است باشد، حاسد تو هرکه بدخواه

 پایـمـال از خـود و بیگانـه شــد  شد جان ملک ما ویرانهپدره و

 بـرده شد، پژمرده شد ناشاد شد  شدچون پشته شد، برباد  کشته ها

 شد سوده شد، فرسوده شد بیچاره  ان آواره شدـدر جه افغانقـوم 

 ـال افـتـاده انــــدـدر حـصار دام  اده انـدــتـمــردم مـا در بـــال اف

 ظار مـوکـب نیکــــوی تستـانت  وی تستـه بر سـمـچشم امید ه

 وییـر و بابا" تـمو سفید و"ظاه  یــویـالیــق اورنگ ملک ما ت

 نـهستی و مشک خـت بُدر نایا  ارک در وطـنـادا مبـمقدمت ب

 یـافـتـخـــار ملت افــغــان تــوی  تـویی ندارانـوط بـمـرهـم قل

 یـ"الـمـتـوکـل علی الـلـه" تــوی  با توییـیـو شک و قانـع یـــمقا

 ستا ووای دیـدن روی تــدر هـ  ستا دعاگوی تو "ناظم" خسته
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