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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

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

  

 

 18/08/2017                          ولی احمد نوری
 

 نود و هشتمین سالگرد استقالل افغانستان
 

 

 یادداشت ناشر:

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

ر درد استرداد استقالل گسالشانزدهمین شاعران سرزمین ما به مناسبت  اصیل افغانستان و افتخار مردم و ادیبان و

نشر شده بود و افغانستان شده و در اکثر رسانه های آن وقت  میالدی( سروده 1935هجری شمسی )1314سال 

 بود. و والیات گردیدهکابل منتشرۀ آنزمان جله های خاصتاً زینت بخش صفحات م

اکنون که نود و هشتمین سالگرد استقالل وطن است، آنرا دوباره به یاد مادر وطن و به یاد استاد "خلیلی افغان" رحمت 

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

 2017آگست  18

 سال استقالل و آزادی افغانستان هشتمیننود و 
 

 این مثنوی 
 به مناسبت شانزدهمین سال 
 استقالل افغانستان سروده شده 

 
 

 تو ای آزادی
 

 خـاطــر امـیــدواران مـســیـح       هللا ای مـونـس قـلـب پـریـشان

 قـوم اقـبـال اینکوکب  فـروغ       قـوم مرجـع آمـال این بگو بـا

 ده از تستــدل بی جان ملت زن       از تستاینوطن زیبنده  که امروز

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

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

 اه افغانــوم نــادر شـامـــام قــ      چه ساالر شهیدان گر وطن را

 ـردان دلـیـر نامـدار استـز م      اگر افغـان قرین افتخار است

 1ود افغان"ـز شاه نامور "محم      درخشان این کشور بَُود تاریخ

 2همچو "اکبر" نامداری که دارد      ازآن این ملک دارد افتخاری

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

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

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

 ملت آمال مۀـبـه آن سـرچـش      قالل ملتـتـبگـو تـبـریک اس

 یثرب راه ق کشـتگانــبه ح      ق شاه یثربــخـداونـدا به ح

 ایشیا بگردان شنــبـهــار گل      بگردانرت دنیا ـیـن را غـوط

 

 درود فراوان به روان بزرگمرد وطن

 استاد خلیلی افغان

** * ** 
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