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 وه سر بر زدـراز كـد از فید و خورشیق خندـاف ن پر زدیسحر شد مرغ حق بر كنگر عرش بر

 پشت هر در زد داس و چكش راشعار پرچم  ر سنگر زدـپاه كفـرزن كابل سـو ب یكوـه ب

** * ** 
 ییو برنا یریجدا گردد زهم پ موجودیدو  ییاـاشـرخ تمـود فـر و مادر بـتـوداع دخ

 ییست در خاطر تمنایرا جز شهادت ن یكى ییبرد گرگ جگر خا یلخت دلش را م یكى

** * ** 
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 4از 2

 ر راز نهان داردـهمدگدو چشم خونفشان با  مژگان زبان دارد دنیكه هر جنبن لحظه یدر

 دشمنان دارد جنگعزم منزل ز یسرو یسه وداع جاودان دارد ، دو دل قصدیآردو دل، 

** * ** 
 هاام اژدرـان كیم اـهرـر افشان چون كبوتـپ هابه سنگر ز آغوش گرم من یرویتو امشب م

 هاكریپنه یمیخون سه خوابد بیكه م یآن واددر هاها سر یگو بساند تغل یكه م یدر آن واد

** * ** 
 تیم شهالـشـد چـیـانت شهـچـیر زلف پیـاس  تید باالـق یداـادر فـم یرو یـر مـبه سنگ

 تیناـمـه دل داغ تـن محشر بــا دامـر تـبـب  تیال آرزو هاــن نهــك یارـیت آبـونـخه ب

** * ** 
 جانسوزشود ـمترس از بمب آتشبار زهرآل  جگر دوزش ریاز دشمن خونخوار و از تمترس 

 اد مستانه بخون تر كن سر و پوزشیك فریه ب  مترس از گربگان لقمه خوار دست آموزش
 

** * ** 
 

 ن تر كنیدان آتشـیمـه نت را بیآتش یصدا  ن گلنار دربر كنـراهیپ یرو یسنگر مه ب

 شوق را سر كن یخوان نوابر سرود عشق را  ر سبز چادر كنیزه شانت بیره زلف پرـگ

** * ** 
 اه تابان راـره گردان اختران و میبه اشكت خ  دان رایخود شب جشن شهبخون چراغان كن 

 هن فروشان رایخم كن سر مخود  یش پایبه پ  ردان راــآزاد م ۀبه دشمن درس ده هنگام

** * ** 
 ون امشبـنگ جنـنت دارد آهیاه خشمگـنگ  خون امشب تو جوشد موج یچشم مست شهال ز

 تو الله گون امشب ۀرـچه یشد آن زعفران  امشب ت فزونیدگر باشد تپش ها یشب ها ز

** * ** 
 شهر در گردش یها افتاده سو ن تانكك   نیزم  د باز در جنبشـخوار آم پاه دشمن خونـس

 چرخش غول آسا به اوج افتاده در یمایهوا پ  لرزش و بمب است در خمپارهفضا از بارش 

** * ** 
 دـكارزار آم یوـرم پروردگان ناز سـح  دـر كنار آمـر گو از هـیزاران دختر تكبـه

 دـحصار آموپ دشمن از سر باالـت یصدا  دـار آمـمرگ ب یاـه گید كبوتر میص یپ

** * ** 
 ییماید سی، خورشی، فرخ رخیفرشته صورت  ییراآچو ماه محفل  از صف برون آمد یكی



  
 

 

 4از ٣

 ییو با جانسوز آوا جانبخش خود بگشادلب   ییسرو باال ،ی، غزالیه چشمی، سیه پوشیس

** * ** 
 دیصلح افتاد انیداع یرا اـجان ما چـه ب  دیبنهاد یان پایداـخ یب یخاك ما چرا اه ب

 دیخون آشام و جالد د و آدمخوار ویستمگار  دیدادید و بیرـیزوـور و تـذار جـانگیشما بن

** * ** 
 طانیا النه شیود ـانسان ب ـۀخان نـلـكرم  انسان صلح و حقوق و خدمت یشد دعو كجا

 ن طفالنید این زنها چرا كشتید ایچرا كشت  ك ملت آزاد شد در اشك خون غلطانیچرا 

** * ** 
 ظ تابان بودیغ برق حرفش شرار خشم وز هر   ان بودیه آتش نماـلـارش شعـب چشم اشك ز

 نه پنهان بودیدر سن یآتش یهنوزش حرف ها  و منبر بال افشان بود محرابرق یدستش به ب

** * ** 
 یریپ هیاندـرمـف ۀخند یارن با صداـمق  یرین تیر بانگ آتشـفـد از سپاه كـر آمـب

 یریگ نی( ماه زمد وطنیناهغا گشت )یدر  یریتكب عرش واال بانگ یشد بسو سون یاز

** * ** 
 دیگردسرا  مـر ما ماتـشه یسراپا باستان  دیمحشر بپا گرد ۀبه كابل كوچه كوچه عرص

 دیغم بنا گرد ز خون كشتگان صد نوبهار  دیروا گردـدا فرمانـسپاه كفر در ملك خ

** * ** 

 خون غلطان در موج یكی، در شعله ها سوزان یكی    خون افشان یهار و چادریتكب ۀبهر جا نعر

 پیکانبر دهان  را یكی، بر جگر خنجررا  یكی    ر بر چشمانیرا ت یكی، نهیغ بر سیرا ت یكی

** * ** 

 این درـــخته در دامیران رـبسان گوه   دایشب آمد اختران و ماه شد در آسمان پ

 شوم دهشت زا یوج هاـان میستاده در م  ن جایسوزد ز چندیكه م یشده كابل چو آن كشت

** * ** 

 ابانندیابان در خیخ تهـخون خفه بزان یعز  نه چاكانندیس نجایبخرام كام آهسته تر ینس

 االنندـهـنون ،یار زندگانـهـشكسته در ب  انندیجبهه سا کشور خاك پاكه بدم آخر 

** * ** 



  
 

 

 4از 4

 ینیرهن بیاز پ ها را جدا بدنبسا گلگون   ینیكفن ب یصدها ب نجا كهیآفتاب ا یمتاب ا

 ینیمتن بیدان سـارا شاهـار و خـان خیم  ینیصد چمن بگناهان سرخ صحن یبه خون ب

** * ** 

 خ از راز دهر آگاهیتار یپرسم ایز تو م  ماه یقرنها ا یافسانه گو یپرسم ایز تو م

 ر ماهیو س دور ساله ب وحشت ۀن هنگامیچن  ون خرگاهـمابگین سیر ایا زیآ یددیشما د

** * ** 

 یخدا روز یایرا ز دنان یخدا یبن یبكش ا  یا روزیكبر انتقام یدست حق ا یبرآ ا

 یا روزیاشق نیا ـۀجهان را پاك كن از لك  یرا از فضا روزمنحوس او پرچم نگون كن

  
  

 

 لیلیخات اشعار یمؤخذ : كل

 و تهیه: ولی احمد نوریخاب تان

مشق و سر مانه ها جاویدان خواهد بودزافغانی که برای قرون و  ،افغان( یلیخل)ل هللا یاستاد خل: شاعر

 ادشیزنده باد ، وان پاکشباد رراحت . والد امروز و فردای وطنوطن پرستی و وفا به میهن برای ا

 .دان باد نامشیو جاو

 مرد نمیرد به مرگ، مرگ از او نام ُجست      مرحومی:فرمودۀ خود به 

 ن کجاست؟د شد، مردنش آساـچو جاویام ـن          

 یا         

 ش زنده شد به عشق ـدل نکهآز نمیرد ـرگـه   

 اـم دوام مــالـده عـــریـت است در جـبـث   

 

 

 

 
 


